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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ1

 
 

Վերջին շրջանում հայրենական և արտասահմանյան գիտա-
կան հրապարակումներում հաճախ է շոշափվում մասնագիտա-
կան գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորող 
հոգեբանական գործոնների հարցը: Մասնագիտական գործու-
նեության և մասնագետի կոմպետենտության դիտարկումը հո-
գեբանության տեսանկյունից թույլ է տալիս կառավարման հայե-
ցակարգերը համալրել ժամանակակից մոտեցումներով և 
նպաստել անձի հոգեբանական կարևոր որակների զարգացմա-
նը: Առաջադրված հիմնահարցի համակարգված և համալիր 
ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ է բացահայտել մաս-
նագիտական գործունեության և մասնագետի գործառույթների 
բազմակողմանի բնութագիրը և դրանք համադրել հոգեբանա-
կան բաղադրիչների հետ, այնուհետև փնտրել ժամանակակից 
գիտական հայեցակարգերին համապատասխան լուծումներ: 

Սույն աշխատությունում ընդգրկուն քննության են ենթարկ-
վում Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայության 
առանձնահատկությունները և դրանց հոգեբանական նկարա-
գիրը: Հանրային ծառայությունը՝ որպես մասնագիտական գոր-
ծունեության ոլորտ, կարիք ունի այնպիսի բաղադրիչների հա-
մակողմանի քննության, ինչպիսիք են ծառայողների մասնագի-
տական գործունեությունը, պաշտոնավարման նրբությունները, 
գործող պաշտոնների անձնագրերը, հանրային ծառայողների վե-
րապատրաստման և ատեստավորման գործընթացների հոգեբա-
նական տարրերը: Մասնագիտական գործունեության հուսալիութ-
յունը դիտարկված է կոմպետենտության բաղադրիչների դրսևոր-

                                                 
1 Մենագրությունը գրվել է «Կառավարչական գործունեության հոգե-

բանություն» գիտահետազոտական լաբորատորիա ծրագրի շրջանակ-
ներում: 
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ման համատեքստում, որտեղ բացահայտվում են հանրային ծա-
ռայողներին անհրաժեշտ անձնային որակները և դրանց դրսևոր-
ման յուրահատկությունները: Հատուկ ուշադրության են արժանա-
ցել հանրային ծառայողի մասնագիտական գործունեության ու-
սումնասիրման ակմեաբանական մոտեցումները: Հիմնահարցի 
լիարժեք վերլուծությունն անհնար է առանց հանրային ծառայող-
ների մասնագիտական հոգեբանական յուրահատկությունների 
«մարդ-մարդ» համակարգում ներգրավված մասնագիտություննե-
րին բնորոշ հատուկ հուզական միջավայի խնդիրների վերհան-
ման:  

Հանրային ծառայողների պատրաստման և վերապատ-
րաստման խնդիրների քննությունն արդիական է ոչ միայն Հա-
յաստանի Հանրապետությունում, այլև զարգացման նույնանման 
փուլում գտնվող բազմաթիվ այլ երկրներում: Ուստի հիմնահար-
ցը համալիր ներկայացնելու և լուծումներ առաջարկելու նպա-
տակով ուսումնասիրվել են այլ երկրների հանրային ծառայու-
թյան համակարգերի և մասնագետների գործունեության յուրա-
հատկություններն ու փորձը: Այսպիսով, Հայաստանի Հանրա-
պետության հանրային ծառայության համակարգի վերլուծու-
թյունը կառավարման և կազմակերպչական հոգեբանության 
դիրքերից նոր լուծումներ է ենթադրում այդտեղ ներգրավված 
մասնագետների գործունեության արդյունավետության բարձ-
րացման տեսանկյունից: 

Հանրային ծառայողների գործունեության հոգեբանական ա-
ռանձնահատկությունների մեկնաբանումը նոր պահանջ է ներկա-
յացնում ժամանակակից հասարակության կառավարման համա-
կարգին: Ցանկացած երկրի զարգացումը պայմանավորված է 
տվյալ հասարակությունում բարձրորակ մասնագետների առկա-
յությամբ, հատկապես՝ պետական ծառայության համակարգում: 
Հանրային ծառայողների մասնագիտական հոգեբանական որակ-
ների որոշումը կառավարման հոգեբանության գիտագործնական 
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մոտեցումներով և դրանց զարգացումը հնարավորություն կընձե-
ռեն խթանելու հասարակության զարգացումը և հանրային ծառա-
յության համակարգը համալրելու մասնագիտական բարձր որակ-
ներով ու հոգեբանական կարողություններով օժտված մասնա-
գետներով: Հիմնահարցի մեկնաբանման լիարժեքությունը կապա-
հովվի Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային ծառայութ-
յան համակարգի բազմակողմանի ուսումնասիրությունների շնոր-
հիվ, ինչը թույլ կտա համակարգին առաջարկել կադրերի ուսուց-
ման, ընտրության և զարգացման հեռանկարային նոր ուղիներ: 
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ԳԼՈՒԽ I 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԵՎ  

ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՊԱՇՏՈՆԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 

 
Այս գլխում ներկայացվում են հանրային ծառայության հա-

մակարգի գործունեության հոգեբանական առանձնահատկու-
թյունները: Այնուհետև անդրադարձ է կատարվում հանրային 
ծառայողների մասնագիտական գործունեությանը և պաշտոնա-
վարմանը: Նկարագրվում են նաև հանրային ծառայության պաշ-
տոնների դասակարգումները և այդ պաշտոնների անձնագրերը: 
Քննարկվում են հանրային ծառայողների վերապատրաստման և 
որակավորման գործընթացները և, որպես հանրային ծառայու-
թյան բաղադրիչ, համայնքային ծառայության հոգեբանական 
տեսակետները: 

 
 

1.1. Հանրային ծառայության 
համակարգի հիմնական բնութագիրը և 
հանրային ծառայողների հոգեբանական 

առանձնահատկությունները 
 
Մարդկանց մեծ և փոքր խմբերի կառավարման յուրահատ-

կությունները վաղուց ի վեր գտնվում են տարբեր ոլորտների հե-
տազոտողների ուշադրության կենտրոնում: Խմբերում մարդ-
կանց փոխհարաբերություններն ուսումնասիրվում են տնտեսա-
գետների, իրավագետների, փիլիսոփաների, սոցիոլոգների և 
այլ մասնագետների կողմից, ո րոնց շարքում իր տեղն ունի հո-
գեբանությունը: Կառավարման հոգեբանությունը համեմատա-
բար երիտասարդ գիտաճյուղ է. այն նկարագրում և բացատրում 
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է համատեղ աշխատանքային գործունեության ընթացքում 
մարդկանց փոխհարաբերությունների հոգեբանական յուրա-
հատկությունները և առաջարկում է ազդեցության այնպիսի 
ձևեր, որոնք կարող են նպաստել գործունեության արդյունավե-
տությանը:  

Հայաստանում կառավարման հոգեբանության ոլորտը հա-
մեմատաբար ավելի քիչ հետազոտվածներից է, և կարելի է 
ասել, որ այն՝ որպես ինքնուրույն հետազոտության գիտաճյուղ, 
դեռևս ձևավորված չէ: Կառավարման հոգեբանությունը ուսում-
նասիրվում է սոցիալական հոգեբանության և աշխատանքային 
ու ինժեներական հոգեբանության շրջանակներում, մինչդեռ այլ 
երկրներում այն զարգանում է որպես առանձին ոլորտ:  

Համաշխարհային կառավարման հոգեբանության պատմու-
թյան ուսումնասիրությունը կնպաստի նրանց ձեռք բերած փորձը 
տեղայնացնելու և այդ բնագավառը զարգացնելու մեր ազգային 
առանձնահատկություններին համապատասխան: Հայաստանը՝ 
որպես հնուց ի վեր համաշխարհային նոր արժեքներին հետա-
մուտ երկիր, չի կարող շրջանցել կառավարման հոգեբանության 
զարգացման միտումներն ու օրինաչափությունները: Կառավար-
ման և աշխատանքի հոգեբանության սկզբնավորման նախադր-
յալ կարող է համարվել 1979թ. Երևանի պետական համալսարա-
նում հիմնված ինժեներական հոգեբանության գիտահետազո-
տական լաբորատորիան, որի ստեղծման գործընթացին մեծ օգ-
նություն և աջակցություն ցուցաբերեց ԽՍՀՄ գիտությունների ա-
կադեմիայի հոգեբանության ինստիտուտը` ի դեմս անվանի գիտ-
նականներ Բ. Ֆ. Լոմովի, Ա. Պ. Չերնիշևի, Յ. Մ. Զաբրոդինի,  
Լ. Մ. Դուբովոյի, ովքեր հետագայում անդրադարձան կառավար-
ման հիմնախնդիրներին: Գիտական ուսումնասիրության գլխա-
վոր ուղղություն դարձան մասնագիտական հոգեբանական ընտ-
րության և ավտոմատացված կառավարման համակարգերում 
անձի հոգեբանական դրսևորման խնդիրները: 1993թ. լաբորա-
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տորիան հետազոտական գործունեություն է իրականացնում 
«Մասնագիտական ուսուցման մեթոդաբանական պրոբլեմները» 
թեմայի շրջանակներում: 1996-1999 թվականներին լաբորատո-
րիայում ուսումնասիրվում է «Կառավարման հոգեբանությունը 
փոքր և միջին բիզնեսում» թեման, որի աշխատանքներին մաս-
նակցում էին ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոնի և լաբորատորիայի 
աշխատակիցներ2

Կառավարման հոգեբանության հայաստանյան պատմությունը 
վերջին 15 տարիների ընթացքում շարունակվեց տարբեր գիտա-
կան և ուսումնական հաստատություններում: Այդ ժամանակաշր-
ջանում հրատարակվեց Վ. Մ. Եդիգարյանի և Ս. Ա. Սեդրակյանի 
«Կառավարման հոգեբանություն» ուսումնական ձեռնարկը: Իբրև 
կառավարման հոգեբանության համակարգված շարադրանք՝ դա 
հայալեզու առաջին հրատարակությունն էր

:  

3

                                                 
2 Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր (ուսումնական ձեռնարկ), խմբ.  

Հ. Ավանեսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, 204 էջ: 

: Հետազոտական տե-
սանկյունից մեծ արժեք է ներկայացնում Ս. Գևորգյանի կատարած 
հետազոտությունները քաղաքացիական ծառայության ոլորտում, 
մասնավորապես՝ «Դժվար կոնֆլիկտածին իրադրություններում 
պետծառայողների փոխներգործության հոգեբանական հիմքերը» 
թեմայով հետազոտական աշխատանքը: Հետագայում խնդրի 
հանդեպ մեծ հետաքրքրությունը ուսումնական հաստատություննե-
րի առջև հարցն ավելի կանոնակարգված դիտարկելու պահանջ 
դրեց, և ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնում իրականաց-
վեց «Կառավարման հոգեբանություն» մագիստրոսական ծրագի-
րը: ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան նույնպես պատ-
րաստում է մագիստրոսներ «Կառավարման հոգեբանություն» 
մասնագիտությամբ: Հարկ է նշել, որ մեր երկրում այս ոլորտին վե-

3 Վ. Մ. Եդիգարյան, Ս. Ա. Սեդրակյան, Կառավարման հոգեբանու-
թյուն (ուսումնական ձեռնարկ), Երևան, Զանգակ-97, 2004, 236 էջ: 
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րաբերող հետազոտություններն սկսվել էին մինչև դրանց մասնա-
գիտական առարկա դառնալը:  

Տարեցտարի աճում է կառավարման հոգեբանության 
նկատմամբ հետաքրքրությունը հետազոտողների շրջանում: Այդ 
են վկայում կառավարման հոգեբանության տարբեր խնդիրնե-
րին նվիրված ատենախոսությունները: Այսպես, Է. Բ. Գեղամ-
յանն իր գիտական հետազոտության մեջ ուսումնասիրում է 
փրկարարների հոգեբանական կարևոր որակները մասնագի-
տության պիտանելիության համակարգում: Հետազոտության 
նպատակը փրկարարի անձի մասնագիտական կարևոր հոգե-
բանական որակները պարզելն է, հոգեբանական տեսանկյունից 
նրա մասնագիտական պիտանելիության գնահատումը, փրկա-
րարների ընտրության համար համապատասխան ռազմավա-
րության մշակումը4

«Զինակոչիկների ընտրության գործընթացում հոգեբանա-
կան ցուցանիշների նշանակությունը» խորագրով գիտական հե-
տազոտություն է կատարել Գ. Հ. Ղազարյանը: Անձնային ա-
ռանձնահատկությունների բացահայտման նպատակով առաջին 
անգամ քննության է ենթարկվել զորակոչային տարիքի պատա-
նիների վարքը: Ստացված արդյունքների հիման վրա առա-
ջարկվել է զինակոչիկների ընտրության ժամանակ որպես ախ-
տորոշման եղանակներ օգտագործել հոգեբանական մեթոդներ, 
որոնք կարող են նպաստել ապահարմարվողական (դեզադապ-
տիվ) վիճակների կարգավորմանը զինվորական ծառայության 
ընթացքում

:  

5

                                                 
4 Է. Բ. Գեղամյան, Փրկարարների հոգեբանական կարևոր որակնե-

րը մասնագիտական պիտանելիության համակարգում, սեղմագիր, 
Երևան, 2008: 

:  

5 Գ. Հ. Ղազարյան, Զինակոչիկների ընտրության գործընթացում հո-
գեբանական ցուցանիշների նշանակությունը, սեղմագիր, Երևան, 2010: 
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Ա. Է. Բարսեղյանը պաշտպանել է ատենախոսություն՝ «Աշ-
խատակիցների կարիերայի կողմնորոշումների հիման վրա 
կազմակերպության կադրերի պլանավորման հոգեբանական ա-
ռանձնահատկությունները (ՀՀ կենտրոնական բանկի օրինա-
կով)» թեմայով՝ «Աշխատանքային և ինժեներական հոգեբա-
նություն» մասնագիտությամբ: Այս հետազոտության նպատակը 
Կենտրոնական բանկի աշխատակիցների կարիերայի կողմնո-
րոշումները, դրդապատճառները և կազմակերպությունից 
նրանց սպասումները ուսումնասիրելն էր:  

Ռ. Հ. Պետրոսյանը հետազոտություն է կատարել ղեկավա-
րի կառավարչական գործառույթներում իշխանության դրդա-
պատճառների դրսևորումների վերաբերյալ: Հետազոտության 
օբյեկտ են հանդիսացել ղեկավարի անձը և նրա՝ իշխանության 
ձգտելու դրդապատճառների դրսևորումները կառավարչական 
գործունեությունում: Այս հետազոտության խնդիրներն էին՝ իշ-
խանության ձգտելու դրդապատճառների դրսևորումների հոգե-
բանական առանձնահատկությունների բացահայտումը, ղեկա-
վարի անձի առանձնահատկությունների հետազոտումը, ղեկա-
վարի ապակառուցողական դրսևորումների բացահայտումը6

Ս. Գ. Ստեփանյանի «Կառավարչական գործունեության ազ-
դեցությունը աշխատակազմի ընտրության չափանիշների վրա» 
թեմայով ատենախոսությունը նույնպես պաշտպանվել է «Աշխա-
տանքային և ինժեներական հոգեբանություն» մասնագիտութ-
յան շրջանակներում: Հետազոտության մեջ ուսումնասիրվել է 
կազմակերպության կառավարման գործընթացի հոգեբանական 
առանձնահատկությունների ազդեցությունը միկրո և մակրո մա-
կարդակներում և կազմակերպության գործունեության բնույթի 

:  

                                                 
6 Ռ. Հ. Պետրոսյան, Իշխանության դրդապատճառների դրսևորում-

ները ղեկավարի կառավարչական գործընթացում, սեղմագիր, Երևան, 
2010: 
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առանձնահատկությունների ազդեցությունը աշխատակիցների 
ընտրության չափանիշների ձևավորման վրա: Հետազոտության 
նորույթն այն է, որ հեղինակը կատարել է կադրային մենեջմեն-
թի հոգեբանական գործոնների համալիր ուսումնասիրություն և 
զարգացրել գիտականորեն հիմնավորված կիրառական մոտե-
ցում7

Գործարար միջավայրում կոնֆլիկտների հոգեբանական ա-
ռանձնահատկություններին նվիրված հետազոտություն է իրա-
կանացրել Ա. Տ. Բեջանյանը: Հեղինակը բացահայտել է կոնֆ-
լիկտները կանխարգելելու և դրանք լուծելու ուղիները, ինչպես 
նաև դրանց պատճառահետևանքային կապերն ու արդյունա-
վետ կառավարման մեխանիզմները

:  

8

Բազմաթիվ հետազոտություններ և գիտական աշխատանք-
ներ են իրականացվել որոշումների կայացման, իմիջի, աշխա-
տանքային դրդապատճառների վերաբերյալ: Կառավարման հո-
գեբանության խնդիրներին առնչվող թեմաներով մի քանի 
տասնյակ ատենախոսություններ են պաշտպանվել հանրապե-
տության տարբեր ուսումնական հաստատություններում: Այսօր 
էլ ոլորտի նկատմամբ գիտական հետաքրքրությունը չի նվա-
զում, ինչը խոսում է այս գիտաճյուղի հանդեպ հանրության մեծ 
ուշադրության և կառավարման համակարգի հոգեբանական 
խնդիրներին ներկայացված պահանջի մասին: Այս ամենը վկա-
յում է, որ կառավարման հոգեբանությունը Հայաստանում բուռն 
զարգացում է ապրում: Սակայն մինչ այժմ կատարված ուսում-
նասիրություններից քչերն են առանձնանում պետական և մաս-

:  

                                                 
7 Ս. Գ. Ստեփանյան, Կառավարչական գործունեության ազդեցութ-

յունը աշխատակազմի ընտրության չափանիշների վրա, սեղմագիր, Եր-
ևան, 2011:  

8 Ա. Տ. Բեջանյան, Գործարար միջավայրում կոնֆլիկտների ծագման 
և հաղթահարման յուրահատկությունները, սեղմագիր, Երևան, 2012: 
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նավոր կառավարման համակարգերի հոգեբանական յուրա-
հատկությունների համակողմանի քննությամբ: Ուսումնասիրու-
թյունները հիմնականում կատարված են համակցված տարբե-
րակով, և հաճախ ուսումնասիրման օբյեկտ են դարձել կառա-
վարչի անձի հոգեբանական յուրահատկությունները՝ անկախ 
այն բանից, թե որտեղ է իրականացվում գործունեությունը՝ պե-
տակա±ն, թե մասնավոր համակարգում: Սակայն հոգեբանա-
կան գրականության մեջ բազմիցս շեշտվում են գործունեության 
պայմանների դերն ու նշանակությունը անձի այս կամ այն հատ-
կության դրսևորման հարցում, ինչը թույլ է տալիս ենթադրել, որ 
կառավարման յուրահատկությունները հանրային ծառայության 
համակարգում ունեն հատուկ դրսևորումներ (В. А. Бодров, 
2006):  

Հայաստանում կառավարման հոգեբանության զարգացմա-
նը նպաստեցին հայ հետազոտողների աշխատությունները: 
2009 թվականին «Անձի և մասնագիտական գործունեության 
հոգեբանություն» գիտահետազոտական լաբորատորիայի գիտ-
աշխատողները տեսական և փորձարարական հետազոտու-
թյունների արդյունքներն ամփոփեցին «Անձի հոգեբանական 
անվտանգության հիմնախնդիրները» կոլեկտիվ մենագրության 
մեջ, որն ընդգրկում է անձի հոգեբանական անվտանգության 
հիմնախնդիրներին վերաբերող ժամանակակից պատկերա-
ցումների և մոտեցումների հայեցակարգային վերլուծություննե-
րը: Մենագրության մեջ լուսաբանված են անձի հոգեբանական 
անվտանգության ձևավորման նախադրյալները տարիքային 
տարբեր փուլերում, սոցիալական տարբեր ոլորտներում, ինչ-
պես նաև ուսանողի անձի հոգեբանական անվտանգությունը 
կրթական համակարգում9

                                                 
9 «Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրները. կոլեկ-

տիվ մենագրություն», Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 164 էջ: 

:  
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Հիմնախնդրին է նվիրված նաև Ռ. Վ. Աղուզումցյանի հեղինա-
կած «Մասնագիտական պատրաստման համակարգում հոգեբանա-
կան պրոյեկտավորման սկզբունքները» ուսումնամեթոդական ձեռ-
նարկը, որտեղ ներկայացված են «մարդ-օպերատոր» գործունեութ-
յան վերաբերյալ բազմամյա հետազոտությունների արդյունքները10

Կառավարման հոգեբանության բնագավառին է վերաբե-
րում նաև Դ. Ս. Ամիրյանի «Գործարարության հոգեբանական 
նախադրյալները» մենագրությունը: Այն նվիրված է քիչ ուսում-
նասիրված այնպիսի հիմնահարցի, ինչպիսին է գործարարու-
թյան ոլորտի մասնագետների հոգեբանական պատրաստությու-
նը: Հեղինակն ուսումնասիրել է տարբեր երկրների կրթական 
համակարգերի փորձն ու տեսական հիմքերը: Ըստ այդմ՝ 
քննարկում ու ներկայացնում է շուկայական տնտեսության պայ-
մաններում ապագա ձեռներեցներին կրթելու և հոգեբանորեն 
պատրաստելու խնդիրները, զուգահեռներ է անցկացնում գոր-
ծող և ապագա ձեռներեցների վարքի ռազմավարությունների, 
աշխարհընկալման, գործնական հատկությունների և գործելաո-
ճի սկզբունքների միջև

:  

11

Կառավարման հոգեբանության ոլորտին է նվիրված նաև  
Ռ. Հ. Պետրոսյանի «Իշխանության մոտիվացիայի դրսևորումը 
կառավարչական գործառույթներում» ուսումնական ձեռնարկը: 
Այն բացահայտում է ղեկավարի կառավարման մշակույթի ա-
ռանձնահատկություններն ու դրդապատճառները: Ձեռնարկում 
վերլուծված են իշխանության մոտիվացիայի, իշխանության 

: 

                                                 
10 Р. Агузумцян, Принципы психологического проектирования 

системы профессиональной подготовки: (Учебно-методическое пособие). 
Ереван, Изд-во «Асогик», 2013, 120 с. 

11 Դ. Ս. Ամիրյան, Գործարարության հոգեբանական նախադրյալնե-
րը, Երևան, «Լիմուշ», 2010, 156 էջ: 
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ձգտելու, իշխանությունից խուսափելու հիմնահարցերը, ինչպես 
նաև արևմտյան և ռուսական հեղինակների հայեցակարգերը12

Կառավարման հոգեբանության շրջանակներում լիդերու-
թյան հիմնախնդրին է վերաբերում Գ. Հարությունյանի «Լիդե-
րության հիմնական հոգեբանական դպրոցներն ու տիպաբա-
նությունները» ձեռնարկը, որտեղ ներկայացված են լիդերության 
սոցիալ-հոգեբանական արդի հիմնահարցերը, դիտարկված են 
լիդերության ուսումնասիրման պատմական հիմքերը, դասական 
ու ժամանակակից ազդեցիկ տեսությունները: Համակարգված 
վերլուծության են ենթարկվել լիդերության տիպաբանություննե-
րի հայեցակարգային մոտեցումներն ու առանցքային դրույթ-
ները

:  

13

Կազմակերպություններում կոնֆլիկտների կառավարման 
խնդիրը ևս հայտնվեց հետազոտողների ուշադրության կենտրո-
նում և որպես ուսումնական առարկա ներգրավվեց հոգեբա-
նության կրթական ծրագրերում, ինչի մասին է վկայում  
Ռ. Վ. Աղուզումցյանի, Ա. Բ. Լոքյանի և Լ. Հ. Պետրոսյանի 
«Կոնֆլիկտի կառավարումը կազմակերպություններում» աշխա-
տությունը: Այստեղ վերլուծված են կազմակերպություններում 
կոնֆլիկտային իրավիճակների պատճառները, դրանց կանխար-
գելման ուղիները: Դիտարկված են հանձնարարականներ, որոնք 
նպատակահարմար է կիրառել՝ ելնելով տվյալ իրավիճակից, անձ-
նային հատկություններից և բնավորությունից:  

:  

Հրատարակված գործնական ձեռնարկներն իրենց հերթին 
նպաստեցին կառավարման հոգեբանության լայն կիրառմանը՝ 
                                                 

12 Ռ. Հ. Պետրոսյան, Իշխանության մոտիվացիայի դրսևորումը կա-
ռավարչական գործառույթներում (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), 
ՀՊՄՀ, Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2012, 70 էջ: 

13 Գ. Հարությունյան, Լիդերության հիմնական հոգեբանական 
դպրոցներն ու տիպաբանությունները (ուսումնական ձեռնարկ), Երևան, 
«Պետական ծառայություն» հրատ., 2012, 92 էջ: 
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հնարավոր դարձնելով մասնագիտական ընտրության, աշխա-
տակազմի ընտրության և կառավարման տարբեր բնագավառ-
ներում անձի հոգեբանական խնդիրների լուծումը կամ կան-
խարգելումը: Դրանցից է Ս. Վ. Հովհաննիսյանի «Մասնագիտա-
կան կողմնորոշման հիմունքներ. գործնական հոգեբանություն» 
ուսումնական ձեռնարկը, որտեղ համառոտ շարադրված է կեն-
սական և մասնագիտական ինքնորոշման հայեցակարգը: Ներ-
կայացված են մասնագիտության ընտրության համար կոնկրետ 
մեթոդիկաներ: Ձեռնարկը հագեցած է տեղայնացված մեթոդի-
կաներով, որոնք թույլ են տալիս մասնագիտական ընտրու-
թյունը համապատասխանեցնել անձի առանձնահատկություն-
ներին14

Ուշագրավ է Մ. Գ. Պետրոսյանի, Ա. Ս. Ջավադյանի և  
Դ. Ս. Ամիրյանի «Անձը և պաշտոնը» ձեռնարկը, որտեղ հոգե-
բանական տեսանկյունից վերլուծված են անձի և պաշտոնի հա-
մապատասխանությանը, անձնակազմի ընտրությանը, գնա-
հատմանը, խրախուսմանը, անձնակազմին հարմարվելուն 
առնչվող հարցեր: Այս աշխատությունը հարուստ է կիրառական 
նշանակության նյութերով, ինչպիսիք են պաշտոնի վերլուծու-
թյան հարցաթերթիկը, պրոֆեսիոգրամայի օրինակը, պաշտոնի 
գնահատման սանդղակը և այլն

:  

15

Բազմաթիվ են նաև հայ հետազոտողների՝ կառավարման 
հոգեբանությանը նվիրված գիտական հոդվածները, որոնք 
հրատարակվել են Հայաստանում և արտերկրում: Գիտական 
տեսանկյունից մեծ արժեք են ներկայացնում Ռ. Աղուզումցյանի, 

:  

                                                 
14 Ս. Վ. Հովհաննիսյան, Մասնագիտական կողմնորոշման հիմունք-

ներ. գործնական հոգեբանություն (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), 
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 332 էջ: 

15 Մ. Գ. Պետրոսյան, Ա. Ս. Ջավադյան և Դ. Ս. Ամիրյան, Անձը և 
պաշտոնը, Երևան, «Պետական ծառայություն» հրատ., 2013, 344 էջ: 
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Հ. Ավանեսյանի, Դ. Հայրապետյանի, Ս. Գևորգյանի և այլոց 
հրապարակումները:  

Այսպիսով, կատարված վերլուծությունը թույլ է տալիս եզ-
րակացնել, որ կառավարման հոգեբանությունը հայ գիտական 
հանրության համար մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող ո-
լորտներից է: Չնայած այն համեմատաբար երիտասարդ հետա-
զոտական ուղղություն է Հայաստանում, այնուամենայնիվ զար-
գանում է մեծ արագությամբ և աստիճանաբար գործունեության 
ավելի լայն ոլորտներ է ընդգրկում:  

Անհնար է պատկերացնել պետական որևէ կազմակերպութ-
յուն առանց պետական կառավարման, հետևաբար նաև՝ ա-
ռանց հանրային (պետական) ծառայողների: Նշենք, որ ժամա-
նակակից մասնագիտական գրականության մեջ «պետական» 
բառին համարժեք գործածվում է «հանրային» հասկացությունը: 
Հանրային կառավարումն իրականացվում է հանրային ծառա-
յության միջոցով: Այն պետության խնդիրները և գործառույթ-
ներն իրականացնող հիմնական միջոց է, որն ապահովում է պե-
տության կառուցվածքների գործառությունը՝ պայմաններ ստեղ-
ծելով հասարակության կենսագործունեության համար: Անկախ 
պետության կառուցվածքից, կառավարման ձևից, քաղաքական 
ռեժիմից՝ հանրային ծառայողներն իրականացնում են այն 
գործնական խնդիրները, որոնք բոլոր քաղաքակիրթ հասարա-
կություններն առաջադրում են իրենց կառավարման համակար-
գերին: 

Հաշվի առնելով այս հանգամանքը՝ ենթադրվում է, որ հանրա-
յին ծառայողին ներկայացվող հոգեբանական պահանջները պետք է 
ներառեն յուրահատուկ հոգեբանական որակների համակարգ, 
որոնցից յուրաքանչյուրն իրենից ներկայացնում է մի կոմպետենցիա 
կամ ընդունակություն՝ իր ձևավորման և զարգացման առանձնա-
հատկություններով հանդերձ: Հանրային ծառայության համակարգի 
արդյունավետ գործունեության համար այս որակների կամ ընդու-
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նակությունների ցանկը որոշելը բավական բարդ գործընթաց է: 
Չնայած այսօր գոյություն ունի «հանրային ծառայության պաշտոնի 
անձնագիր (նկարագիր)», որտեղ նշված են որակները, սակայն այս 
հարցը դեռևս մնում է արդիական, քանի որ բացակայում է համա-
կարգային մոտեցումը, ո րի հիման վրա հնարավոր կլինի այն դի-
տարկել որպես համակարգի մաս և ոչ թե որպես առանձին պաշտո-
նի նկարագիր:  

Տեսական նյութերի վերլուծությունը, ինչպես նաև բազմաթիվ 
երկրների փորձը վկայում են, որ հանրային ծառայության գոր-
ծունեությունը մեծ պատասխանատվություն է պահանջում հան-
րային կառավարման տեսանկյունից, քանի որ հակառակ դեպ-
քում հասարակությունը կանգնում է բարդությունների առջև, ո-
րոնք խոչընդոտում են նրա զարգացումը: Արտասահմանյան 
պետականագիտության մեջ նույնիսկ կարծիք է արտահայտվել, 
որ հասարակության համար լավ ղեկավարությունն ավելի կար-
ևոր է, քան կատարյալ սահմանադրությունը: Այս առումով ու-
շագրավ է Գերմանիայի կանցլեր Բիսմարկի այն միտքը, որ 
վատ օրենքներով դեռ կարելի է երկիր կառավարել, սակայն 
վատ չինովնիկների դեպքում ոչ մի օրենք չի կարող օգնել: Իսկ 
ռուսական կայսր Նիկոլայ Առաջինը մի առիթով խոստովանել է, 
որ Ռուսաստանը կառավարում են սեղանապետերը, ոչ թե ին-
քը16

Գիտական աղբյուրների ուսումնասիրությունից պարզվում 
է, որ ժամանակակից, կուռ կառուցվածք ունեցող և արդյունա-
վետ գործող հանրային ծառայության համակարգ ձևավորելու 

: Ժամանակակից ղեկավարները հստակ հետևություններ են 
արել այս արտահայտությունից և կառավարումն իրականաց-
նում են հենց այս սկզբունքով: 

                                                 
16 Государственное управление: основы теории и организации (учеб-

ник. в 2 т., т. 2). Под ред. В. А. Козбаненко, Изд. 2-е, с изм. и доп., М., 
«Статут», 2002, 592 с., с. 239. 
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համար առաջնահերթություններից մեկն էլ վարչաքաղաքական 
ոլորտում տեղի ունեցող վերափոխումները ժամանակին ըն-
կալելն ու համարժեք արձագանքելն է: Պետական համակարգն 
իր գործունեությունը ծավալում է հնի վերանայման և դրա հի-
ման վրա նորը ստեղծելու սկզբունքով17

Ինչպես բազմաթիվ այլ երկրներում, Հայաստանի Հանրա-
պետությունում նույնպես հասարակությունն այսօր բարեփոխ-
ման փուլ է թևակոխել և փորձում է կառուցել մի պետություն, 
որտեղ պետք է առաջնությունը տրվի որակյալ մասնագետնե-
րին: Մասնագետներ, ովքեր կարող են արդյունավետորեն իրա-
կանացնել պետության, ավելի կոնկրետ՝ պետական կառավար-
ման գործառույթները՝ հասարակական զարգացման նոր պա-
հանջներին համապատասխան: Ժամանակակից պետական 
համակարգում կարևորվում են ոչ միայն մասնագիտական, այլև 
անձնային որակները: Մասնագիտական որակների վերանայ-
ման, դրանց կատարելագործման գործում մեծ է կրթական բա-
րեփոխումների դերը, որոնք ներառում են անձնային որակների 
ձևավորման և զարգացման մի շարք բաղադրիչներ: Հանրային 
ծառայողները կարևորագույն դեր ունեն պետականության ամ-
րապնդման, ժողովրդավարության և իրավունքի գերակայութ-
յան հիման վրա հասարակության մտածողության ու հոգեբա-
նության արդիականացման ու կայունացման գործում:  

: Որպես կանոն՝ զար-
գացմանը միտված վերանայումներ կատարելիս առաջին հեր-
թին հաշվի են առնվում հասարակական-քաղաքական արմա-
տական փոփոխությունները, այնուհետև՝ հասարակության սո-
ցիալ-տնտեսական կառուցվածքի, կենսակերպի բարեփոխում-
ները:  

                                                 
17 Государственное управление: основы теории и организации (учеб-

ник. в 2 т., т. 2). Под ред. В. А. Козбаненко, Изд. 2-е, с изм. и доп., М., 
«Статут», 2002, 592 с., с. 239. 
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Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային ծառայությունը 
սոցիալական ինստիտուտ է, որը հենվում է պետության և հասարա-
կության փոխհարաբերությունների, մարդու քաղաքացիական իրա-
վունքների ու ազատությունների պահպանման սկզբունքների վրա, 
որոնք բնորոշում են ժամանակակից պետական կառավարման 
էությունը: Հանրային ծառայությունը ժողովրդավարական, սոցիալ-
իրավական բնույթ ունի, քանի որ իրականացվում է հասարակութ-
յան շահերի և անհատի շահերի ու իրավունքների պաշտպանութ-
յանն ուղղված գործունեության միջոցով: Այստեղից էլ հարց է ծա-
գում, թե հանրային ծառայողի ո՞ր կոմպետենցիաներն են ապահո-
վում գործունեության հաջողությունը:  

Պետական կառավարման համակարգում աշխատանքի բո-
վանդակությունը երբեմն ենթարկվում է փոփոխությունների՝ պայ-
մանավորված հանրային ծառայության մասնագիտական գործու-
նեության բնույթով: Հանրային ծառայողի մասնագիտությունը հա-
սարակական տեսանկյունից աշխատանքային անհրաժեշտ գործու-
նեության ձև է, որին հասնում են բարձրագույն կրթության, պետա-
կան կառավարման համակարգում աշխատանքային փորձով ձեռք 
բերված հատուկ տեսական գիտելիքների, հմտությունների, կարո-
ղությունների միջոցով: Ինչ վերաբերում է բուն աշխատանքի ըն-
թացքում ձևավորվող, ինչպես նաև աշխատանքային փորձի արդ-
յունքում ձեռք բերվող հմտություններին, ապա դրանք աշխատան-
քային գործունեության ընթացքում դժվար է չափել, քանի որ հա-
տուկ գիտելիքներ չեն և մեծ աշխատանքի փոքրիկ, հաճախ աննկա-
տելի բաղադրիչներ են: Ունենալով հատուկ կրթական պատրաստ-
վածություն՝ հանրային ծառայողը զբաղվում է պետական կառա-
վարմամբ՝ ներդնելով իր գիտելիքները: Որպես հանրային ծառա-
յության առջև դրված խնդիրների և գործառույթների պատասխա-
նատու՝ նա կառավարիչ է, ով ղեկավարում է հասարակությունը 
ընդհանուր իմաստով, այսինքն՝ կառավարման ոլորտի, ավելի որո-
շակի՝ պետական ոլորտի մասնագետ է (ի տարբերություն, օրինակ, 
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ինժեների, որը տեխնիկայի ինչ-որ բնագավառի կրթություն ունեցող 
մասնագետ է): Հանրային ծառայողները ներկայացնում են մասնա-
գիտական այն խավը, որի գերակշռող մասը զբաղվում է կառավար-
չական աշխատանքով հանրային կառավարման ոլորտում: Հանրա-
յին ծառայողների հատվածը սերտաճած է իշխող քաղաքական վեր-
նախավին (ըստ Իլյինի՝ «ղեկավար էլիտային»): Հանրային ծառայու-
թյան նպատակը իշխանության քաղաքական գործառույթների ա-
պահովումն է: Հանրային ծառայողների գործունեությունը ենթադ-
րում է քաղաքական ռազմավարության իրականացում: Այստեղ առ-
կա են հասարակական, պետական և անհատական շահեր: Հան-
րային ծառայողի սոցիալական նման կարգավիճակը ենթադրում է, 
որ նա պաշտոնապես լիազորված իշխանության կրող է: Նրա զբա-
ղեցրած պաշտոնական դիրքը իշխելու և իշխանությանը ենթարկվե-
լու միջակայքում է: Այդ հանգամանքով պայմանավորված՝ նրա իշ-
խանությունը կարող է տարածվել մեծաթիվ կամ ավելի փոքրաթիվ 
մարդկանց վրա, բայց և այնպես ակնհայտ է, որ հանրային ծառա-
յողն ինչ-որ չափով իշխանություն ունենալու և ինչ-որ մարդկանց իշ-
խանությանը ենթարկվելու կարգավիճակ ունի: Որպես ասվածի լա-
վագույն ապացույց՝ տեղին է հիշատակել ռուս փիլիսոփա Ի. Իլյինի՝ 
իշխանական հարաբերությունները բնութագրող միտքը. ուրիշներին 
իշխելը քո կամքը թելադրելն է այնպես, որ այդ հարկադրանքը կա-
մավոր ընդունվի ենթարկվողների կողմից (Государственное 
управление: основы теории и организации (учебник. в 2 т., т. 2), 
2002, М. И. Абдулаева, 2010): Աշխատանքի անցնելով՝ հանրային 
ծառայողը թերևս ընդունում է այն պայմանը, որ պետք է կատարի 
հրահանգներ, հանձ նարարություններ: Աշխատանքային պայմա-
նագրերում հստակ նշված է, որ ծառայությունը ենթադրում է որո-
շումների կայացում, հրահանգների կատարում, ինչպես նաև պատ-
վիրակումներ՝ կախված զբաղեցրած պաշտոնական դիրքից: 

Հանրային ծառայության աշխատանքի հանդեպ նման մո-
տեցում ձևավորվում է դեռևս բարձրագույն կրթություն ստանա-
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լու ընթացքում: Վ. Ա. Կոզբանենկոն իր դասագրքում նկա-
րագրում է պետական ծառայողների իշխանության առանձնա-
հատկությունները, ո րոնցից մեկը տարբեր միջոցների օգնութ-
յամբ (օրենք, հեղինակություն, կամք, հարկադրանք) մարդկանց 
վարքագծի և գործունեության վրա ազդելու ունակություն է, 
հնարավորություն ու իրավունք ունենալն է: Պետական ծառա-
յողների կառավարման համակարգը որոշումներ կայացնող հա-
մապատասխան ինստիտուտների ու մարմինների ամբողջու-
թյուն է, որտեղ գործում են իշխանական համապատասխան 
լիազորություններով օժտված անձինք (Государственное управле-
ние: основы теории и организации (учебник. в 2 т., т. 2), 2002): 

Հանրային ծառայողների մասնագիտական գործունեության 
հատուկ բնույթը պայմանավորված է ՀՀ օրենսդրությամբ հան-
րային մարմիններին վերապահված խնդիրների և գործառույթ-
ների՝ պետության գործառույթների իրականացմանն ուղղված 
նպատակներով, դրանց ծավալով: Հանրային ծառայության 
գործունեությունը սոցիալական կառավարման այլ ձևերից որ-
պես մասնագիտություն առանձնացնելիս կարող ենք այն բնու-
թագրել տարբեր կողմերից: Այսպես.  
 մասնագիտական գործունեության ոլորտը՝ պետական 

իշխանության մարմիններ, 
 զբաղմունքի տեսակը՝ պետական ծառայություն, 
 աշխատանքի առարկան՝ տեղեկատվություն, որը նաև 

կառավարվողների (սպասարկվողների) վրա հարկա-
դրանքի, համոզման, խրախուսման և այլ եղանակներով 
ազդեցություն գործելու միջոց է, 

 աշխատանքի արդյունքը՝ կառավարչական որոշումները 
կյանքի կոչելը կամ դրանց հետևանքները վերացնելը 
(Государственное управление: основы теории и организа-
ции (учебник. в 2 т., т. 2), 2002):  
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Հանրային ծառայողների աշխատանքն ունի մասնագիտա-
կան որոշ առանձնահատկություններ. 

 մասնակցություն իշխանական և կառավարչական կա-
ռույցներում, ինչը նշանակում է նաև պետության շահե-
րից բխող որոշումների ընդունման և իրականացման 
վրա ազդելու հնարավորություն, 

 օրենսդրության իմացություն և իրավունքի նորմերի 
պահպանում, 

 որոշակի իրավիճակներում հատուկ որոշում կայացնե-
լու կարողություն, 

 ընդունվող որոշումների և կատարվող գործողություն-
ների նկատմամբ պատասխանատվության բարձր մա-
կարդակ, 

 ծառայության պայմանների հետ կապված բարոյահո-
գեբանական ծանրաբեռնվածություններին հարմարվե-
լու կարողություն, 

 պետական, ծառայողական կամ օրենքով պահպանվող 
այլ գաղտնիք պարունակող փաստաթղթերը օրենս-
դրությամբ սահմանված պահանջներով պահպանելը, 
այդ թվում՝ ծառայությունը դադարեցնելուց հետո, 

 քաղաքացիների և կազմակերպությունների հետ հարա-
բերությունների հանրային իրավական բնույթը, որոնց 
հետ նրանք հարաբերվում են պետական կառավար-
ման գործառույթներն իրականացնելիս: 

Հանրային ծառայության էության ուսումնասիրությունը թույլ 
է տալիս եզրակացնել, որ այն ապահովում է պետական մար-
մինների և պետական իշխանությամբ օժտված պաշտոնատար 
անձանց լիազորությունների իրականացումը: Որպես մշտապես 
գործող և անհրաժեշտ կառույց՝ կախված չէ իշխանության ընտ-
րովի մարմինների լիազորությունների ժամկետից, օբյեկտիվո-
րեն միշտ գործում է այս կամ այն ռազմավարական փոփոխու-
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թյունների համաձայն և միտված է կառավարչական գործա-
ռույթների, ավելի լայն առումով՝ քաղաքական իշխանության 
գործառույթների իրականացմանը: Ուստի այնպիսի հասկա-
ցությունների հարաբերակցությունը, ինչպիսիք են իշխանությու-
նը, քաղաքականությունը, իրավունքը, պետական կառավարու-
մը, որոնք հանրային ծառայողների մասնագիտական գործու-
նեության հիմնական կատեգորիաներն են, բնութագրում են հա-
սարակության հետ նրանց փոխհարաբերության բնույթը:  

Հանրային ծառայողները հանրային կառավարումն իրակա-
նացնող անձինք են: Հանրային ծառայության բնույթից են-
թադրվում է, որ նրանք փոխադարձ կապի մեջ են հանրային 
կառավարման համակարգի տարբեր բաղադրամասերի՝ հասա-
րակական, պետական, համայնքային, մասնավոր ինստիտուտ-
ների, կազմակերպությունների, քաղաքացիների, օտարերկրա-
ցիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց հետ: Հանրային 
ծառայողների մասնագիտությունը հանրային կառավարումն է՝ 
չնայած այն հանգամանքին, որ հանրային ծառայությունն իրա-
կանացնում են բազմաթիվ այլ մասնագիտությունների տեր 
մարդիկ: Այս մասնագիտության նկատմամբ վերաբերմունքն ու 
պատկերացումները որոշվում են հասարակական արժեքներով, 
գիտական չափանիշներով, քաղաքական հայացքներով և ան-
հատական արժեքներով: Այսպիսով, հանրային ծառայողների 
մասնագիտական գործունեությանը ներկայացվող պահանջնե-
րի մեծ մասը ձևավորվում է ըստ պետության հասարակական 
արժեքների, քաղաքական մշակույթի դրույթների, կառավարչա-
կան ընդունակությունների, կամային, բարոյական և ազգային 
առանձնահատկությունների:  

Հանրային ծառայողների մասնագիտական և անձնային 
պատրաստվածությունը պետք է համապատասխանի այնպիսի 
բարձր պահանջների, ինչպիսիք են նրանց մասնագիտական և 
անձնային որակները, կոմպետենցիաները: 
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Ծառայողական գործունեության նպատակաուղղված ու 
արդյունավետ իրականացման համար պահանջվում են գիտե-
լիքներ և փորձ, անհատի բարոյական և գործնական, հոգեբա-
նական և ֆիզիկական որակներ, առաջադեմ և ստեղծարար 
մտածելակերպ, ինչպես նաև առաջադրված խնդիրը լուծելու ըն-
դունակություն: 

Հանրային ծառայության պաշտոնի հավակնորդը պետք է ու-
նենա ոչ միայն ձեռքբերովի մասնագիտական հատկանիշներ, 
այլև բարոյական և գործնական առավելություններ, որոնք դաս-
տիարակության արդյունք են: Ինչպես նշում է Բ. Ա. Բոդրովն իր 
մի շարք աշխատություններում, մասնագիտության և անձնային 
հատկանիշների միջև գոյություն ունի անժխտելի փոխկապակց-
վածություն: Հենց մասնագիտական գործունեությանը համա-
պատասխան լինելու հանգամանքն է արդյունավետ աշխատան-
քի հիմքում (В. А. Бодров, 2006):  

Հանրային ծառայողների պաշտոնների ուսումնասիրությու-
նից պարզ է դառնում, որ հանրային ծառայողը պետք է ունենա 
այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են՝  

 առաջնորդելու կարողությունը,  
 հաղորդակցվելու ունակությունը, 
 թիմում աշխատելու կարողությունը,  
 պատասխանատվություն ստանձնելու կարողությունը,  
 կարգապահությունը,  
 ինքնակազմակերպվածությունը,  
 բարեխղճությունը,  
 ղեկավարելու և ենթարկվելու կարողությունը,  
 անհրաժեշտ գործողություններն արագ և ճշգրտորեն 

կատարելու կարողությունը,  
 մարդկանց հետ շփման ժամանակ ուշադրությունն ու 

նրբանկատությունը, 
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 մարդկանց հանդեպ բարյացակամ վերաբերմունքը, 
լավատեսությունը,  

 սեփական ուժերին վստահ լինելը,  
 անհատական շահը հասարակականին ստորադասելու 

ցանկությունը, պարտքի զգացումը:  
Բազմաթիվ հետազոտողներ նշում են, որ աշխատանքի 

արդյունավետությունը և աշխատանքային մոտիվացիան փոխ-
կապակցված են: Ե. Իլյինն իր «Մոտիվացիա և մոտիվներ» 
գրքում հանգամանորեն ցույց է տալիս, որ որքան շատ են աշ-
խատակցի՝ այդ աշխատանքը կատարելու դրդապատճառները, 
այնքան մեծ է լինում արդյունքը (Е. П. Ильин, 2002):  

Հանրային ծառայության կադրերի ռեզերվում ընդգրկելիս 
նախապես կարևոր է պարզել պետական կառավարման մար-
մին աշխատանքի ընդունվող անձի մոտիվացիան, քանի որ մե-
զանում սովորաբար հանրային ծառայությունը, որպես կանոն, 
չի ենթադրում ֆինանսական մեծ եկամուտներ: Հանրային ծա-
ռայությունը որպես մասնագիտական գործունեություն ընտրող-
ների մեծ մասի համար կարևորը պաշտոնական պարտակա-
նությունների բարեխիղճ կատարումն է, իրենց ստեղծագործա-
կան-մտավոր ներուժը ի շահ հասարակության ծառայեցնելը: 
Եթե այս մոտիվացիան մեկնաբանենք ըստ Հերցբերգի մոտի-
վացիոն տեսության, ապա այստեղ խոսքը ներքին մոտիվատոր-
ների մասին է (Дэкерс, Ламберт, 2007): Հանրային ծառայողների 
նախընտրություններն ակնհայտ են՝ ծառայողական և մասնա-
գիտական աճի հեռանկարներ, հասարակության մեջ արժանի 
տեղ զբաղեցնելու ցանկություն, որպես պետական գործունեութ-
յան որոշակի ոլորտի կառավարիչ ինքնաիրացվելու ձգտում, սո-
ցիալական երաշխիքներ, աշխատանքի կայունություն: Նման 
դիրքորոշումը լավատեսական է, նպաստում է պետական ապա-
րատում սոցիալ-հոգեբանական բարենպաստ մթնոլորտի ձևա-
վորմանը: Կատարյալ կլիներ, եթե հանրային ծառայության ո-
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լորտում բոլորը նման ձգտումներով առաջնորդվեին: Սակայն 
իշխանությունում գտնվելը հաճախ պայմանավորված է լինում ոչ 
միայն վերը նշված ձգտումներով, այլև սոցիալ-հոգեբանական 
գործոններով: Այդ իսկ պատճառով հանրային ծառայողներից ոչ 
բոլորն են պատրաստ ընդունելու ծառայողական պարտավո-
րությունները պատշաճորեն կատարելու, զբաղեցրած պաշտո-
նին իրենց անհամապատասխան լինելը:  

Ինչպես երևում է վերլուծությունից, հանրային ծառայողի 
դերը չի սահմանափակվում միայն փաստաթղթային խնդիրնե-
րի ու հրահանգների մեխանիկական կատարումով: Բազմաթիվ 
են օրինակները, երբ պաշտոնատար անձն իր գործողություննե-
րով ծառայում է կոնկրետ ղեկավարի, չնայած հանդես է գալիս 
որպես պետության և հասարակության շահերը պաշտպանող 
անձ: Փորձը ցույց է տալիս, որ իշխանության ձգտումը հաճախ 
ավելի առաջնային է լինում, քան հայրենիքի հանդեպ պարտքի 
գիտակցումը: Անձնական շահերը վեր դասելով՝ հանրային ծա-
ռայություն իրականացնող անձը հասարակականի փոխարեն 
իր անձնական շահերն է պաշտպանում: Ի դեպ, այս արատա-
վոր երևույթը բնորոշ չէ միայն նոր հասարակարգին. այն առկա 
է եղել գրեթե բոլոր հասարակարգերում: Հ. Հեքհաուզենը, բա-
ցատրելով իշխանության ձգտելու մոտիվացիան, նշում է այն 
պատճառները, որոնք անձին դրդում են ձգտելու իշխանության 
(X. Хекхаузен, 2003): 

Ժամանակակից հասարակության մեջ փոխված են հանրային 
ծառայողների պրոֆեսիոնալիզմին առաջադրվող պահանջները: 
Դրանք հիմնված են հասարակության պատմական փորձի, նոր 
քաղաքական ու տնտեսական իրողության վրա և ուղղակիորեն 
առնչվում են պետության ու պետական կառավարման գործա-
ռույթների փոփոխությանը, ինչը նախ և առաջ պայմանավորված է 
պետական համակարգի ներքին փոփոխություններով: 
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Ինչպես երևում է հանրային ծառայության նկարագրությու-
նից, հանրային ծառայողը կոչված է մի կողմից պահպանելու և 
ապահովելու պետության և ողջ հասարակության շահերը, մյուս 
կողմից՝ քաղաքացիների անհատական շահերը, իրավունքներն 
ու ազատությունները: Այդ երկու կողմերի շահերը փոխկա-
պակցված են. հանրային ծառայողների համար քաղաքական 
առաջնահերթություններ չկան: Այդ առումով նշենք սահմանա-
դրական նորմերից մեկը. «Պետական և տեղական ինքնակառա-
վարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են 
կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիա-
զորված են Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով» (ՀՀ Սահմա-
նադրություն, հոդված 5): Այստեղից բխում է, որ մարդն ազատ է 
անելու այն ամենը, ինչ արգելված չէ օրենքով՝ ի տարբերություն 
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու 
պաշտոնատար անձանց, որոնք իրավասու են կատարելու միայն 
այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են օ-
րենսդրությամբ: 

Բացի հանրային ծառայողի մասնագիտության քաղաքա-
կան մշակույթից, ձևավորվում են նաև կառավարչական մշա-
կույթի պահանջներ: Ընդհանրապես, հանրային ծառայողից 
պահանջվում է կառավարչական տեխնոլոգիաների հմուտ տի-
րապետում՝ պայմանավորված ինչպես սոցիալական զարգաց-
ման մակարդակով, այնպես էլ կայուն պայմաններով, ճգնաժա-
մային պայմաններով կամ կառավարման մեկ օբյեկտից մյուսին 
անցնելու ժամանակ կառավարման ռեժիմի փոփոխությամբ: 
Այդ է վկայում հայրենական և արտասահմանյան պետական 
ծառայության զարգացման պատմությունը: Օրինակ` ԱՄՆ պե-
տական ծառայության պատմության մեջ առանձնացնում են մի 
շարք փուլեր: Փուլից փուլ անցումները զգալիորեն փոխել են 
վարչական կառավարման սկզբունքներն ու բովանդակությունը 
և պետական ծառայողների պրոֆեսիոնալիզմին ներկայացվող 
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պահանջները՝ «ժառանգների և ջենթլմենների իշխանությունը», 
«սեփական ուժերով առաջխաղացում ունեցած մարդկանց իշ-
խանությունը», «համընդհանուր բարիքի» սկզբունքի գերակա-
յությունը և «գործունեության գիտական կառավարումը»: Իսկ 
ՌԴ պետական ծառայության պատմության մեջ կարելի է ա-
ռանձնացնել այնպիսի շրջաններ, ինչպիսիք են, օրինակ, ար-
քունական՝ «ցարին, կայսերը և հայրենիքին ծառայելը», կուսակ-
ցական-խորհրդային նոմենկլատուրան՝ «կոմունիզմի գաղա-
փարներին նվիրվածությունը», լիբերալ՝ «դեմոկրատների իշխա-
նությունը», որոնց փոխարինելու են գալիս կենտրոնամետ 
պրագմատիկները18

Հանրային ծառայողների դերը չափազանց կարևորվում է 
հատկապես սոցիալական բարեփոխումների ժամանակակից 
պայմաններում: Մասնագիտական գիտելիքների և հմտություն-
ների ձեռքբերումը հանգեցնում է հանրային ծառայողների ան-
հատական-բարոյական որակների կատարելագործմանը և 
բարձրացնում դրանց մակարդակը: Այս առումով տեղին է հիշա-
տակել Թեոդոր Ռուզվելտի այն դիտարկումը, որ տարրական 
կրթություն չստացած գողը կարող է ինչ-որ բան գողանալ ապ-
րանքատար վագոնից, իսկ համալսարան ավարտելու պարա-
գայում նա կարող է ամբողջ շարքակազմը թալանել

: Մեր երկրում պետական ծառայության մեջ 
կարելի է առանձնացնել թագավորական, այնուհետև, ինչպես  
ՌԴ-ում, կուսակցական-խորհրդային նոմենկլատուրան՝ «կոմու-
նիզմի գաղափարներին նվիրվածությունը», լիբերալ՝ «դեմոկ-
րատների իշխանությունը»: 

19

                                                 
18 Государственное управление: основы теории и организации (учеб-

ник. в 2 т., т. 2). Под ред. В. А. Козбаненко, Изд. 2-е, с изм. и доп., М., 
«Статут», 2002, 592 с., с. 222. 

: Որոշ հա-

19 Государственное управление: основы теории и организации (учеб-
ник. в 2 т., т. 2). Под ред. В. А. Козбаненко, Изд. 2-е, с изм. и доп., М., 
«Статут», 2002, 592 с., с. 245. 
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սարակություններում պետական կառավարման համակարգում 
հաճախ տեղ են գտնում կամայականությունը, անտարբերու-
թյունը, անպատասխանատվությունը, ոչ բավարար կոմպետեն-
տությունը: Նմանատիպ երևույթները հանգեցնում են պետու-
թյուն և հասարակություն կապի խաթարման, սեփական իշխա-
նության նկատմամբ անվստահության և, բնականաբար, պե-
տական ծառայողի հեղինակության անկման: Հետևաբար ավելի 
հեշտ է նման երևույթները կանխարգելելը, քան հետո դրանցից 
ազատվելը: Իսկ կանխարգելումը հնարավոր է միայն սոցիալա-
կան, կազմակերպաիրավական, ֆինանսատնտեսական համա-
լիր միջոցառումների օգնությամբ: Դրանք պետք է ընդունվեն 
համապետական նորմատիվային ակտերով, այսինքն՝ կենտրո-
նացված կարգով:  

Քանի որ մեր պետությունը երիտասարդ է, մեզ մոտ պետա-
կան ծառայության բարեփոխման գործընթացը դեռ չի ավարտ-
վել. շարունակվում է պետական ծառայողի մասնագիտության 
մեջ քաղաքական-իրավական, գործնական, բարոյական, էթի-
կական, հոգեբանական ակունքների արդյունավետ հարաբե-
րակցության որոնումը: Սակայն ակնհայտ է, որ ի վերջո պետք է 
ձևավորվի հանրային ծառայության այնպիսի համակարգ, որը 
կհամապատասխանի նորմատիվային-արժեքային դիրքորոշում-
ներին, միևնույն ժամանակ՝ ժամանակակից պահանջներին՝ 
հիմնված գիտական վերլուծության մեթոդների վրա: Պետու-
թյան և նրա քաղաքացիների, ողջ հասարակության և յուրա-
քանչյուր անհատի վիճակը կախված է այն բանից, թե ով է ըն-
դունում կառավարչական որոշումները, ինչպես են դրանք փո-
խանցվում գործնական ոլորտ և կյանքի կոչվում: Այստեղ կա-
րևորվում է ոչ միայն կառավարման ապարատը, այլև կառավա-
րում իրականացնող անձը: 
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Հանրային ծառայությունն առաջացել է պետության կազմա-
վորմանը զուգահեռ` որպես հասարակական կյանքի կազմակերպ-
ման պետական ձևի արտաքին դրսևորում:  

Մարդու, ինչպես նաև հասարակության նպատակաուղղված 
գործունեության կարևորագույն դրսևորումներից մեկը ծառայու-
թյունն է: Այս հասկացությունն օգտագործվում է տարբեր իմաստ-
ներով` որպես մարդկային գործունեության տեսակ, որպես սո-

ցի³É-իրավական ինստիտուտ, որպես պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների համակարգ, որպես հոգևոր 
գործունեություն և այլն20

Սոցիալական առումով հանրային ծառայությունը հասարա-
կության և պետության, պետական ապարատի և հասարակական 
կառույցների, հանրային ծառայողի և քաղաքացու միջև հարաբե-
րությունների ինստիտուտ է: Այս առումով հանրային ծառայության 
համակարգն ապահովում է տարբեր սոցիալական հարաբերու-
թյուններում մարդկանց պահանջմունքների, շահերի, հակումների, 
սովորությունների, բնազդների և այլ դրդապատճառների արդյուն-
քում առաջացած վարքագծի կարգավորիչ գործառույթի իրակա-
նացումը: 

:  

Հանրային ծառայության բնորոշումը թույլ է տալիս այն դի-
տարկել տարբեր տեսանկյուններից, որոնք փոխկապակցված են 
և միմյանց լրացնող, սակայն հանրային ծառայության գործա-
ռույթները բազմաշերտ վերլուծության են ենթարկված իրավա-
կան, քաղաքական և այլ տեսանկյունից, ինչը չի կարելի ասել հո-
գեբանական վերլուծության մասին: Հանրային ծառայության գոր-
ծառույթների հոգեբանական վերլուծությունն իր մեջ ներառում է 
ոչ միայն զուտ գործառույթի կատարումը, այլև անձին առհասա-
րակ տվյալ գործունեության ոլորտում: 

                                                 
20 «Государственное служба», В. В. Волкова, А. А. Сапфирова, Закон 

и право, изд. ЮНИТИ-ДАНА, 2012, с. 5. 
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Հանրային ծառայության էությունն արտացոլում է տվյալ հա-
սարակության մեջ գոյություն ունեցող տնտեսական, քաղաքա-
կան, հոգևոր հարաբերությունները և սոցիալական կառավարման 
կազմակերպման եղանակը: 

Հանրային ծառայությունը ՀՀ Սահմանադրությամբ և օրենք-
ներով վերապահված լիազորությունների իրականացումն է. այն 
ընդգրկում է պետական ծառայությունը, համայնքային ծառայու-
թյունը, պետական և համայնքային պաշտոնները21

Հանրային ծառայությունն առաջին հերթին ունի իրավակի-
րառ նշանակություն: Հանրային ծառայության արդյունավետու-
թյունը մեծապես պայմանավորված է տվյալ երկրում տիրող հա-
սարակական-քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական վիճակով: Հան-
րային ծառայությունը նաև հոգևոր-մշակութային բնագավառ է, 
քանի որ արտացոլում է հասարակությունում առկա արժեքային 
համակարգն ու բարոյական նորմերը: Հետևաբար անհրաժեշտ է 
կատարել հանրային ծառայության համակարգային ուսումնասի-
րություն: 

, ին չը թույլ է 
տալիս ամբողջականության մեջ դիտարկել կառավարման համա-
կարգը՝ իր հոգեբանական կողմերով: 

Հանրային ծառայությունը, փաստորեն, ապահովում է պե-
տական գործառույթները և իրականացնում է պետության որ-
դեգրած ռազմավարությունը: Հայտնի է, որ այսօր պետությունն 
ինքնին իշխանական լիազորությունների նախնական աղբյուր 
չէ. դրանք փոխանցվում են ժողովրդի կողմից: Ժողովրդավա-
րացմանը զուգահեռ՝ պետությունը դառնում է իրավական և սո-
ցիալական, ինչը պետական ծառայության փոփոխության պատ-
ճառ է: Պետությունը, իշխանություն ունենալով մարդու և հասա-
րակության վրա, իր գործունեությունը կազմակերպում է հասա-

                                                 
21 «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին 

մաս (ընդունվել է 2011թ. մայիսի 26-ին): 
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րակական պահանջմունքները բավարարելու ուղղորդվածու-
թյամբ, ինչի հիման վրա որոշվում են հանրային ծառայության 
առաջնահերթությունները: Հանդես գալով պետության անունից՝ 
այն առավելապես սպասարկում է հասարակությանն ու մար-
դուն, քանի որ նպաստում է նրա շահերի, իրավունքների ու ա-
զատությունների իրացմանը՝ որպես քաղաքացու և անհատի: 
Այսպիսով, հանրային ծառայությունը դառնում է սպասարկող 
ոլորտ, սակայն սպասարկումն իրականացվում է օրենքի սահ-
մաններում, որով որոշվում են քաղաքացու իրավունքներն ու 
պարտականությունները:  

Քանի որ հանրային ծառայությունը պետականաշինության 
գործում էական դեր ունի, անընդհատ նոր պահանջներ են ներ-
կայացվում հանրային ծառայողին և նրա գործունեությանը: Ուս-
տի առօրյա կյանքում սահմանադրական իդեալները կյանքի կո-
չելը՝ հաշվի առնելով ոչ միայն հայրենական, այլև համաշխար-
հային պատմության փորձն ու մեր պետականության ժամանա-
կակից հիմնահարցերին ու նպատակներին համահունչ պետա-
կան ծառայության կայացման գործընթացը, տևական ժամա-
նակ և յուրահատուկ մոտեցում է պահանջում: Իրականում Հա-
յաստանի Հանրապետությունում հանրային ծառայության իրա-
վական ու կադրային ապահովման նոր տեխնոլոգիաների և ու-
ղիների ներդրումը ոչ միշտ է իրականացվում հասարակական 
մտքի առաջադեմ ձգտումների հրատապ խնդիրներին համա-
պատասխան:  

Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք գրական աղբյուրների վեր-
լուծությունից և արված եզրակացություններից, հանրային ծա-
ռայությունը պետության կառուցվածքի կարևոր և անհրաժեշտ 
տարր է: Այն կապող օղակ է պետության և հասարակության 
միջև: Նրա գլխավոր հատկանիշը պետական կառավարման 
գործառույթները հասարակության կազմակերպման ու կարգա-
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վորման ուղղությամբ մասնագիտորեն կատարելն ու արդյունա-
վետ իրականացնել է:  

Իրավական, ժողովրդավարական և սոցիալական պետության 
զարգացման առաջնային նախադրյալներից մեկը արդյունավետ 
գործող պետական/հանրային համակարգ և դրա գործունեության 
համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելն է, ինչը միտված է նաև 
պետության ընդհանուր գործառույթների կատարումն ապահովե-
լուն:  

Հանրային ծառայության էությունը սոցիալական ուղղվա-
ծություն ունի, քանի որ հետապնդում է հասարակական օգտա-
կար նպատակներ և խնդիրներ՝ ծառայելու համազգային շահե-
րին: Լուծելով բազմաթիվ հասարակական ու պետական խն-
դիրներ՝ հանրային ծառայությունը կատարում է պետական իշ-
խանության ապահովման, իրականացման գործառույթներ, 
որոնք պետք է գործեն ի շահ հասարակության:  

Սերտորեն կապված լինելով իշխանության իրականացման, 
կառավարման տեխնոլոգիաների և մեխանիզմների հետ՝ հան-
րային ծառայությունը նպատակ ունի իրականացնելու սոցիալա-
կան կազմակերպման, պլանավորման և կանխատեսման, որո-
շումների կայացման և կատարման, սոցիալական հաղորդակ-
ցության, համակարգման, վերահսկողության, իրազեկման գոր-
ծառույթներ: Հանրային ծառայության գործունեության ժամա-
նակակից փուլում ավելի ու ավելի գերակա է դառնում պետա-
կան սոցիալական ծառայություններ մատուցելու միտումը՝ 
կրթական, դաստիարակչական, իրավունքի պաշտպանության, 
անվտանգության և այլն: Ելնելով հանրային ծառայության վար-
չական գործունեության բնույթից՝ կարելի է առանձնացնել այն-
պիսի գործառույթներ, ինչպիսիք են տեղեկատվական-վերլու-
ծական, կազմակերպատեխնիկական, փորձագիտական, ընթա-
ցակարգային, ինչպես նաև կառավարչական որոշումների կա-
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տարման, ֆինանսատնտեսական, իրավական, կադրային գոր-
ծառույթները22

Որպես պետության սոցիալական ակունք նախ և առաջ 
հանդես են գալիս քաղաքացիական հասարակության, իրավա-
կան և ժողովրդավարական պետության առաջնահերթություն-
ներն ու արժեքները (մարդու և քաղաքացու իրավունքների ու ա-
զատությունների պաշտպանությունը, խոսքի, խղճի, մտքի, դա-
վանանքի ազատությունը, ԶԼՄ-ների ազատությունը, սոցիալա-
կան ապահովությունը և այլն): 

:  

Հայտնի է, որ որպես պետական կառավարչական գործու-
նեության ոլորտ՝ հանրային ծառայությունը կազմակերպվում է որո-
շակի սկզբունքներով, որոնք դրված են նրա իրավական կարգավո-
րման և հանրային ծառայողների գործունեության հիմքում: Հանրա-
յին ծառայության սոցիալ-իրավական հիմքեր են հասարակության 
զարգացմանը միտված պաշտոնապես հռչակված առաջնահեր-
թություններն ու ուղղությունները, դրանց համապատասխանող պե-
տական կառույցների նպատակները, ինչպես նաև հանրային ծառա-
յության գործառության և կազմակերպման սկզբունքներն ու հի-
մունքները:  

Հասարակական-տնտեսական կյանքի, քաղաքական հա-
մակարգի բնույթը և պետական ապարատի ներքին կառուցված-
քը, պետական ծառայողների անձնակազմը որոշում են հանրա-
յին ծառայության սոցիալական դերը և սոցիալական կարգավի-
ճակը: Ի վերջո, հանրային ծառայության գործունեությունը արդ-
յունավետ կլինի, եթե այն օգտակար լինի հասարակության հա-
մար և լուծի վերջինիս կողմից առաջադրված խնդիրները:  

                                                 
22 Государственное управление: основы теории и организации (учеб-

ник. в 2 т., т. 2). Под ред. В. А. Козбаненко, Изд. 2-е, с изм. и доп., М., 
«Статут», 2002, 592 с., с. 225. 
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Հանրային ծառայությունը պետք է մարմնավորի մի կողմից 
իրավական ինստիտուտների համակարգը՝ իրավական նորմե-
րով ու օրենքներով հանդերձ, որոնք բնորոշում են պետության 
նպատակների և գործառույթների ձևավորման ու իրականաց-
ման կարգը, մյուս կողմից՝ ժողովրդին, որը կառավարվում է 
այդ օրենքներով: Իսկ հանրային ծառայությունը այն մարդկանց 
ամբողջությունն է, որոնք հատուկ պատրաստված են և մասնա-
գիտորեն զբաղված են պետական ապարատում պետության սո-
ցիալական դերի մարմնավորմամբ:  

Այսպիսի միասնականության շնորհիվ հանրային ծառայու-
թյունը ստանում է հանրային-իրավական ինստիտուտի կարգա-
վիճակ և ինքնուրույն տեղ է գրավում պետական, իրավական և 
հասարակական ինստիտուտների շարքում: 

Այսպիսով, բազմաթիվ գիտական աղբյուրների վերլուծու-
թյունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ հանրային ծառայության 
համակարգի կատարելագործումը և հանրային ծառայողի սո-
ցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները կարևոր դեր 
են խաղում պետության կայացման և պետական կառավարման 
իրականացման գործում: Հասարակական փորձը ցույց է տա-
լիս, որ պետական ապարատի կատարելագործումը և վերակա-
ռուցումը չեն լուծում առաջացած խնդիրները, եթե հանրային 
ծառայողի անձը չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտո-
նին, և նա իր անձնային հատկություններով չի կարող իրակա-
նացնել օրենքով սահմանված գործառույթները: Հանրային ծա-
ռայության ոլորտը՝ որպես հասարակության հետ անմիջականո-
րեն փոխհարաբերվող բնագավառ, հոգեբանական տեսանկյու-
նից համարվում է բարդ, քանի որ ենթադրում է «մարդ-մարդ» 
փոխհարաբերություն, ինչը նոր համակարգային մոտեցման 
պահանջ է ներկայացնում պետական կառավարման համակար-
գում աշխատող անձի մասնագիտական և հոգեբանական ո-
րակներին:  
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Կառավարման բուրգի աստիճանները՝ ըստ Մ. Մեքսոնի 

 
 
Համայնքային ծառայությունը հանրային ծառայության ինքնու-

րույն տեսակ է, ո րի հիմնախնդիրների քննարկումը ենթադրում է 
անդրադարձ համայնքային ծառայության յուրահատկություններին 
ևս: Ինչպես հայտնի է, համայնքային ծառայության միջոցով է իրա-
կանացվում պետության և քաղաքացու անմիջական կապը: Տեղա-
կան ինքնակառավարման մարմինները քաղաքականությունն իրա-
կանացնում են համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու և հա-
յեցողական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց միջոցով՝ Հայաստա-
նի Հանրապետության օրենքներով նրանց վերապահված լիազո-
րությունների շրջանակներում, քաղաքական որոշումներ ընդունելով 
և համակարգելով դրանց կատարումը: 
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Համայնքային ծառայությունը քաղաքական ուժերի հարաբե-
րակցության փոփոխությունից կամ տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների ընտրությունների արդյունքներից անկախ մասնագի-
տական գործունեություն է, որն իրականացնում է համայնքների ղե-
կավարների, Երևանում` Երևանի քաղաքապետարանի աշխատա-
կազմերում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով այդ մար-
միններին վերապահված խնդիրներն ու գործառույթները: 

Համայնքային ծառայողը համայնքի ղեկավարի աշխատակազ-
մում համայնքային ծառայության պաշտոնների անվանացանկով 
նախատեսված որևէ պաշտոն (բացառությամբ ժամանակավոր թա-
փուր պաշտոնի) զբաղեցնող անձն է: Ինչպես հանրային ծառայութ-
յան, այնպես էլ համայնքային ծառայության պաշտոնների անձնագի-
րը օրենքով սահմանված կարգով հաստատված մի փաստաթուղթ է, 
որը սահմանում է տվյալ պաշտոնն զբաղեցնող համայնքային ծառա-
յողի համար օրենքով և իրավական այլ ակտերով նախատեսված ի-
րավունքներն ու պարտականությունները, տվյալ պաշտոնն զբաղեց-
նելու համար համայնքային ծառայողին մասնագիտական գիտելիք-
ների ու աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տե-
սանկյունից ներկայացվող, ինչպես նաև համայնքային ծառայության 
դասային համապատասխան աստիճան ունենալու պահանջները: 
Այդ փաստաթուղթը պարունակում է տվյալ պաշտոնի համար ան-
հրաժեշտ մի շարք մասնագիտական և անձնային առանձնահատ-
կություններ ևս: 

 Համայնքային ծառայության պաշտոնները դասակարգվում են 
ըստ խմբերի՝ ելնելով այդ պաշտոնն զբաղեցնող անձանց աշխա-
տանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվության, 
որոշումներ կայացնելու լիազորությունների, շփումների և ներկայա-
ցուցչության, խնդիրների բարդության և դրանց ստեղծագործաբար 
լուծելու պահանջի, ինչպես նաև գիտելիքների ու հմտությունների 
անհրաժեշտ մակարդակից: 
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 Համայնքային ծառայության պաշտոնները դասակարգվում են 
հետևյալ խմբերի. 

ա) համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոններ 
բ) համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոններ 
գ) համայնքային ծառայության կրտսեր պաշտոններ: 
Համայնքային ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր խումբ 

դասակարգվում է 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթախմբերի, որ տեղ 1-ինը 
տվյալ խմբի բարձրագույն ենթախումբն է: Համայնքային ծառայութ-
յան գլխավոր պաշտոնների 1-ին ենթախմբում ընդգրկվում է 15 հա-
զարից ավելի բնակչություն ունեցող համայնքի ղեկավարի աշխա-
տակազմի քարտուղարի պաշտոնը: 

 Համայնքային ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր 
խմբի յուրաքանչյուր ենթախմբի ընդհանուր նկարագիրը հաստա-
տում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազո-
րած պետական կառավարման մարմինը: Ինչպես երևում է հա-
մայնքային ծառայության նկարագրությունից, անձը նմանատիպ 
ծառայությունում աշխատելիս պետք է զինված լինի մասնագիտա-
կան գիտելիքներով և հմտություններով: Խոսքը վերաբերում է 
մասնագիտական կոմպետենտությանը, որին կանդրադառնանք 
հետագայում: 

Համայնքային ծառայության ոլորտում կոմպետենտությունը 
հանգամանալից դիտարկել է Վ. Ի. Վասիլևը: Հեղինակը նշում է, 
որ ըստ իրենց նշանակության՝ տեղական ինքնակառավարման 
մարմինները բաժանվում են ընդհանուր և հատուկ իրավասու-
թյուններ ունեցող մարմինների, այսինքն՝ «մարմիններ, որոնք լու-
ծում են մեկ բնագավառով չսահմանափակվող հարցերի լայն 
շրջանակ, և մարմիններ, որոնք կոչված են ղեկավարելու մեկ 
ոլորտ, գործերի հատուկ շրջանակ»23

                                                 
23 В. И. Васильев, Местное самоуправление. Учебное и научно-

практическое пособие, М., 1999, 453 с., с. 173. 

: Առաջին կատեգորիային 
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պատկանում են ներկայացուցչական մարմինները, երկրորդին՝ 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների ստորաբաժանում-
ները:  

Սակայն համայնքային ծառայողների կոմպետենտության հո-
գեբանական մեկնաբանությունը վերաբերում է միայն այն հարցե-
րի շրջանակին, որոնք կարող են լուծել համայնքի կառավարման 
այս կամ այն կառուցվածքային ստորաբաժանումները: Համայն-
քային ծառայողների մասնագիտական կոմպետենտության նման 
ըմբռնումը ենթադրում է ինչպես անհրաժեշտ գիտելիքների ու կա-
րողությունների, այնպես էլ այնպիսի հոգեբանական առանձնա-
հատկությունների և որակների առկայություն, որոնք պետք է ունե-
նա համայնքային ծառայողը:  

Ինչպես նշվում է բազմաթիվ տեսական աղբյուրներում, հա-
մայնքային ծառայողների մասնագիտական կոմպետենտությունը 
ներառում է այն հմտություններն ու կարողությունները, տեսական 
գիտելիքները, որոնք վերաբերում են ծառայողական լիազորու-
թյուններին և գործառույթներին: Առաջին հերթին դրանք վերաբե-
րում են իրավիճակի պլանավորման, համակարգման, կարգավոր-
ման, կազմակերպման, վերլուծության, որոշմների մշակման և այն 
ամենին, ինչը ենթադրում է բուն կառավարումը, կառավարչական 
շրջափուլը (Е. И. Васильев, 2012, А. А. Деркач , В. Г. Зазыкин,  
А. К. Маркова, 2000, О. С. Аписимов, А. А. Деркач, 1995):  

Այսպիսով, համայնքային կառավարման համակարգում մասնա-
գիտական կոմպետենտությունը շատ նեղ իմաստ ունի. սահմանում է 
միայն այն հարցերի շրջանակը, որոնք լիազորված է լուծելու հա-
մայնքային ծառայողը:  

Համայնքային ծառայողի աշխատանքի հոգեբանական կողմերը 
մեկնաբանելու համար անհրաժեշտ է անդրադառնալ նրա հիմնա-
կան գործառույթներին: Նա կազմակերպում է, ծրագրում, համա-
կարգում, ղեկավարում, վերահսկում է կատարվող աշխատանքները: 
Այսպիսի գործառույթներ իրականացնելու համար հարկավոր է ոչ 
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միայն գիտելիքների մեծ պաշար, այլև կառավարչին բնորոշ հոգե-
բանական որակներ: Համայնքային ծառայողն ունի ենթակա աշխա-
տողներ, ուստի նրանից պահանջվում է թիմում աշխատելու կարո-
ղություն և պատվիրակման ունակություններ: Նա ընդունում է որո-
շումներ, տալիս է հանձնարարականներ՝ առնչվելով կառավարման 
հոգեբանության այնպիսի համընդհանուր խնդիրների, ինչպիսիք են 
որոշումների կայացման հոգեբանական յուրահատկությունները: Իր 
գործունեության բնույթից ելնելով՝ համայնքային ծառայողն անընդ-
հատ նոր հարաբերություններ է հաստատում թե՛ քաղաքացիների և 
թե՛ կառավարման այլ մարմինների հետ: Նրա աշխատանքը ենթադ-
րում է ամենօրյա առնչություն մարդկանց տարբեր խմբերի հետ: Հա-
ղորդակցման ընդունակությունների զարգացումը համարվում է նրա 
աշխատանքի կարևոր բաղադրիչը: Խնդիրների լուծման տեսանկյու-
նից համայնքային ծառայողը բացահայտում, վերլուծում, գնահա-
տում է ռազմավարական և կազմակերպական բնույթի խնդիրներ, 
ինչպես նաև գտնում է դրանց ստեղծագործական և այլընտրանքա-
յին լուծումները: Այստեղ խոսքը մտածողության յուրահատկություն-
ների մասին է:  

Համայնքային ծառայողների այսպիսի աշխատանքը ենթա-
դրում է կազմակերպչական մեծ ընդունակություններ՝ գործունեութ-
յան նպատակի հստակ որոշում, իր և ենթակաների աշխատանքնե-
րը պլանավորելու կարողություն, վերջիններիս գործունեությունը հա-
մակարգելու, պարտականությունները բաշխելու ընդունակություն: 
Մարդկանց ղեկավարելու համար անհրաժեշտ է, որ համայնքային 
ծառայողը դրսևորի ստեղծագործական մոտեցում, անհատական վե-
րաբերմունք և որոշումներ ընդունելիս հաշվի առնի դրանց հեռա-
նկարային լինելը:  

Որոշումների ընդունման գործառույթն առավել բնորոշ է ղեկա-
վարի գործունեությանը. այն լայնորեն ներկայացված է կառավարչա-
կան գործունեության մեջ: Համաձայն կառավարման տեսության՝ 
որոշում ընդունելու գործառույթը ղեկավարի գործունեության 
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առանցքն է: Ղեկավարի գործունեության էությունն այն բանի գի-
տակցումն է, որ ինքը կառավարման համակարգում է գտնվում որո-
շումներ կայացնելու և դրանց համար պատասխանատվություն կրե-
լու համար: Նա պետք է տիրապետի շփման հիմնական՝ տեղեկատ-
վական, ճանաչողական, հուզական գործառույթներին: Ղեկավարը 
կիրառում է հաղորդակցման վերբալ և ոչ վերբալ միջոցներ: Բարձր 
զարգացած խոսքի մշակույթը ոչ միայն ընդհանուր մտավոր զարգա-
ցածության ցուցանիշ է, այլև ղեկավարի հեղինակությունը պահպա-
նելու միջոց: Խոսքային շփման ժամանակ կարևոր են ոչ միայն 
տեքստի իմաստը, այլև ենթատեքստը: Տեղեկատվության առումով 
շատ կարևոր է նաև ոչ վերբալ հաղորդակցումը՝ շեշտադրությունը և 
դիմախաղը: Ընդհանրապես, ղեկավարի հաղորդակցման բարձր 
մշակույթը շրջապատի կողմից նրա ճիշտ հասկացված լինելու նա-
խապայման է:  

Այսպիսով, համայնքային ծառայությունը, լինելով հանրային ծա-
ռայության կարևոր բաղադրամաս, հոգեբանական տեսանկյունից 
բարդ ոլորտ է, ինչը պահանջում է հոգեբանական մասնագիտական 
պատրաստվածություն և անընդհատ կատարելագործվելու ունա-
կություն: 
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1.2. Հանրային ծառայողների մասնագիտական 
գործունեության և պաշտոնավարման 

առանձնահատկությունները 
 

Հանրային ծառայության համակարգի ամբողջական ուսումնա-
սիրությունը պահանջում է անդրադառնալ նաև այս համակարգում 
պաշտոնատար անձանց գործառույթների իրականացման յուրա-
հատկություններին: Հանրային ծառայողի մասնագիտական գոր-
ծունեությունը պահանջում է մասնագիտական և հոգեբանական 
կոմպետենցիաներ: Մասնագիտական յուրահատկությունները մեկ-
նաբանելու համար անդրադառնանք այն իրավական դաշտին, 
որով կանոնակարգվում է հանրային ծառայության համակարգը: 

 Հանրային ծառայության հիմնական նպատակը պետության 
խնդիրների և գործառույթների իրականացումն է: «Հանրային ծա-
ռայության մասին» ՀՀ օրենքում (6-րդ հոդված) նշված են հանրա-
յին ծառայության առջև դրված մի շարք խնդիրներ, որոնցից են24

 սահմանադրական կարգի պահպանումը, 
. 

 պետության կառավարման գործառույթների իրականա-
ցումը, 

 հասարակական կյանքի սոցիալ-տնտեսական և քաղա-
քական ոլորտներում կայունության ապահովումը,  

 քաղաքական որոշումների պատրաստումը և իրականա-
ցումը, 

 հասարակության բարեկեցության ապահովումը, 
 մարդու և քաղաքացու իրավունքների պաշտպանու-

թյունը, 
 օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում պետական 

հարկադրանքի կիրառումը, 
 հասարակական կարգի պահպանումը և այլն: 

                                                 
24  «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, 6-րդ հոդված: 
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Որպեսզի պետական մարմինները և պաշտոնատար անձինք 
կարողանան իրականացնել վերը նշված խնդիրները, պետք է 
օժտված լինեն որոշակի լիազորություններով ու գործառույթներով: 

Ցանկացած մասնագիտական գործունեություն, մասնավորա-
պես պետական համակարգում, կանոնակարգվում է օրենսդրու-
թյամբ, որտեղ ամրագրվում է ոլորտը կարգավորող հասարակա-
կան հարաբերությունների մասնակիցների իրավունքների ու 
պարտականությունների շրջանակը: Վերջիններս, ուղղակիորեն 
անդրադառնալով մասնագետի անձնային և վարքային դրսևո-
րումներին, կերտում են նրա հոգեբանական դիմանկարը: Հանրա-
յին ծառայողների մասնագիտական պատրաստման և նրանց հո-
գեբանական առանձնահատկությունների վերլուծությունից առաջ 
անդրադառնանք ոլորտը կանոնակարգող ՀՀ օրենսդրական ակ-
տերին: 

Հայաստանի Հանրապետությունում պետածառայողական 
հարաբերություններն առավել կանոնակարգվեցին ՀՀ Սահմա-
նադրության փոփոխությունից հետո: Հանրային ծառայության 
բնագավառը ստացավ սահմանադրաիրավական ամրագրում  
(ՀՀ Սահմանադրության 30.2-րդ հոդված): 

Հանրային ծառայության ոլորտում կարևորագույն քայլ էր  
ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2011 թվականի մայիսի 26-ին «Հան-
րային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումը: 

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 
1-ին մասի համաձայն՝ հանրային ծառայությունը Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրությամբ և օրենքներով պետութ-
յանը վերապահված լիազորությունների իրականացումն է, որն 
ընդգրկում է պետական ծառայությունը, համայնքային ծառայութ-
յունը, պետական և համայնքային պաշտոնները։  

Պետական ծառայությունը մասնագիտական գործունեություն 
է, որն ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրու-
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թյամբ պետական մարմիններին վերապահված խնդիրների և 
գործառույթների իրականացմանը։  

Պետական ծառայությունն ընդգրկում է քաղաքացիական ծա-
ռայությունը, դատական ծառայությունը, դիվանագիտական ծա-
ռայությունը, հատուկ ծառայությունները՝ պաշտպանության, ազ-
գային անվտանգության, ոստիկանության, հարկային, մաքսային, 
փրկարար ծառայության հանրապետական գործադիր մարմին-
ներում, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխա-
տակազմում պետական ծառայությունը, Ազգային անվտանգու-
թյան խորհրդում, Հայաստանի Հանրապետության քննչական կո-
միտեում, Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի 
դեպարտամենտում, ինչպես նաև օրենքներով նախատեսված այլ 
ծառայություններ։ 

Համայնքային ծառայությունը մասնագիտական գործունեու-
թյուն է, որն ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության օրենս-
դրությամբ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին վերա-
պահված խնդիրների և գործառույթների իրականացմանը: 

Այսպիսով, հանրային ծառայության և վերջինիս բովանդա-
կությունը կազմող տարրերի օրենսդրական վերոհիշյալ սահմա-
նումներից հետևում է, որ այն պետության առջև դրված խնդիրնե-
րի լուծմանն ու նպատակների իրագործմանը կոչված գործու-
նեություն է, որն իրականացվում է մասնագիտական գործունեու-
թյան միջոցով:  

Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային ծառայության 
հարաբերությունները կարգավորվում են շուրջ երկու տասնյակ օ-
րենքներով («Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Համայն-
քային ծառայության մասին», «Ոստիկանությունում ծառայության 
մասին», «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության 
մասին», «Դիվանագիտական ծառայության մասին», «Դատական 
ծառայության մասին», «Մաքսային ծառայության մասին», «Քա-
ղաքացիական հատուկ ծառայության մասին», «Հայաստանի 
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փրկարար ծառայության մասին», «Հատուկ քննչական ծառայու-
թյան մասին» ՀՀ օրենքներ և այլն): Պետական ծառայության 
բնագավառը կարգավորվում է նաև մի շարք ենթաօրենսդրական 
ակտերով, ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի որոշում-
ներով և գերատեսչական բազմաթիվ այլ ակտերով: 

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանվում 
են Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային ծառայության 
սկզբունքները, կազմակերպման կարգը, էթիկայի կանոնները, 
ինչպես նաև կարգավորվում են բարձրաստիճան պաշտոնատար 
անձանց գույքի, եկամուտների և փոխկապակցված անձանց մա-
սին հայտարարագրման հետ կապված հարաբերությունները: Նշ-
ված օրենքի գործողությունը տարածվում է «Հանրային ծառայու-
թյան մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված մար-
միններում հանրային ծառայության պաշտոնների անվանացան-
կով նախատեսված պաշտոն զբաղեցնող անձանց վրա: Օրենքի 
գործողությունը տարածվում է բարձրաստիճան պաշտոնատար 
անձանց վրա միայն «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրեն-
քով ուղղակիորեն նախատեսված դեպքերում: 

Պետական պաշտոններն են՝ քաղաքական (բացառությամբ 
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների 
պաշտոնների), հայեցողական (բացառությամբ Հայաստանի Հան-
րապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, Հա-
յաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների խոր-
հրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների, Երևա-
նի գլխավոր ճարտարապետի, Երևանի վարչական շրջանի ղեկա-
վարի և նրա տեղակալի, Հայաստանի Հանրապետության հա-
մայնքների ղեկավարների տեղակալների օգնականների, Երևանի 
գլխավոր ճարտարապետի օգնականի պաշտոնների), քաղաքա-
ցիական, ինչպես նաև պետական ծառայության պաշտոնները։  

Համայնքային պաշտոններն են՝ Հայաստանի Հանրապե-
տության համայնքների ղեկավարների, Հայաստանի Հանրապե-
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տության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, Հայաստա-
նի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների խորհրդա-
կանների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների, Երևանի 
գլխավոր ճարտարապետի, Երևանի վարչական շրջանի ղեկավա-
րի և նրա տեղակալի, Հայաստանի Հանրապետության համայնք-
ների ղեկավարների տեղակալների օգնականների, Երևանի 
գլխավոր ճարտարապետի օգնականի, Հայաստանի Հանրապե-
տության համայնքների ավագանիների անդամների, ինչպես նաև 
համայնքային ծառայության պաշտոնները։  

Միաժամանակ պետք է նշել, որ հանրային ծառայության՝  
ՀՀ Սահմանադրությամբ նախատեսված որոշ պաշտոններ զբա-
ղեցնելը (ընտրության կամ նշանակման սկզբունքով) ինքնաբերա-
բար չի ենթադրում պետական ծառայություն: Համաձայն «Հան-
րային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 13-րդ մա-
սի՝ պետական ծառայության պաշտոնը պետական ծառայության 
պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված պաշտոն է, որն 
զբաղեցնելու պայմանները սահմանվում են պետական ծառայութ-
յան առանձին տեսակները կարգավորող Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքներով: 

Այդպիսիք են, մասնավորապես, «Հանրային ծառայության 
մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածում թվարկված քաղաքական 
պաշտոնները (Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի, Հա-
յաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորնե-
րի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ազգային ան-
վտանգության խորհրդի քարտուղարի, Հայաստանի Հանրապե-
տության նախարարների և Հայաստանի Հանրապետության հա-
մայնքների ղեկավարների պաշտոնները), որոնք զբաղեցնող 
պաշտոնատար անձինք Հայաստանի Հանրապետության օրենս-
դրությամբ իրենց վերապահված լիազորությունների շրջանակում 
ընդունում են քաղաքական որոշումներ և համակարգում դրանց 
կատարումը: Քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող պաշտոնատար 
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անձը փոխվում է քաղաքական ուժերի հարաբերակցության փո-
փոխության դեպքում՝ բացառությամբ օրենքով նախատեսված 
դեպքերի։ 

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի  
4-րդ մասում ամրագրված է, որ քաղաքական պաշտոններ (բացա-
ռությամբ ընտրովի քաղաքական պաշտոնների) կարող են զբա-
ղեցնել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, 
որոնք ունեն բարձրագույն կրթություն։ Սակայն օրենքը չի նշում, 
թե ինչ մասնագիտական կրթության մասին է խոսքը, հետևաբար 
այդ պաշտոնն զբաղեցնող անձը չի անցնում հատուկ պարտադիր 
պատրաստություն հենց այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար: 
Մինչդեռ կառավարման հոգեբանության գիտական հայեցակար-
գերում խոսվում է այն մասին, որ մասնագիտության, անձի հոգե-
բանական առանձնահատկությունների և նրա աշխատանքային 
գործունեության միջև գոյություն ունի հստակ համապատասխա-
նության մեխանիզմ (В. А. Бодров, 2006): Հայրենական և արտա-
սահմանյան հետազոտություններում բազմիցս արձանագրվել է 
այն փաստը, որ մասնագիտական կրթությունը զարգացնում է ան-
ձի աշխատանքային գործունեության համար անհրաժեշտ հոգե-
բանական և մասնագիտական որակներ: Ընտրովի քաղաքական 
պաշտոնների համար օրենքը որևէ կրթություն չի նշում: Քաղաքա-
կան պաշտոն զբաղեցնող պաշտոնատար անձանց գործունեութ-
յան սկզբունքների և կազմակերպման կարգի հետ կապված հա-
րաբերությունները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետութ-
յան Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության ընտ-
րական օրենսգրքով, Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենք-
ներով, հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով և այլ ի-
րավական ակտերով (տե՛ս Հավելված 1): 

Հավելվածում ներկայացված նյութերից երևում է, որ հայեցո-
ղական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք կարիք ունեն հոգեբա-
նական պատրաստության: Որոշումների կայացման հոգեբանա-
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կան տեսությունները հաստատում են այս գործընթացի և հոգե-
կան երևույթների միջև կապը:  

Քաղաքացիական պաշտոնը Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությամբ, օրենքներով և այլ իրավական ակտերով 
սահմանված կարգով որոշակի ժամանակահատվածով նշանակո-
վի կամ ընտրովի պաշտոն է, որն զբաղեցնող պաշտոնատար ան-
ձը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն վերա-
պահված լիազորությունների շրջանակում՝ կոլեգիալ, իսկ օրենքով 
նախատեսված դեպքերում՝ նաև անհատական հիմունքներով ըն-
դունում է որոշումներ ու համակարգում դրանց կատարումը և իր 
պաշտոնավարման ժամանակահատվածում քաղաքական ուժերի 
հարաբերակցության փոփոխության դեպքում չի փոխվում։ Հա-
յաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիական պաշտոնների 
դասակարգումը ներկայացված է «Հանրային ծառայության մա-
սին» ՀՀ օրենքում (տե՛ս հավելված 2): 

Հանրային ծառայողի մասնագիտական գործունեության 
պատկերի մեկնաբանությունը (պրոֆեսիոգրամա) ենթադրում է 
նախ հանրային ծառայության հիմնական սկզբունքների դի-
տարկում: Ըստ «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի  
6-րդ հոդվածի՝ հանրային ծառայության հիմնական սկզբունք-
ներն են՝  

1) ՀՀ Սահմանադրության և օրենքների գերակայությունը. 
2) մարդու և քաղաքացու իրավունքների ու ազատություննե-

րի առաջնահերթությունը. 
3) հանրային ծառայության կայունությունը. 
4) օրենքի առջև հանրային ծառայողների իրավահավասա-

րությունը. 
5) հանրային ծառայության հրապարակայնությունը. 
6) հանրային ծառայողների քաղաքական զսպվածությունը. 
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7) քաղաքացիների համար հանրային ծառայության հա-
վասար մատչելիությունը՝ իրենց մասնագիտական գիտե-
լիքներին և աշխատանքային ունակություններին համա-
պատասխան. 

8) հանրային ծառայողների արհեստավարժությունը. 
9) հանրային ծառայողների իրավական և սոցիալական 

պաշտպանվածությունը. 
10) անկողմնակալությունը. 
11) ազնվությունը. 
12) հարգանքը անձի և նրա իրավունքների հանդեպ. 
13) պատասխանատվության զգացումը: 
Նշված սկզբունքները չափման չեն ենթարկվում, ուստի որևէ 

մեթոդով դժվար է ստուգել կամ վերահսկել՝ հետևո՞ւմ են արդյոք 
հանրային ծառայողներն այդ սկզբունքներին: Իսկ դա նշանակում 
է, որ այս պարագայում մնում է հիմնվել համապատասխան անձ-
նային որակների վրա: Օրինակ՝ անկողմնակալությունը, ազնվութ-
յունը, հարգանքը անձի և նրա իրավունքների հանդեպ, պատաս-
խանատվության զգացումը առաջին հերթին կրում են բարոյական 
բնույթ, և դրանց կենսագործումը ծառայողական իրավահարաբե-
րություններում միանշանակ չէ: Ենթադրվում է, որ արդյունավետ 
հանրային ծառայություն իրականացնելու համար մասնագետից 
պահանջվում են հետևյալ հոգեբանական որակները՝  
 ինքնակարգավորման հմտություններ 
 հաղորդակցման կարողություն  
 սթրեսակայունություն 
 հանդուրժողականություն 
 վճռականություն 
 նպատակասլացություն 
 ստեղծարար մտածելակերպ:  
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1.3. Հանրային ծառայության պաշտոնների  
դասակարգումը և հանրային ծառայության  
պաշտոնների անձնագրերը (նկարագրերը) 

 

Հանրային ծառայությունը, ինչպես արդեն նշել ենք, պետու-
թյանը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և 
օրենքներով վերապահված լիազորությունների իրականացումն է, 
որն ընդգրկում է պետական ծառայությունը, համայնքային ծառա-
յությունը, պետական և համայնքային պաշտոնները։ 

Պետական կառավարման և հանրային ծառայության հիմնա-
կան տարրը պաշտոնն է, որի միջոցով իրականացվում է պրոֆե-
սիոնալ ծառայողական գործունեություն:  

Հանրային պաշտոնը պետական մարմինների համակարգում 
հաստիքային միավոր է, որն ապահովում է պետական մարմինների 
լիազորությունների իրականացումը: 

Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձը պարտավոր է իր գոր-
ծունեությունն իրականացնելիս առաջնորդվել միայն հանրային 
շահերով:  

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 1-ին կետում հանրային ծառայության պաշտոնը սահ-
մանվում է որպես պետական և համայնքային ծառայության պաշ-
տոնների անվանացանկերով նախատեսված պաշտոն: 

Նույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանվում է «պետական ծա-
ռայության պաշտոն» հասկացությունը. «Պետական ծառայության 
պաշտոնը պետական ծառայության պաշտոնների անվանացան-
կով նախատեսված պաշտոն է, որն զբաղեցնելու առանձնահատ-
կությունները սահմանվում են պետական ծառայության առանձին 
տեսակները կարգավորող Հայաստանի Հանրապետության օ-
րենքներով»25

                                                 
25 «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 13-րդ 

կետ: 

: 
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Պետական ծառայության յուրաքանչյուր պաշտոնում նա-
խատեսված են պետական ծառայողների որոշակի դասային 
աստիճաններ և կոչումներ: Օրինակ` քաղաքացիական ծառա-
յության պաշտոնում սահմանվում են քաղաքացիական ծառա-
յության դասային աստիճաններ, դիվանագիտական ծառայութ-
յան պաշտոնում՝ դիվանագիտական աստիճաններ, զինվորա-
կան ծառայության պաշտոններում՝ զինվորական և հատուկ կո-
չումներ և այլն: 

 Հանրային ծառայության դասային աստիճանը բնորոշվում է 
որպես տվյալ հանրային ծառայողի մասնագիտական գիտելիքնե-
րին ու աշխատանքային ունակություններին համապատասխանող 
որակավորման չափանիշ («Հանրային ծառայության մասին»  
ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետ): Որքան բարձր է 
դասային աստիճանը, նույնքան բարձր պետք է լինի հանրային 
ծառայողի գիտելիքների և ունակությունների մակարդակը: 

Հանրային ծառայության դասային աստիճաններ (կոչումներ) 
սահմանելու, ինչպես նաև դրանք շնորհելու, իջեցնելու, դրանցից 
զրկելու հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են 
պետական ծառայության առանձին տեսակներով, ինչպես նաև 
համայնքային ծառայությունը կարգավորող Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով։ Համաձայն 
«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի՝ հան-
րային ծառայության պաշտոնների խմբերի և ենթախմբերի դասա-
կարգման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են 
պետական ծառայության առանձին տեսակները, ինչպես նաև հա-
մայնքային ծառայությունը կարգավորող Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով։ Համաձայն 
«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի՝ 
հանրային ծառայության յուրաքանչյուր տեսակի համար նախա-
տեսվում են պաշտոնների անվանացանկեր, որոնք հաստատվում 
են պետական ծառայության առանձին տեսակները, ինչպես նաև 
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համայնքային ծառայությունը կարգավորող Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքներով սահմանված կարգով։ 

Հանրային ծառայության առանձին տեսակների դասային աս-
տիճանների (կոչումների) համապատասխանությունը սահմանում 
է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ 

Պետական ծառայողների լիազորությունների չափը որոշելու 
համար կիրառվում է պետական ծառայության պաշտոնների դա-
սակարգումը ըստ որոշակի ոլորտների և խմբերի: Համապատաս-
խան խմբի պաշտոնների համար սահմանվում են պետական ծա-
ռայողների որակավորման պահանջները, այդ պաշտոններում 
նշանակումների հերթականությունը, նրանց դասային աստիճան-
ների, դիվանագիտական աստիճանների, զինվորական և հատուկ 
կոչումների շնորհման կարգը, ինչպես նաև պետական ծառայու-
թյանը վերաբերող այլ հարցեր:  

 Որակավորմանը ներկայացվող պահանջների թվին դասվում 
են մասնագիտական կրթության մակարդակը, պետական ծառա-
յության ստաժը կամ մասնագիտական ստաժը, մասնագիտական 
այն գիտելիքների իմացությունը, որոնք անհրաժեշտ են պաշտո-
նական պարտականությունները կատարելու համար: 

Հանրային ծառայության պաշտոնները դասակարգվում են` 
ըստ այդ պաշտոնները զբաղեցնող անձանց աշխատանքի կազ-
մակերպման և ղեկավարման պատասխանատվության, որոշում-
ներ կայացնելու կամ իրագործելու լիազորությունների, շփումների 
և ներկայացուցչության, խնդիրների բարդության և դրանք ստեղ-
ծագործաբար լուծելու պահանջի, ինչպես նաև գիտելիքների և հմ-
տությունների անհրաժեշտ մակարդակի: 

Հանրային ծառայության առանձին տեսակների պաշտոնների 
խմբերի համապատասխանությունը սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը:  
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Հանրային ծառայության պաշտոն է համարվում հանրային 
ծառայության տվյալ տեսակի պաշտոնների անվանացանկով նա-
խատեսված պաշտոնը:  

Վերջերս գործածության մեջ են մտել «պաշտոնի անձնագիր» 
(նկարագիր)», «աշխատանքի նկարագիր» հասկացությունները, ո-
րոնք կիրառվում են թե՛ մասնավոր, թե՛ պետական հատվածում:  

Պաշտոնի անձնագիրը (նկարագիրը) տվյալ պաշտոնի էու-
թյունը բնութագրող փաստաթուղթ է, որը, որպես կանոն, ներա-
ռում է պաշտոնի անվանումը, վերջինիս տեղը կազմակերպության 
կառավարման կազմակերպական կառուցվածքում, պաշտոնի 
նպատակներն ու խնդիրները, պաշտոնյայի հիմնական իրավունք-
ներն ու պարտականությունները, աշխատանքի կազմակերպման 
և ղեկավարման պատասխանատվությունը, որոշումներ կայացնե-
լու լիազորությունները, շփումների և ներկայացուցչության սահ-
մանները, խնդիրների բարդության մակարդակներին և դրանց 
լուծման ժամանակ ստեղծագործական լուծումներ կիրառելու 
նպատակահարմարությունը, ինչպես նաև գիտելիքներին, հմ-
տություններին և աշխատանքային փորձին ներկայացվող պա-
հանջները:  

Խոսելով հանրային ծառայության պաշտոնի մասին՝ անհրա-
ժեշտ է բնութագրել նաև «հանրային ծառայության անձնագիր» 
հասկացությունը: Տվյալ պաշտոնն զբաղեցնող ծառայողի համար 
հանրային ծառայության անձնագիրը օրենքով և իրավական այլ 
ակտերով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականություննե-
րը նկարագրող և տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար հանրա-
յին ծառայողին մասնագիտական գիտելիքների ու աշխատանքա-
յին ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայաց-
նող, ինչպես նաև դասային համապատասխան աստիճան ունե-
նալու պահանջները սահմանող՝ օրենքով նախատեսված կարգով 
հաստատված փաստաթուղթ է («Հանրային ծառայության մասին» 
ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետ): 



 57 

Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների դասակարգ-
ման հիմքում դրվել են տվյալ պաշտոնն զբաղեցնող անձանց 
աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանա-
տվության, որոշումներ կայացնելու լիազորությունների, շփում-
ների և ներկայացուցչության, խնդիրների բարդության և դրանց 
ստեղծագործական լուծման պահանջի, ինչպես նաև գիտելիք-
ների և հմտությունների անհրաժեշտ մակարդակները բնութա-
գրող գործոնները, որոնց միջոցով լուծվում են մի շարք հիմ-
նախնդիրներ: 

 Միաժամանակ պետական ծառայության ընդունվելու համար 
օբյեկտիվորեն նախատեսված են որոշ սահմանափակումներ (տա-
րիքային, մասնագիտական և այլն), որոնք բխում են գործունեու-
թյան այդ տեսակի առանձնահատկությունից և այն իրականաց-
նող քաղաքացիների իրավական առանձնահատուկ կարգավիճա-
կից: Այսպիսի ընդհանուր հիմունքներով են կանոնակարգվում ոչ 
միայն պետական, այլև հանրային ծառայության ընդունվելու հետ 
կապված հարաբերությունները: 

Հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք ու-
նեն հանրային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով (նկա-
րագրով) ներկայացվող պահանջները բավարարող և պետական 
ծառայության առանձին տեսակները, ինչպես նաև համայնքային 
ծառայությունը կարգավորող Հայաստանի Հանրապետության օ-
րենքներով նախատեսված պահանջները բավարարող քաղաքա-
ցիները՝ անկախ ազգությունից, ռասայից, սեռից, դավանանքից, 
քաղաքական կամ այլ հայացքներից, սոցիալական ծագումից, 
գույքային կամ այլ դրությունից: 

Հանրային ծառայության պաշտոն չի կարող զբաղեցնել այն 
անձը, որը՝ 

 դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահ-
մանափակ գործունակ, 
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 դատական կարգով զրկվել է հանրային ծառայության 
պաշտոն զբաղեցնելու (որոշակի պաշտոններ զբաղեցնե-
լու կամ գործունեությամբ զբաղվելու) իրավունքից, 

 տառապում է այնպիսի հիվանդությամբ, որը հանրային 
ծառայության տվյալ պաշտոնի նշանակվելու դեպքում 
կարող է խոչընդոտել իր լիազորությունների իրականա-
ցումը (այդ հիվանդությունների ցանկը (ցանկերը) հաս-
տատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավա-
րությունը), 

 դատապարտվել է հանցագործության համար, և դատվա-
ծությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ, 

 օրենքի խախտմամբ չի անցել ժամկետային պարտադիր 
զինվորական ծառայություն։  

Նշված պահանջներից բացի՝ պետական ծառայության առան-
ձին տեսակները, ինչպես նաև համայնքային ծառայությունը կար-
գավորող Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով կարող են 
սահմանվել նաև այլ պահանջներ (տե՛ս «Հանրային ծառայության 
մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդված): 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 
15-ի N 1801-Ն որոշման՝ հանրային ծառայության պաշտոնի նշա-
նակվելու դեպքում լիազորությունների իրականացումը խոչընդո-
տող հիվանդությունների ցանկում ներառվել են հետևյալ հիվան-
դությունները. 

1. բոլոր տեսակի փսիխոտիկ բնույթի հոգեկան խանգարում-
ներ, 

2. ոչ փսիխոտիկ բնույթի հոգեկան խանգարումներ, որոնք 
ընթանում են հաճախակի սրացումներով՝ արտահայտված 
նևրոտիկ խանգարումներով և անձի հոգեբանական խան-
գարումներով, 

3. մտավոր հետամնացություն, 
4. ալկոհոլամոլություն, թմրամոլություն, թունամոլություն, 
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5. թոքերի տուբերկուլյոզ (ակտիվ շրջանում), 
6. էպիլեպսիա (ընկնավորություն): 
Պետք է նշել, որ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված 

հիվանդությունների ցանկում ներառված չէ կետ հոգեբանական 
այնպիսի յուրահատկությունների մասին, որոնք կարող են խոչըն-
դոտել հանրային ծառայողի աշխատանքը: Հոգեբանության տե-
սանկյունից այդ յուրահատկությունները հիմնականում կարող են 
վերաբերել անձի հուզական ոլորտի առանձնահատկություններին 
և ինքնակարգավորման մեխանիզմի կայունությանը: 
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1.4. Հանրային ծառայողների վերապատրաստման և  
ատեստավորման առանձնահատկությունները 

 

Ակնհայտ է, որ հանրային ծառայության անձնակազմի կառա-
վարման համակարգում կարևորվում է կրթության դերը: Անձնա-
կազմի մասնագիտական զարգացման անհրաժեշտ միջոցներից 
են կադրերի պատրաստումը, նրանց վերապատրաստումը և որա-
կավորման բարձրացումը: Դրանք հանրային ծառայողներին կա-
ռավարչական ու մասնագիտական նոր գիտելիքներ ու հմտութ-
յուններ ուղղակի փոխանցելու գործընթացներ են: 

Հանրային ծառայողի մասնագիտական պատրաստումը և 
զարգացումը բարդ գործընթաց է, որը ներառում է կրթական բա-
ղադրիչներ: Ամենալայն իմաստով վերապատրաստումը պարբե-
րաբար իրականացվող ուսուցում է, որը նպատակ ունի ապահովե-
լու հանրային ծառայողի գիտելիքների և հմտությունների անհրա-
ժեշտ պաշար, որոնց յուրացումը, բնականաբար, կնպաստի հան-
րային ծառայողի գործունեության հոգեբանական կայունության 
բարելավմանը, ինչպես նաև ինքնավստահության ձևավորմանը:  

Պետական և համայնքային ծառայության պաշտոն կարող են 
զբաղեցնել այն քաղաքացիները, որոնք ունեն տվյալ պաշտոնի 
անձնագրով նախատեսված մասնագիտական համապատասխան 
գիտելիքներ (մասնագիտություն), ինչպես նաև աշխատանքային ո-
րոշակի ունակություններ (ֆիզիկական, մտավոր), փորձառություն և 
այլն: Այդ պահանջները, բացառությամբ տարիքային, առողջական 
և նման այլ սահմանափակումների, խտրական և առանձնահատուկ 
են հանրային ծառայության յուրաքանչյուր տեսակի դեպքում: Հարկ 
է նշել, որ ժամանակակից գիտական տեսության մեջ մշակված են 
հայեցակարգեր, որոնք բնութագրում են անձի գործունեության հո-
գեֆիզիոլոգիական անվտանգությունը: Դրանց հիմնական խնդիրը 
մարդու հոգեֆիզիոլոգիական, հոգեբանական և սոցիալ-հոգեբա-
նական հատկությունների ուսումնասիրումն է, հատկություններ, ո-
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րոնք դրսևորվում են կոնկրետ մասնագիտական գործունեության 
մեջ, ազդում են դրա արդյունավետության և որակի վրա, որոշում 
են մարդու աշխատունակության և հուսալիության մակարդակը, 
նրա հոգեկան վիճակը, աշխատանքից բավարարված լինելու աս-
տիճանը և հոգեֆիզիոլոգիական ռեսուրսները: Աշխատանքի մտա-
վոր բովանդակության հագեցմանը և լարվածության ուժեղացմանը 
վերաբերող հայեցակարգերում կարևոր տեղ են զբաղեցնում անձի 
մասնագիտական գործունեության հոգեֆիզիոլոգիական վերլու-
ծությունը, նրա հոգեֆիզիոլոգիական վիճակների բարելավումը, 
մասնագիտական ընտրության և պիտանելիության խնդիրների լու-
ծումը, մարդու անհատական հոգեֆիզիոլոգիական որակների որո-
շումը և ձևավորումը: Կոնկրետ գործունեություն կատարելու անձի 
ընդունակությունը որոշում է աշխատունակության բովանդակությու-
նը՝ որպես մարդու աշխատանքի հուսալիության հիմնական բա-
ղադրիչ: Աշխատունակության մակարդակը կարող է փոփոխվել 
ըստ հետևյալ ցուցանիշների՝ գործունեության արդյունավետության, 
մարդու ինքնազգացողություն, օրգանիզմի գործառույթների և հա-
մակարգերի հոգեֆիզիկական ցուցանիշների (Экономика и 
социология труда: Учебник, 2010): 

Հանրային ծառայողների արհեստավարժությունը ենթադրում 
է պաշտոնեական պարտականությունների կատարման խնդրում 
մասնագիտական պահանջվող մակարդակ և պատրաստվածու-
թյուն, ծառայության ողջ ընթացքում մասնագիտական գիտելիքնե-
րի և հմտությունների մշտական կատարելագործում:  

Եթե հանրային ծառայողը չունի նեղ մասնագիտացում, ապա 
նա պետք է մասնագիտական որակներ ձեռք բերի աշխատանքի 
ընթացքում: Այս առումով մասնագիտական գիտելիքների ամ-
րապնդման, ձևավորման և զարգացման կարևոր միջոց կարող են 
լինել վերապատրաստումները:  

Հանրային ծառայողների վերապատրաստումը հանրային ծա-
ռայողների աշխատանքային պարտականությունների կատարման 
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արդյունավետության բարձրացման նպատակով մասնագիտական 
գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների կատարելա-
գործմանն ուղղված գործընթաց (միջոցառում) է («Հանրային ծառա-
յության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետ): 

Հանրային ծառայողի վերապատրաստման և ատեստավոր-
ման հետ կապված հարաբերությունները սահմանվում են «Հան-
րային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ և 18-րդ հոդվածնե-
րի դրույթներով: 

Հանրային ծառայողները ենթակա են պարտադիր վերա-
պատրաստման։ 

Դրանից բացի՝ վերապատրաստում կարող է անցկացվել նաև 
հանրային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով (նկարա-
գրով) սահմանված` հանրային ծառայողի իրավունքների ու պար-
տականությունների, մասնագիտական գիտելիքների և աշխա-
տանքային ունակությունների տիրապետման կոնկրետ պահանջ-
ների կատարելագործման կամ այդ պահանջների փոփոխության, 
ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված այլ դեպքերում։ 

Հանրային ծառայողների վերապատրաստման հետ կապված 
հարաբերությունները կարգավորվում են պետական ծառայու-
թյան առանձին տեսակները, ինչպես նաև համայնքային ծառա-
յությունը կարգավորող Հայաստանի Հանրապետության օրենքնե-
րով և այլ իրավական ակտերով։ 

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության օրենսդրությունը սահմա-
նում է քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական գիտե-
լիքների և աշխատանքային ունակությունների կատարելագործ-
ման հետ կապված հիմնական սկզբունքային մոտեցումները, քա-
ղաքացիական ծառայողների վերապատրաստումների կազմա-
կերպմանը և իրականացմանը վերաբերող խնդիրներն ու առանձ-
նահատկությունները:  
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ՀՀ քաղաքացիական ծառայության օրենսդրությունը սահմա-
նում է քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստումների 
երկու տեսակ` պարտադիր (իրականացվում են առնվազն երեք 
տարին մեկ) և ոչ պարտադիր (իրականացվում են քաղաքացիա-
կան ծառայողի կամ համապատասխան մարմնի աշխատակազմի 
ղեկավարի նախաձեռնությամբ): 

Պարտադիր վերապատրաստումները ենթադրում են քաղա-
քացիական ծառայողների վերապատրաստումների իրականացում 
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հաստատ-
ված վերապատրաստումների ուսումնական ծրագրերով, իսկ ոչ 
պարտադիր վերապատրաստումները կարող են անցկացվել նաև 
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հաստատ-
ված այլ ուսումնական ծրագրերի համաձայն:  

Պարտադիր վերապատրաստումներն իրականացվում են 
հիմնական մեթոդներով` դասախոսություն, որը քաղաքացիական 
վերապատրաստումների իրականացման հիմնական ձևն է և 
գործնական պարապմունքներ, որոնք կիրառվում են վերապատ-
րաստումների իրականացման ընթացքում: 

Ինչպես հայտնի է, հանրային ծառայության համակարգի 
տարրերի արմատավորման առաջնեկը քաղաքացիական ծառա-
յությունն է, որից հետո գործողության մեջ դրվեցին պետական այլ 
ծառայություններ և համայնքային ծառայությունը: Վերապատ-
րաստման ծրագրերում հոգեբանական բաղադրիչների պարտա-
դիր ներառումն ուղղակիորեն կնպաստի ունկնդիրների հոգեբա-
նական պատրաստվածության ձևավորմանը: 

Համաձայն «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ 
օրենքի 7-րդ հոդվածի 4-րդ մասի` ՀՀ քաղաքացիական ծառայու-
թյան խորհուրդը հաստատում է քաղաքացիական ծառայության 
պաշտոնների յուրաքանչյուր խմբի ընդհանուր նկարագիրը: 
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Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր 
խմբի ընդհանուր նկարագրով սահմանվում է տվյալ խմբում 
ընդգրկվող պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի 
աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանա-
տվության, որոշումներ կայացնելու լիազորությունների, շփումների 
և ներկայացուցչության, խնդիրների բարդության և դրանք ստեղ-
ծագործաբար լուծելու պահանջի, գիտելիքների և հմտությունների 
անհրաժեշտ մակարդակը (տե՛ս ՀՀ քաղաքացիական ծառայութ-
յան խորհրդի 2002 թվականի հունիսի 18-ի N 20-Ն որոշման հա-
վելվածի 3-րդ կետը): 

Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում քա-
ղաքացիական և համայնքային ծառայողների մի շարք վերա-
պատրաստումներ իրականացնում են մի քանի ուսումնական հաս-
տատություններ՝ Երևանի պետական համալսարանը, ՀՀ պետա-
կան կառավարման ակադեմիան, Կառավարման և տնտեսագի-
տության ինստիտուտը և այլն: Այս հաստատություններում իրա-
կանացվող վերապատրաստման ծրագրերի ուսումնասիրությունը 
ցույց է տալիս, որ դրանք առավելապես միտված են ծառայողների 
գիտելիքների հարստացմանը: Այսպես. քաղաքացիական ծառա-
յողների վերապատրաստման ծրագրերը ներառում են ՀՀ Սահմա-
նադրությունը, քաղաքացիական ծառայության օրենսդրությունը և 
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի իրավասությանն 
առնչվող թեմաներ, որոնք կազմել են ուսումնական ժամերի քա-
նակի շուրջ չորս հինգերորդ մասը: Համանման պատկեր է նաև 
համայնքային ծառայության համակարգում: Այստեղ վերապատ-
րաստման ծրագրերը գրեթե ամբողջությամբ ընդգրկում են ՀՀ 
Սահմանադրությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմիննե-
րի իրավասությունը սահմանող ՀՀ օրենսդրությունը և համայնքա-
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յին ծառայության առանձնահատկությունները26

Քաղաքացիական և համայնքային ծառայողների առաջին վե-
րապատրաստման արդյունքների և ծառայողների կարիքների ու-
սումնասիրությունից պարզվեց, որ անհրաժեշտություն կա ավե-
լացնելու աշխատանքի կատարելագործմանն ուղղված ուսուցման 
թեմաների ու ժամերի քանակը: Ուստի քաղաքացիական ծառա-
յողների վերապատրաստման համար մշակվեցին և հաստատվե-
ցին նոր ծրագրեր, որոնցում տեղ գտան մարդկային ռեսուրսների 
կառավարմանը և հոգեբանությանը վերաբերող մի շարք թեմա-
ներ` աշխատակազմի ընտրություն և համալրում, սթրեսի կառա-
վարում, կոնֆլիկտի հոգեբանություն, հանրության հետ կապեր, է-
թիկան քաղաքացիական ծառայության համակարգում, կոռուպ-
ցիայի դեմ պայքարի հմտություններ, գործավարության և փաս-
տաթղթաշրջանառության կազմակերպման հմտություններ: 

: Դիտարկումները 
ցույց են տալիս, որ վերապատրաստմանը հատկացվող ժամաքա-
նակի մնացած մասը տրամադրվում է քաղաքացիական ծառա-
յության համակարգում մասնագիտական հմտությունների զար-
գացմանը: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ համանման միտում է նկատվում նաև 
համայնքային ծառայողների վերապատրաստման նոր ծրագրե-
րում, որոնք մշակվեցին Հայաստանի Հանրապետության տարած-
քային կառավարման նախարարության պատվերով և ՄԱԿ-ի 
ծրագրի հովանավորությամբ՝ 2010թ. անցկացված համայնքային 
ծառայողների կարիքների փորձագիտական հետազոտության 
արդյունքների հիման վրա: 

                                                 
26 Է. Օրդյան, Հ. Օրդյան, Հանրային ծառայողների աշխատան-

քային ունակությունների կատարելագործումը՝ որպես հայեցակարգա-
յին հիմնախնդիր, «Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմ-
նախնդիրներ», գիտական աշխատանքների ժողովածու, Երևան, Օր--
Դար հրատ., 2012, 127-148 էջ:  
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Ըստ ծրագրերում մշակված հայեցակարգային մոտեցման 
դրույթի` ժամանակն է փոփոխել վերապատրաստման գաղափա-
րախոսությունը` վերապատրաստման ծրագրերը ճանաչողական և 
ընդհանուր իմացաբանական ոլորտն ավելի մոտեցնելով համայն-
քային ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների, աշխատան-
քային ու կառավարչական հմտությունների զարգացմանը: Դա 
հնարավորություն կտա ավելի սերտացնելու վերապատրաստման 
կապը համայնքային ծառայողի պաշտոնի անձնագրով նախա-
տեսվող գործառույթների հետ, ինչը կնպաստի դրանք ամբողջ 
ծավալով և պահանջվող մակարդակով կատարելուն:  

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության օրենսդրությունը սահմա-
նում է նաև քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական գի-
տելիքների և աշխատանքային ունակությունների կատարելա-
գործման նպատակով գործուղման սկզբունքներն ու մոտեցումնե-
րը, վերապատրաստման գործուղելու կարգը:  

Քաղաքացիական ծառայության վերապատրաստումների հա-
մակարգը որոշ չափով փոխկապակցված է ատեստավորումների 
համակարգի հետ: Քաղաքացիական ծառայողն իր առաջին ա-
տեստավորումից առաջ պարտավոր է անցնել առաջին վերա-
պատրաստումը, սակայն հաջորդ ատեստավորումների դեպքում 
ատեստավորումից առաջ վերապատրաստում անցնելն այլևս 
պարտադիր չէ: Դրա հետ մեկտեղ՝ վերապատրաստումների հա-
մակարգը փոխկապակցված չէ քաղաքացիական ծառայության 
համալրման համակարգի հետ, երբ մրցույթում հաղթած դիմորդը 
պետք է նաև պաշտոնն զբաղեցնելուց առաջ վերապատրաստում 
անցնի՝ ըստ համապատասխան ուսումնական ծրագրերի: Վերա-
պատրաստումների համակարգը պայմանավորված չէ նաև առաջ-
խաղացմամբ:  

Հանրային ծառայողների աշխատանքի գնահատման մեթոդ-
ներից է կադրերի ատեստավորումը: Չնայած ատեստավորումը 
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մասնագետներին հնարավորություն է ընձեռում մշտապես գտ-
նվելու մասնագիտորեն բարձր կարգավիճակում, այնուամենայնիվ 
հոգեբանական տեսանկյունից այն սթրեսածին գործոն է (ատես-
տավորման սթրեսային ազդեցությունը կքննարկենք հաջորդիվ): 
Ատեստավորումը նպատակ ունի պարզելու զբաղեցրած պաշտո-
նին հանրային ծառայողի գիտելիքների և աշխատանքային ունա-
կությունների համապատասխանությունը: 

Համաձայն «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի  
18-րդ հոդվածի` հանրային ծառայողների ատեստավորման կամ 
կատարողականի գնահատման հետ կապված հարաբերություննե-
րը կարգավորվում են պետական ծառայության առանձին տեսակ-
ները, ինչպես նաև համայնքային ծառայությունը կարգավորող Հա-
յաստանի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտե-
րով: 

Անդրադառնալով հանրային ծառայության կազմակերպման 
կարգին` պետք է նշել, որ ծառայության առանձին տեսակների 
մասին օրենքներում մանրամասն նկարագրված են հանրային ծա-
ռայության այս կամ այն պաշտոնն զբաղեցնելու իրավունքի իրաց-
ման հստակ պայմանները` ըստ տվյալ բնագավառի առանձնա-
հատկությունների, ինչպես նաև ծառայություն կրելու կարգն ու 
պայմանները, պաշտոնատար անձանց իրավունքներն ու պար-
տականությունները: 

Քաղաքացին հանրային ծառայության պաշտոն կարող է զբա-
ղեցնել, եթե. 

 լրացել է 18 տարին կամ առնվազն ունի տվյալ ծառայու-
թյան համար սահմանված (պետական և համայնքային ծա-
ռայության դեպքերում) նվազագույն տարիք, և չի լրացել 
սահմանված առավելագույն տարիքը (55 կամ 65 տարե-
կան, իսկ որոշ դեպքերում` 70 տարեկան), 
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 իր մասնագիտական գիտելիքներով և աշխատանքային ու-
նակություններով համապատասխանում է տվյալ պաշտոնի 
անձնագրով ներկայացվող պահանջներին, քաղաքական 
կամ հայեցողական գնահատման չափանիշներին (քաղա-
քական և հայեցողական պաշտոնների դեպքում), 

 տիրապետում է հայերենին կամ նաև օտար լեզուների, 
 սահմանված կարգով հաղթահարել է տվյալ թափուր պաշ-

տոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի պայ-
մանները կամ համապատասխանում է արտամրցութային 
կարգի պայմաններին և այլն:  

Մասնագետների տարիքային սահմանափակումներին անդ-
րադառնալով՝ նշենք, որ հոգեբանական տեսանկյունից անձն իր 
զարգացման ընթացքում ունենում է ճգնաժամային շրջաններ, ո-
րոնք իրենց ազդեցությունն են թողնում աշխատանքային գործու-
նեության վրա: Մարդու զարգացման ընթացքում անցումային և 
ճգնաժամային շրջանները մեկ տարիքային փուլից մյուսին անց-
նելու բեկումնային կետ են հանդիսանում: Ճգնաժամերից հետո 
մարդն ունենում է ձեռքբերումներ, հասունանում է, վերաիմաստա-
վորում կյանքի որոշակի փուլերը: Յուրաքանչյուր ճգնաժամային 
փուլում տեղի է ունենում անձի զարգացման սոցիալական իրավի-
ճակի ամբողջական փոփոխություն. փոխվում են սոցիալական մի-
ջավայրում փոխհարաբերությունների ձևն ու բնույթը, երբեմն նաև 
գործունեության ձևը և այլն: Այս փոփոխությունները կրում են 
թռիչքաձև բնույթ, ուստի հաճախ ուղեկցվում են բացասական 
վարքագծերի դրսևորմամբ և հուզական ապրումներով (Ս. Խուդո-
յան, 2004):  

Հանրային ծառայության առանձին տեսակների վերաբերյալ 
օրենքներով այս կամ այն պաշտոնն զբաղեցնելու համար նախա-
տեսված են նաև լրացուցիչ այլ նախապայմաններ: 
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Հանրային ծառայության առանձին ոլորտներում հանրային 
ծառայողներին ներկայացվող պահանջները միմյանցից որոշ չա-
փով տարբերվում են: Օրինակ՝ քաղաքացիական ծառայության 
համակարգում կարող են ընդգրկվել առնվազն միջնակարգ 
կրթություն ունեցող ՀՀ քաղաքացիներ, իսկ հարկային ծառայու-
թյան համակարգում` հայերենին տիրապետող, պետական հավա-
տարմագրում ստացած բարձրագույն ուսումնական հաստատու-
թյունն ավարտած, պետական հավատարմագրում ստացած մաս-
նագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն ունեցող Հա-
յաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ: Հանրային ծառայո-
ղի հիմնական իրավունքներն ու պարտականությունները կանո-
նակարգվում են օրենքի համապատասխան կետերով, որոնք ներ-
կայացված են հավելված 3-ում: Այդ փաստաթղթերում կարևոր-
վում են առևտրային կազմակերպությունների և հանրային ծառա-
յություններում ներգրավված մասնագետների իրավունքների ու 
պարտականությունների տարբերությունները:  
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ԳԼՈՒԽ II 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Այս բաժնում քննարկվում են հանրային ծառայողի մասնագի-
տական կոմպետենտության հարցերը, տրվում է «մասնագիտա-
կան կոմպետենտություն» հասկացության հոգեբանական բնութա-
գիրը: Տեսական անդրադարձ է կատարվում մասնագիտական 
կոմպետենտության տեսակներին, այնուհետև մեկնաբանվում են 
աշխատանքային գործունեությունում մասնագիտական ինքնո-
րոշման խնդիրները: Բաժինն ավարտվում է հանրային ծառայո-
ղի մասնագիտական գործունեության ուսումնասիրման ակմեոլո-
գիական մոտեցումների մեկնաբանությամբ: 

 
 

2.1. «Մասնագիտական կոմպետենտություն» 
հասկացության հոգեբանական բնութագիրը 

 

«Կոմպետենտություն» հասկացությունը սերտորեն կապված է 
մասնագիտական գործունեության մեջ «գիտակություն» բնորոշ-
ման հետ: Այսպես. օտարալեզու բառարաններում կոմպետեն-
տությունը բացատրվում է որպես «գիտակություն» և այնպիսի գի-
տելիքների տիրապետում, որոնք թույլ են տալիս դատողություն-
ներ անել ինչ-որ բանի վերաբերյալ: Վերջին շրջանում հայալեզու 
աշխատություններում հաճախ կոմպետենտությունը ներկայաց-
վում է որպես իրազեկություն, սակայն, բովանդակությամբ պայ-
մանավորված, հաճախ գործածվում է նաև բանիմացություն եզ-
րույթը:  

Իսկ «գիտակություն» հասկացությունն ինքնին (լատիներեն 
competentia` իրավասություն) բացատրվում է որպես՝  
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1. ինչ-որ մարմնի կամ պաշտոնատար անձի լիազորութ-
յունների շրջանակ,  

2.  այն հարցերի շրջանակը, որոնցում տվյալ անձը գիտե-
լիքներ և փորձ ունի:  

«Կոմպետենտություն» հասկացությունը հանդիպում է նաև հո-
գեբանական գրականությունում: Վերջին շրջանում այն հաճախա-
կի կիրառվում է նաև կրթական համակարգում: Իմաստն այն է, որ 
կրթության վերջնարդյունքը պետք է լինի որոշակի կոմպետեն-
ցիաների ձեռքբերումը, ինչի արդյունքում ստեղծվեց «կոմպետեն-
տահեն ուսուցում» արտահայտությունը: Մասնագիտական գործու-
նեության մեջ կոմպետենտությունը համարվում է պրոֆեսիոնա-
լիզմի հատկանիշ: Որպես իրավասություն՝ այն բնութագրվում է 
սեփական գործի, կատարվող աշխատանքի էության, դրանում գո-
յություն ունեցող բարդ կապերի ու հարաբերությունների, նպա-
տակներին հասնելու հնարավոր եղանակների և միջոցների առա-
վելագույնս հիմնավոր իմացություն:  

Կառավարման հոգեբանության արտասահմանյան մոտեցում-
ներն ուսումնասիրելիս հանդիպում ենք «կոմպետենտություն» 
հասկացության այսպիսի մեկնաբանության. դա կառավարման 
այնպիսի միջոցների տիրապետումն է, որոնք գործնականում ա-
պացուցել են իրենց արդյունավետությունը:  

Այսինքն՝ ղեկավարի կոմպետենտությունը ղեկավարի ընդու-
նակություններն ու հմտություններն են:  

Ժ. Յեննեկսի մոտեցումը «կոմպետենտություն» հասկացութ-
յանը փոքր-ինչ այլ է: Ըստ նրա՝ կոմպետենտություն ասելով պետք 
է հասկանալ մենեջերի պատասխանատվությունն ու իրավունքնե-
րը (Ж. Йеннекс, 1992): Կատարված ուսումնասիրությունները թույլ 
են տալիս եզրակացնել, որ «կոմպետենտություն» հասկացությունն 
արտահայտում է մասնագիտական գործունեության խնդիրներին 
ու նպատակներին համապատասխան առաջադրանքների հստակ 
իրականացում և կատարված աշխատանքը պատշաճորեն ներկա-
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յացնելու կարողություն: Ակնհայտ է, որ այս հասկացության մեկ-
նաբանություններում կոմպետենտությունը դիտարկվում է կառա-
վարման և դրա հիմնական մեխանիզմների իրականացման տե-
սանկյունից:  

Կառավարման հոգեբանության վերաբերյալ աշխատություն-
ներում իրազեկությունը մի կողմից մեկնաբանվում է որպես «ղե-
կավարի ինտեգրալային անհատական-կոգնիտիվ հատկանիշ, ո-
րը հիմնվում է մասնագիտական գիտելիքների և դրանք արդյու-
նավետ կիրառելու կարողության համակարգի ձևավորվածության 
վրա» (А. В. Карпов, 2000), մյուս կողմից՝ որպես հատուկ ընդու-
նակություն, որն ապահովում է կառավարման արտադրատեխնի-
կական գործառույթների համակարգի արդյունավետ իրականա-
ցումը: Տվյալ գործառույթների գլխավոր նպատակը վերջնական 
արդյունք ստանալն է, ինչն էլ ընկած է կազմակերպության գործու-
նեության հիմքում: Գործունեության ողջ հաջողությունը կախված է 
այս գործառույթների իրականացումից, որոնք ունեն մի կարևոր 
առանձնահատկություն. երբ գործողությունները պարբերաբար 
կրկնվում են, դրանց իրացումը կատարվում է անընդհատ փո-
փոխվող արտաքին և ներքին պայմաններում: Ղեկավարի կամ 
կառավարչի կոմպետենտության մակարդակը որոշվում է կառա-
վարման օպերատիվ գործառույթներ կատարելու նրա ընդունա-
կությամբ: 

Ա. Ֆ. Վեսելկովը, ներկայացնելով մի շարք հեղինակների 
սահմանումները «կոմպետենտություն» հասկացության վերաբեր-
յալ, եզրակացնում է, որ այն մասնագիտական իրավիճակային 
խնդիրներն արդյունավետ լուծելու կոգնիտիվ կարողությունն է, 
ինչպես նաև մարդու ընդունակությունը՝ այնպես կառավարելու իր 
վարքը (հատկանիշների ամբողջությունը), որպեսզի դա համապա-
տասխանի մասնագիտական այն պահանջներին, որոնք մշակվել 
են որոշակի կազմակերպական միջավայրում՝ ցանկալի արդյունք-
ների հասնելու նպատակով. դրանք կառավարչական հաջող գոր-
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ծունեության համար անհրաժեշտ բնութագրերն են27: Վերլուծելով 
տարբեր սահմանումներ՝ նա հանգում է այն եզրակացության, որ 
«կոմպետենտություն» հասկացությունը «հիմնարար հատկություն» 
հասկացությամբ փոխարինելիս սահմանման կառուցվածքը և 
իմաստը չեն փոխվում: «Կոմպետենտություն» հասկացությունն ա-
ռաջ է եկել մասնագիտությունների ամբողջական պրոֆեսիոգրա-
մաների անհասանելի շեմը զգալիորեն իջեցնելու, բայց ոչ տար-
րական մակարդակի հասցնելու անհրաժեշտությունից28

Այսպիսով, Ա. Ֆ. Վեսելկովի ելակետն այն է, որ կոմպետեն-
տությունն իր կառուցվածքով բաղկացած է սուբյեկտի անհատա-
կան հատկանիշների «նվազագույն համալիրից», հատկանիշներ, 
որոնք համապատասխանում են նրա մասնագիտական գործու-
նեությանը:  

:  

Վ. Դ. Օրեխովը կոմպետենտությունը համարում է «շրջապա-
տի մարտահրավերներին արդյունավետորեն արձագանքելու և 
դրանք կանխատեսելու, ինչպես նաև կազմակերպության ռազմա-
վարական նպատակները զգալու, մարդկանց շահերը հասկանա-
լու, նոր պայմաններում ինքնուրույն գործելու կարողություն»29

                                                 
27 А. Ф. Веселков, К вопросу о надежности результатов оценочных 

процедур и эффективности их использования, Журнал прикладной 
психологии, 2001, № 3, с. 3-8. 

: Հե-
ղինակը ներկայացնում է «կոմպետենտություն» հասկացության 
հետևյալ բաղադրիչները՝ մտածողության ստեղծագործական ոճ, 
սեփական փորձը քննադատորեն իմաստավորելու կարողություն, 
անկանխատեսելի իրավիճակներից պատվով դուրս գալու կարո-
ղություն:  

28 Տե՛ս նույն տեղում: 
29 Д. В. Орехов, К лидерству в бизнесе через развитие компетент-

ности, Управление персоналом № 3 (80), 2003, с. 48. 
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Մենեջմենթի և կառավարման տեսությունում «կոմպետեն-
տություն» հասկացությունն աստիճանաբար ձուլվել է ոչ միայն 
բուն մասնագիտական գործունեության, այլև բարդ համակարգե-
րի, դրանցում գոյություն ունեցող սոցիալական հարաբերություն-
ները կառավարելու պատրաստվածության մասին պատկերացում-
ների հետ:  

Կ. Ռոջերսը անձի և վարքագծի տեսությունը նկարագրելիս 
կիրառում է «կոմպետենտություն» եզրույթը: Ուշագրավ է նրա այն 
միտքը, որ մարդու վարքագիծն ըմբռնելու հնարավորությունը և ա-
մենահարմար դիրքորոշումներից մեկը հենց անձի կոմպետեն-
տությունն է, այսինքն՝ «անհատի ներքին արժեքային համակար-
գը» (Л. Хьелл, Д. Зиглер, 2006):  

Կ. Ռոջերսը ենթադրում էր, որ մարդկանց վարքի բոլոր տե-
սակներն ուղղված են իրենց կոմպետենտության բարձրացմանը 
կամ ինքնաիրացմանը: Նրա բնորոշմամբ՝ վարքագիծը միջավայ-
րի նկատմամբ ռեակցիան է այնպես, ինչպես այն ընկալվում է: 
Հետևաբար ավելի ճիշտ կլինի «մարդու վարքագիծը հասկանալ 
անձի արժեքային համակարգ առավելագույնս ներթափանցելու 
միջոցով, ինչպես նաև այդ անձի ապրումների աշխարհի պատ-
կերները հնարավորինս նրա աչքերով տեսնելու միջոցով»  
(Л. Хьелл, Д. Зиглер, 2006):  

Այսպիսով, Կ. Ռոջերսը կոմպետենտությունը բնութագրում է 
որպես անձի արժեքների ներքին համակարգ և ապրումների ներ-
քին աշխարհ:  

«Կոմպետենտություն» հասկացությունը հիշատակում է նաև 
հայտնի հոգեբան Էրիկ Էրիկսոնը, որը նկարագրում է մարդու 
զարգացման ութ հիմնական փուլեր: Նա առանձնացնում ու 
քննարկում է ոչ միայն հիմնական ճգնաժամերը, այլև որակական 
նորագոյացությունների ի հայտ գալը (Э. Элкинд, Эрик Эриксон и 
восемь стадий человеческой жизни. 1996): Ընդ որում, «իրազե-
կություն» հասկացությունը հեղինակը դիտարկում է հասարակու-
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թյանը հարմարվելու տեսանկյունից: Էրիկսոնը գրում է, որ երե-
խայի մեջ զարգանում է ջանասիրություն, աշխատասիրություն, 
այսինքն՝ նա հարմարվում է «գործիքային» աշխարհի ոչ օրգանա-
կան օրենքներին: Նա ունակ է կատարելու արտադրական աշխա-
տանք, չափազանց ջանասեր է և կլանված իր գործով: Հեղինակը 
կարծում է, որ երեխայի կոմպետենտության զարգացումն ընթա-
նում է աշխատասիրության զարգացմանը զուգահեռ, ինչի ար-
դյունքը լինում է ուրիշների կողքին և ուրիշների հետ աշխատանք 
կատարելը. այստեղ ի հայտ է գալիս և զարգանում է մշակույթի 
տեխնոլոգիական էթնոսի գիտակցությունը (Эриксон Эрик, 1996):  

Ամերիկացի հետազոտողներ Լ. Հյելլը և Դ. Զիգլերը, անդրա-
դառնալով Է. Էրիկսոնի տեսությանը, քննարկում են այնպիսի 
հասկացություն, ինչպիսին «կոմպետենտության զգացողությունն» 
է30

Հումանիստական դպրոցի մեկ այլ ներկայացուցիչ՝ Աբրա-
համ Մասլոուն, «կոմպետենտություն» հասկացությանն անդրա-
դառնում է անհատական ուղղորդվածության հարցարանի նկա-
րագրության ժամանակ, ինչը հնարավորություն է տալիս չափելու 
անհատի ինքնակտուալացման հետ կապված արժեքներն ու 
վարքագիծը: Իրազեկության նրա ըմբռնումը համընկնում է ան-
հատի կողմից «այժմ և այստեղ» հաջող գոյության հնարքներին 
տիրապետելու հետ (որը կիրառվում է ցանկացած կենսական ի-
րավիճակում):  

: Հեղինակները պնդում են, որ երեխայի կոմպետենտությունն 
ու աշխատասիրությունը մեծապես պայմանավորված են նրա ա-
ռաջադիմությամբ և աշխատասիրությամբ: Այսպիսով, կոմպետեն-
տությունը հասարակության սոցիալական, տնտեսական և քաղա-
քական կյանքին հաջող մասնակցության և մասնագիտական գոր-
ծունեության հիմքն է:  

                                                 
30 Л. Хьелл, Д. Зиглер, Теории личности, Мастера психологии, 

Питер, 2006 г., с. 227. 
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 Դ. Զիգլերը, ներկայացնելով անձի տեսությունները, նշում է, 
որ Ա. Մասլոուի մշակած հարցարանի երկրորդ հիմնական սանդ-
ղակը կոչվում է «Կոմպետենտությունը ժամանակի մեջ»  
(Л. Хьелл, Д. Зиглер, 2006): Կոմպետենտությունը ժամանակի 
մեջ արտացոլում է, թե որքանով է մարդն ապրում ներկայում, որ-
քանով է կենտրոնանում անցյալի և ապագայի վրա: Ենթադրվում 
է, որ իրազեկ մարդիկ ժամանակի մեջ կարող են մտածել այն 
մասին, թե ինչպես է անցյալը հարաբերակցվում ներկայի հետ, և 
երկարաժամկետ պլանները կարող են իրատեսորեն կապել ըն-
թացիկ խնդիրների հետ: Նրանք կարողանում են ընկալել ժամա-
նակի այդ երեք ասպեկտների անընդհատությունը: Եվ ընդհա-
կառակը, ոչ իրազեկ մարդիկ ժամանակի մեջ իրենց անցյալն ու 
ապագան բաժանում են ներկայից: Ներկայում նրանց կյանքը 
հիմնված է անցյալի հետ կապված ափսոսանքի կամ վիրավո-
րանքի զգացումի և ապագային միտված իդեալականացված 
նպատակների կամ վախերի վրա: Նրանք նույնպես բարդութ-
յունների են հանդիպում անցյալում իրենց ձեռքբերումներն ապա-
գայի սպասելիքների հետ համադրելիս (Л. Хьелл, Д. Зиглер, 
2006): Հեղինակները պնդում են, որ ինքնակտուալացված մար-
դը հիմնականում իրազեկ է ժամանակի մեջ: Ժամանակի մեջ ի-
րազեկությունը գնահատում է մարդու՝ ներկայում ապրելու, ոչ թե 
անցյալի և ապագայի վրա կենտրոնանալու միտումը:  

Կոմպետենտության խնդիրը դիտարկվում է նաև կոգնիտիվ 
հոգեբանության մեջ, որը հասկացությունը քննարկում է ճանաչո-
ղական հմտությունների ձեռքբերման շրջանակներում: Այս տե-
սության հետևորդներ Ֆիտտսը և Պոզները առաջարկել են մոդել, 
որը բաղկացած է կոգնիտիվ հմտությունների զարգացման երեք 
փուլից: Առաջինը նախնական կամ ճանաչողական փուլն է, որի 
ժամանակ տեղի է ունենում խնդրի ըմբռնում և ուշադրության 
կենտրոնացում անհրաժեշտ տեղեկության վրա: Հաջորդը մի-
ջանկյալ կամ ասոցիատիվ փուլն է, երբ փորձ է արվում կիրառելու 
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այնպիսի հնարքներ, որոնք թույլ են տալիս արագ ըմբռնել ու 
մտապահել տեղեկությունը, վերացնել սխալները և մեծացնել կա-
տարման արագությունը: Վերջին՝ ինքնուրույն փուլի դեպքում 
ճիշտ պատասխանները դառնում են ինքնաբուխ, բարձրանում է 
արագության և խնդիրն անսխալ կատարելու մակարդակը31

Ըստ կոգնիտիվ հոգեբանական ուղղության՝ նոր գիտելիքնե-
րի ձեռքբերումը և նոր տեղեկատվության ուսումնասիրումն ընթա-
նում են վերոհիշյալ ալգորիթմով: Նրանց բնութագրմամբ, կոմպե-
տենտությունը «ճանաչողական հմտությունների զարգացման 
բարձրագույն մակարդակն է, որը կարևոր տեղ է զբաղեցնում 
կոգնիտիվ հոգեբանության մեջ» (Когнитивная психология, 
Х. Гейвин, 2003):  

: 

Կոգնիտիվ հոգեբանության կողմնակիցների կարծիքով, կոմ-
պետենտության հիմքում ընկած է մասնագիտական և համա-
կարգված գիտելիքների մեծ պաշար կուտակելու ձգտումը: Այդ գի-
տելիքները վերաբերում են կոնկրետ բնագավառի և իրացվում են 
որոշակի սկզբունքների կիրառման շնորհիվ: Համաձայն այդ տե-
սակետի՝ գիտելիքները դասակարգված են փոխկապակցված 
խմբերում, ինչը հեշտացնում է տեղեկության մտապահումը: Հիշո-
ղության պահուստից հանված գիտելիքները կարող են կիրառվել 
տարբեր կերպ՝ կախված մասնագիտացման ոլորտից և իրավիճա-
կից: Մասնագետներն իրենք են որոշում՝ խնդիրն իրենց գիտելիք-
ների շրջանակներո՞ւմ է, թե անհրաժեշտ է կիրառել մերձ բնագա-
վառների սկզբունքները:  

Հետաքրքիր է նաև Է. Ֆ. Զեերի մոտեցումը «կոմպետենտու-
թյուն» հասկացությանը: Մասնագիտական կոմպետենտությունը, 
ըստ նրա, «մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների, 
ինչպես նաև մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու 
եղանակների ամբողջականությունն է» (Э. Ф. Зеер, 2003): Մաս-
                                                 

31 Когнитивная психология, Х. Гейвин. СПб., Питер, 2003, 272 с.,  
с. 170, ил. (серия «Концентрированная психология»). 
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նագիտական գործունեության տեսանկյունից նկարագրելով անձի 
կերտվածքը՝ հեղինակը տարանջատում է այնպիսի հասկացութ-
յուններ, ինչպիսիք են «մասնագիտական իրազեկությունը» և 
«մասնագիտորեն անհրաժեշտ հատկանիշները», որոնք անձի 
գործունեության արդյունավետությունը, արտադրողականությունը, 
որակը բնորոշող անձի հոգեբանական հատկանիշներն են  
(Э. Ф. Зеер, 2003):  

Այսպիսով, իրազեկությունը, ըստ Է. Ֆ. Զեերի, գործունեութ-
յուն ծավալելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներին, կարողություն-
ներին և եղանակներին տիրապետելու ամբողջականությունն է, 
իսկ մասնագիտական որակները անձի հոգեբանական հատկա-
նիշներն են, որոնք ազդում են գործունեության արդյունավետութ-
յան վրա:  

Շարունակելով «կոմպետենցիա» հասկացության վերաբերյալ 
տեսական ուսումնասիրությունները՝ անդրադառնանք Ա. Կ. Մար-
կովայի մեկնաբանություններին: Նա իր «Պրոֆեսիոնալիզմի հո-
գեբանություն» գրքում գրում է, որ կոմպետենտությունը մասնագի-
տության պահանջներին համապատասխանության աստիճանի 
բնութագիրն է: Հեղինակն այս հասկացությունը դիտում է որպես 
հոգեկան հատկանիշների համադրություն, հոգեվիճակ, որը թույլ 
է տալիս ինքնուրույն տիրապետել որևէ հմտության կամ կարո-
ղության (А. К. Маркова, 1996): Նա առաջարկում է դատողություն 
անել կոմպետենտության առկայության մասին՝ ըստ մարդու աշ-
խատանքի արդյունքի: Հեղինակի կարծիքով, յուրաքանչյուր աշ-
խատող կոմպետենտ է այնքան, որքան նրա կատարած աշխա-
տանքը համապատասխանում է տվյալ մասնագիտական գործու-
նեության վերջնական արդյունքին ներկայացվող պահանջներին, 
իսկ վերջնական արդյունքի գնահատումը կամ փոփոխությունը ի-
րազեկության մասին դատելու միակ գիտական եղանակն է, ինչն 
ընկած է նաև ժամանակակից կրթական համակարգի պահանջնե-
րի հիմքում (А. К. Маркова, 1996): Ա. Կ. Մարկովան ուշադրություն 
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է դարձնում նաև «կոմպետենտություն» և «իրավասություն» հաս-
կացությունների բովանդակությանը: Իրավասությունը որոշակի ո-
լորտին առնչվող հարցերի շրջանակն է, որոնք մարդը կոչված է 
լուծելու: Կոմպետենտությունը հակասում է իրավասությանը և գեր-
կոմպետենտությանը: Դա այն է, երբ մասնագետը տիրապետում է 
տվյալ աշխատանքը ընդունվածից ավելի լավ կատարելու եղանա-
կի: Մարդու կոմպետենտությունը, Ա. Կ. Մարկովայի կարծիքով, 
արդեն իսկ նրա պրոֆեսիոնալիզմն է. իր գործունեության ոլոր-
տում մարդը կարող է պրոֆեսիոնալ լինել, սակայն մասնագիտա-
կան բոլոր հարցերը լուծելու իրավասություն չունենալ  
(А. К. Маркова, 1996):  

Ֆ. Ս. Իսմագիլովան կոմպետենտությունը համարում է մաս-
նագիտական փորձի արդյունք, որը ձեռք է բերվում ժամանակի 
ընթացքում: Նրա կարծիքով, մասնագիտական գործունեության 
ընթացքում կուտակված փորձն ապահովում է կատարվող աշխա-
տանքի էության, նպատակներին հասնելու եղանակների և միջոց-
ների հիմնավոր ու խոր իմացություն, ձևավորված մասնագիտա-
կան իրավիճակը ճիշտ գնահատելու և անհրաժեշտ որոշում կա-
յացնելու ընդունակություն:  

Ֆ. Ս. Իսմագիլովան «կոմպետենտություն» հասկացությունը 
բնութագրում է որպես սեփական մասնագիտական գործունեու-
թյան մեջ մասնագետի տեղեկացվածության մակարդակ: Հեղի-
նակն այն տեսակետի կողմնակիցն է, որ մասնագիտական փորձը 
սերտորեն պայմանավորված է մասնագետի իրազեկությամբ և ո-
րակավորմամբ: Ըստ նրա՝ իրազեկությունը գիտելիքների, փորձի, 
կարողությունների, հմտությունների, մասնագիտական ինտուի-
ցիայի, մասնագիտական կուլտուրայի և անհատական հատկա-
նիշների ամբողջությունն է32

                                                 
32 Ф. С. Исмагилова, К проблеме психологического анализа профе-

ссионального опыта, Вестник Московского Университета. Сер. 
Психология, 2000, № 2, с. 16-26. 

:  
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Ա. Ա. Դերկաչը «կոմպետենտություն» հասկացությունն ուսում-
նասիրել է ակմեոլոգիայի շրջանակներում: Հայտնի է, որ ակմեոլո-
գիայի ուսումնասիրության առարկան մարդու զարգացումն է ողջ 
կյանքի ընթացքում, հատկապես հասունության շրջանում, ինչպես 
նաև այն օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պայմանները, որոնց ազդեցու-
թյամբ մարդը կայանում է որպես սոցիալապես ակտիվ անհատ և 
բարձրակարգ մասնագետ:  

Իսկ այնպիսի հասկացությունները, ինչպիսիք են «պրոֆեսիո-
նալիզմը», «վարպետությունը» և «կոմպետենտությունը», գործու-
նեության սուբյեկտի կարևորագույն սուբյեկտ-անձնային հատկա-
նիշներն են: Գործունեության պրոֆեսիոնալիզմի ենթահամակարգը 
բարձր մասնագիտական իրազեկության, մասնագիտական 
հմտությունների ու կարողությունների ներդաշնակ համադրությու-
նից բխող մասնագիտական վարպետությունն է: Մասնագիտական 
կոմպետենտության և նրա տարբեր տեսակների զարգացման 
խնդիրների ուսումնասիրությունը հատուկ տեղ է զբաղեցնում ակ-
մեոլոգիայում, քանի որ մասնագիտական կոմպետենտությունը ան-
ձի և նրա գործունեության պրոֆեսիոնալիզմի գլխավոր բաղադրիչն 
է, պրոֆեսիոնալի կայացման կարևոր պայմանը: Իսկ իրազեկու-
թյան մակարդակի բարձրացումն ինքնին խթան է նոր հմտություն-
ների և կարողությունների ձևավորման, այսինքն՝ մասնագիտական 
վարպետության աճի: Իրազեկության զարգացումը դրական ազդե-
ցություն է թողնում անհատական և մասնագիտական ձեռքբերում-
ների մոտիվացիայի վրա (Акмеология: Учебное пособие, 2003):  

Մասնագիտական կոմպետենտությունը գործունեության պրո-
ֆեսիոնալիզմի ենթահամակարգի առաջնային կոգնիտիվ բաղա-
դրիչներից մեկն է, մասնագիտական գործունեության ոլորտ, ան-
ընդհատ ընդլայնվող գիտելիքների համակարգ, որը թույլ է տալիս 
մասնագիտական գործունեությունն իրականացնել բարձր արդյու-
նավետությամբ (А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, А. К. Маркова, 2000):  
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Կոմպետենտությունը հատկանիշ է, որը բնութագրում է անձի 
մասնագիտական որակները: Ակմեոլոգիական մոտեցումը կոմպե-
տենտության մասին պատկերացման մեջ ներառում է նաև գործու-
նեության բարդ պայմաններում ազատ կողմնորոշվելու, նրա օբ-
յեկտիվ և սուբյեկտիվ բաղադրիչների հետ աշխատելու, գործու-
նեության իրականացման նոր եղանակներ ու տեխնոլոգիաներ 
ներմուծելու կարողությունը (Акмеология: Учебник, 2002): Կառա-
վարչական և կատարողական գործունեության արդյունավետութ-
յունը, ըստ Վ. Զազիկինի, պայմանավորված է ոչ միայն մասնագե-
տի իրազեկության աստիճանով, այլև նրա վարպետությամբ, 
ստեղծագործական ներուժով, ամենակարևորը՝ անհատական նա-
խաձեռնողականությամբ և նրա մասնագիտական գիտակցության 
ակտիվությամբ: Հետևաբար ակմեոլոգիան ուշադրությունը կենտ-
րոնացնում է մասնագիտական իրազեկության և ստեղծագործա-
կան ունակությունների ուսումնասիրման ու զարգացման վրա՝ որ-
պես մարդկային գործոնի հիմնական ասպեկտներ, մինչդեռ հոգե-
բանությունը կենտրոնանում է նրա այնպիսի բաղադրիչների վրա, 
ինչպիսիք են հոգեկան գործընթացները և վիճակները: Նկարա-
գրելով «իրազեկության խնդրի ակմեոլոգիական ասպեկտը»՝ հե-
ղինակը «մասնագիտական իրազեկություն» հասկացության մեջ 
առանձնացնում է անձի այդ հատկանիշի որակական բնութագրե-
րը՝ պայմանավորված մի շարք փոխկապակցված առանձնահատ-
կություններով (Акмеология: Учебник, 2002):  

Առաջինը գնոստիկական կամ ճանաչողական բնութագիրն է, 
որն արտացոլում է անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքների 
առկայությունը: Երկրորդը կարգավորման բնութագիրն է, որը 
դրսևորվում է կանխատեսման և արդյունավետ որոշումներ կա-
յացնելու ընդունակության մեջ: Հաջորդը ռեֆլեքսիվ-կարգավիճա-
կային բնութագիրն է, որը որոշակիորեն գործելու իրավունք է տա-
լիս: Չորրորդը սահմանում է լիազորությունների շրջանակը, մաս-
նագիտական ղեկավարման ոլորտը: Հինգերորդը հաղորդակցա-
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կան բնութագիրն է, քանի որ պրակտիկ գործունեությունը միշտ 
իրականացվում է շփման միջոցով (Акмеология: Учебник, 2002):  

Ի. Ա. Զիմնայան, հիմնվելով արտասահմանյան հեղինակների 
հետազոտությունների վրա, ոչ միայն դիտարկում և բնութագրում 
է «կոմպետենտություն» և «իրավասություն» հասկացությունները, 
այլև դրանք համեմատելով միմյանց հետ՝ առանձնացնում է հիմ-
նական իրազեկությունների խմբեր, որոնք ներառում են տարբեր 
իրավասություններ: Ըստ Ի. Զիմնայայի՝ իրավասությունը ներքին, 
թաքնված հոգեբանական նորագոյացություններ են՝ գիտելիքնե-
րը, պատկերացումները, գործողությունների, արժեքների և հարա-
բերությունների համակարգերի ալգորիթմերը, որոնք այնուհետև 
դրսևորվում են մարդու իրազեկության տիրույթում33

Այսպիսով, տեսական ուսումնասիրությունները թույլ են տա-
լիս եզրակացնել, որ «կոմպետենտություն» հասկացության բովան-
դակությունը որոշելու փորձեր կատարվել են տարբեր հեղինակնե-
րի կողմից, սակայն միասնական մոտեցում հոգեբանության մեջ 
այդպես էլ չի մշակվել: Այս հասկացությունը բացատրելու համար 
յուրաքանչյուր հեղինակ առաջարկում է իր տեսակետն ու հիմնա-
վորումները:  

:  

Մասնագիտական կոմպետենտության բովանդակությունն ու 
բնույթն առավել համակողմանի մեկնաբանում են մենեջմենթի և 
իրավիճակային մոտեցման հոգեբանները: Երևույթի ուսումնասիր-
ման հարցում հարելով էկլեկտիկ մոտեցմանը և հիմնվելով վերը 
նշված ուղղությունների վրա՝ կարող ենք ասել, որ մասնագիտա-
կան կոմպետենտությունը ինտեգրալային անհատական կրթու-
թյունն է, որը ներառում է մասնագիտորեն կարևոր գիտելիքներ, 
հմտություններ և մասնագետի գործունեությանն առնչվող հատուկ 
իրավասություն:  

                                                 
33 И. А. Зимняя, Ключевые концепции – новая парадигма результата 

образования, Высшее образование сегодня, 2003, № 5, с. 3-12. 
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Մասնագիտական կոմպետենտության ձևավորման հիմնա-
կան բաղադրիչներն են գիտելիքները, անձնային որակները և 
զարգացման ենթակա հոգեբանական որակները: Կարևոր նշա-
նակություն ունի անձի ինքնությունը հետևյալ բաղադրիչներով՝ սե-
փական անձ, սոցիալական անձ և քաղաքական անձ: 
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2.2. Մասնագիտական կոմպետենտության 
տեսակները և բնութագիրը 

 
«Մասնագիտական կոմպետենտություն» հասկացությունը 

մեկնաբանելու համար անհրաժեշտ է դիտարկել այս հասկացութ-
յան կառուցվածքը:  

Մասնագիտական կոմպետենտությանը տարբեր մեկնաբա-
նություններ են տրվել նաև մանկավարժների և այլ մասնագետնե-
րի կողմից: Քանի որ մասնագիտական կողմնորոշման հարցերը 
բազմիցս քննարկվում են մանկավարժության բնագավառում, այդ 
իսկ պատճառով անդրադառնանք Ն. Վ. Կուզմինայի մեկնաբա-
նությանը, ով բազմաթիվ տեսակներից առանձնացնում է հատկա-
պես հոգեբանական կոմպետենտությունը: Հեղինակի ելակետը 
հետևյալն է. հոգեբանական կոմպետենտությունը մարդու՝ որպես 
անհատական կամ համատեղ գործունեության մեջ ընդգրկված, 
մասնագիտական կամ այլ փոխազդեցություններ իրականացնող 
անհատի, անհատականության, աշխատանքի սուբյեկտի և անձի 
մասին գիտելիքների կառուցվածքային համակարգ է: Նրա կար-
ծիքով, հոգեբանական կոմպետենտությունը բաղկացած է մի քա-
նի փոխկապակցված ենթահամակարգերից: Դրանք են՝ 

 սոցիալ-պերցեպտիվ կոմպետենտություն, որը ներառում 
է հասարակության մասին գիտելիքներ և այնպիսի տե-
ղեկություն, որը կուտակվում է իմացության համար մատ-
չելի փաստերի համադրությամբ. 

 սոցիալ-հոգեբանական կոմպետենտություն, որը ենթա-
դրում է որոշակի վարքային դրսևորումներ խմբային 
գործունեության մեջ. 

 աուտո-հոգեբանական կոմպետենտություն, որի հիմքում 
ինքնավերահսկողությունն է, սեփական վիճակն ու աշ-
խատունակությունը կառավարելու ընդունակությունը, 
ինքնարդյունավետության կառավարումը. 
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 հաղորդակցական կոմպետենտություն, ինչը ենթադրում 
է արդյունավետ և դյուրին շփման վերաբերյալ գիտելիք-
ներ ու հմտություններ. 

 հոգեբանամանկավարժական կոմպետենտություն, որը 
ենթադրում է այլ մարդկանց ինչ-որ բան սովորեցնելու և 
նրանց վարքի ու մտածողության վրա ազդելու կարո-
ղություն:  

Կուզմինան հանգում է այն եզրակացության, որ հոգեբանա-
կան կոմպետենտության բարձր մակարդակն ապահովում է 
«մարդկային բաղադրիչի» կառավարման հոգեբանական մեթոդ-
ների հաջող յուրացումը (Н. В. Кузьмина, 1990):  

Ռուս հետազոտող Ա. Կ. Մարկովայի կարծիքով, կոմպետեն-
տության տեսակները բնութագրում են մասնագիտական գործու-
նեության, անձի՝ որպես պրոֆեսիոնալի կայացման և նրա մաս-
նագիտական հասունության աստիճանը: 

Ա. Մարկովան առանձնացնում է մասնագիտական կոմպետեն-
տության մի քանի տեսակ: Դրանցից մեկը հատուկ կոմպետենտու-
թյունն է՝ բուն մասնագիտական գործունեությանը բարձր մակար-
դակով տիրապետելը, սեփական մասնագիտական զարգացման 
ընթացքը նախագծելու ընդունակությունը: Հատուկ կոմպետեն-
տությունը արտադրական գործընթացները պլանավորելու, համա-
կարգիչ, օրգանական տեխնիկա կիրառելու, տեխնիկական փաս-
տաթղթեր ընթերցելու ընդունակությունն է (А. К. Маркова, 1996): 

Մասնագիտական կոմպետենտության տեսակ է սոցիալա-
կան կոմպետենտությունը, որը մասնագիտական համատեղ (խմ-
բային, կոոպերատիվ) գործունեություն և համագործակցություն է: 

Անձնային կոմպետենտությունը անձի ինքնարտահայտման 
և ինքնազարգացման հնարքներին, մասնագիտական դեֆորմա-
ցիային դիմակայելու եղանակներին տիրապետելն է: Այն ներա-
ռում է սեփական աշխատանքային գործունեությունը պլանավորե-
լու, վերահսկելու և կարգավորելու, ինքնուրույն ոչ ստանդարտ 
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որոշումներ կայացնելու ընդունակությունը, տեսական և գործնա-
կան ճկուն մտածողությունը, հիմնախնդիրը տեսնելու կարողութ-
յունը, նոր գիտելիքներ և կարողություններ ինքնուրույն ձեռք բերե-
լու ընդունակությունը: 

Անհատական կոմպետենտությունը մասնագիտության շրջա-
նակներում ինքնաիրացման և անհատականության զարգացման 
հնարքների տիրապետումն է, մասնագիտական աճի պատրաս-
տակամությունը, անհատական ինքնապահպանման ընդունա-
կությունը, սեփական աշխատանքն արդյունավետ կազմակերպե-
լու կարողությունը՝ առանց ավելորդ ժամանակ և ուժեր վատնելու 
և առանց հոգնելու: Անհատական կոմպետենտությունը ներառում 
է նաև միջմասնագիտական այնպիսի բաղադրիչներ, ինչպիսիք են 
նվաճելու մոտիվացիան, հաջողության ռեսուրսը, սեփական աշ-
խատանքի որակը բարձրացնելու ձգտումը, ինքնամոտիվացման 
ընդունակությունը, ինքնավստահությունը, լավատեսությունը  
(А. К. Маркова, 1996):  

Ա. Մարկովայի մեկնաբանությամբ՝ կոմպետենտության տե-
սակներից յուրաքանչյուրը ներառում է ընդհանուր միջմասնագի-
տական բաղադրիչներ: Նա հիշատակում է նաև կոմպետենտութ-
յան այնպիսի տեսակի մասին, ինչպիսին արտակարգ իրավիճակ-
ներում գործելու մասնագիտական իրազեկությունն է, երբ մարդը 
պատրաստ է արդյունավետ կատարելու իր աշխատանքը անսպա-
սելի առաջացած իրավիճակներում: 

Դիտարկենք սույն հարցի վերաբերյալ Ա. Ա. Դերկաչի մոտե-
ցումը: Նա համաձայն է Ե. Ա. Կլիմովի այն կարծիքին, որ հոգեբա-
նական կոմպետենտությունը հատուկ տեղ է զբաղեցնում մասնա-
գիտական իրավասության համակարգում, եթե գործունեությունը 
պատկանում է «մարդ-մարդ», «մարդ-խումբ կամ կոլեկտիվ» և 
«մարդ-մեծ սոցիալական խմբեր» դասերին (Е. А. Климов, 2004): 
Ընդ որում, հոգեբանական իրազեկությունը թույլ է տալիս արդյու-
նավետորեն փոխազդել և ղեկավարել կառավարման ենթակա 
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համակարգերի «մարդկային բաղադրիչը»: Դիտարկելով զբաղվա-
ծության ծառայության մասնագետ-խորհրդատուների մասնագի-
տական գործունեության կառուցվածքը՝ Դերկաչն առանձնացնում 
է մասնագիտական կոմպետենտության հետևյալ հիմնական բա-
ղադրիչները. 

 մասնագիտական-իրավական կոմպետենտություն (հրա-
հանգչական փաստաթղթերի, մասնագիտական խորհր-
դատվության վերաբերյալ մեթոդական նյութերի և այլնի ի-
մացություն),  

 մասնագիտական կոմպետենտություն (մասնագիտական 
զարգացման գործոնների, անձի մասնագիտական ձևա-
խախտման և այլնի մասին գիտելիքների համակարգ),  

 սոցիալ-պերցեպտիվ կոմպետենտություն (մարդու կողմից 
մարդուն ընկալելու և ըմբռնելու, վարքագծի ու հարաբե-
րությունների բնութագրիչների վերաբերյալ գիտելիքների 
համակարգ),  

 հաղորդակցական կոմպետենտություն (միջանձնային շփ-
ման տարբեր ձևերի, բովանդակության, հոգեբանական 
ազդեցությունների մեթոդների, դրանց կիրառման առանձ-
նահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքներ) (А. А. Дер-
кач, В. Г. Зазыкин, А. К. Маркова, 2000):  

Այսպիսով, մասնագիտական կոմպետենտության կառուցված-
քը և բովանդակությունը ակմեոլոգիական մոտեցման տեսանկյու-
նից մեծ մասամբ պայմանավորված են կատարվող մասնագիտա-
կան գործունեության բնույթով և որոշակի տիպերին դրա պատ-
կանելությամբ:  

Կոմպետենտության ուսումնասիրությանը մեծ տեղ է հատ-
կացրել նաև Ա. Ա. Բոդալյովը: Հեղինակն առանձնացնում է մաս-
նագիտական կոմպետենտության երեք խումբ՝ կոմպետենտու-
թյուն մասնագիտական գործունեության պարագայում, կոմպե-
տենտություն մասնագիտական հաղորդակցման պարագայում և 
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կոմպետենտություն մասնագետի անձի ինքնիրացման պարագա-
յում (А. Анастази, 1982):  

Այնուհետև նա խմբերից յուրաքանչյուրի ներսում առանձնաց-
նում է մասնագիտական կոմպետենտության տեսակներ (Գծա-
պատկեր 1): 

 
Գծապատկեր 1  

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝  
ԸՍՏ Ա. Ա. ԲՈԴԱԼՅՈՎԻ 

ռեֆլեքսիվ և 

այլն: 

 

ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՄԵՋ 

 

ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼԻ 

ԱՆՁԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՄԵՋ 

սոցիալա-
կան 

տեխնոլո-
գիական 

սուբյեկտիվ պրոֆեսիո-
լոգիական 

իրավական 
տնտեսական 

և այլն 

հաղորդակ-
ցական 

սոցիալ-
պերցեպտիվ 

դիֆերենցիալ-
հոգեբանական 

ախտորոշիչ (այլ 
մարդուն 

ուսումնասիրելու 
ընդունակություն) 

էթիկական 

էմպաթիայի 

միջմշակութային, 
սոցիոմշակութային (այլ 

մշակույթի հանդեպ 
հանդուրժողականությունը) 

կոնֆլիկտա-
յին և այլն 

հոգեբանա-
կան 

անհատական, 
աուտոհոգեբանա-

կան 

մշակու-
թային 

ռեֆլեքսիվ և 
այլն 

ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆԸ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆԸ ՄԵԾ 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Է ՀԱՏԿԱՑՎԵԼ ՆԱԵՎ Ա. Ա. ԲՈԴԱԼԵՎԻ ԿՈՂՄԻՑ: ՀԵՂԻՆԱԿՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՑՆՈՒՄ Է ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
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Ա. Ա. Բոդալյովը մասնագիտական գործունեության մեջ կոմ-
պետենտությունը բաժանում է հետևյալ տեսակների. 

 սոցիալական  
 տեխնոլոգիական 
 սուբյեկտիվ 
 մասնագիտական 
 իրավական 
 տնտեսական: 

Մասնագիտական շփման դեպքում կոմպետենտությունը լի-
նում է՝ 

 հաղորդակցական 
 սոցիալ-պերցեպտիվ 
 դիֆերենցիալ-հոգեբանական 
 գնահատողական (այլ մարդուն ուսումնասիրելու ընդու-

նակություն) 
 բարոյագիտական  
 ապրումակցող  
 միջմշակութային, սոցիո-մշակութային (այլ մշակույթի 

հանդեպ հանդուրժողականությունը) 
 կոնֆլիկտային: 

Մասնագիտական աճի կոմպետենտությունը լինում է՝  
 հոգեբանական 
 անհատական 
 մշակութային (տվյալ հասարակությունում սեփական ան-

ձի զարգացման համար որպես չափանիշ ընդունված 
մշակութային նորմերի յուրացման ընդունակությունը) 

 ռեֆլեքսիվ (արտացոլող) (А. А. Бодалев, 1998): 
 Ինչպես երևում է տարբեր հետազոտողների մեկնաբանու-

թյուններից, կոմպետենտությունը պարունակում է փոխկապակց-
ված տարբեր բաղադրիչներ, սակայն դրա մասնագիտական ա-
ռանցքը հոգեբանական կոմպետենտությունն է, որը ներառում է սո-
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ցիալ-պերցեպտիվ, սոցիալ-հոգեբանական, անձնային, հաղորդակ-
ցական, հոգեբանամանկավարժական կոմպետենտությունները:  

Ա. Ա. Բոդալյովը, վերլուծելով կոմպետենտության տեսակնե-
րը, պնդում է, որ դրանցից յուրաքանչյուրը պարունակում է անձի 
մի շարք որոշակի հատկություններ և կարողություններ:  

Այսպես, սոցիալ-պերցեպտիվ կոմպետենտության հիմքում ըն-
կած են այնպիսի հավաքական հատկանիշներ ու կարողություններ, 
ինչպիսիք են խորաթափանցությունն ու դիտողականությունը:  

Աուտո-հոգեբանական կոմպետենտության մակարդակը բնո-
րոշում է այնպիսի հատկանիշների զարգացումը, ինչպիսիք են 
ինքնավերլուծության ունակությունը, համարժեք ինքնագնահա-
տականը, ինքնակարգավորման մակարդակը, ինքնարդյունավե-
տությունը և այլ կարևորագույն հատկանիշներ (А. А. Бодалев, 
1998):  

Հետազոտողներն առանձնացնում են նաև կոմպետենտութ-
յան ռեֆլեքսիվ տեսակը: Այն մեկնաբանվում է որպես ռեֆլեքսիվ 
ընդունակությունների իրացման և մտածողության կարծրատիպե-
րի հաղթահարման, ինչպես նաև ինովացիոն բովանդակության 
ձևավորման կոմպետենտություն (Акмеология: Учебное пособие, 
2003):  

Մասնագիտական կոմպետենտության խնդիրը քննարկելիս 
հետազոտողներն անդրադարձել են աշխատանքային գործու-
նեության համար կարևոր մի կարողության ևս: Խոսքը վերաբե-
րում է կոնֆլիկտային իրավիճակների կառավարման կոմպետեն-
ցիային, ինչի հիմքում ընկած է կոնֆլիկտները լուծելու և դրանք 
կառավարելու ընդունակությունը: Ըստ էության, կոնֆլիկտն ան-
խուսափելիորեն կապված է տարաբնույթ հիմնախնդիրների հետ, 
որոնք առաջանում են ցանկացած կազմակերպության գործու-
նեության ընթացքում, ինչպես նաև այն լարվածության հետ, որն 
ընդամենը խանգարում է այս կամ այն հիմնահարցի լուծմանը  
(Ռ. Վ. Աղուզումցյան, Ա. Բ. Լոքյան, Լ. Հ. Պետրոսյան, 2012): 
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 Չգիտակցված 
կոմպետենտություն 
(իմաստուն 
կառավարիչ) 
 
 
 
Գիտակցված 
կոմպետենտություն 
(կոմպետենտ 
կառավարիչ) 
 
 
Գիտակցված ոչ 
կոմպետենտություն 
(զարգացող 
կառավարիչ) 
 
Չգիտակցված ոչ 
կոմպետենտություն 
(ոչ կոմպետենտ   
կառավարիչ) 

 

Ակմեոլոգիայի շրջանակներում հիմնահարցի վերաբերյալ կա-
տարված հետազոտությունները թույլ են տվել առանձնացնել ակ-
մեոլոգիական նոր կատեգորիա՝ «ակմեոլոգիական կոմպետեն-
տություն»: Ընդհանուր առմամբ այն դիտվում է որպես ակմեոլոգի 
պրոֆեսիոնալիզմի կոգնիտիվ բաղադրիչ: Նրա մասնագիտական 
վարքի ոլորտը ներառում է հասուն անձի և նրա պրոֆեսիոնալիզ-
մի զարգացման սկզբունքների ու օրինաչափությունների մասին 
ակմեոլոգիական գիտելիքները (Акмеология: Учебное пособие, 
А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, 2003): Այս առումով ուշագրավ է  
Պ. Յա. Տուշովայի մոտեցումը կառավարիչների կոմպետենտութ-
յանը. նա առաջարկում է կոմպետենտության տարբեր մակար-
դակներ (Գծապատկեր 2): 

 

Գծապատկեր 2 
 

ՄԵՆԵՋԵՐԻ ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅԱՆ 
 ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ Պ. ՏՈՒՇՈՎԱՅԻ 
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Չգիտակցված ոչ կոմպետենտ (չիրազեկված կառավարիչ) - 
Դա այն դեպքն է, երբ կառավարիչը տեղյակ չէ կառավարման 
եղանակների և մեթոդների բազմազանության մասին, չի ցանկա-
նում ուսումնասիրել, առավել ևս՝ ընդունել դրանք: Մարդկանց 
հետ աշխատում է այնպես, ինչպես սովոր է: Նա հանգիստ կարող 
է հայտարարել, որ եթե իր ենթականերին ձեռնտու չէ իր հետ աշ-
խատելը, ապա կարող են ազատվել աշխատանքից:  

Գիտակցված ոչ կոմպետենտ (զարգացող կառավարիչ) - 
Այս դեպքում սովորաբար ասում են, որ ղեկավարը հասկացել է, 
որ զարգացումն անհրաժեշտ է, որոշել է զարգացման սահմաննե-
րը (դրանք հետագայում կարող են ընդլայնվել) և սկսել է սովորել: 
Այդպիսի կառավարիչները սովորելուն զուգընթաց փորձում են 
գործնականում կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները: 

Գիտակցված կոմպետենտ (իրազեկված կառավարիչ) - Այս 
կառավարիչն առանձնանում է ցանկացած բարդ իրավիճակից ելք 
գտնելու կարողությամբ: Կառավարման բարձրագույն օղակի իրա-
զեկ կառավարիչները, որպես կանոն, միշտ ուշադրության 
կենտրոնում են և բավականին հայտնի են հասարակությանն ու 
պրոֆեսիոնալներին (П. Я. Тушов, 2001):  

Չգիտակցված կոմպետենտ (իմաստուն կառավարիչ) - Սա 
կառավարչի այն տեսակն է, որը չի հայտնվում այնպիսի բարդ ի-
րավիճակներում, որոնցից պետք է ելք որոնել: Շատ հաճախ այս 
կառավարիչները գիտեն օպտիմալ լուծումը, սակայն չեն կարող 
այն տրամաբանորեն բացատրել ուրիշներին: Երբեմն նրանք շատ 
կրթված չեն և առերևույթ շատ խելացի մարդու տպավորություն 
չեն թողնում: Բարդ իրավիճակները նրանց համար հաջող ելք են 
ունենում, կարծես խնդիրներն իրենք իրենց են լուծվում: Չնայած 
այն հանգամանքին, որ նրանցից շատերը բարձր օղակի կառա-
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վարիչներ են, սակայն նրանց բացառիկությունը հաճախ տեսանե-

լի չէ հասարակության լայն շերտերի համար34

Այս մակարդակների հիման վրա հեղինակը կառուցել է կոմ-
պետենտության մոդել, որը հիմնվում է արևմտյան առաջատար 
երկրների կառավարիչների կոմպետենտության չափանիշների 
վրա: 

:  

Կառավարիչների կոմպետենտության համալիր մոդելը մշա-
կելիս Պ. Տուշովան հիմնվել է հետևյալ սկզբունքների վրա. 

1. Ղեկավարի՝ կառավարման ցածր օղակներից դեպի ավելի 
բարձր օղակներ տեղափոխվելուն զուգընթաց՝ նրանից 
պահանջվում է համընդհանուր օրենքների ավելի լայն ի-
րազեկություն և համամարդկային բարձր որակներ, քան 
ավանդական իրազեկությունն է, որը սովորեցնում են բիզ-
նես-դպրոցներում: 

2. Կառավարման յուրաքանչյուր մակարդակում կարևոր է 
իրազեկության բաղադրիչների ներդաշնակ համամաս-
նությունը: 

3. Մոդելն արտացոլում է իրազեկության առանձին բաղա-
դրիչների հարաբերակցության առավելապես որակական, 
քան քանակական գնահատականը (Գծապատկեր 3):  

 

                                                 
34 А. С. Родиков, Понятие об осознанной и неосознанной компетен-

тности руководителя в европейских образовательных моделях. Известия 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. 
Герцена, № 125, 2010, с. 217-226. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena�
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena�
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena�
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Գծապատկեր 3 
 

 
 

Կառավարիչների իրազեկության համալիր մոդելը 
 
 
Գծապատկերից երևում է, որ կառավարչի իրազեկության մա-

կարդակը պայմանավորված է այն բանով, թե որ օղակում է նա 
գտնվում՝ բարձրագո՞ւյն, միջի՞ն, թե ցածր: Ցանկացած օղակի կա-
ռավարչի համար առանցքային բաղադրիչ է կոմպետենտությունը, 
որը որոշվում է արևմտյան առաջատար երկրների չափանիշնե-
րով: Ընդ որում, որքան բարձր օղակում է գտնվում մենեջերը, այն-
քան ավելի լայն և ամբողջական պետք է ներկայացվեն համ-
ընդհանուր օրենքների մասին նրա գիտելիքները, որոնք մասնա-
գիտական կոմպետենտության անհրաժեշտ պայման են:  

Վերոնշյալից հետևում է, որ կառավարչի զբաղեցրած պաշ-
տոնի մակարդակը պայմանավորված է նրա մասնագիտական գի-
տելիքների ընդգրկունությամբ և նրա մասնագիտական կոմպե-
տենտության սահմաններով:  

Ա. Վ. Ռաստյաննիկովը, ուսումնասիրելով կոմպետենտությու-
նը ստեղծագործական ոլորտում, առանձնացրել է իրազեկության 



 96 

երկու տեսակ՝ սուբյեկտի՝ ստեղծագործական խնդիրներ լուծելու 
իրազեկությունը և սոցիալ-հոգեբանական իրազեկությունը, որոնք 
միջանձնային հարաբերությունների համակարգում շրջապատի 
մարդկանց հետ արդյունավետ փոխազդելու անհատի ընդունա-
կությունն են: Սոցիալ-հոգեբանական իրազեկությունը բնութագրե-
լիս հեղինակը մատնանշում է այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք 
են սոցիալական իրավիճակներում կողմնորոշվելու, այլ մարդ-
կանց անհատական առանձնահատկություններն ու հուզական վի-
ճակները ճիշտ որոշելու, մարդկանց հետ շփվելու համարժեք եղա-
նակներ ընտրելու և փոխազդեցության ընթացքում այդ եղանակ-
ներն իրացնելու կարողությունները (А. В. Растяников, 2002):  

Ի. Ա. Զիմնայան, իր հոդվածներից մեկում քննարկելով կոմ-
պետենտության խնդիրը կրթական համակարգում, այն մեկնաբա-
նում է՝ հիմնվելով հոգեբանների ձևակերպած դրույթների վրա  
(Բ. Գ. Անանև, Վ. Ն. Մյասիշչև, Ն. Վ. Կուզմինա, Ա. Ա. Դերկաչ, 
Ա. Կ. Մարկովա): Նա առանձնացնում է կոմպետենտության 
հետևյալ տեսակները՝ անձի, կենսագործունեության սուբյեկտի 
հետ կապված կոմպետենտություններ, այլ անձանց փոխազդե-
ցության հետ կապված կոմպետենտություններ, ինչպես նաև մար-
դու գործունեության հետ առնչվող կոմպետենտություններ, որոնք 
դրսևորվում են դրա բոլոր տիպերում ու ձևերում35

Այսպիսով, կոմպետենտության յուրաքանչյուր խումբ ներա-
ռում է տեսակներ՝ դրանով իսկ ձևավորելով տասը հիմնական 
կոմպետենտությունները: Դրանք են՝ 

:  

1. առողջության պահպանման կոմպետենտությունը, 
2. աշխարհում արժեքաիմաստային ուղղորդվածության 

կոմպետենտությունը, 

                                                 
35 И. А. Зимняя, Ключевые концепции – новая парадигма результата 

образования, Высшее образование сегодня, 2003, № 5, с. 34-42. 
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3. ինտեգրման կոմպետենտությունը՝ գիտելիքների կա-
ռուցվածքայնություն, ձեռք բերված գիտելիքների ընդ-
լայնում,  

4. քաղաքացիության կոմպետենտությունը՝ քաղաքացու 
իրավունքների և պարտականությունների իմացութ-
յուն ու պահպանում, 

5. ինքնակատարելագործման, ինքնազարգացման, ինք-
նակարգավորման, անհատական և առարկայական 
ռեֆլեքսիայի կոմպետենտությունը՝ կյանքի իմաստը և 
մասնագիտական զարգացում, 

6. սոցիալական փոխազդեցության կոմպետենտությունը,  
7. հաղորդակցության կոմպետենտությունը, 
8. ճանաչողական գործունեության կոմպետենտությունը՝ 

ճանաչողական խնդիրների առաջադրում ու լուծում, 
մտավոր գործունեություն, 

9. գործունեության կոմպետենտությունը՝ պլանավորում, 
նախագծում, մոդելավորում, կանխատեսում, հետազո-
տական գործունեություն,  

10. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կոմպետենտութ-
յունը՝ տեղեկատվության ընդունում, վերամշակում և 
հաղորդում:  

Նշենք, որ առաջին հինգ հիմնական տեսակները վերաբերում 
են անձին՝ որպես անհատի գործունեության և շփման սուբյեկտի: 
Վեցերորդն ու յոթերորդն առնչվում են մարդու սոցիալական փո-
խազդեցությանն ու սոցիալական ոլորտին, իսկ ութերորդից տաս-
ներորդը մարդու գործունեությանն առնչվող կոմպետենտություն-
ներն են: 

Փաստենք, որ Է. Ֆ. Զեերն առանձնացնում է մասնագի-
տական կոմպետենտության հետևյալ բաղադրիչները՝ սոցիալ-
իրավական, հատուկ, անհատական, աուտոկոմպետենտություն  
(Э. Ф. Зеер, 2003):  
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Վերը նշվածից պարզ է, որ «մասնագիտական կոմպետեն-
տություն» հասկացությունը մեկնաբանելիս անհրաժեշտ է որոշել 
դրա հիմնական բաղադրիչները, որոնց հիման վրա էլ կատարվում 
է երևույթի դասակարգումը: Նման դա սակարգմամբ զբաղվել են 
նաև արտասահմանյան շատ հեղինակներ, ինչը վկայում է մաս-
նագիտական կոմպետենտության խնդրի ուսումնասիրության 
հրատապության և կարևորության մասին:  

Այսպիսով, բազմաթիվ աղբյուրների վերլուծությունից պարզ-
վում է, որ մասնագիտական կոմպետենտությունը բաղկացած է մի 
քանի հատուկ կոմպետենտություններից, որոնք որոշում են մաս-
նագիտական գործունեության կատարման հաջողությունը և մաս-
նագետի անձի անքակտելի մասն են: Սակայն մասնագիտական 
կոմպետենցիաների բաղադրիչները միշտ չէ, որ կրթության արդ-
յունք են. դրանք հաճախ անձնային հատկությունների և յուրաց-
րած գիտելիքների համալիր ցուցիչներ են: Հետաքրքրական է 
կոմպետենցիաների մասնագիտական բնորոշումը. դրանք չեն կա-
րող լինել ստանդարտ, քանի որ աշխատանքային գործունեության 
ընթացքում առավելագույն արդյունքի հասնելու միջոց են: Իսկ 
դրան հասնելու համար տարբեր մասնագետներ կիրառում են 
տարբեր կոմպետենցիաներ, որոնք չեն կարող նույնական լինել 
մաթեմատիկական ճշգրտությամբ: Թերևս այդ է պատճառը, որ 
տարբեր հեղինակներ մասնագիտական կոմպետենցիաների 
տարբեր բաղադրիչներ են առաջարկում: Այսուհանդերձ անհերքե-
լի է, որ մասնագիտական կոմպետենցիաները պարունակում են 
անձնային մասնագիտական և սոցիալական բաղադրիչներ: 
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2.3. Մասնագիտական ինքնորոշումը  
աշխատանքային գործունեության մեջ 

 
Մասնագիտական ինքնորոշման հիմնախնդիրը մինչ օրս շա-

րունակում է մնալ գիտնականների ուշադրության կենտրոնում: Ու-
շագրավ է ավստրիացի հոգեբույժ, հոգեբան Վ. Ֆրանկլի դիտար-
կումը, ըստ որի՝ ինքնորոշումը ենթադրում է ոչ միայն «ինքնաիրա-
ցում», այլև իր նախնական հնարավորությունների ընդլայնում` «ինք-
նատրանսցենդենտացիա»: Վ. Ֆրանկլը գտնում է, որ մարդկային 
կյանքի լիարժեքությունը որոշվում է նրա տրանսցենդենտությամբ, 
այսինքն` սեփական հնարավորությունների սահմանի ընդլայնմամբ, 
իսկ ամենակարևորը` որոշակի գործում և իր ողջ կյանքում նոր ի-
մաստներ գտնելու կարողությամբ (В. Франкл, 1990): Այսպիսով, 
հենց իմաստն է բնորոշում ինքնորոշման, ինքնաիրացման և ինք-
նատրանսցենդենտացիայի էությունը: 

Ն. Պրյաժնիկովն իր գրքում ընդհանրացնում է ինքնորոշման 
վերաբերյալ տարբեր հեղինակների տեսակետները: Նշենք դրան-
ցից մի քանիսը: «Ինքնորոշում» հասկացությունն ամբողջովին հա-
րաբերակցվում է ներկայումս արդիական այնպիսի ըմբռնումների 
հետ, ինչպիսիք են ինքնակտուալացումը, ինքնաիրացումը, ինքնաի-
րականացումը: Այս հասկացություններն օգտագործվում են այն 
դեպքում, երբ խոսքը վերաբերում է աշխատանքային կամ մասնա-
գիտական գործունեությանը: «Ինքնակտուալացում» հասկացությու-
նը հոգեբանական գիտության մեջ մտավ Ա. Մասլոուի «մարդու պա-
հանջմունքների հիերարխիա» որակման հետ միասին և համարվեց 
անձի զարգացման գագաթնակետը տանող ճանապարհի կարևոր 
գործոն: Ա. Մասլոուի կարծիքով, ինքնակտուալացումը ներգրավվա-
ծություն է որևէ կարևոր աշխատանքում: Կ. Յասպերսը նույնպես 
այս հասկացությունը մեկնաբանում է գործունեության ենթատեքս-
տում. նա ինքնաիրացումը կապում է մարդու կատարած գործի հետ: 
Ըստ Ի. Ս. Կոնի՝ ինքնաիրացումը դրսևորվում է աշխատանքի, 
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շփման ժամանակ: Ն. Ս. Պրյաժնիկովը մեջբերում է Պ. Գ. Շեդրո-
վիցկու այն միտքը, որ ինքնորոշման իմաստը մարդու` սեփական 
անձը, իր անհատական պատմությունը կառուցելու ընդունակութ-
յունն է, սեփական էությունն անընդհատ վերաիմաստավորելու կա-
րողությունը (Н. С. Пряжников, 2009): 

Ե. Ա. Կլիմովը մասնագիտության ձեռքբերման տեսանկյունից 
առանձնացնում է մասնագիտական ինքնորոշման երկու մակար-
դակ` ճանաչողական (գիտակցության և ինքնագիտակցության վե-
րակառուցում) և գործնական (մարդու սոցիալական կարգավիճակի 
իրական փոփոխություններ)36

Ռուս էկզիստենցիալիստ փիլիսոփա Ն. Ա. Բերդյաևը իր «Ինք-
նաճանաչում» աշխատության մեջ գրում է, որ դեռ պատանեկության 
ու երիտասարդության շեմին ցնցվել է այն մտքից, որ կյանքի իմաս-
տը դեռ չհասկացած՝ դրա որոնումն արդեն իսկ իմաստ է հաղորդել 
կյանքին, և ինքը պատրաստ է եղել կյանքը նվիրելու այդ իմաստի ո-
րոնմանը (Н. А. Бердяев, 1990):  

:  

Այս ամենը թույլ է տալիս մասնագիտական ինքնորոշման էութ-
յունը սահմանել որպես անհատի կյանքի իմաստի որոնում և բացա-
հայտում՝ ընտրված, յուրացված և արդեն կատարվող աշխատան-
քային գործունեության մեջ, ինչպես նաև այդ իմաստի հայտնաբե-
րում բուն ինքնորոշման գործընթացում:  

Ընդ որում, անմիջապես բացահայտվում է ինքնորոշման պա-
րադոքսը (ինչպես երջանկության պարադոքսը)` գտնված իմաստն 
անմիջապես արժեզրկում է կյանքը (կարծես «դատարկություն» է ա-
ռաջանում): Այդ պատճառով էլ կարևոր է որոնման բուն գործընթա-
ցը, որտեղ արդեն գտնված առանձին իմաստներն ընդամենը գոր-
ծընթացի միջանկյալ փուլերն են (գլխավոր իմաստը դառնում է բուն 

                                                 
36 Е. А. Климов, Психология профессионального самоопределения, 

Учеб. Пособие для студ. высш. пед. Учеб. Заведений, М., Изд. центр 
Академия, 2004, 304 с., с. 62-63. 
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գործընթացը, հենց դա է կյանքը, կյանքը՝ որպես գործընթաց, ոչ թե 
որպես ինչ-որ «ձեռքբերում»): 

Վ. Ֆրանկլի կարծիքով, ստացվում է, որ իմաստը հնարավոր չէ 
կրկին կառուցել, այն հնարավոր է միայն «գտնել» (В. Франкл, 
1990): Սակայն դրանում կանխագուշակելիության տարր կա, որը մի 
փոքր սահմանափակում է մասնագիտական և անհատական ինք-
նորոշման ստեղծարար բնույթը: 

Սեփական կյանքի հանդեպ ավելի ստեղծագործաբար մո-
տենալու դեպքում մարդու կյանքը վերաիմաստավորվում է. մարդը 
վերածվում է ինքնորոշման իրական սուբյեկտի, ոչ թե պարզապես 
հանդես է գալիս որպես ինչ-որ «բարձրագույն» իմաստների ուղեկ-
ցող: 

Առավել բարդ (և միևնույն ժամանակ ստեղծագործական) 
խնդիրներից մեկը կյանքի իմաստի որոնումն է ինքնորոշվող կոնկ-
րետ անձի համար: Սակայն միասնական իմաստ (բոլորի համար 
միևնույնը) չի կարող լինել: Բացառություն են միայն պատերազմնե-
րի և բարոյական փորձությունների դարաշրջանները, երբ ժողովուր-
դը կամ հասարակության առանձին խավեր միավորվում են միաս-
նական գաղափարի շուրջ:  

Մասնագիտական ինքնորոշման տեսանկյունից կարելի է ա-
ռանձնացնել ընդհանրացված իմաստը` այնպիսի մասնագիտության 
կամ աշխատանքի որոնումը, որը հնարավորություն կտա ստանալու 
համարժեք (աշխատանքի հասարակական գնահատական), այ-
սինքն` ծախսված ջանքերին համապատասխան (կամ հասարա-
կության կյանքում մարդու կատարած ներդրմանը համարժեք) աշ-
խատավարձ: 

Ինչպես տեսնում ենք, կյանքի իմաստի մեկնաբանության մեջ 
մեծ տեղ է տրվում այն գործունեությանը, ինչով զբաղվում է անձը: 
Դա պայմանավորված է նրանով, որ մարդը գործունեության ըն-
թացքում իրացնում է իր հնարավորությունները: Թերևս դա է պատ-
ճառը, որ երբ մարդն իր համար ընդունելի և գրավիչ աշխատանքով 
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չի զբաղվում, ապա կյանքը համարում է անիմաստ: Գերմանացի 
փիլիսոփա, սոցիոլոգ Կ. Մարքսի դատողություններում առանձնաց-
վում է աշխատանքի երկու ասպեկտ. 1. «իրական աշխատանք»՝ որ-
պես գործունեության, հնարավորությունների և հարստության աղբ-
յուր, 2. «վերացական աշխատանք»՝ որպես աշխատանքի դիմաց 
տրվող դրամական փոխհատուցում, աշխատանքի արժեք: Հարս-
տության անարդարացի բաշխման պատճառով հաճախ այնպես է 
ստացվում, որ աշխատողը քիչ փող ունի (ընդամենը գոյությունը 
պահպանելու համար), իսկ պորտաբույծը կարող է հարուստ լինել: 
Արդարացի հասարակության մեջ իրական աշխատանքը (բուն գոր-
ծունեությունը, աշխատանքը) պետք է միավորվի վերացականի հետ 
(դրամական փոխհատուցում) (К. Маркс, Нищета философии,  
К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 4, 1955): Դեռ ժամանակին 
Պլատոնն էր գրում, որ արդարացի հասարակությունում մարդու 
ներդրումը հասարակության մեջ պետք է համապատասխանի 
փոխհատուցմանը:  

Այսպիսով, ավելի կարևոր է դառնում ոչ թե աշխատանքն ինք-
նին, այլ այդ աշխատանքի արդյունքների բաշխման սկզբունքը: Եվ 
չնայած Մարքսն ինքը չի հետազոտել նման անարդարության զուտ 
հոգեբանական հետևանքները (բուն հոգեբանությունը որպես գի-
տություն այդ ժամանակ դեռ չէր ձևավորվել), նրա դատողություննե-
րը կարող են շատ հետաքրքիր լինել մասնագիտական ինքնորոշ-
ման խնդիրները դիտարկելու ժամանակ: Մարքսիզմի գիտական 
մոտեցումները որոշ հոգեբաններ մեկնաբանում էին բիհևո-
րիստական տեսանկյունից՝ այդպիսով դրանք կապելով անձի 
զարգացման խթաների հետ37

                                                 
37 B. F. Skinner, Beyond Freedom and Dignity, New York, NY, Bantam 

Books, 1972, р. 96. 

:  

 Joseph Nahem, Psychology and Psychiatry Today, A Marxist View, New 
York, NY, International Publishers, 1981, р. 13.  
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Ըստ Կ. Մարքսի՝ ներդաշնակ զարգացած անհատն այն 
մարդն է, ով անընդհատ փոխում է իր մասնագիտական գործա-
ռույթները. դրանք «կենսագործունեության միմյանց հաջորդող 
եղանակներն են»: Այսինքն՝ ներդաշնակությունն ընկալվում է 
որպես աշխատանքի տարբեր ձևերի բազմազանություն: Նրա 
կարծիքով, զարգացած արդյունաբերություն ունենալու դեպքում 
աշխատողը յուրաքանչյուր հինգ տարին մեկ կփոխի մասնագի-
տությունը (К. Маркс, Нищета философии, К. Маркс,  
Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 4, 1955): Հատկանշական է, որ բազ-
մաթիվ արևմտյան կազմակերպություններում (մասնավորապես՝ 
ժամանակակից Գերմանիայում) դժվար է կարիերա անել` չտի-
րապետելով նման գիտելիքների: 

Կ. Մարքսի համար ամենասարսափելի «նախատինքը» 
«մասնագիտորեն տխմարն» է, այսինքն՝ այն մարդը, որը «լավ 
գիտի միայն իր մասնագիտությունը, սահմանափակվում է 
միայն դրանով և չի մասնակցում հասարակության կյանքին», 
ինչն իր հերթին սահմանափակում է նրա` որպես անհատի զար-
գացումը: Կ. Մարքսի մյուս «նախատինքը» մարդու «կոչումն» է, 
քանի որ ամրագրում է նրա որոշակի աշխատանքային գործա-
ռույթը: «Ընդունելով կոչումը՝ մենք ստիպված ենք ընդունել, որ 
ճակատագիրն է տնօրինում մարդու կյանքը», սակայն, Մարքսի 
կարծիքով, մարդն է իր ճակատագրի կերտողը: Նա նաև նշում 
էր, որ աշխատանքի գլխավոր արդյունքը ոչ թե արտադրվող 
ապրանքներն են, այլ մարդն է՝ իր հասարակական հարաբե-
րություններով: Կապիտալիզմի ժամանակ բազմաթիվ մարդիկ 
իրենց ազատ ժամանակը սեփական զարգացման նպատակով 
օգտագործելու հնարավորություն ունեն, և դա է կապիտալիզմի 
առաջադիմական իմաստը նախորդ հասարակարգերի նկատ-
մամբ: Սակայն այս ամենը տեղի է ունենում այն մարդկանց շա-
հագործման հաշվին, ովքեր իրենց ժամանակը ծախսում են սե-
փական գոյությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ հոգնե-
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ցուցիչ աշխատանքի վրա: Ենթադրվում էր, որ սոցիալիստական 
հասարակարգում մարդկանց մեծ մասը ժամանակ կունենա 
ներդաշնակ զարգացման համար. դա է Մարքսի գլխավոր՝ 
«խռովության կոչը»:  

Աշխատանքի բուն հոգեբանական իմաստն առավել ընդգր-
կուն մեկնաբանված է գերմանացի հոգեվերլուծաբան Է. Ֆրոմ-
մի տեսություններում: Ըստ նրա՝ մենք գործ ունենք «օտարացած 
բնավորություն» երևույթի հետ, երբ մարդը հեռանում է իր բուն 
աշխատանքից, և նրա գործունեությունը դադարում է իր համար 
անհատապես կարևոր լինելուց, այսինքն՝ մարդու համար իր 
աշխատանքը դառնում է անիմաստ: Եվ մարդը պարզապես վա-
ճառում է իրեն «աշխատանքի շուկայում» (Э. Фромм, 1992): Հո-
գեբանական տեսանկյունից սա դիտվում է որպես անարդյունա-
վետ կամ էլ ժամանակավոր արդյունավետություն ապահովող 
աշխատանք, քանի որ եթե մարդը աշխատանքը կատարում է 
միայն արտաքին մոտիվացիայով, ապա այդ աշխատանքը չի 
պարունակում հետաքրքրվածության մոտիվացիա: Համաձայն 
Է. Ֆրոմմի տեսության՝ «օտարացած բնավորությունը» հենց 
«շուկայական անհատն է», որը կորցրել է աշխատելու իրական 
իմաստը: Նման մարդու համար իրական իմաստը կարծես ոչ թե 
աշխատանքն է, այլ, օրինակ, փող վաստակելը: Որպես «օտա-
րացած բնավորության» հակադրույթ՝ Է. Ֆրոմմն առանձնաց-
նում է «անօտարելի բնավորությունը», երբ մարդն զբաղվում է 
իր համար կարևոր գործունեությամբ՝ կարծես «միաձուլվելով» 
նրա հետ, սակայն նման մարդու էությունը մեկնաբանվում է ըն-
դամենը այնպիսի «գեղեցիկ բառերով», ինչպիսին են «ուղղորդ-
վածություն դեպի սեփական անձը», «գործուն, սիրող և խոհեմ 
ուղղորդվածություն», երբ մարդը «սիրում է այն, հանուն ինչի 
աշխատում է և աշխատում է հանուն նրա, ինչ սիրում է» և այլն 
(Э. Фромм, 1992): 
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Ընդգծենք, որ Վ. Ֆրանկլը իր տեսության մեջ դիտարկում է 
իմաստների մի քանի տարբերակ և առանձնացնում է դրանցից 
կարևորագույնը` տառապանքի իմաստը, սակայն միայն այնպի-
սի տառապանքի, որը «մարդուն փոխում է դեպի լավը (В. 
Франкл, 1990): Ճիշտ է, նրանից առաջ Ֆ. Նիցշեն գրել է, որ 
հասարակության մեջ մարդու տեղը որոշվում է այն տառա-
պանքներով, որոնք նա պատրաստ է կրելու հանուն այդ տեղի: 
Եթե որպես հիմք ընդունենք տառապանքը հանուն ինքնակա-
տարելագործման, ապա հարց է ծագում. ո՞ր ուղղությամբ պետք 
է կատարելագործվել, ի՞նչ իդեալների պետք է ձգտել: Եվ չնա-
յած Վ. Ֆրանկլը և Ֆ. Նիցշեն առաջարկում են ինքնազարգաց-
ման օրինակելի ուղղորդիչներ, սակայն «տարածությունների» 
կառուցման ընտրությունը թողնում են հենց անձին:  

Բազմաթիվ են անձի և մասնագիտության համապատասխա-
նության խնդրի վերաբերյալ հայ և արտասահմանյան հետազո-
տողների աշխատանքները: Մասնագիտական կողմնորոշման և 
մասնագիտությունում կայանալու հիմնախնդիրը ժամանակակից 
հոգեբանական գիտության առջև ծառացած հարցերից մեկն է: 
Ժամանակակից կրթական համակարգը թույլ է տալիս կրթության 
ընթացքում փոխել մասնագիտությունը, ինչը հաճախ հանգեցնում 
է մասնագիտական ապակողմնորոշման, որն էլ անձի մասնագի-
տական կայացման տապալման պատճառ է դառնում: Մասնագի-
տական ինքնորոշման վրա ազդում են բազմաթիվ հոգեբանական 
գործոններ, որոնց հիման վրա կազմվել են տարբեր մասնագի-
տությունների պրոֆեսիոգրամաներ և փսիխոգրամաներ: Ժամա-
նակակից հասարակության զարգացման պայմաններում մասնա-
գիտական գործունեության արդյունավետության վրա ազդող հո-
գեբանական գործոնների բացահայտումը շարունակական բնույթ 
ունի՝ պայմանավորված կրթությանը, աշխատանքային գործու-
նեությանը ներկայացվող պահանջների փոփոխությամբ: Հոգեբա-
նական տեսանկյունից այդ գործոնները բազմազան են և արտա-
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ցոլում են այն պահանջները, որոնք ներկայացվում են տվյալ մաս-
նագիտությանը: Անձի մասնագիտական գործունեությունն արտա-
ցոլվում է իր աշխատանքային գործառույթներում: Այսպիսով, մաս-
նագիտական ինքնորոշումը աշխատանքային գործունեության մեջ 
որոշիչ դեր է կատարում և՛ հոգեբանական, և՛ աշխատանքի արդ-
յունավետության տեսանկյունից: Շատ հետազոտողների կարծի-
քով, մասնագիտական ինքնորոշմամբ է պայմանավորված անձի 
կյանքի իմաստը: 
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2.4. Հանրային ծառայողի մասնագիտական  
գործունեության ուսումնասիրման  

ակմեոլոգիական մոտեցումը 
 
Հանրային ծառայողի մասնագիտական գործունեության բազ-

մակողմանի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս անդրադառնալ 
մասնագիտական և անձնային լիարժեքության խնդրին: Մասնա-
գիտական թերարժեքությունը բոլոր բնագավառներում հանգեց-
նում է անարդյունավետ գործունեության: Պրոֆեսիոնալի զար-
գացման հայեցակարգը մշակելիս ելակետ են հանդիսացել «պրո-
ֆեսիոնալ», «անձի պրոֆեսիոնալիզմ», «անհատական-մասնագի-
տական զարգացում» հասկացությունների մասին ակմեոլոգիա-
կան պատկերացումները, անձի զարգացման դիտարկումը ակտի-
վության և սուբյեկտիվության տեսանկյունից, որոնք արտացոլում 
են անձի ինքնակազմակերպման ձգտումը, ինչը թույլ է տալիս գե-
րակա նախասկզբի դեր խաղալ սեփական ակտիվության և զար-
գացման գործում, լուծել հնարավորությունների և առկա պահանջ-
մունքների միջև գոյություն ունեցող հակասությունները:  

Անձի բարձր պրոֆեսիոնալիզմը պայմանավորված է ոչ միայն 
նրա ընդունակությունների զարգացմամբ, այլև տվյալ գործու-
նեության ոլորտում ունեցած հարուստ գիտելիքների առկայու-
թյամբ: Իհարկե, բարձր պրոֆեսիոնալիզմը միշտ ուղեկցվում է 
ուժեղ և կայուն մոտիվացիոն, հուզական լիցքերով՝ տվյալ գործու-
նեությունն իրականացնելու և դրանում յուրօրինակ արդյունքի 
հասնելու համար: Բարձր պրոֆեսիոնալիզմը ենթադրում է հա-
տուկ կարողությունների զարգացում, որին հասնելու կարևոր պայ-
ման է ընդհանուր կարողությունների և համամարդկային արժեք-
ների զարգացումը:  

Մասնագիտական պրոֆեսիոնալիզմի զարգացման և դրա 
տարբեր տեսակների հետազոտությունները ակմեաբանության 



 108 

մեջ ուրույն տեղ են զբաղեցնում, քանի որ մասնագիտական կոմ-
պետենտությունն անձի պրոֆեսիոնալիզմի և գործունեության 
գլխավոր բաղադրիչն է, ինչպես նաև մասնագետի կայացման և 
ինքնադրսևորման կարևորագույն պայման: Անձի հասունության 
աստիճանը և, այսպես կոչված, հասունության գագաթնակետը 
(ակմե) անձի բազմակողմանիորեն զարգացած լինելն է (Акмео-
логия: Учебное пособие, А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, 2003):  
Չնայած ժամանակային առումով այն ընդգրկում է մարդու կյանքի 
տևողության զգալի մասը և ցույց է տալիս, թե որքանով է նա կա-
յացել որպես քաղաքացի, որպես մասնագետ համապատասխան 
գործունեության ոլորտում, որպես ծնող և որպես ամուսին/կին: 
Հասունության գագաթնակետը կայուն կրթության հետևանք չէ, 
ընդհակառակը՝ նրան բնորոշ է փոփոխականությունը:  

Անձի ֆիզիկական բաղադրիչը, որպես կանոն, ներառում է 
անձի ֆիզիկական առողջության հատկանիշները և ենթարկվում է 
համապատասխան վերափոխման՝ հասունության չափանիշներին 
զուգահեռ: Վերափոխումն իր կոնկրետ բովանդակությամբ և ձևով 
մարդու մեջ առաջանում է հասունության այն փուլում, երբ մարդն 
իրեն դրսևորում է որպես անձ, որպես գործունեության սուբյեկտ, 
որպես ամուսին/կին և որպես ծնող:  

Արդի ժամանակաշրջանի տեսաբաններ Վ. Պ. Բրանսկու,  
Վ. Վ. Իլյինի, Ս. Դ. Պոժարսկու և Ա. Ա. Դերկաչի ակմեոլոգիական 
հետազոտություններում հիմնավորված են ակմեոլոգիայի պատ-
մափիլիսոփայական հիմքերը: Ակմեոլոգիան սերտորեն կապված 
է մշակութաբանության, փիլիսոփայական մարդաբանության և 
գիտության այլ ոլորտների հետ: Այն որպես գիտություն չի սահմա-
նափակվում միայն հոգեբանական հիմքերով, այլ անձի զարգա-
ցումը դիտարկում է անձին վերաբերող գիտությունների համա-
դրությամբ: Օրինակ՝ Վ. Պ. Բրանսկին և Ս. Դ. Պոժարսկին ակ-
մեոլոգիան դիտարկում են սոցիալական սիներգետիկայի պրիզ-
մայով: Գիտելիքների ինտեգրման շնորհիվ այդ գիտական 
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ուղղությունների համատեքստում ձևավորվեց նոր բնագավառ՝ սի-
ներգետիկ ակմեոլոգիան՝ որպես «ցանկացած սոցիալական հա-
մակարգի (մասնավորապես՝ առանձին մարդու կողմից) ինքնա-
կազմակերպման միջոցով առավել կատարելագործման հասնելու» 
օրինաչափությունների մասին գիտություն (Акмеология: Учебник, 
2002):  

Ակմեաբանները պնդում են, որ ինքնակազմակերպման տե-
սության տեսանկյունից մարդը դիտվում է որպես ցրված կառույց, 
որը գոյություն ունի շրջակա միջավայրի հետ նյութի, էներգիայի և 
տեղեկության անընդհատ փոխանակման հաշվին: Ցանկացած 
ցրված կառույցի նպատակը հնարավորինս առավելագույն կայուն 
վիճակի հասնելն է միջավայրի այն պայմանների համատեքստում, 
որոնցում այն գտնվում է: Ինչպես տեսնում ենք, ինքնակազմակեր-
պումը «ակմե»-ի ճանապարհին բազմափուլ գործընթաց է: Ընդ-
հանուր առմամբ այն ներառում է ինքնանախապատրաստման և 
ինքնաիրացման գործընթացները:  

Ըստ ակմեաբանական մոտեցման՝ ինքնանախապատրաս-
տումը բաղկացած է ինքնակրթությունից և ինքնադաստիարակու-
մից, ինչը անձի վերաբերմունքն է իր հանդեպ (В. П. Бранский,  
С. Д. Пожарский, 2001): Այս երկու բաղադրամասերը հնարավոր է 
իրականացնել զարգացման որոշակի մակարդակի հասնելուց հե-
տո միայն: Այս փուլերում մարդու մեջ ձևավորվում է ստեղծագոր-
ծական ներուժ: Ինքնակրթության ներդրումն այս գործընթացում 
ենթադրում է այնպիսի գիտելիքների, կարողությունների և հմ-
տությունների յուրացում, որոնք նախատեսված են կրթության 
պաշտոնական համակարգով, սակայն անհրաժեշտ են անձնա-
կան նպատակների իրականացման համար: Այսպիսի մոտեցումը 
փոխում է կրթություն ստանալու դրդապատճառները և, բնակա-
նաբար, հանգեցնում է որակական նոր վիճակի: Ինքնադաստիա-
րակումը մարդու մեջ որոշակի բարոյական այնպիսի որակների 
ձևավորումն է, որոնք չեն երաշխավորվում այն սոցիալական մի-
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ջավայրի կողմից, որտեղ մարդը դաստիարակվում է: Ինքնադաս-
տիարակումը պարտադրված չէ արտաքին միջավայրի կողմից, և 
անձն ունի ընտրության լայն հնարավորություն՝ սոցիալական նոր-
մեր յուրացնելու կամ մերժելու: Ինքնադաստիարակման շնորհիվ 
տեղի է ունենում անձնային գծերի որոշակի փոփոխություն, ինչը 
անձին թույլ է տալիս ավելի հեշտ հարաբերվել սոցիալական մի-
ջավայրի հետ:  

Այն բանից հետո, երբ մարդը ձեռք է բերում կյանքի համար 
անհրաժեշտ գիտելիքներ, հմտություններ, կարողություններ և բա-
րոյական ուղղորդիչների համակարգ, սկսվում է ինքնաիրացման 
գործընթացը, որը կարծես միջանկյալ օղակ է սոցիալական փորձի 
ձեռքբերման և փոխանցման միջև: Հետաքրքրական է այն փաս-
տը, որ ինքնաիրացումը դառնում է անհնարին, եթե բացակայում է 
կենսափորձը: 

Ինքնաիրացումը նույնպես երկբաղադրիչ է և ներառում է ինք-
նարտահայտման ու ինքնահաստատման փուլերը: Ինքնարտա-
հայտումը հաջորդական շարժումն է դեպի մասնագիտական վար-
պետության գագաթ: Այդ փուլում մարդը դրսևորվում է որպես իր 
համար կարևոր արժեքներ ստեղծող: Ինքնահաստատման փու-
լում մարդու գործունեության արդյունքներն արժանանում են սո-
ցիումի գնահատականին (թե արդյոք կարևո՞ր են այդ արդյունք-
ները հասարակության համար) (Акмеология: Учебное пособие,  
А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, 2003, Акмеология: Учебник, 2002): Ըստ 
այդ գնահատականի՝ անձն ինքն է գնահատում իրեն: Իդեալա-
կանն այն է, երբ առավելագույն ինքնարտահայտումը (պրոֆեսիո-
նալ ակմե) համապատասխանում է առավելագույն ինքնահաս-
տատմանը (սոցիալական ակմե): Ենթադրվում է, որ բարձր պրո-
ֆեսիոնալիզմը պետք է ըստ արժանվույն գնահատվի, սակայն այդ 
գնահատականը երկու կողմ ունի. ինչպես է գնահատում իրեն 
պրոֆեսիոնալը, և ինչպես են նրան գնահատում ուրիշները: Այս 
երկու գնահատականների անհամապատասխանությունը հան-
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գեցնում է զարգացման խոչընդոտների: Այս տեսանկյունից դի-
տարկելով հանրային ծառայողների գործունեությունը՝ հանդիպում 
ենք որոշակի բարդությունների, քանի որ հանրային ծառայությու-
նը գործունեության ոլորտ է, որը մշտապես գտնվում է հասարա-
կության գնահատման տիրույթում:  

Այսպիսով, ակմեոլոգիայի շրջանակներում սիներգետիկ մո-
տեցման կիրառումը հանրային ծառայողների նկատմամբ հնարա-
վորություն է տալիս պատասխանելու հետևյալ հարցերին. ինչպե՞ս 
է տեղի ունենում հանրային ծառայողի ինքնակազմակերպումը, 
ինչպիսի՞ մեխանիզմով է այն ընթանում, և ինչպե՞ս հասնել ճա-
նաչման գագաթնակետին: Դա իր հերթին թույլ է տալիս կառուցել 
հանրային ծառայողի ինքնակազմակերպման և կենսական ուղու 
իդեալական մոդել, որի խոհեմ իրացումը հանգեցնում է հաջո-
ղության (О. С. Анисимов, 1995):  

Կառավարման համակարգում կադրերի պատրաստման հար-
ցերը լուսաբանվում են նաև ակմեոլոգիական տեսանկյունից, ինչն 
էլ կառավարման ակմեոլոգիական ուղղության զարգացման հիմք 
է հանդիսացել: Այս ուղղությամբ կառավարման հոգեբանությու-
նում կատարվել են գիտական, այդ թվում՝ ակմեոլոգիական հե-
տազոտություններ, սակայն դրանք կոնկրետ կիրառական, ոչ թե 
ընդհանրացնող բնույթ ունեն: Կառավարման ակմեոլոգիան վեր-
ջերս է մտել հոգեբանական հետազոտությունների դաշտ, սակայն 
արագորեն զարգանում է, քանի որ ժամանակակից հասարակութ-
յունն ամեն կերպ փորձում է հասկանալ կառավարման հոգեբա-
նական կողմերը և դրանում անձի զարգացման օրինաչափություն-
ներն ու խնդիրները:  

Մշակվող կառավարման ակմեոլոգիան՝ որպես կիրառական 
ակմեոլոգիայի ուղղություն, ունի այնպիսի գիտական հիմքեր, ինչ-
պիսիք են ընդհանուր ակմեոլոգիան, կառավարման հոգեբանու-
թյունը, մենեջմենթի տեսությունը: Եվ չնայած կառավարման հոգե-
բանության և մենեջմենթի տեսության շրջանակներում չեն դի-
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տարկվել ղեկավարների ու կառավարչական կադրերի պրոֆեսիո-
նալիզմի խնդիրները և նրանց անձի զարգացման հնարավորու-
թյունները՝ որպես կառավարման սուբյեկտի, սակայն բավական 
հետաքրքիր և արդյունավետ հետազոտություններ են կատարվել 
արդյունավետ կառավարման հոգեբանական առանձնահատկութ-
յունների բացահայտման ուղղությամբ:  

Ներկայումս կառավարման ակմեոլոգիան գիտելիքների մի 
այնպիսի բնագավառ է, որի շնորհիվ կառավարչական գործու-
նեության մեջ հնարավոր է հասնել պրոֆեսիոնալիզմի բարձրա-
գույն մակարդակի (Акмеология: Учебник, 2002, А. А. Деркач,  
В. Г. Зазыкин, А. К. Маркова, 2000): Այդ պատճառով էլ կառա-
վարման ակմեոլոգիայում առանցքային խնդիր է ղեկավարի՝ որ-
պես կառավարչական գործունեության սուբյեկտի (անձի կամ գոր-
ծունեության) պրոֆեսիոնալիզմը:  

Կառավարչական գործունեությունը մասնագիտական գործու-
նեության տեսակների բազմազանության մեջ իր բովանդակութ-
յամբ ամենաբարդերից մեկն է: Այն կառավարչական գործունեու-
թյան սուբյեկտից պահանջում է տարբեր ընդունակությունների առ-
կայություն, հատուկ որակների և կարողությունների բարձր մակար-
դակ, որոնք ինտեգրված են բարդ համակարգային մակարդակում: 
Այս առումով կառավարչական ակմեոլոգիայի օբյեկտն ինքնին բա-
վական բարդ է: Կառավարչական կադրերը, որոնց նպատակը ան-
հատական-մասնագիտական զարգացման, պրոֆեսիոնալիզմի 
բարձր մակարդակի հասնելն է, սովորաբար իրենց պլաններն իրա-
կանացնում են մասնագիտական կարիերայի ընթացքում: Իսկ այն 
տարբեր հետագծեր ունի, այդ թվում՝ այնպիսիք, որոնք կարող են 
բացասական ազդեցություն ունենալ վարքի և հարաբերությունների 
կարգավորման համար ընտրված մասնագիտական ստանդարտ-
ների և բարոյահոգեբանական համակարգի վրա:  

Կառավարչական ակմեոլոգիայում կառավարչական աշխա-
տանքի սուբյեկտների պրոֆեսիոնալիզմը բացահայտվում է տար-
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բեր տեսանկյուններից: Դրանցից մեկը կառավարիչ-պրոֆեսիո-
նալի «Ես» կոնցեպցիայի ձևավորումն է, որն արդյունավետ գոր-
ծունեություն ծավալելու հնարավորություն կտա: Հաջորդը նրա 
ստեղծագործական ներուժի իրացումն է հատկապես կառավար-
չական որոշումներ ընդունելու ժամանակ: Այնուհետև՝ բարձր արդ-
յունավետություն ունեցող կառավարչական գործունեության հոգե-
բանական պատրաստականության ձևավորումը, այդ թվում՝ նաև 
ծայրահեղ ճգնաժամային իրավիճակներում: Կարևոր է նաև ակ-
մեոլոգիական իրազեկությունը կառավարչական թիմ ձևավորելու 
և կադրային աշխատանք վարելու ժամանակ: 

Անհրաժեշտ է կառավարչական գործունեության մեջ ձևավո-
րել ոչ միայն մասնագիտական ձեռքբերումների մոտիվացիա, այլ 
նաև կառավարման ոճակազմական բնութագրերի, արտակարգ ի-
րավիճակներում կառավարման ժամանակ գործառական հնարա-
վորությունների պահուստների համակարգ (Акмеология: Учебное 
пособие. А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, 2003):  

Հատուկ ուշադրության է արժանանում կառավարչի անհա-
տական-գործնական և մասնագիտական կարևոր որակների զար-
գացումը, հատկապես նրա ինքնարդյունավետությունը և պատաս-
խանատվությունը: Արդի ժամանակներում հիմնավորապես ձևա-
վորվել է կառավարչական գործունեության սուբյեկտների պրոֆե-
սիոնալիզմի զարգացման ակմեոլոգիական կառուցակարգը:  

Հարկ է նշել, որ այդ ամենով հանդերձ՝ կառավարչական ակ-
մեոլոգիան բավական դժվարությունների է հանդիպում: Դրանցից 
մեկը ակմեոլոգների միակարծության բացակայությունն է կառա-
վարչական գործունեության ոլորտում պրոֆեսիոնալիզմի անձնա-
վորված չափանիշների վերաբերյալ: Կառավարչական ակմեոլո-
գիայի շրջանակներում վերջին տարիներին իրականացվում են 
բավական արդյունավետ և կառուցվածքային հետազոտություններ 
հանրային ծառայողների մասնագիտական գործունեության հա-
մակարգային խնդիրների վերաբերյալ, քանի որ բազմաթիվ հան-
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րային ծառայողներ իրականացնում են կառավարչական համալիր 
գործունեություն, որը կարելի է համարել կիրառական ակմեոլո-
գիայի այս ուղղության հատուկ ոլորտ:  

Գիտությունների այս արդյունավետ համակցումը թույլ է տա-
լիս լուսաբանել.  

1. պետական ծառայության կադրերի մասնագիտական նա-
խապատրաստումը (ներառյալ ուսումը, գործնականու-
թյունը և հոգեբանական նախապատրաստվածությունը, 
բարձր արդյունավետությամբ գործունեությունը). 

2. հոգեբանական ակմեոլոգիական ախտորոշումը, որը որո-
շում է պետական ծառայողների ընտրած մասնագիտութ-
յան, անձի մասնագիտական տիպի և զարգացման ուղե-
գծի համապատասխանությունը (ըստ արժեքային, մոտի-
վացիոն և այլ տվյալների ամբողջականության). 

3. մասնագիտության մեջ արդյունավետ ուղղորդվածության 
աջակցությունը և զարգացումը (մասնագիտական որակա-
վորում). 

4. պետական ծառայողի մասնագիտական գործունեության 
արդյունավետ կազմակերպման մոդելների և ալգորիթմերի 
մշակումը նրա տարբեր տիպերի, մակարդակների, փուլե-
րի համար.  

5. հոգեբանական ակմեոլոգիական աջակցության իրակա-
նացումը (վարժանք, խորհրդատվություն և այլն) պետա-
կան ծառայողների մասնագիտական գործունեության ըն-
թացքում. 

6. այս մասնագիտական գործունեության ուղղությունների 
ամբողջական մշակումը հոգեբանական-մասնագիտական 
տիպական և ստեղծագործական խնդիրների կարգեր 
ստեղծելու համար. 

7. պետական ծառայողի «ես» կոնցեպցիայի արժեքային-ան-
հատական դիմագծի ուղղության մշակումը. 
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8. պետական ծառայողների մասնագիտական կարիերայի 
անհատական ուղեգծերի մշակումը. 

9. պետական ծառայողների անհատական-մասնագիտական 
զարգացմանը միտված ծրագրերի և ակմեոգրամաների 
մշակումը (Акмеология: Учебное пособие, А. А. Деркач, 
В. Г. Зазыкин, 2003):  

Այսպիսով, կառավարչական ակմեոլոգիայի շրջանակներում 
ստեղծվել է հասկացությունների համակարգ, որը թույլ է տալիս 
միավորել պրոֆեսիոնալիզմի և սոցիալական համակարգերի 
կազմակերպման ու օպտիմալացման խնդիրները, իսկ վարպե-
տության և պրոֆեսիոնալիզմի անձնային դետերմինանտները, 
բնութագրիչները միավորել արժեքային հոգեբանական ուղղոր-
դիչների հետ, որոնք բարելավում են գործունեությունը: Այս ամենը 
հնարավորություն կընձեռնի նաև կապեր հաստատելու ակմեոլո-
գիական, հոգեբանական, մանկավարժական, սոցիալական, մաս-
նագիտական-կադրային խնդիրների և գործունեության արդյունա-
վետ կազմակերպման, ալգորիթմերի միջև (Акмеология: Учебное 
пособие, А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, 2003): 

Ակմեոլոգները, որոնք մասնագիտանում են կառավարչական 
ակմեոլոգիայի ուղղությամբ, ներգրավված հոգեբանների, բժիշկ-
ների, մանկավարժների, սոցիոլոգների և այլ մասնագետների 
հետ առանձնացրել են այնպիսի տեսական-օպերացիոն տարբե-
րակներ, որոնք ակմեոլոգիական գիտության և նրա կիրառական 
ուղղությունների հիմքն են և թույլ են տալիս լուծել գիտագործնա-
կան այնպիսի խնդիրներ, որոնք կապված են պետական ծառա-
յողների մասնագիտական կայացման, մասնագիտական գործու-
նեության օպտիմալացման և պրոֆեսիոնալիզմի բարձրացման 
հետ:  

Ժամանակակից գիտության մեջ արդեն մշակվել է ակմեոլո-
գիական, հոգեբանական մեթոդների համալիր՝ պետական ծառա-
յողների անձի մասնագիտական կարևոր որակները հայտնաբերե-
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լու, ձևավորելու և շտկելու համար: Հայտնի և յուրահատուկ մեթոդ-
ների համադրությամբ ստացվել են գիտական նոր 
եզրահանգումներ, որոնք ընդլայնում են պետական ծառայողների 
ուսուցման օրինաչափությունների և հոգեբանական ու ակմեոլո-
գիական նորմատիվների մասին պատկերացումները, ցույց են 
տալիս պետական ծառայողների մասնագիտական ուսուցման, 
նախապատրաստման և կայացման ակմեոլոգիական հայեցա-
կարգի հեռանկարայնությունն ու իրավաչափությունը:  

Այս համալիր մեթոդների կիրառումը թույլ է տալիս իրակա-
նացնել մասնագիտական և անձնային որակների հոգեբանաակ-
մեոլոգիական ընտրություն, ձևավորել կառավարչական թիմ, 
մշակել հանրային ծառայողների միջանձնային հարաբերություն-
ների կարգավորմանը միտված հոգեբանական մեխանիզմներ, 
ձևավորել հանրային ծառայողների իմիջը, ինչպես նաև մշակել 
հանրային ծառայողների անձնային-մասնագիտական զարգաց-
ման հեռանկարները: 

Այս ամենից զատ՝ հանրային ծառայողների հոգեբանական 
խնդիրների լուծման ժամանակ իրականացվում է նաև հոգեբանա-
կան աջակցություն՝ նրանց անձնային-մասնագիտական առաջըն-
թացն արագացնելու նպատակով: Որոշվել են պետական ծառա-
յողների տարբեր կատեգորիաների պրոֆեսիոնալիզմի ակմեոլո-
գիական մոդելները, բացահայտվել են հատուկ ակմեոլոգիական 
ինվարիանտները, ստեղծվել են մասնագիտական կարևոր հատ-
կանիշների զարգացման ակմեոլոգիական տեխնոլոգիաներ:  
Մշակվել են պետական ծառայության համակարգում ակմեոլո-
գիական ծառայության գիտական հիմունքներն ու հայեցակարգը:  

Ակմեոլոգիայի առանցքային խնդիր են դարձել սուբյեկտի՝ 
աշխատանքից մինչև պրոֆեսիոնալ մակարդակի զարգացման 
օրինաչափությունների, մեխանիզմների և գործոնների որոնումն 
ու բնութագրումը (Акмеология: Учебник, 2002): Ակմեոլոգիական 
այդ գործնական խնդիրներից է ակմեոլոգիական պայմանների և 
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գործոնների առաջնային վերլուծությունը, ինչը նպաստում է ան-
հատական-մասնագիտական զարգացմանը: Կանխատեսվում են 
(ակմեոլոգիական) պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակի զարգացման 
հնարավորություններն ու հեռանկարները: Մշակվում են ակմեոլո-
գիական նկարագրությունները ընդհանուր և հատուկ ակմեոլո-
գիական գիտելիքների և անհատական ակմեոգրամաների մա-
կարդակում, ինչպես նաև անձնային անհատական-մասնագիտա-
կան զարգացման, այդ թվում նաև մասնագիտական կարիերայի 
ծրագրերը, որոնց իրականացման համար ընտրվում են 
համապատասխան մեթոդներ և ակմեոլոգիական տեխնոլոգիա-
ներ (Акмеология: Учебное пособие, 2003):  

Ինչպես երևում է, ակմեոլոգիական խնդիրները խմբավորված 
են այնպես, որ դրանց ամբողջությունն իրենից ներկայացնում է ան-
հատական-մասնագիտական զարգացման նպատակաուղղված ալ-
գորիթմ: Դրա հաջորդական իրականացումը պրոֆեսիոնալիզմի 
անհրաժեշտ հիմք կստեղծի: Սակայն այս ալգորիթմը կարող է հա-
ջողությամբ իրականացվել միայն այն դեպքում, երբ առկա լինեն 
պրոֆեսիոնալիզմի որոշակի չափորոշիչային մոդելներ, որոնք ուղ-
ղորդիչ կամ համակարգաստեղծ դեր կխաղան անհատական-մաս-
նագիտական զարգացման գործում (Акмеология: Учебник, 2002): 

Այդ պատճառով էլ ցանկացած ակմեոլոգիական հետազո-
տության և գործնական աշխատանքի կարևոր բաղադրիչը պրո-
ֆեսիոնալիզմի կամ պրոֆեսիոնալի զարգացման հայեցակարգե-
րի մշակումն է՝ որպես միասնական, փաստարկված այնպիսի տե-
սակետերի համակարգ, որոնք հաստատվել են փորձարարական 
հետազոտություններով ու պրակտիկայով: Ինչպես արդեն նշվել է, 
ակմեոլոգիական բազմաթիվ ընդհանրացնող հետազոտություն-
ներ առաջին հերթին տարբերվում են իրենց հայեցակարգային 
բնույթով, ինչը թույլ տվեց կարճ ժամանակում մշակել ակմեոլո-
գիայի տեսական-մեթոդաբանական հիմունքները: Ասվածի պատ-
կերավոր օրինակ է մասնագետների գործունեության պրոֆեսիո-
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նալիզմի հոգեբանաակմեոլոգիական հայեցակարգի հակիրճ շա-
րադրանքը արտակարգ իրավիճակներում:  

Այս հայեցակարգը ձևավորվել է հատուկ և արտակարգ պայ-
մաններում իրականացվող գործունեության հոգեբանական էութ-
յան վերլուծության արդյունքում: Այդ պայմանները տարբեր ար-
տակարգ գործոնների պատճառով աշխատանքի սուբյեկտների 
մեջ առաջացնում են բացասական գործառական վիճակներ, 
որոնք խախտում են գործունեության կարգը և նվազեցնում դրա 
արդյունավետությունն ու հուսալիությունը: Առաջին հայացքից 
թվում է, թե ստեղծված իրավիճակից ելքը արտակարգ գործոննե-
րի արտաքին կարգավորումն ու մասնագիտական ընտրությունն 
է: Սակայն բազմաթիվ արտակարգ գործոններ օբյեկտիվ բնույթի 
են և ուղղակի վերահսկման չեն ենթարկվում, իսկ մասնագիտա-
կան ընտրությունը սահմանափակ արդյունքներ է տալիս: Խնդրի 
ակմեոլոգիական վերլուծությունը թույլ է տվել առաջարկել կառու-
ցողական ելք, որը աշխատանքի սուբյեկտի մեջ փոխհատուցող 
տիպի գործառական պահուստային հնարավորությունների (նախ 
և առաջ՝ մտավոր, գործնական և հուզակամային) ձևավորումն է. 
հնարավորություններ, որոնք դրսևորվում են մասնագիտորեն 
կարևոր տարբեր համընդհանուր և նպատակաուղղված որակների 
ու հմտությունների տեսքով: Այս պահուստային հնարավորություն-
ներն ի հայտ են գալիս արտակարգ գործոնների գործողության 
սկզբից՝ որպես դրանց փոխհատուցում, թեև միևնույն ժամանակ 
բարդացնում են գործունեությունը: Սակայն դրանց զարգա-
ցածության բարձր մակարդակը հիմնական գործունեությանը թույլ 
է տալիս ընթացքում անփոփոխ մնալ՝ որակի և հուսալիության 
կայուն բարձր ցուցանիշների շնորհիվ: Ակմեոլոգիայում այսպես է 
ձևակերպվել ընթացքում անփոփոխ մնալու սկզբունքը, որը պրո-
ֆեսիոնալիզմի տեսությունում հիմնարար սկզբունքներից մեկն է 
(Акмеология: Учебное пособие, А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, 
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2003): Պրոֆեսիոնալիզմի ընդհանուր և հատուկ ակմեոլոգիական 
ինվարիանտները հիմնավորվում են այս սկզբունքի վրա:  

Ակմեոլոգիայում մշակվել են անձի բարոյական և հոգևոր 
զարգացման, մտածողության կուլտուրայի, մասնագիտական 
ստեղծագործության, նպատակային ուղղվածության, տեխնոլո-
գիական զարգացման, պետական ծառայողների մասնագիտա-
կան կայացման, անձի ռեֆլեքսիվ մշակույթի զարգացման, անձի 
հոգեբանական անվտանգության և այլ հայեցակարգեր: Դրանցից 
մի քանիսի հիման վրա են ձևավորվել ակմեոլոգիայի կիրառական 
ուղղությունները:  

Ակմեոլոգիայի և նրան մերձ այլ գիտություններում, որոնց հե-
տաքրքրում է պրոֆեսիոնալիզմի խնդիրը, ներկայումս, ինչպես 
բազմիցս ընդգծել ենք, գերակայում են մասնագիտական վարպե-
տության վերաբերյալ հետազոտությունները: Կառավարման հոգե-
բանության մեջ, հատկապես Հայաստանում զգալիորեն քիչ են 
անձի պրոֆեսիոնալիզմին և մասնագիտական հմտություններին 
վերաբերող աշխատությունները: Չափազանց քիչ են նաև արհես-
տավարժ աշխատանքի սուբյեկտի զարգացման ուսումնասիրու-
թյանն առնչվող աշխատությունները: Այլ կերպ ասած՝ գերակայում 
են խնդրին վերաբերող աշխատություններ ու հետազոտություն-
ներ, որոնցում բացակայում է անձի և գործունեության միասնա-
կանության մեթոդաբանական սկզբունքը, որի կարևորությունը 
բազմիցս նշվել է մասնագիտական գրականության մեջ: Ակմեոլո-
գիական հետազոտություններում կարելի է հանդիպել «անձ-
նագործունեական» ուղղության տեսական հիմունքների կարևոր 
բաղադրիչի՝ անհատի զարգացման ուսումնասիրման օրինակ-
ների: Հասուն անհատի առաջընթաց զարգացմանն առնչվող հե-
տազոտություններում քննարկված ընդհանուր խնդիրների մեջ 
հատուկ տեղ ունի բուն անհատական-մասնագիտական զարգաց-
ման խնդիրը ընդհուպ մինչև պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակը: 
Բացի այդ, անձը զարգանում է գործունեության մեջ, իսկ գործու-
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նեության տեսակների մեծ մասը մասնագիտական է: Կայուն կապ 
է հայտնաբերվել անհատական և մասնագիտական զարգացման 
միջև. մի կողմից աշխատանքի սուբյեկտի՝ անձի առանձնահատ-
կությունները զգալի ազդեցություն են ունենում մասնագիտական 
գործունեության ընթացքի և արդյունքների վրա, մյուս կողմից՝ 
անձի զարգացումն ինքնին տեղի է ունենում մասնագիտական 
գործունեության առանձնահատկությունների ազդեցությամբ: Գի-
տության մեջ առկա բազմաթիվ փաստեր վկայում են, որ աշխա-
տանքի սուբյեկտի կողմից իրականացվող մասնագիտական գոր-
ծունեությունը անառարկելիորեն հանգեցնում է նրա անհատական 
հատկանիշների և որակների նմանության, ազդում է անձի հարա-
բերությունների համակարգի, նրա դիրքորոշումների, հետաքրք-
րությունների, վարքի կարգավորման նորմերի և նրա կենսակեր-
պի վրա: Նման մոտեցումների հիման վրա ձևավորվեց «անձի 
մասնագիտական տիպ» հասկացությունը, ինչն էլ թույլ տվեց պրո-
ֆեսիոնալի զարգացման ակմեոլոգիական հայեցակարգը դիտար-
կել «անձի մասնագիտական տիպ» հոգեբանական երևույթի ա-
ռարկայական դաշտում (Акмеология: Учебное пособие. А. А. 
Деркач, В. Г. Зазыкин, 2003, Акмеология: Учебник, 2002, О. С. 
Анисимов, А. А. Деркач, 1995): Նշված հանգամանքները բացատ-
րում են պրոֆեսիոնալ մակարդակի աշխատանքի սուբյեկտի ձևա-
վորման և զարգացման խնդիրը:  

Հարկ է նշել, որ անձի փոխադարձ կապը մասնագիտական 
գործունեության հետ նախկինում ուսումնասիրվել է գործունեու-
թյանը անձի հարմարվողականության, նրա մասնագիտական պի-
տանելիության, մասնագիտական շահադրդման և աշխատանքից 
բավարարված լինելու տեսանկյունից, հանգամանքներ, որոնցով 
պայմանավորված էր աշխատանքի արդյունավետությունը: Սա-
կայն փորձը ցույց է տալիս, որ մասնագիտական զարգացումը 
պարտադիր կերպով ուղեկցվում է մասնագիտական ապակառու-
ցողական գործոններով (դեստրուկցիաներ), որոնք բացասական 
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ազդեցություն են ունենում զարգացման ընթացքի և անձի պրոֆի-
լի վրա, ինչը հանգեցնում է մարդու կարիերայի փոփոխության: 
Այս առումով Վ. Ե. Օրելը, վերլուծելով բազմաթիվ հոգեբանների 
հետազոտությունները, նշում է, որ հայտնաբերվել է շփմանն 
առնչվող մասնագիտական սթրեսի յուրահատուկ տեսակ, որի հա-
մադրությունն այլ մասնագիտական սթրեսների հետ հանգեցնում 
է, այսպես կոչված, «հուզական այրման» երևույթի առաջացմանը 
(В. Е. Орёл, 2005): 

Ժամանակակից ղեկավարների և կառավարչական կադրերի 
գործունեության մեջ շատ հակասություններ կան, որոնք զգալիո-
րեն բարդացնում են նրանց գործունեությունը՝ նվազեցնելով դրա 
արդյունավետությունը: Առաջին հերթին պետք է նշել ժամանակա-
կից հասարակության պահանջների և կառավարչական կադրերի 
մասնագիտական զարգացման մակարդակի միջև առկա անջր-
պետը: Հասարակության պահանջները հաճախ գտնվում են կա-
ռավարչական գործունեության սուբյեկտների հնարավորություն-
ների սահմանին կամ գերազանցում են դրանք: Մեծ են ժամանա-
կակից ղեկավարի մտավոր, հուզական և կամային որակների 
նկատմամբ պահանջները, ինչը հանգեցնում է բացասական հոգե-
կան վիճակների առաջացման, լարվածության, նվազեցնում է աշ-
խատունակությունը և գործունեության արդյունավետությունը: Այդ 
վիճակների առաջացումը պայմանավորված է մի շարք փոխկա-
պակցված գործոններով, ինչպիսիք են, օրինակ, անսպասելի 
տարբեր գործոնների (տնտեսական, կազմակերպական, հոգեբա-
նական, սոցիալական, էկոլոգիական և այլն) ազդեցությունը, 
ինչպես նաև կառավարչական իրավիճակների անսպասելի ըն-
թացքը, որոնք զգալիորեն բարդացնում են կառավարչական գոր-
ծունեությունը և բարձր պահանջներ են ներկայացնում կառավար-
չական աշխատանքի սուբյեկտին, նախ և առաջ՝ նրա մասնագի-
տական և հոգեբանական որակների տեսանկյունից (Акмеология: 
Учебник, 2002):  
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Առկա հակասությունների հետևանքով ժամանակակից կա-
ռավարչական գործունեությունը հիմնականում համարվում է 
բարդ պայմաններում իրականացվող մասնագիտական գործու-
նեություն:  

Այսպիսով, կառավարչական գործունեությունը գործունեութ-
յան բարդ տեսակ է և հիերարխիկ հարաբերություններում՝ բազ-
մազան: Այն ստեղծագործական բնույթի գործունեություն է՝ պայ-
մանավորված ոչ ստանդարտ իրավիճակների գերակայությամբ, և 
ուղեկցվում է բարձր հոգեկան լարվածությամբ ու այլ բացասական 
հոգեկան վիճակներով: 

Կառավարչական գործունեությունը պահանջում է հոգեբանա-
կան մեծ ռեսուրսներ և բարդ իրավիճակներում պատասխանատու 
որոշումներ կայացնելու ունակություն: Ժամանակակից հասարա-
կությունը բարդ պահանջներ է ներկայացնում գործունեության 
սուբյեկտի անհատական-մասնագիտական որակներին և պրոֆե-
սիոնալիզմին, իսկ նոր ժամանակների մարտահրավերները՝ կա-
ռավարչական գործունեությանը և մասնավորապես կառավարչի 
անձնային և մասնագիտական որակներին:  

Սակայն ներկայումս բավականաչափ ուսումնասիրված չէ հա-
տուկ պայմաններում գործունեություն իրականացնող ղեկավար-
ների պրոֆեսիոնալիզմը, հատկապես՝ ղեկավարի անձը: Դրա 
պատճառը հավանաբար այն է, որ նախկինում ուշադրության 
կենտրոնում հիմնականում գործունեության ասպեկտն էր:  

Գիտական գրականությունում առկա ակմեոլոգիական հետազո-
տությունների շրջանակներում մշակված է գործունեության հատուկ 
պայմաններում ղեկավարների անձի պրոֆեսիոնալիզմի մոդելը  
(С. В. Семененко, 2001, А. В. Щербина, 1998, М. С. Игельник, 2002): 
Հոգեբանական-ակմեոլոգիական մոդելներ մշակվել են համա-
կարգային մեթոդաբանության շրջանակներում, այդ պատճառով 
էլ բարդ կամ հատուկ պայմաններում իրենց գործունեությունն ի-
րականացնող կառավարչական կադրերի պրոֆեսիոնալիզմը ներ-
կայացվում է բազմաշերտ համակարգի տեսքով:  
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Առաջինը հատուկ պայմանների ենթահամակարգն է, որտեղ 
կուտակված է այդպիսի պայմանների և դրանցում գործող արտա-
կարգ գործոնների մասին տեղեկատվություն: Այդ արտակարգ 
գործոններն առաջին հերթին ունեն օբյեկտիվ բնույթ. կախված 
չեն գործունեության սուբյեկտից և վերջինիս կարգավորիչ հնարա-
վորություններից: Դրանք կարող են տարբեր կերպ դրսևորվել՝ 
խիստ կանխատեսելիից մինչև անորոշություն, կարող են ունենալ 
տարբեր ուժ և ինտենսիվություն, ինչպես նաև սուբյեկտի մեջ ա-
ռաջացնել չափավոր արտահայտված բացասական ֆունկցիոնալ 
վիճակներ, որոնց հետևանքը կարող են լինել շփման խաթարում-
ները: 

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ կառավարչական 
գործունեության մեջ առավել հաճախ հանդիպում են արտակարգ 
գործոնների մի քանի տեսակ: Դրանցից մեկը տեղեկատվական և 
այլ բնույթի ծանրաբեռնվածությունն է, ինչը հնարավորություն չի 
տալիս հանգամանալից ուսումնասիրելու տվյալ խնդիրը, գտնելու 
դրա լուծման արդյունավետ ճանապարհը: Արտակարգ գործոննե-
րի տեսակներից է անհրաժեշտ տեղեկատվության բացակայու-
թյունը կամ սակավությունը, ինչը կարող է նվազեցնել կառավար-
չական գործունեության արդյունավետությունը: Տեղեկության պա-
կասը կարող է խոչընդոտել կառավարչական կարևոր որոշումներ 
ընդունելու գործընթացը (А. В. Карпов, 2005): Այս ամենն ավելի 
բարդ ճանապարհ է անցնում ժամանակի սղության պարագայում, 
երբ կառավարչական գործունեություն ծավալելը և որոշումներ ըն-
դունելը պահանջում են արագ գործելու, ստեղծագործելու  ունա-
կություն: Արագ գործելը թեև կարող է «արթնացնել» անձի ներքին 
պաշարները և հնարավորություն տալ ճիշտ որոշումներ ընդունելու 
ցայտնոտային պայմաններում, սակայն այս դեպքում սխալվելու 
հավանականությունը երբեմն ավելի մեծ է լինում: Տագնապի, 
սթրեսի կարող է հանգեցնել սուբյեկտիվորեն և օբյեկտիվորեն 
կարևոր իրավիճակի անորոշությունը: Անորոշ իրավիճակում և 
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տեղեկության պակասի դեպքում կառավարչական գործունեութ-
յան պլանավորման գործընթացում կարող են մեծ դժվարություն-
ներ առաջանալ:  

Լարվածություն առաջացնող գործոնների շարքում են նաև 
կոնֆլիկտները, որոնք կարող են բացասաբար անդրադառնալ 
կառավարչական գործունեության իրականացման վրա, ստեղծել 
աշխատանքային բարոյահոգեբանական անառողջ մթնոլորտ: 
Գործունեության սուբյեկտին առաջադրվող չափազանց մեծ պա-
հանջները նույնպես լարվածություն առաջացնող գործոններ են. 
դա կարող է առաջացնել լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն, ինչ-
պես նաև սուբյեկտը կարող է համախմբել բոլոր ուժերը և ավելի 
մեծ եռանդով աշխատել: Այդ դեպքում նա ստիպված է ավելի մեծ 
էներգիա ծախսել, ինչը կարող է հանգեցնել հոգնածության, որի 
հետևանքն էլ կարող են լինել սխալներն ու թերացումները: 

Լարվածություն առաջացնող գործոնների թվում իրենց ուրույն 
տեղն ունեն ավելի բարձրաստիճան ղեկավարի կառավարման ոչ 
համարժեք գործելաոճը, անձնակազմի ոչ համարժեք վարքագիծն 
ու վերաբերմունքը, գործոններ, որոնք ավելի լարված են դարձ-
նում միջանձնային հարաբերությունները: Այս շարքին գումարվում 
է նաև հոգեբանական անհամատեղելիությունը, որի դեպքում ա-
ռաջանում է հոգեբանական սահմանների նեղացում. աշխատա-
կիցների մեջ անհետանում է միմյանց հետ շփվելու պահանջը, 
անհնարին է դառնում աշխատանքային համագործակցությունը, 
աշխատակիցների փոխըմբռնումը38

                                                 
38 А. В. Карпов, Психология менеджмента: Учеб. пособие., М., 

Гардарики,. 2005, с. 57-64. 

: Այսօր կառավարման ոլորտի 
մասնագետների ուշադրությունը սևեռված է նաև բացասական է-
կոլոգիական գործոններին, որոնց առկայությունն անմիջականո-
րեն նվազեցնում է աշխատանքի արդյունավետությունը: Արտա-
կարգ գործոնների մասին տեղեկությունը ևս կարող է մեծացնել 
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աշխատանքային լարվածությունը և շեղել բուն աշխատանքից: 
Բացասական ազդեցություն ունեն նաև սպառնալիքները, ճգնա-
ժամերը, արտադրական և առօրյա սթրեսները:  

Հարկ է նշել, որ վերը թվարկված արտակարգ գործոնների 
մեծ մասը ի հայտ է գալիս համատեղ և փոխկապակցված: Օրի-
նակ` սթրեսները և աշխատանքի գերծանրաբեռնվածությունը 
հանգեցնում են ուժեղ հոգնածության, էներգետիկ ռեսուրսների 
սպառման, ինչը մեծացնում է սխալների և թերացումների հավա-
նականությունը: Մի շարք գործոններ էլ օպերատիվ և ճշգրիտ լու-
ծումներ պահանջող կարևոր խնդիրներ են, այդ պատճառով էլ դի-
տվում են որպես արտակարգ կառավարչական իրավիճակներ:  

Այլ կերպ ասած՝ կազմակերպչական գործունեության հատուկ 
պայմանների առանձնահատկությունը ոչ միայն արտակարգ գոր-
ծոնների առկայությունն է, այլև նոր ստեղծվող արտակարգ կառա-
վարչական իրավիճակը: Առաջինները խոչընդոտում են սուբյեկտի 
հոգեֆիզիոլոգիական վիճակների և նրա գործունեության կարգա-
վորումը: Երկրորդներն անսպասելիորեն ծագած և հրատապ լու-
ծում պահանջող խնդիրներ են, որոնք աշխատանքը դարձնում են 
բարդ ու համակցված: Դա այն գործունեությունն է, որի կատարու-
մը միաժամանակ մի քանի նպատակ է հետապնդում:  

Վերոնշյալ առանձնահատկությունը անձնային է, որը ներա-
ռում է այն ամենը, ինչը կառավարչական գործունեության սուբյեկ-
տին մասնագիտական գործունեությունում, փոխհարաբերություն-
ներում և շփման մեջ բնութագրում է որպես անձ: Հոգեբանական 
ակմեոլոգիական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ համա-
կարգային տեսանկյունից նրա գործունեությունը կարելի է ներկա-
յացնել կառուցվածքային բաղադրիչների ամբողջականության 
տեսքով, որոնցից մեկը կառավարչական գործունեության ընդու-
նակությունների համախումբն է, ինչը ենթադրում է կառավարչա-
կան գործունեության ունակություններ, մտավոր, հաղորդակցա-
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կան և կազմակերպական որակներ, ինքնակարգավորման ունա-
կություն: 

Կառուցվածքային բաղադրիչ է համարվում անհատական 
իրազեկությունը, որը ներառում է նախ և առաջ հոգեբանական 
ինտելեկտը (ինքնավերահսկողությունը, ինքնագնահատականը և 
այլն), սոցիալական ընկալման, սոցիալ-հոգեբանական և հոգեբա-
նամանկավարժական իրազեկությունները:  

Մյուս բաղադրիչը վերաբերում է անհատական-մասնագիտա-
կան որակներին: Այստեղ առանձնացվել են բավարար ուշադրու-
թյունն ու հիշողությունը, ուժեղ կամքը, աշխատունակությունը, խո-
րաթափանցությունը: Հատուկ խումբ են կազմում մտավոր հատ-
կանիշները՝ սրամտությունը, ստեղծագործական մտածողությունը, 
ինտուիցիան:  

Գործարար որակների համախմբում ներառված են նպատա-
կաուղղվածությունը, վճռականությունը, կազմակերպվածությու-
նը, կարգապահությունը, պահանջկոտությունը, նախաձեռնողա-
կանությունը, օբյեկտիվությունը, անձնակազմի հանդեպ ուշադիր 
վերաբերմունքը, քննադատությունն ու ինքնաքննադատությունը, 
սեփական էներգիայով ուրիշներին վարակելու ունակությունը: 

Մոտիվացիոն-նպատակային որակները մասնագիտական 
գործունեության ընթացքում մասնագիտական ձեռքբերումներն են 
և դրանց մոտիվները. դրանք ներառում են նաև կառավարչական 
գործունեությունում ինքնաիրացման և ինքնակատարելագործման 
դրդապատճառները: 

Պրոֆեսիոնալիզմը հոգեբանական որակների համախումբ է, 
որն իր մեջ ամփոփում է պրոֆեսիոնալիզմի ընդհանուր տարատե-
սակները՝ իրազեկվածության բարձր մակարդակ, զարգացած 
ինքնակարգավորում, ստեղծարարություն և արդյունավետ որո-
շումների կայացմանը նպաստող որակներ, ինչպես նաև հատուկ 
ակմեոլոգիական տարատեսակները՝ ուղղորդվածություն դեպի 
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շփումը, կազմակերպական ջիղ, սթրեսների հանդեպ կայունութ-
յուն (սթրեսադիմացկունություն): 

Որպես կառավարչական փորձ հանդես են գալիս սեփական 
մասնագիտական գործունեության ուսուցման և ռեֆլեքսիայի ըն-
թացքում ձևավորված հատուկ հատկանիշները, որոնց առկայութ-
յան շնորհիվ կառավարիչն ի վիճակի է արդյունավետորեն օգտա-
գործելու իր մասնագիտական գիտելիքներն ու կարողությունները: 

Հաջորդը բարոյական հատկանիշների ամբողջությունն է, ին-
չի շնորհիվ ստեղծվում է անձի բարոյական կերպարը: Այդ հատ-
կանիշներն են՝ առաքինությունը, ազնվությունը, սեփական խոս-
քին տեր կանգնելը, բարյացակամությունը: 

Կարևոր է անդրադառնալ կառավարչական այն դիրքորոշում-
ներին, որոնք ապահովում են ողջ գործընթացի իրականացման 
որակը: Թերևս այդպիսի որակներն են ապահովում կառավարչի 
գործունեության արդյունավետությունը: Այս բաղադրիչի էությունը 
հետևյալն է. ինքնին կառավարչական դիրքորոշումը դիտվում է 
որպես ղեկավարի հարաբերությունների և հաղորդակցման «հան-
գույց», որը վերահսկում է նա ինքը, և որը պայմանավորում է ակ-
տիվության ուղղորդվածությունը: Այն բնութագրում է կառավարչա-
կան գործունեության սուբյեկտի ճանաչողական և կարգավորիչ 
հնարավորությունները: Բարձր ինքնարդյունավետությունը դր-
սևորվում է սուբյեկտի` սեփական անհատական և մասնագիտա-
կան պոտենցիալն իրացնելու և նրա հոգեֆիզիոլոգիական հնա-
րավորություններով մեծ պատասխանատվության, ինքնուրույնութ-
յան և հուզական կայունության մեջ (Е. Ю. Бобкова, А. В. Бобкова):  

Այսպիսով, ուսումնասիրություններն ու վերլուծությունները 
թույլ են տալիս հանրային ծառայողներ պատրաստելու հարցերը 
դիտարկել ակմեոլոգիական մոտեցմամբ, ինչն էլ լայն հնարավո-
րություններ է ստեղծում հանրային ծառայողի անձի և մասնագի-
տական գործունեության արդյունավետությունն ապահովելու հա-
մար: Հանրային ծառայողների հոգեբանական առանձնահատկու-
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թյունների մեկնաբանումը ակմեոլոգիական տեսանկյունից թույլ է 
տալիս ձևավորել նոր մոտեցումներ հանրային ծառայողների մաս-
նագիտական պատրաստման վերաբերյալ, որոնք հիմնված են 
անձի կենսաբանական, սոցիալական և հոգեբանական զարգաց-
ման օրինաչափությունների վրա: 
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ԳԼՈՒԽ III 
 ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳԵՐԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ  
 
Այս գլխում տեղ են գտել հանրային ծառայության գործու-

նեության սթրեսածին գործոնների նկարագրությունները: Դի-
տարկված են «մասնագիտական այրում» համախտանիշի բնու-
թագրման և բացահայտման հիմնահարցերը կառավարման հոգե-
բանությունում: 

 
 

3.1 Հանրային ծառայության գործունեության  
սթրեսածին գործոնները 

 
Հանրային ծառայողների գործունեությունն ուղեկցվում է 

հոգեբանական մեծ լարվածությամբ: Իր առօրյա պարտակա-
նությունները կատարելիս հանրային ծառայողն առնչվում է հո-
գեբանական լարվածություն առաջացնող այնպիսի երևույթնե-
րի, ինչպիսիք են աշխատանքային կոնֆլիկտները, աշխատա-
կազմի ընտրության և համալրման գործընթացները, ատեստա-
վորումը, որոշ պաշտոնյաների համար՝ նաև որոշումների կայա-
ցումն ու իրագործումը: Հարկ է նշել, որ հանրային ծառայողի 
գործունեությունը հագեցած է կոնֆլիկտածին գործոններով: 
Դրանք ի հայտ են գալիս և՛ անձնային, և՛ պաշտոնեական հա-
րաբերություններում: Հանրային ծառայության հիերարխիկ հա-
մակարգում կոնֆլիկտների բնույթը տարբեր է: Համայնքային 
ծառայությունում կոնֆլիկտների գերակշռող մասն առաջանում է 
քաղաքացիների հետ շփվելիս: Հաշվի առնելով այս հանգա-
մանքը՝ վերջին տարիներին համայնքային ծառայողների վերա-
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պատրաստումներն ընդգրկում են կոնֆլիկտների կառավարմա-
նը վերաբերող դասընթացներ:  

Գործնականում հանդիպում է կոնֆլիկտածին գործոնների 
երեք հիմնական տիպ՝ գերազանցության հասնելու ձգտումը, ագ-
րեսիվության դրսևորումները, եսասիրական դրսևորումները: 

Կոնֆլիկտի հոգեբանական բաղադրատարրեր են ձգտումնե-
րը, որևէ բանի հասնելու ռազմավարությունները, կոնֆլիկտի կող-
մերի վարքի մեթոդներն ու ձևերը: Կոնֆլիկտածին գործոնների 
առաջացումն ու զարգացումը կախված են կոնֆլիկտների սուբ-
յեկտների տեղեկացվածության մակարդակից: Հենց դրանով են ո-
րոշվում կոնֆլիկտածին գործոնների առանձնահատկություններն 
ու դրանց դրսևորումները: Միմյանց վարքի դրդապատճառների 
մասին տեղեկության պակասը կարող է հանգեցնել կոնֆլիկտային 
իրավիճակի: Օրինակ` եթե անձնակազմի կառավարման բաժնի 
պետն իր գործունեությունը կառուցում է միայն իր ունեցած տեղե-
կության հիման վրա, ինչը շատ հաճախ է լինում, ապա կազմա-
կերպության ղեկավարի հետ նրա գործողությունները կարող են 
կոնֆլիկտային իրավիճակ ստեղծել: Այստեղ կոնֆլիկտածին գոր-
ծոն է տեղեկության սահմանափակ բնույթը: Հանրային ծառայութ-
յան ոլորտի յուրաքանչյուր գործողություն թելադրվում է օրենքով, 
սակայն այս ոլորտը հագեցած է կոնֆլիկտային իրավիճակներով, 
քանի որ օրենքի կիրառությունը ևս կարող է կոնֆլիկտի պատճառ 
դառնալ: Որոշում կայացնելիս օրենքի տարրերը հաճախ ստիպում 
են բախվել երկակի ընտրության: Այս դեպքում կայացվելիք որո-
շումը բխում է անձի անհատական մոտեցումներից: Կոնֆլիկտնե-
րը հաճախ պայմանավորված են լինում նաև պաշտոնեական 
պարտականությունների կատարման բնույթով, ինչը լարվածութ-
յուն է առաջացնում աշխատանքում: 

Հանրային ծառայության մեջ գերլարվածություն առաջացնող 
իրավիճակներից է ատեստավորումը: Հոգեբանական տեսանկյու-
նից այն դիտվում է որպես քննություն: Որպես քննական միջա-
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վայր՝ առկա են գնահատող և գնահատվող կողմերը: Ուսումնա-
կան գործունեություն իրականացնելիս քննությունը հաճախադեպ, 
ուստի ուսանողի համար արդեն սովորական երևույթ է, սակայն 
այլ է, երբ անձի հիմնական գործունեությունը աշխատանքն է: Ա-
տեստավորմանը հարմարվելու համար անձից պահանջվում են 
թե՛ հոգեբանական, թե՛ մտավոր լրացուցիչ ջանքեր: Երբեմն անձի 
հոգեբանական ռեսուրսները թույլ են տալիս իրավիճակն ընդունել 
որպես բնականոն գործընթաց և դրան վերաբերվել առանց հու-
զական ապրումների, սակայն բազմաթիվ են այն դեպքերը, երբ 
անձը, ունենալով ատեստավորման համար անհրաժեշտ գիտելիք-
ների պաշար, բայց սակավ հոգեբանական ռեսուրսներ, չի կարո-
ղանում հաղթահարել այդ փուլը:  

Հոգեբանական տեսանկյունից լարվածություն առաջացնող 
երևույթներից մեկն էլ անձնակազմի ընտրությունն է: Հայտնի է, 
որ յուրաքանչյուր թափուր պաշտոնի թեկնածու ընտրելու համար 
գործում են հստակ չափանիշներ: Դրանք ներառում են այն ան-
հրաժեշտ պահանջները, որոնք պետք է ունենա անձը տվյալ պաշ-
տոնում աշխատելու համար: Այդ պահանջները, բացի մասնագի-
տական որակներից, պարունակում են նաև հոգեբանական որակ-
ներ: Սակայն հանրային ծառայության համակարգում դեռևս 
ներդրված չէ հոգեբանական ընտրության հստակ համակարգ: 
Ինչպես նշվում է տեսական աղբյուրներում, հոգեբանական ընտ-
րության համակարգը միջոցառումների համալիր է՝ ուղղված կազ-
մակերպության անձնակազմի որակյալ ընտրության ապահովմա-
նը, և հիմնված է մասնագիտական գործունեության պահանջների 
և անձի անհրաժեշտ հոգեֆիզիոլոգիական (անհատական) որակ-
ների զարգացման մակարդակի համապատասխանությունը գնա-
հատելու վրա (Մ. Պետրոսյան, Ա. Ջավադյան, Դ. Ամիրյան, 2013):  

Ընդհանրացնելով կարելի է ասել, որ հոգեբանական ընտ-
րությունը թեկնածուների անհատական-հոգեբանական և անձնա-
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յին առանձնահատկությունների զարգացման մակարդակի գնա-
հատման գործընթաց է:  

Հանրային ծառայողների գործունեության կարևոր բաղադ-
րիչներից է որոշում կայացնելը: Որոշումների մշակումն ու ըն-
դունումը ցանկացած մակարդակի ղեկավարի գործունեության 
մեջ ստեղծագործական գործընթաց է, որը ներառում է` 

 նպատակի մշակումը և առաջադրումը, 
 ստացված տեղեկության հիման վրա խնդրի ուսումնա-

սիրումը, 
 ընդունված որոշման արդյունավետության չափանիշ-

ների ընտրությունը և հնարավոր հետևանքների կան-
խատեսումն ու հիմնավորումը, 

 մասնագետների կողմից խնդրի տարբերակների քն-
նարկումը, օպտիմալ որոշում ընդունելը, ձևակերպելն 
ու կայացնելը,  

 որոշման հստակեցումը կատարողների համար: 
Որոշում կայացնելու փուլում մշակվում և գնահատվում են 

այլընտրանքային տարբերակներն ու գործողությունները, կա-
տարվում է օպտիմալ որոշման չափանիշների ընտրություն, լա-
վագույն որոշման ընտրություն և ընդունում:  

Որոշում ընդունելու փուլում միջոցներ են ձեռնարկվում այն 
հստակեցնելու և կատարողների համար մատչելի դարձնելու 
համար, վերահսկողություն է իրականացվում կատարման ըն-
թացքի նկատմամբ, անհրաժեշտ շտկումներ են արվում և գնա-
հատվում է որոշման կատարումից ստացված արդյունքը: 

«Հուզական այրում» ախտանիշն (ՀԱԱ) առաջանում է տևա-
կան աշխատանքային սթրեսի և մասնագիտական հյուծվածու-
թյան հետևանքով: ՀԱԱ-ն առաջանում է ինտենսիվ շփում, հա-
ղորդակցական ակտիվություն պահանջող և մասնագիտական 
կապերով պայմանավորված ցանկացած գործունեության 
ժամանակ: ՀԱԱ հատկանիշների մշտական առկայությունն աս-
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տիճանաբար հանգեցնում է մասնագետի անձնային կերտ-
վածքի որակական փոփոխությունների, ինչն ազդում է նրա 
մասնագիտական գործունեության արդյունավետության վրա:  

Վ. Վ. Բոյկոն նկարագրում է «այրման» հետևյալ ախտանիշ-
ները՝ հույզերի պակասը, անձնական օտարվածությունը, ա-
պաանհատականացումը, հոգեմարմնական խանգարումները 
(В. Е. Орел, 2005)39

Ս. Մասլաչը և Ս. Ջեքսոնը, բնութագրելով «հուզական այ-
րում» (burnout) ախտանիշը, առանձնացնում են դրա երեք հիմ-
նական բաղադրիչներ՝ հուզական հյուծվածություն, ապաանհա-
տականացում և մասնագիտական ձեռքբերումներ

:  

40

Ս. Վաշը բացահայտել է, որ «հուզական այրման» հակված 
են կազմակերպությունների կառավարչական բոլոր մակարդակ-
ների կառավարիչները

: 

41

                                                 
39 В. В. Бойко, Синдром «эмоционального выгорания» в профессио-

нальном общении. СПб.: Питер, 1999, с. 99-105. 

: Հուզական հյուծվածությունը երկարա-
տև ու ծանրաբեռնված աշխատանքի հետևանքով առաջացած 
լքվածության և հոգնածության հուզական զգացումն է: Ինչպես 
արդեն նշել ենք, նման սթրեսածին գործոն է նաև աշխա-
տակազմի ատեստավորման գործընթացը, որը ատեստավորու-
մը դիտում է որպես քննություն, գիտելիքների ստուգում, ինչը 
հոգեբանական առումով ծանրաբեռնվածություն է անձի հա-
մար:  

Ա. Լոքյան, Հ. Ավանեսյան, Մասնագիտական այրման համախ-
տանիշի բնութագրման և բացահայտման հիմնահարցը կառավարման հո-
գեբանությունում, «Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, Երևան, 
2011, N 2-3, էջ 163-174: 

40 Vash Carol, Burnt-Out Administrator, New York, Co., Springer Pub. 
Co., 1980, p. 118.  

41 Vash Carol, Burnt-Out Administrator, New York: Co., Springer Pub. 
Co., 1980, p. 118.  
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Անդրադառնանք սթրեսի հոգեբանական բնութագրմանը, 
ինչը թույլ կտա հանրային ծառայության հոգեբանական յուրա-
հատկությունները դիտարկել այդ տեսանկյունից: 

Գիտական գրականության մեջ շրջանառվում է «սթրես» հաս-
կացության մի քանի բացատրություն: Այսպես. ըստ Հ. Սելյեի՝ այն 
օրգանիզմի ոչ սպեցիֆիկ արձագանքն է լարված վիճակին  
(Հ. Սելյե, 1983, С. Л. Соловьева, 2003): 

Ուսումնասիրելով սթրեսը՝ հետազոտողները հանգեցին այն 
եզրակացության, որ այն միայն նյարդային լարվածություն չէ և ոչ 
միշտ է վնասվածքի արդյունք, այլ օրգանիզմի արագ արձագանքն 
է սթրեսորների ազդեցությանը:  

Հ. Սելյեն իր «Տարբեր վնասակար ազդակներից առաջացող 
համախտանիշ» հոդվածում ընդգծեց հարմարվողական գործըն-
թացի անկախությունը գրգռիչի բնույթից42

Նա նշում է, որ սթրեսորները կարող են լինել ամենատարբեր 
բնույթի և իրենց ամբողջության մեջ ապահովում են օրգանիզմի 
հարմարվողականությունը: Հարմարվելու ողջ շղթայի կարևորա-
գույն օղակը Հ. Սելյեն համարում էր էնդոկրին-հումորալ համակար-
գը: Օրգանիզմին ներկայացված ամեն մի պահանջ, որին վերջինս 
դեռ ծանոթ չէ, որոշ իմաստով յուրօրինակ է կամ առանձնահատուկ: 

:  

Յուրահատուկ ազդեցությունից բացի՝ բոլոր ազդակները նաև 
հարմարվելու գործառույթներ իրականացնելու ոչ սպեցիֆիկ պա-
հանջ են ծնում՝ նպաստելով նորմալ վիճակի վերականգնմանը: Այլ 
կերպ ասած՝ օրգանիզմը ձգտում է վերադարձնել իրեն հարազատ 
վիճակը՝ դրանով պայքարելով սթրեսորի դեմ: Սթրես առաջացնող 
գործոնները` սթրեսորները, տարբեր են, բայց դրանց ի պատաս-
խան՝ առաջանում են սթրեսի նկատմամբ նույնատիպ կենսաբա-
նական հակազդումներ:  

                                                 
42 Г. Селье, Очерки об адаптационном синдроме, Гос. Изд-во Меди-

цинской Литературы. МЕДГИЗ, 1960, Москва. 253 с., с. 3-6. 
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Հանս Սելյեի կարծիքով, բոլոր մարդիկ սթրեսային իրավի-
ճակների նկատմամբ ցուցաբերում են միատեսակ ոչ սպեցիֆիկ 
ֆիզիոլոգիական հակազդում: Այդ ռեակցիաների ամբողջությունը 
կոչվում է ընդհանուր ադապտացիոն սինդրոմ (ԸԱՍ), որն ունի 
երեք փուլ` տագնապին հակազդելու, դիմադրության և սպառման: 

Սթրեսի վերաբերյալ տեսությունների շարքը լրացնում է Լա-
զարուսը: Նա սթրեսի երկու տեսակ է առանձնացրել՝ ֆիզիոլո-
գիական (վեգետատիվ) և հոգեբանական (հուզական): Հոգեբա-
նական սթրեսը լարված իրավիճակում մարդու մեջ վառ արտա-
հայտվող հոգեհուզական վիճակն է, ինչը կտրուկ կամ երկար ժա-
մանակով սահմանափակում է նրա սոցիալական կամ կենսաբա-
նական պահանջմունքների բավարարման հնարավորությունը: 
Հուզական սթրեսն արտահայտվում է հուզական գրգռման վիճա-
կի դրսևորմամբ և հուզական լարվածությամբ: Լազարուսի տե-
սության առանձնահատկությունն այն է, որ, նրա կարծիքով, չի 
կարելի նույնականացնել ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական 
սթրեսները, քանի որ դրանց հիմքում ընկած են տարբեր գոր-
ծոններ: Այս մոտեցումը հաստատում են նաև այլ հետազոտողներ: 

Ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական սթրեսների տարբերակ-
ման ժամանակ Լազարուսը կարևորում է սպառնալիքին տրվող 
գնահատականը, որը միջանկյալ օղակ է ազդակի և ռեակցիայի 
միջև: Նրա տեսությունում ընդգծվում է վտանգի գնահատման 
գործընթացի կարևորությունը, որի ժամանակ անձը վերլուծում է 
ազդակի նշանակությունը` դրանով կանխատեսելով հնարավոր 
վնասի չափը: Հաշվի առնելով վտանգի ընկալման որոշակիությու-
նը՝ հոգեբանական սթրեսի ժամանակ, ի տարբերություն ֆիզիոլո-
գիականի, ադապտացիոն սինդրոմը ծագում է ոչ թե վնասակար 
ազդեցության պահին, այլ դրանից առաջ: Այս տեսության շնորհիվ 
հասկանալի են դառնում աշխատանքային գործունեության որոշ 
առանձնահատկություններ: Լազարուսը պնդում էր, որ, ի տարբե-
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րություն ֆիզիոլոգիական սթրեսի, որը սովորաբար առաջանում է 
փախուստի կամ պայքարի նախապատրաստման ժամանակ, հո-
գեբանական սթրեսը, ունենալով սպեցիֆիկ բնույթ, իր դրսևորում-
ներում բազմակերպ է: Այսինքն՝ հոգեբանական սթրեսի դեպքում 
սթրեսի ընկալման աստիճանը և դրա գնահատականը որոշվում 
են անհատական առանձնահատկություններով (նյարդային գոր-
ծունեության տիպ, խառնվածք, բնավորություն, սովորություններ, 
անհատական փորձի կիրառման ոճ, տագնապայնություն, ընդու-
նակություններ, դրդապատճառների առանձնահատկություններ, 
համոզմունքների և արժեքային կողմնորոշիչների համակարգ, 
ինքնագնահատական, անձի ուղղվածություն, ներքին ռեսուրսներ, 
մտածելակերպ, հիշողություն, ինտելեկտ և այլն) (А. Л. Китаев-
Смык, 1983, В. А. Бодров, 2000):  

Ինչպես երևում է սթրեսի հոգեբանական և ֆիզիոլոգիական 
կողմերի մեկնաբանությունից, սթրեսը աշխատանքային գործու-
նեության տեսանկյունից արդյունավետ աշխատանքի կարևոր նա-
խապայման է: Մասնագիտական գործունեության հոգեֆիզիոլո-
գիան բացատրելու համար անդրադառնանք Ու. Քենոնի տեսութ-
յանը, որը մեկնաբանում է հոմեոստազի սկզբունքը: Քենոնը ցույց 
տվեց, որ օրգանիզմի ներքին կայունությունն ու հաստատունութ-
յունն ապահովում է բարդ և բազմազան գործընթացների շղթան, 
որտեղ կարևոր, գրեթե համընդհանուր և շատ առումներով առաջ-
նային դերը պատկանում է սիմպաթո-ադրենալինային համակար-
գի գործառույթներին: 

Հոմեոստազի պահպանման համար կարևոր է հիպոթալա-
մուս–հիպոֆիզ–մակերիկամների կեղև առանցքը: Այն մի փոխհա-
մաձայնեցված համակարգ է՝ բաղկացած հիպոթալամուսից (ուղե-
ղի հատվածամաս գանգի հիմքում), որը կապված է հիպոֆիզի 
հետ, իսկ վերջինս էլ կարգավորում է մակերիկամների կեղևի ակ-
տիվությունը (Վ. Հ. Գրիգորյան, 2007):  
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Սթրեսորներն ընկալվում են գիտակցության կողմից և փոխա-
կերպվում են հոգեկանում: Իսկ ուղեղը, իր հերթին ենթարկվելով 
հոգեկան օրինաչափ գործընթացների, հրահանգում է ամբողջ 
մարմնին, թե ինչպես հաղթահարի տվյալ սթրեսորը:  

Ենթակեղևային հատվածը ներառում է ուղեղիկը (պատասխա-
նատու է մարմնի շարժումները համակարգելու համար), երկարա-
վուն ուղեղը (կարգավորում է սրտի խփոցները, շնչառությունը և այլ 
հիմնական ֆիզիոլոգիական գործընթացներ), կամուրջը (կարգավո-
րում է երազների փուլը) և միջին ուղեղը: Միջին ուղեղն ունի բազ-
մաթիվ գործառույթներ, այդ թվում նաև` հույզերի կարգավորման: 
Հիպոթալամուսը սթրեսային ռեակտիվության առանցքային կա-
ռույցն է, ինքնավար նյարդային համակարգի գլխավոր խթանողը, 
որը վերահսկում է այնպիսի հիմնական ֆիզիոլոգիական գործըն-
թացներ, ինչպիսիք են հորմոնալ հավասարակշռությունը, մարմնի 
ջերմաստիճանը, արյան անոթների կծկվելն ու թուլանալը:  

Լիմբիական համակարգն անվանում են «հույզերի նստա-
վայր»: Այն բաղկացած է թալամուսից, հիպոթալամուսից և այլ կա-
ռույցներից, որոնք սթրեսի հոգեբանության մեջ կարևոր դեր են 
խաղում: Լիմբիական համակարգը կապված է միջանկյալ ուղեղի 
հետ և պատասխանատու է հույզերի և վարքում դրանց 
դրսևորման համար: Լիմբիական համակարգը պատասխանատու 
է այնպիսի հույզերի համար, ինչպիսիք են վախը, տագնապն ու 
ուրախությունը՝ ի հակակշիռ ֆիզիկական և հոգեֆիզիոլոգիական 
ազդակների: Գլխուղեղի կեղևը (գորշ նյութ) վերահսկում է բարձ-
րագույն վերացական գործառույթները` խոսքը և դատողություննե-
րը: Ուղեղի կեղևը կարգավորում է նաև ուղեղի ներքին կառույցնե-
րի գործունեությունը: 

Ուղեղի հիմնական կառուցվածքի մեկնաբանությունը թույլ է 
տալիս հասկանալ, թե ինչպես է սթրեսորն ազդում ուղեղի վրա, և 
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թե ինչպես է ուղեղն ամբողջ օրգանիզմը նախապատրաստում 
հակազդմանը (Дж. Гринберг, 2002): 

Մարմնի տարբեր մասերը, նկատելով սթրեսորի առկայությու-
նը, նյարդային ուղիներով ազդանշան են հղում դեպի ուղեղ: Այդ 
ազդակները լիմբիական համակարգով անցնում են դեպի թալա-
մուս: Հենց լիմբիական համակարգում են առաջանում հույզերը, 
իսկ թալամուսը որոշում է՝ ինչպես վարվել ստացված ազդակների 
հետ: Այնուհետև խաղի մեջ է մտնում հիպոթալամուսը: Որպեսզի 
ակտիվանա ինքնավար նյարդային համակարգը, ազդակը հիպո-
թալամուսի հետին մասից նյարդային ուղիով ուղարկվում է մակե-
րիկամի ուղեղային մաս (Дж. Гринберг, 2002):  

Սթրեսորը գրգռում է հիպոթալամուսը. առաջանում է մի 
նյութ, որը հիպոֆիզին արյան մեջ ադրենալինկորտիկոտրոպ հոր-
մոն արտադրելու ազդանշան է տալիս: Այդ հորմոնի շնորհիվ մա-
կերիկամների արտաքին կեղևային մասն արտադրում է կորտի-
կոիդներ: Դրա հետևանքով ուրցագեղձը կուչ է գալիս, և առաջա-
նում են շատ այլ փոփոխություններ` ավշահանգույցների ապա-
ճում, բորբոքային ռեակցիաների և շաքարագոյացման (էներգիա-
յի դյուրամատչելի աղբյուր) արգելակում: Սթրեսի օբյեկտիվ նշան-
ներն են՝ մակերիկամների մեծացումը, ուրցագեղձի հյուծումը, 
ստամոքս-աղիքային խոցը:  

Սթրեսային ռեակցիայի մյուս տիպական հատկանիշը խոցերի 
առաջացումն է մարսողական ուղիներում՝ ստամոքսում և աղիքնե-
րում: Դրան նպաստում է արյան մեջ կորտիկոիդների նորմայից 
բարձր առկայությունը, սակայն ինքնավար (վեգետատիվ) նյար-
դային համակարգը նույնպես դեր է կատարում դրանց առաջաց-
ման գործում (В. Я. Апчел, В. Н. Цыган, 1999):  

Մ. Ֆրանկենխոյզերը հիմնահարցի վերաբերյալ մեկնաբա-
նություններում ներկայացրել է սթրեսի՝ որպես միասնական ֆենո-
մենի երեք ավանդական կողմերը` ֆիզիոլոգիական, վարքային և 
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սուբյեկտիվ ռեակցիաներ: Մեր կարծիքով, դրանց հարկ է ավե-
լացնել նաև սոցիալ-հոգեբանականը` սթրեսի ժամանակ շփման ե-
ղանակների փոփոխությունները43

Համաձայն ժամանակակից հետազոտությունների՝ սթրեսի 
դեպքում հուզական ռեակցիաների առանձնահատկությունը պայ-
մանավորված է ոչ միայն հորմոնալ, այլև օրգանիզմի շատ այլ ֆի-
զիոլոգիական ռեակցիաներով, մասնավորապես` նյարդային հա-
մակարգով: Ըստ որոշ հետազոտությունների՝ զայրույթի պահին 

: Սոցիոլոգները և սոցիալ-հոգե-
բանության ոլորտի մասնագետները սթրեսի այլ դրսևորումները 
սովորաբար բացառում են կամ չեն կարևորում, ինչն էլ, որոշ հե-
տազոտողների կարծիքով, հանգեցնում է տարբեր մասնագետնե-
րի կողմից սթրեսի միասնական ֆենոմենի տարաբաժանմանը: 
Սակայն ժամանակակից հետազոտություններում նկատվում է 
սթրեսի ուսումնասիրման ուղղությունների համախմբման միտում, 
նաև սթրեսի ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական բաղադրիչների 
համահարաբերակցության որոնում: Մասնավորապես նշվում է, 
որ արյան մեջ կատեխոլամինի պարունակությունը ամենայն հա-
վանականությամբ հարաբերակցում է հուզական ապրումների ար-
տահայտվածությանը: Ադրենալինի գերակշռությունը նորադրենա-
լինի համեմատությամբ պայմանավորված է տագնապի, վախի 
ռեակցիայի առաջացմամբ: Եվ հակառակը՝ նորադրենալինի գե-
րակշռությունը վկայում է վճռականության կամ զայրույթի առա-
ջացման մասին: Արյան մեջ նորադրենալինի չափաբաժինն ավե-
լանում է տհաճ, բայց ծանոթ իրավիճակներում: Իրական զայ-
րույթի հետևանքն այն է լինում, որ արյան մեջ գերակշռում է նո-
րադրենալինի արտազատումը, իսկ զայրույթի մտացածին պատ-
կերացումները հանգեցնում են ադրենալինի գերակշռության: 

                                                 
43 М. Франкенхойзер, Некоторые аспекты исследований в физио-

логической психологии. Эмоциональный стресс, под ред. Л. Леви, Л., 
Медицина, 1970, с. 24-36.  
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մարդու մեջ ակտիվանում են որոշ պարասիմպաթիկ ռեակցիա-
ներ, վախի ժամանակ` սիմպաթիկ, իսկ զզվանքի զգացողություն 
առաջանալիս ակտիվանում են և՛ սիմպաթիկ, և՛ պարասիմպաթիկ 
ռեակցիաները: Տեսակետ կա, որ սիմպաթիկ ռեակցիաների դոմի-
նանտ լինելու դեպքում հուզական սթրեսի ժամանակ դրսևորվում 
է ագրեսիվ վարք, իսկ այն անձինք, որոնց մոտ գերակշռում են 
պարասիմպաթիկ ռեակցիաները, առավել հակված են դեպրեսիա-
յի: Մի շարք հեղինակների տվյալներ վկայում են այն մասին, որ 
սիմպաթիկ կարգավորումների գերակշռության շնորհիվ բարելավ-
վում են հարմարվողական հնարավորությունները: Բանն այն է, որ 
այդ գերակշռությունը խթանում է նյարդային գործընթացների 
ամբողջացումը, սենսորային զգայունակության աճը՝ դրականորեն 
ազդելով օրգանիզմի վրա, ինչպես նաև ստեղծված իրավիճակում 
համարժեք գործելու ուժ է տալիս օրգանիզմին: Պարասիմպաթիկ 
կարգավորումների գերակշռությունը, ընդհակառակը, վատթա-
րացնում է հարմարվողական հնարավորությունները: 

Վ. Ի. Ռոժդեստվենսկայան նշում է, որ հոգնածության, երկա-
րատև միապաղաղ աշխատանքի հետևանքով աշխատունակութ-
յան անկում նկատվում է ավելի շուտ «թույլ», քան «ուժեղ» նյարդա-
յին համակարգ ունեցողների մոտ: Սակայն դրա հետ մեկտեղ կա 
տեսակետ, ըստ որի՝ սթրեսի ավելի շատ ենթարկվում են «ուժեղ» 
նյարդային համակարգ ունեցողները, հատկապես այն դեպքում, 
երբ սթրեսորը երկարատև, կրկնվող, միատեսակ ազդակ է  
(А. Л. Китаев-Смык, 1983):  

Այս ամենը վկայում է այն մասին, որ սթրեսի տարբեր հոգե-
բանական դրսևորումներն արտացոլվում են ֆիզիոլոգիական գոր-
ծառույթներում: Նշված համահարաբերակցության առկայությունը 
թույլ է տալիս օգտագործել սթրեսային փոփոխությունների ֆիզիո-
լոգիական գործառույթների բնորոշիչները՝ որպես հուզական 
սթրեսի «օբյեկտիվ» դրսևորումներ: Բայց հարկ է նշել, որ սթրեսի 



 141 

ոչ բոլոր դրսևորումներում կարելի է գտնել համահարաբերակ-
ցություն ֆիզիոլոգիական փոփոխությունների հետ: 

Սթրեսի հոգեֆիզիոլոգիական ուսումնասիրությունները թույլ 
են տալիս սթրեսը դիտարկել ոչ միայն բացասական, այլև դրա-
կան տեսանկյունից, քանի որ այն ունի նաև պաշտպանիչ նշանա-
կություն: Ուսումնասիրելով սթրեսի հոգեֆիզիոլոգիան և նրա ազ-
դեցությունը մասնագիտական գործունեության վրա՝ կարելի է եզ-
րակացնել, որ սթրեսը գործունեության հաջողությունը և գործու-
նեության ընթացքում անձի անվտանգությունն ապահովող գործոն 
է: Ուշագրավ է նաև այն փաստը, որ սթրեսին դիմակայելու ընդու-
նակությունը որոշ մասնագիտությունների կամ գործունեության 
տեսակների համար համարվում է առաջնային և կարևոր հոգեբա-
նական որակ, ինչպես, օրինակ, արտակարգ իրավիճակներում 
ռազմական կամ բժշկական գործունեության ժամանակ:  

Յուրաքանչյուր մարդ ունի սթրեսի նկատմամբ զգայունության 
իր շեմը` լարվածության այն մակարդակը, որի դեպքում գործու-
նեության արդյունավետությունը բարձրանում է, ինչպես նաև՝ 
հյուծման ճգնաժամային շեմը, երբ գործունեության արդյունավե-
տությունն ընկնում է: Հենց այս առանձնահատկությունների դի-
տարկումն էլ ապահովում է մասնագիտական գործունեության 
արդյունավետությունը, ինչը որոշ մասնագիտությունների դեպքում 
չի դիտարկվում և չի համարվում որոշիչ: 

Որոշ հեղինակների կարծիքով, սթրեսակայունությունը սթրե-
սորի ազդեցության ժամանակ բնականոն հոգեֆիզիոլոգիական 
աշխատունակությունը պահպանելու անհատական կարողությունն 
է: Այն որոշ առումով անձի հիմնական հոգեբանական որակներից 
է, քանի որ կապված է անձի նյարդային համակարգի տիպի հետ: 
Միևնույն ժամանակ սթրեսակայունությունը հոգեբանական տե-
սանկյունից համարվում է զարգացման ենթակա որակ, որին կա-
րելի է հասնել հատուկ հոգեբանական աշխատանքի միջոցով:  
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Համաձայն գիտական տեսակետների՝ յուրաքանչյուր օրգա-
նիզմ ունի երկու տեսակի ադապտացիոն պահուստներ` մակերե-
սային և խորքային: Կարճաժամկետ (սուր) սթրեսի ժամանակ ա-
ռաջին հերթին տեղի է ունենում «մակերեսային» պահուստների 
մոբիլիզացում, իսկ եթե դրանք բավարար չեն, ապա սկսվում է ա-
վելի լայն` «խորքային» պահուստների ադապտացիոն էներգիայի 
մոբիլիզացում: Որոշ մարդկանց մեջ սթրեսի ազդեցությունը չեզո-
քացնող «խորքային» պահուստները դանդաղ են գործում: Այդպի-
սի անհատներն առանձնանում են ցածր սթրեսակայունությամբ: 
Անձի սթրեսակայունությունը որոշելու հիմնական բարդությունն 
առաջանում է հոգեբանական գործոնների հանդեպ նրա ռեակ-
ցիաները գնահատելու ժամանակ44

Ս. Գրեմլինգը և Ս. Աուերբախը նշում են, որ եթե ստեղծված 
իրավիճակում առկա է ինչ-որ մի բան, որը, անձի կարծիքով, հա-
մարվում է պոտենցիալ սպառնալիք իր արժանապատվությանը 
կամ ֆիզիոլոգիական բարեկեցությանը, ապա նա, բախվելով այդ 
իրավիճակին, տագնապ և սթրես է ապրում: Այստեղ կարևոր է 
«նրա կարծիքով» արտահայտությունը, ինչն էլ նշանակում է, որ 
տագնապի և սթրեսի առաջացումը պայմանավորված է ոչ թե ար-
տաքին գործոններով, այլ տվյալ գործոնների հանդեպ անձի վե-
րաբերմունքով, այսինքն՝ անհատն ինքն է «երանգավորում» իրա-
դարձությունները, կամ դրանք իր սուբյեկտիվ ընկալման արդյունք 
են (С. Гремлинг, С. Ауэрбах, 2002):  

:  

Գոյություն ունեն մարդկանց սթրեսակայունության վրա ազ-
դող մի քանի գործոններ: Դրանք կարող են լինել կենսաբանա-
կան, սոցիալական և հոգեբանական:  

Îենսաբանական գործոններÁ µ³Å³ÝíáõÙ »Ý »ñÏáõ ËÙµÇ: 

Առաջինը ժառանգական հակումներն են: Մարդկանց ռեակցիա-

                                                 
44 Ю. В. Щербатых, Психология стресса и методы коррекции. СПб.: 

Питер, 2006, 256 с., с. 45-46. 
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ները 30%-ով պայմանավորված են գեներով, որոնք փոխանցվáõÙ 

են ծնողներից, այնպես որ որոշ մարդիկ ի սկզբանե ավելի են 
հակված սթրեսի ենթարկվելու, քան մյուսները: Հաջորդ Ï»Ýë³µ³-

Ý³Ï³Ý գործոնը մոր հղիության ընթացքն է: Եթե հղիության ըն-

թացքում կնոջ մոտ նկատվում է ստերիոիդ հորմոնի ավելցուկ, ա-
պա դա կարող է հանգեցնել այն բանին, որ երեխան առավել սուր 
արձագանքի սթրեսին:  

Սթրեսակայունության վրա ազդող սոցիալական գործոն է 
վաղ մանկական փորձը: Մինչև յոթ տարեկանն ունեցած հոգե-
տրավմատիկ ապրումները դժվարացնում են սթրեսային ռեակ-
ցիաների ընթացքը հետագա ողջ կյանքի ընթացքում: 

Հոգեբանական գործոնների թվին են պատկանում անձի 
բնավորությունը, ուղղվածությունը, հասարակական դիրքը և սո-
ցիալական միջավայրը: 

Անձի բնավորությունը: Զայրույթի, թշնամանքի, ցինիզմի, 
գրգռվածության հատկանիշներ ունեցող մարդիկ ավելի են հակ-
ված սթրես տանելու: Իսկ շփվող, բարյացակամ, հումորի զգացում 
ունեցող մարդիկ, ընդհակառակը, առավել կայուն են ճակատա-
գրի փոփոխությունների հանդեպ: Հարվարդի համալսարանի 300 
շրջանավարտների շրջանում անցկացված հետազոտությունը 
ցույց է տվել, որ ակնհայտ արտահայտված հումորի զգացում ունե-
ցող մարդիկ հեշտությամբ են հաղթահարում սթրեսը:  

Անձի ուղղվածությունը: Ակտիվ, փառասեր, անհամբեր, ան-
հանգիստ, հաջողության ձգտող մարդիկ ավելի շատ են հակված 
ենթարկվելու սթրեսի, քան այն մարդիկ, ովքեր փոքր պահանջներ 
ունեն, հասարակության մեջ բարձր դիրք գրավելու և շատ ֆինան-
սական եկամուտ ունենալու ձգտում չունեն: Կա կարծիք (սակայն 
հստակ հետազոտություններ չեն անցկացվել), որ հավատացյալ 
մարդիկ ավելի հեշտությամբ են հաղթահարում սթրեսը, քան ա-
թեիստները: 
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Հասարակական դիրք: Բարձր սթրեսակայունություն ունեն 
հասարակության մեջ բարձր դիրք գրավող մարդիկ: 

Սոցիալական շրջապատը և մտերմությունը: Որքան մարդը 
շատ բարեկամներ և ծանոթներ է ունենում, այնքան մեծ է նրա 
կայունությունը սթրեսի նկատմամբ: Դա բացատրվում է ոչ միայն 
նրանով, որ ընկերներն իսկապես պաշտպանում են մարդուն 
սթրեսորներից, այլև նրանով, որ մտերիմները կարծես վերցնում 
են ցավի մի մասը՝ կիսում են այն: Մարդը, շրջապատված լինելով 
բարյացակամ մարդկանցով, զգում է օգնություն ցուցաբերելու 
նրանց պատրաստակամությունը և հեշտությամբ է դիմակայում 
սպառնացող գործոններին: Ի հակադրություն այս ամենի` այն 
մարդիկ, ովքեր ապրում են միայնակ կամ ընտանիքում մշտական 
խնդիրներ ունեն, առավել ենթակա են սթրեսի և հաճախ են հի-
վանդանում (Ю. В. Щербатых, 2008):  

Այս կամ այն տիպի սթրեսային ծանրաբեռնվածությանը դի-
մադրելու մակարդակից ելնելով՝ սոցիոնիկայում առանձնացնում 
են սթրեսակայունության 4 խումբ, որոնք ձևավորվում են Յունգի 
«ռացիոնալություն-իռացիոնալություն» և դրանց «աջ-ձախ» բնորո-
շումների հիման վրա, ինչը պայմանավորված է ուղեղի աջ և ձախ 
կիսագնդերի աշխատանքով: 

Ձախ իռացիոնալները համարվում են առավել սթրեսակայուն: 
Նրանց առավելությունն այն է, որ արտակարգ պայմաններում 
հեշտությամբ են կարողանում լուծել խնդիրները: Իրավիճակի 
անսպասելի փոփոխությունը մոբիլիզացնում է նրանց ուժերը:  

Սթրեսի ժամանակ արդյունավետ գործելու կարողությունը 
այս տիպի մարդկանց խառնվածքի առանձնահատկություններում 
ավելացնում է լրացուցիչ բնորոշիչ` ճկունություն: 

Աջ իռացիոնալները պատկանում են սթրեսին վարժված սո-
ցիալական խմբին, որին բնորոշ է արտակարգ պայմաններին աս-
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տիճանաբար հարմարվողականությունը: Այս տիպի լրացուցիչ 
բնութագրող հատկանիշը կպչունությունն է: 

Ձախ ռացիոնալները ներկայացնում են սթրեսն արգելակող 
սոցիալական տիպը: Նրանք ընդունակ են դիմակայելու սթրեսին 
բավական երկար ժամանակ, սակայն սթրես առաջացնող յուրա-
քանչյուր ալիքի դեպքում նրանց ուժերը սպառվում են, և նրանք 
փոխում են հակազդելու իրենց մարտավարությունը՝ ճնշելով սե-
փական ապրումները: Նրանց ռացիոնալ խառնվածքի լրացուցիչ 
բաղադրիչը բյուրեղայնությունն է: 

Աջ ռացիոնալները դասվում են ոչ սթրեսակայուն սոցիալա-
կան խմբին: Նրանք բոլորից վատ են տանում սթրեսները, հատ-
կապես՝ հանկարծակի բնույթի: Չնայած արտաքին ամրակամութ-
յանը (ստոցիզմ)՝ միշտ ունենում են վատ պաշտպանված, խոցելի 
կետ, ինչպես նաև ոտքերի տակ ամուր հող ունենալու պահանջ, 
հանկարծակիությունը զրկում է նրանց դիմադրելու կարողությու-
նից: Սթրեսային իրադրություններում հայտնվելիս աջ ռացիոնա-
լիստներին անհանգստացնում են ծանր կասկածները, որոնք ի 
վերջո հանգեցնում են ներքին ընկճվածության: Նրանց ռացիոնալ 
խառնվածքում առկա է այնպիսի բաղադրիչ, ինչպիսին է միաձու-
լությունը (В. В. Гуленко, 2003):  

Այս չորս տիպերից յուրաքանչյուրը յուրովի է դիմակայում 
սթրեսին՝ ամեն անգամ բարձրացնելով դիմադրողականության 
մակարդակը: 

Սթրեսի ամենատարածված տեսակներից մեկը աշխատան-
քային սթրեսն է: Անձի աշխատանքային գործունեության բնույթը 
անձի անվտանգությունն ապահովող կարևոր պայման է: Գործու-
նեության որոշ տեսակներում, օրինակ՝ անվտանգության, ռազմա-
կան համակարգերում, այս հանգամանքը հաշվի է առնվում և կի-
րառվում է համապատասխան մոտեցում: Սակայն կան գործու-
նեության որոշ տեսակներ, որտեղ մասնագիտական սթրեսն ան-
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ընդհատ առկա է, բայց քանի որ այն ուժեղ չի արտահայտվում և 
աննկատելի է, այդ պատճառով անտեսվում է:  

Քանի որ հանրային ծառայության համակարգը ենթադրում է 
«մարդ-մարդ» փոխհարաբերություն, այն հանրային ծառայողից 
պահանջում է հուզականության բարձր աստիճան, հետևաբար են-
թադրում է սթրեսային իրավիճակների առկայություն: Աշխատան-
քային սթրես՝ ռեակցիաներ կամ հակազդումների զարգացում, 
հանդիպում է նույնիսկ առաջադեմ, լավ կառավարվող համակար-
գերում, ինչը պայմանավորված է ոչ միայն կառուցվածքակազմա-
կերպչական յուրահատկություններով, այլև աշխատանքի բնույ-
թով, աշխատակիցների հետ միջանձնային փոխհարաբերություն-
ներով և այլն: 

 Ըստ բազմաթիվ հետազոտությունների՝ մասնագիտական 
սթրեսը բավականաչափ բարդ հասկացություն է: Աշխատանքի 
հետ կապված սթրեսն ամբողջությամբ իր ազդեցությունն է ունե-
նում մարդու վրա: Մասնագիտական սթրեսի առաջացման պատ-
ճառ կարող են լինել աշխատանքային բարդությունները, հիերար-
խիկ համակարգում զբաղեցրած տեղը, մասնագիտական զար-
գացման և անձի հնարավորությունների անհամապատասխա-
նությունը, աշխատանքի վերահսկողությունը, աշխատանքային 
սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտը, աշխատաժամանակի բաշ-
խումը, աշխատանքի գնահատումը, գերծանրաբեռնվածությունը և 
այլն: 

Աշխատանքային սթրեսներին դիմակայելու հարցում մեծ դեր 
ունեն տագնապայնության, նյարդայնության մակարդակը, անո-
րոշության հանդեպ հանդուրժողականությունը: Կարելի է նաև դի-
տարկել այն սթրեսը, որն աշխատավայրից դուրս է ծագում՝ ճգնա-
ժամեր, ընտանեկան, ֆինանսական խնդիրներ և այլն:  

Ընդհանրացնելով պատկերը և համադրելով անձի կյանքի 
տարբեր բնագավառները՝ աշխատանք, ընտանիք, սոցիալական 
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միջավայր, կարելի է ասել, որ սթրեսորները բազմաթիվ են, էա-
կան ազդեցություն են ունենում առողջության վրա և կարող են 
լուրջ մարմնական և հոգեկան հիվանդությունների առաջացման 
պատճառ դառնալ: Սթրեսի մակարդակը տարբեր մարդկանց մոտ 
կարող է տարբեր լինել՝ կախված աշխատավայրից, տարբեր մաս-
նագիտության տեր անձանց մոտ տագնապայնության, անորո-
շության նկատմամբ հանդուրժողականության մակարդակից: Աշ-
խատանքային սթրեսի դրսևորումների համալիր ուսումնասիրութ-
յան արդյունքում Ջ. Գրինբերգն առանձնացրել է դրանց աղբյուր-
ները, անհատական բնութագրերը և ֆիզիոլոգիական առանձնա-
հատկությունները (Дж. Гринберг, 2002), որոնք  համակարգված 
ներկայացնելու նպատակով մշակվել և կազմվել է համապատաս-
խան գծանկար (Աղյուսակ 1): 

 

Աղյուսակ 1 
 

Աշխատանքային սթրեսածին գործոններ և դրսևորումներ 
  

Մասնագիտական սթրեսի 
աղբյուրները 

Սթրեսին նպաստող ան-
հատական բնութագրեր 

Ֆիզիոլոգիական 
 դրսևորումներ 

Աշխատանքային բարդութ-
յուններ 
 Աշխատանքային անբա-

րենպաստ պայմաններ 
 Հրատապ որոշումներ 

կայացնելու անհրաժեշ-
տություն 

 Անձի և աշխատանքային 
շահերի բախում 

 

Տագնապայնության մա-
կարդակ 
Նեյրոտիզմի մակարդակ 
Անորոշ իրավիճակնե-
րում հանդուրժողակա-
նություն 

 Աշխատունակություն 
Արյան ճնշման բարձրա-
ցում 
Արյան մեջ խոլեստերինի 
մակարդակի բարձրա-
ցում 
Սրտխփոցների հաճա-
խականություն 
Ծխախոտամոլություն 
Դեպրեսիվ տրամա-
դրություն 
Ալկոհոլից կախվածու-
թյուն 
Անբավարարվածություն 
աշխատանքից 
Շնչառական խնդիրներ 
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Հիերարխիկ համակարգում 
զբաղեցրած տեղը 
 Դերի անորոշություն 
 Դերային կոնֆլիկտներ 
 Պատասխանատվություն 

ենթակաների համար 
 Կոնֆլիկտների կանխա-

տեսում և կանխարգելում  

Ընտանեկան խնդիրներ 
 Տարիքային ճգնաժամեր 
Նյութական դժվարութ-
յուններ 
Կենցաղային խնդիրներ 

 

 Մասնագիտական աճի և 
անձի հնարավորությունների 
անհամապատասխանու-
թյունը 
  Առաջխաղացման խաթա-

րումներ 
 (արագ և դանդաղ) 
 Անվտանգության 

զգացման անկում 
 Մասնագիտական 

ընդհարումներ 

Բարձր կամ ցածր ինք-
նագնահատական 
Տագնապայնություն 
Անվստահություն 
Դեմոտիվացիա 

 

Աշխատանքի վերահսկողութ-
յան անորոշություն 
Պատասխանատվություն 
ունենալու դժվարություններ 

Պատասխանատվությու-
նից և անհաջողություն-
ներից խուսափում 

 

Աշխատանքային սոցիալ-հո-
գեբանական մթնոլորտը 
ոչ բավարար մասնակցություն 
որոշումների ընդունմանը  
Սահմանափակումներ վար-
քում 
Կազմակերպական քաղաքա-
կանություն  
Ղեկավարների, ենթակաների 
կամ գործընկերների հետ 
փոխհարաբերությունների ան-
ներդաշնակություն 

Հաղորդակցման 
հմտություններ 
Հավակնությունների մա-
կարդակ 
Նվաճումների ձգտում 
Սոցիալական դերի ըն-
կալում 
 

 

Աշխատանքային ժամանակի 
կառավարում 

Ժամանակի ընկալում, 
գնահատում և կառա-
վարման հմտություններ 

 

Աշխատանքի արդյունքի գնա-
հատում 

Հավակնությունների աս-
տիճան, քննադատական 
մտածողություն 

 

Աշխատանքային ծանրաբեռն-
վածություն 

Աշխատունակություն Հոգեկան աշխատունա-
կություն 
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Աղյուսակում ներկայացված աշխատանքային սթրեսածին 
գործոններն ու դրսևորումները պայմանավորված են կազմակեր-
պությունների գործունեության բնույթով, դրա չափերով և աշխա-
տանքի ծավալով, աշխատակազմի պատրաստվածության աստի-
ճանով ու բազմաթիվ այլ պատճառներով և դրանց ազդեցությամբ 
էլ կարող են փոփոխվել: Այսպես, օրինակ, նշվում է, որ աշխա-
տանքային սթրեսորները այն լարվածությունն ու ճնշումներն են, 
որոնք զգում ենք աշխատանքային գործունեության ժամանակ: 
Ղեկավարից աշխատավարձի բարձրացում խնդրելը, խիստ վերջ-
նաժամկետները, վրիպումները բացատրելն ու արդարացնելը աշ-
խատանքային սթրեսորներ են: Ինչպես սոցիալական սթրեսորնե-
րը, աշխատանքային աթրեսորները նույնպես տարբեր անհատնե-
րի մեջ տարբեր կերպ են դրսևորվում: Ոմանք կարող են շատ լավ 
աշխատել խիստ վերջնաժամկետների ճնշման պայմաններում, և 
դանդաղ գործընթացները ձանձրալի և ավելի սթրեսային կթվան: 
Այլ աշխատակիցներ գուցե խուճապի մատնվեն և սթրեսի են-
թարկվեն վերջնաժամկետի և պարտավորվածության չափը ծայ-
րահեղացնելու դեպքում45

Ջ. Իվանցևիչը և Մ. Մաթսոնը աշխատանքային սթրես առա-
ջացնող հիմնական գործոնները բաժանել են անձնային, միջանձ-
նային, կազմակերպչական, աշխատանքային տեսակների (J. M. 
Ivancevich, 2008): 

:  

Անձնային գործոնների շարքում նրանք առաջ են քաշում 
մարդկանց Ա և Բ տիպի բաժանելու գաղափարը: Ըստ դրա՝ Ա տի-
պի մեջ ընդգրկվում են հատկապես սթրեսային հակվածություն ու-
նեցող անձինք: Որպես կանոն՝ նրանք անհամբեր են, մրցունակ, 
զգում են, որ մշտապես գտնվում են ժամանակի ճնշման տակ: 
Իսկ Բ տիպի մարդիկ համեմատաբար ավելի մեղմ շարժուձև ու-

                                                 
45 A. Edward, Chalesworth and Ronald G. Nathan – Stress management, 

Atheneum New York, 1984, p. 328, pp. 25-26. 



 150 

նեն, ավելի քիչ հավակնոտ են և ավելի արդյունավետ են աշխա-
տում: Հետևաբար, որքան մարդն իր գործում ավելի մեծ բար-
ձունքների է հասնում, այնքան ավելի պետք է ձգտի հրաժարվել Ա 
տիպի վարքից և անցնի Բ տիպի վարքագծի:  

Միջանձնային գործոնների թվում Ջ. Իվանցևիչը և Մ. Մաթ-
սոնը նշում են խանդը և նախանձը, որոնք համարվում են հզոր 
բացասական հույզեր: Աշխատակիցների նախանձը շատ հաճախ 
շփոթում են խանդի հետ: Աշխատանքում նախանձի զգացումը, 
որպես կանոն, դիտվում է որպես չնչին մի բան և վկայում է բավա-
կանաչափ հասուն ու կայացած չլինելու մասին, իսկ խանդի զգա-
ցումը սոցիալապես ավելի ընդունված է: Աշխատանքում նախան-
ձի և խանդի ուժեղ զգացումը կարող է հանգեցնել դաժանության: 
Այդ զգացումները հիմնականում բնորոշ են ցածր ինքնագնահա-
տական ունեցող աշխատակիցներին:  

Հանրային ծառայության ոլորտում աշխատանքի արդյունավե-
տության գործոններից մեկն էլ համագործակցությունն է, որին 
հնարավոր է հասնել սթրեսային գործոնները բացառելով: Խոսքը 
վերաբերում է ղեկավարի կողմից ստեղծվող իրավիճակներին: 
Նման իրավիճակներում գերակշռող կարող են լինել աշխատողի 
ինքնագնահատականի իջեցումը, քննադատությունները և այլն: 
Խանդն ու նախանձը հիմնականում համարվում են հույզեր, ոչ թե 
սթրես, սակայն իրականում դրանք սթրեսներ են, քանի որ առա-
ջանում են աշխատանքային միջավայրում սպառնալիք զգալու 
հետևանքով:  

Կազմակերպչական գործոններից հատկանշական է պատաս-
խանատվությունը մյուսների համար: Մեծ պատասխանատվու-
թյունն ընդհանուր առմամբ կարող է հանգեցնել սթրեսի: Պատաս-
խանատվությունը սթրես է պարունակում, եթե դա զգում ես ոչ թե 
ինքդ քեզ համար, այլ մյուսների կամ ձեռնարկության: Այն կառա-
վարիչները, ովքեր աշխատում են մարդկանց հետ և պատասխա-
նատու են նրանց համար, ավելի շատ են ենթարկվում սթրեսի, 
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քան նրանք, ովքեր հիմնականում գործ ունեն առարկաների կամ 
գաղափարների հետ:  

Սթրեսածին կարող են լինել անբարենպաստ աշխատանքա-
յին պայմանները: Աղմուկը, ցուրտը, տհաճ հոտերը աշխատավայ-
րում նույնպես սթրես են առաջացնում46

Սթրեսի նկատմամբ նվազագույն հակվածություն ունեն դեր-
ձակը, հսկիչը, պահեստապետը, երեխայի խնամքով զբաղվողը, 
ուսուցիչը կամ դասախոսը, կադրերի բաժնի աշխատողը և այլն

: Մասնագիտական ինս-
տիտուտները կազմել են սթրեսին առավելագույն և նվազագույն 
հակվածություն ունեցող մասնագիտությունների ցանկ: Սթրեսի ա-
ռավելագույն հակվածություն ունեցող մասնագիտությունների 
թվին են պատկանում քարտուղարի, բժշկական լաբորատորիայի 
աշխատակցի, գրասենյակի ղեկավարի, մենեջերի, մատուցողի, 
հանքագործի մասնագիտությունները:  

47

Վերը թվարկվածներից բացի՝ աշխատանքային սթրեսի 
պատճառ է աշխատամոլությունը, որն էլ հանգեցնում է «մասնա-
գիտական այրման» («հուզական այրման սինդրոմ» երևույթը 
(անգլիալեզու գրականության մեջ այն անվանվում է «burnout») 
լայնորեն ուսումնասիրվում է Արևմուտքում): 

:  

Դիտարկված առանձնահատկությունները վերաբերում են 
նաև հանրային ծառայության ոլորտի կազմակերպություններին և 
անդրադառնում են այդ համակարգում ներգրավված աշխատա-
կիցների մասնագիտական արդյունավետության վրա:  

Այսպիսով, ուսումնասիրելով սթրեսածին գործոնների հոգե-
բանական և ֆիզիոլոգիական հիմքերը, կարող ենք փաստել, որ 
դրանք անդրադառնում են աշխատանքային գործունեության 

                                                 
46 R. Vecchio, Orgnizational behavior, Sout – western, CENGAGE 

Learning, 2006, p. 432, pp. 257-262. 
47 A. Edward, Chalesworth and Ronald G. Nathan – Stress management, 

Atheneum New York, 1984, p. 328, pp. 25-26. 
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արդյունավետության վրա, իսկ սթրեսակայունությունը մասնագի-
տական արդյունավետ գործունեության կարևոր նախապայման է: 
Հանրային ծառայության համակարգը հագեցած է հոգեբանական 
լարվածություն առաջացնող տարաբնույթ իրավիճակներով, չնա-
յած այն առավել սթրեսային մասնագիտությունների ցանկում չէ: 
Սակայն այս տիպի ծառայության գործառույթները վերլուծելիս 
ակնհայտ է դառնում սթրեսների համատարած առկայությունը, 
ինչը մասնագիտական պատրաստության և վերապատրաստման 
համակարգը վերափոխելու պահանջ է առաջացնում:  

 

 
 

Հանրային ծառայողի արդյունավետության կառավարման չորս փուլերը
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3.2. «Մասնագիտական այրում» համախտանիշի  
բնութագրման և բացահայտման հիմնահարցը  

կառավարման համակարգում 
  
Այսօր մեր երկրում օրըստօրե ընդլայնվում են մարդու մասնա-

գիտական գործունեության ոլորտները, առաջ են գալիս նոր մաս-
նագիտություններ, և ձևավորվում է մասնագիտական փոխհարա-
բերություններին հատուկ ժամանակակից մթնոլորտ: Շուկայական 
տնտեսության զարգացման միտումներով թելադրված՝ աշխա-
տանքային գործունեության բոլոր բնագավառներում նկատվում է 
մրցակցության մեծ աճ, որը խիստ պահանջներ է ներկայացնում 
կառավարման և տնտեսավարման դաշտում գտնվող կազմակեր-
պություններին, դրանց ենթակառուցվածքներին և աշխատանքի 
բուն սուբյեկտին` մարդուն: Նման մրցավազքի պայմաններում, 
երբ անհրաժեշտ է սեղմ ժամկետներում իրականացնել որևէ կա-
րևոր մասնագիտական գործառույթ, հնարավոր է, որ այդ գործա-
ռույթներն իրականացնող անձի մոտ ի հայտ գան հոգեկան գոր-
ծընթացների խաթարում, հոգեֆիզիոլոգիական փոփոխություններ 
և այլ տեղաշարժեր, որոնք անմիջականորեն անդրադառնում են 
աշխատանքի արդյունավետության վրա: 

Աշխատանքի արդյունքում անհատի մոտ կատարվում են որո-
շակի փոփոխություններ, որոնք արտահայտվում են ոչ միայն մաս-
նագիտական զարգացման մեջ, այլև նրա հոգեկանում: Հոգեբա-
նական գրականության մեջ այդ փոփոխություններն անվանում են 
«մասնագիտական շեղում» կամ «այրում»: Այսօր Հայաստանում 
սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների, աշխատաշուկայում տի-
րող իրավիճակի, աշխատատեղերի սղության պայմաններում մեծ 
կարևորություն են ձեռք բերում մասնագետների հոգեբանական 
կայունության, սթրեսադիմացկունության, «հուզական այրման» և 
հյուծվածության ուսումնասիրությունը, ախտորոշումն ու կանխար-
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գելումը: Բազմաթիվ են հիմնահարցի այժմեականությունը փաս-
տող հետազոտությունները: 

 Կառավարման և աշխատանքի հոգեբանությունում ընդուն-
ված է, որ «մարդ-մարդ» համակարգի մասնագիտություններ ունե-
ցող անձանց մոտ հուզական այրման և մասնագիտական սթրեսի 
հիմնախնդիրները խիստ արդիական են: Տեսական վերլուծությու-
նից պարզ է դառնում, որ «հուզական այրում» (emotional burn-out) 
եզրույթն առաջին անգամ օգտագործել է ամերիկացի հոգեբան  
Հ. Ֆրեդենբերգը 1974 թվականին: Նա այդ հասկացությունը մեկ-
նաբանում է որպես մարդկանց հետ անմիջականորեն շփվող 
մասնագետների առանձնահատուկ հոգեվիճակ: Ի սկզբանե այդ 
խմբին էին դասվում ճգնաժամային կենտրոններում և հոգեբուժա-
կան կլինիկաներում աշխատողները: Հետագայում դրա մեջ 
ընդգրկվեցին «մարդ-մարդ» համակարգի բոլոր այն մասնագի-
տությունները, որոնք ենթադրում են մշտական միջանձնային 
շփումներ (Л. Ф. Бурлачук, 2001)48

«Այրման» սահմանումները բազմաթիվ են, սակայն այդ 
երևույթն առավելապես դիտարկվում է որպես հաճախակի 
դրսևորվող սթրեսային հակազդում, որն առաջ է եկել միջին ին-
տենսիվության երկարատև մասնագիտական սթրեսների արդյուն-
քում: Այս առումով «այրման» համախտանիշը մի շարք հեղինակ-
ներ համարում են «մասնագիտական այրում», ինչը թույլ է տալիս 
երևույթը դիտարկել որպես մասնագետի տևական աշխատանքա-
յին գործունեության հետևանքով առաջացող անձնային դեֆորմա-
ցիա: Ընդ որում, այս համախտանիշը հատուկ է այն մասնագի-
տությունների ներկայացուցիչներին, որոնք աշխատանքի ընթաց-
քում իրականացնում են բազմաբնույթ շփումներ (Ю. Александров-

: 

                                                 
48 H. Freudenberg, Staff burn-out. Journal of Social Issues. 1974, 266 

p., Maslach, C. and Jachson, S. E., The measurement of experienced 
burnout. Journal of Occupational Behaviour, 2, 99-113, 1981. 
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ский, 1976, Ф. Е. Василюк, 1984)49

 

: «Այրման» համախտանիշն ա-
ռավել վառ է դրսևորվում այն դեպքում, երբ մասնագետի հաղոր-
դակցումը հագեցած է հուզականությամբ, և պահանջվում է հա-
ղորդակցման բանիմացություն ու խոր գիտելիքներ: Նշյալ հա-
մախտանիշի առաջացման հավանականությունը մեծացնում է ա-
պակառուցողական շփումների թիվը: Հետևաբար «այրումը» հա-
րաբերակցվում է այն շփումների թվի և որակի հետ, որոնք տվյալ 
մասնագետն ունեցել է աշխատանքային գործունեության ընթաց-
քում (Գծապատկեր 4): 

Գծապատկեր 4 
 

 

«Այրման» համախտանիշի եռաչափ մոդելը. 
«այրման» hամախտանիշն աշխատավայրում 

                                                 
49 В. Е. Орел, «Феномен «выгорания» в зарубежной психологии: 

эмпирические исследования», Психологический журнал. 2001, Т. 22, № 1, 
с. 12-17. 

Судаков К. В., Системные механизмы эмоционального стресса. М., 
Медицина, 1982, 232 с. 
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Ներթա-
փանցում 

 
 
 
 
 
 
 Աշխատանքային 

սթրեսորներ 

Այրում 
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Հայտնի են «այրման» երեք մոդել և դրանց գնահատման հա-
մապատասխան մեթոդաբանությունը: Համաձայն առաջին միա-
չափ մոդելի` «այրումը» ֆիզիկական, հոգեկան և հուզական հյուծ-
վածության վիճակ է, որի պատճառը երկար ժամանակ հուզակա-
նորեն գերհագեցած շփման իրադրություններում գտնվելն է: Հա-
մաձայն այս մեկնաբանության՝ «այրման» համախտանիշը դիտ-
վում է որպես «խրոնիկ հոգնածություն»: Միաչափ մոտեցման 
կողմնակիցները «այրումը» չեն վերագրում որոշակի մասնագի-
տական խմբերի. նրանք երևույթը մեկնաբանում են ավելի լայն ի-
մաստով:  

Երկրորդ մոդելն առաջարկել են հոլանդացի հետազոտողնե-
րը, որոնք «այրումը» դիտում են որպես երկչափ կառույց` նրա 
բաղկացուցիչ մասեր համարելով հուզական հյուծվածությունը և 
ապաանհատականացումը (դեպերսոնալիզացիա). վերջինս դըր-
սևորվում է գործընկերների և ենթակաների հետ հարաբերություն-
ների վատթարացմամբ, ընկերական և ընտանեկան շփումների 
սահմանափակմամբ, երբեմն էլ` սեփական անձի հանդեպ վերա-
բերմունքի փոփոխությամբ:  

Կառավարման հոգեբանությունում առավել տարածված է 
«այրման» համախտանիշի եռաչափ մոդելը: Ըստ այս մոդելի` «այ-
րումը» հուզական հյուծվածության, ապաանհատականացման (դե-
պերսոնալիզացիա) և սեփական անձնային ձեռքբերումների ռե-
դուկցիայի համախտանիշ է (А. Маслоу, 1999): Հուզական հյուծվա-
ծությունը դիտվում է որպես «այրման» հիմնական բաղկացուցիչ և 
դրսևորվում է անտարբերությամբ կամ ծայրահեղ հուզականութ-
յամբ: Երկրորդ բաղկացուցիչը` ապաանհատականացումը, ար-
տահայտվում է մարդկանց հանդեպ վերաբերմունքի փոփոխութ-
յամբ: «Այրման» երրորդ բաղկացուցիչը` անձնային ձեռքբերումնե-
րի ռեդուկցիան, կարող է արտահայտվել սեփական անձը, մաս-
նագիտական որակները և հաջողությունները թերագնահատելու 
միտման մեջ, գործնական ձեռքբերումների և հնարավորություն-

Այրում 
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ների հանդեպ բացասական վերաբերմունքի կամ սեփական ար-
ժանապատվության ռեդուկցիայի, հնարավորությունների և այլ 
անձանց հանդեպ ունեցած պարտավորությունների սահմանա-
փակմամբ (В. Б. Никишина, Т. Д. Василенко, 2004):  

Այսպիսով, ակնհայտ է, որ մասնագիտական գործունեության 
ոլորտում «այրման» համախտանիշի հոգեբանական ուսումնասի-
րության արդիականությունը պայմանավորված է աշխատանքային 
գործունեության արդյունավետության բարելավման պահանջով, 
փորձառու և բանիմաց մասնագետների պրոֆեսիոնալ որակների և 
կայուն հոգեբանական վիճակի պահպանման անհրաժեշտությամբ: 
Բազմաթիվ հետազոտություններում ապացուցված է, որ մասնագի-
տական գործունեության ոլորտում սթրեսածին գործոնների 
առկայությունը մեծապես ազդում է աշխատանքի արդյունավետութ-
յան վրա, ապակայունացնում է աշխատանքային խմբի ներքին սո-
ցիալ-հոգեբանական մթնոլորտը, խաթարում է աշխատանքային 
գործընթացի բնականոնությունը, լարվածություն է առաջացնում 
միջանձնային հարաբերությունների և շփումների դաշտում և, վեր-
ջապես, բացասաբար է անդրադառնում գործունեության սուբյեկտի 
ընդհանուր ֆիզիկական և նյարդահոգեկան վիճակի վրա: 

 Հոգեբանության տեսանկյունից անհրաժեշտ է նաև հաշվի 
առնել անհատական առանձնահատկությունները և այն խմբի յու-
րահատկությունները, որտեղ իրականանում է հարմարվելու գոր-
ծընթացը: Հոգեբանական հարմարման արդյունավետությունն 
ուղղակիորեն կախված է միկրոսոցիալական փոխազդեցության 
կազմակերպումից, որն իրականացնում է այդ խմբի կառավարիչը: 
Աշխատանքային միջավայրում կոնֆլիկտային իրավիճակի առկա-
յության դեպքում նկատվում են ոչ ձևական շփումներ հաստատե-
լու դժվարություններ, հարմարվելու խանգարումներ, որոնք առա-
վելապես դրսևորվում են աշխատանքից դուրս շփումներում, բայց-
ևայնպես ազդում են մթնոլորտի վրա: Հարմարվելու հետ անմիջա-
կանորեն կապված են միջավայրի և շրջապատի մարդկանց հոգե-
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բանական յուրահատկությունները: Այսպիսով, տեսնում ենք, որ 
արդյունավետ հոգեբանական հարմարումը բարենպաստ մասնա-
գիտական գործունեության և աշխատակցի հոգեբանական կայու-
նության նախադրյալներից մեկն է: 

Կառավարման մասնագիտություններում սթրեսային իրավի-
ճակներն առաջանում են իրադարձություններին զուգընթաց, 
բխում են արագ որոշումներ կայացնելու անհրաժեշտությունից, 
աշխատանքի ռիթմից և բնույթից, ինչպես նաև անձանց անհա-
տական առանձնահատկությունների անհամապատասխանությու-
նից: Աշխատանքի ընթացքում սթրեսային իրավիճակների առա-
ջացման գործոն կարող են լինել տեղեկացվածության պակասը 
կամ դրա հակասականությունը, աշխատանքը կատարելու ան-
հասկանալի հրահանգներն ու պահանջները, ճգնաժամային պայ-
մանները, որոշում կայացնելու ժամանակ ռիսկի դիմելու գործոնը 
և այլն: Մասնագիտական այրման պատճառով մարդն իր աշխա-
տանքային օրվա մեծ մասն անցկացնում է անիմաստ, վտանգում 
է իր կարիերան և աշխատանքի արդյունավետությունը, զբաղված 
լինելով՝ իրականում պարապ է: Դա նկատելի է հատկապես ի-
դեալիստների և էնտուզիաստների մոտ, որոնք աշխատանքում 
սահմանում են իրենց համար չափազանց բարձր նշաձողեր, ինչ-
պես նաև այն մասնագետների մոտ, ովքեր աշխատանքի բերու-
մով շատ են շփվում տարբեր մարդկանց հետ: Որոշ ժամանակ 
անց այդ մարդկանց համակում է բացասական զգացում՝ անհու-
սություն, հիասթափություն, թուլություն և այլն: «Ես» կոնցեպցիան 
համապատասխանաբար ստանում է բացասական երանգավո-
րում, ձևավորվում է ապակառուցողական դիրքորոշում դեպի աշ-
խատանքը, գործընկերները և կյանքը առհասարակ: 

Մարդու հոգեկանի վրա մասնագիտական գործունեության 
ազդեցության տարբեր աստիճաններն ու մակարդակները նկա-
րագրելու համար գրականության մեջ շրջանառվում են մի խումբ 
եզրույթներ. օրինակ` մասնագիտական դեֆորմացիա` շեղում, 
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մասնագիտական պիտանիություն կամ ոչ պիտանիություն, խրո-
նիկական հոգնածություն, մասնագիտական սթրես, մասնագիտա-
կան այրում և այլն (Հ. Մ. Ավանեսյան, 2010թ., Л. Ф. Бурлачук, 
2001, Ю. Турачев, Б. Иовлев, 1976)50

«Մասնագիտական այրում» գաղափարի մյուս «կնքահայրը» 
սոցիալական հոգեբան Կ. Մասլաչն է: Նա այդ հասկացությունը 
սահմանել է իբրև ֆիզիկական և հուզական հյուծվածության հա-
մախտանիշ, որի դեպքում անձի մեջ ձևավորվում է ցածր ինքնա-
գնահատական, բացասական վերաբերմունք աշխատանքի 
նկատմամբ, ապրումակցման կորուստ գործընկերների հանդեպ: 
Ինչպես ցույց է տալիս համապատասխան գրական աղբյուրների 
ուսումնասիրությունը, «մասնագիտական այրում» և «հուզական 
այրում» հասկացությունների իմաստային և բովանդակային շրջա-
նակները համընկնում են, ուստի հարմար ենք գտնում նույնացնել 
դրանք (Ю. Турачев, Б. Иовлев и др., 1976)

: Դրանցից յուրաքանչյուրն 
արտացոլում է այն տեսանկյունը, որով տարբեր հետազոտողներ 
մեկնաբանում են անձի՝ մասնագիտական լարված և տևական 
գործունեության համատեքստում առաջ եկող հոգեկան և ֆունկ-
ցիոնալ վիճակը: Դա վկայում է, որ գրականության մեջ հանդիպող 
բազմազան տերմիններն ու սահմանումները, ըստ էության, բնու-
թագրում են նույն երևույթի տարբեր կողմերը կամ դրսևորում-
ները: 

51

                                                 
50 Ռ. Վ. Աղուզումցյան, Հոգեբանական անվտանգությունը կազմա-

կերպություններում, «Անձի զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային 
գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 10-12: 

: Մասնագիտական և 

В. Е. Орел, «Феномен «выгорания» в зарубежной психологии: 
эмпирические исследования», Психологический журнал. 2001, Т.22, № 1, 
с. 12-17. 

51 Т. В. Форманюк, Синдром профессионального сгорания как пока-
затель профессиональной дезадаптации учителя, Вопросы психологии, 
1994, 4, с. 24-29. 



 160 

աշխատանքային ոլորտում ձևավորվող «այրման» երևույթներն 
ունեն բարդ ծագումնաբանություն և լուրջ հետք են թողնում մար-
դու հոգեկերտվածքի վրա, ինչը թույլ է տալիս այրման բազմա-
բնույթ նշանները, դրսևորումներն ու տարբերակները խմբավորել 
«համախտանիշ» հասկացության ներքո:  

Այսպիսով, մասնագիտական կամ հուզական այրման հա-
մախտանիշը (ՀԱՀ) հուզական, հոգեկան և ֆիզիկական հյուծվա-
ծության այն վիճակն է, որը զարգանում է իբրև աշխատավայրում 
ծավալվող չհանգուցալուծված խրոնիկական սթրեսի արդյունք: 
Այն հատուկ է աշխատանքին անմնացորդ նվիրված և այլ մարդ-
կանց հանդեպ հոգածություն պահանջող մասնագիտություն ունե-
ցող անձանց: 

Հուզական այրման համախտանիշի էությունը վերծանելու հա-
մար անհրաժեշտ է դիտարկել այն առաջ բերող ներքին և արտա-
քին գործոնները (В. Бахур, 1997, Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов, 
2001): Արտաքին գործոններն են` շարունակաբար լարված հոգե-
հուզական գործունեություն, գործունեության կազմակերպման ա-
պակայունացում, կատարվող գործառույթների և գործողություննե-
րի համար պատասխանատվության բարձր աստիճան, մասնագի-
տական գործունեություն ծավալելու համար հոգեբանական մթնո-
լորտ (կոնֆլիկտայնություն ուղղահայաց հարթությունում` «ղեկա-
վար-ենթակա» համակարգում, և հորիզոնական հարթությունում` 
գործընկերների միջև), հոգեբանորեն բարդ կոնտինգենտ, որի 
հետ գործ ունի մասնագետը: 

ՀԱՀ-ի առաջացման ներքին գործոններն են` հուզական ռիգի-
դության հակվածություն, մասնագիտական գործունեության ի-
րադրության ինտենսիվ ներքնայնացում (ընկալում և վերապրում) 
և մասնագիտական գործունեության մեջ հուզական հակազդման 
ցածր մոտիվացիա:  

Հուզական այրման համար ներքին և արտաքին նպաստավոր 
գործոնների համադրությունը պարարտ հող է մասնագիտական 
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այրման համախտանիշի ձևավորման համար: Ցանկացած հա-
մախտանիշ, այդ թվում նաև մասնագիտական գործունեության 
արդյունքում հանդես եկող հուզական այրման համախտանիշը մի 
խումբ նշանների և ախտանիշների դինամիկ, բայց միևնույն ժա-
մանակ կուռ ամբողջություն է: ՀԱՀ-ը վերլուծող տեսաբանների և 
պրակտիկ հոգեբանների աշխատանքներում նկարագրվում են 
ամենատարբեր ախտանիշներ, բայց, այնուամենայնիվ, այդ խճա-
նկարից կարելի է առանձնացնել առավել ցայտուն դրսևորվող և 
հաճախ հանդիպող մի շարք նշաններ: 

Առանձին խումբ են կազմում հուզական այրման համախտա-
նիշի հիմնական ախտանիշները` հարաբերությունների վատթա-
րացում գործընկերների և հարազատների հետ, գործընկերների 
նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի աճ, կոֆեինի, նիկոտի-
նի, ալկոհոլի չարաշահում, հումորի զգացման կորուստ, անհաջո-
ղակության և մեղքի մշտական զգացում, բարձր գրգռվողականու-
թյուն աշխատանքի վայրում ու տանը, տագնապի և մշտական 
վտանգի զգացողություն և այլն:  

Հետազոտությունների ամփոփումը ցույց տվեց, որ այրման 
համախտանիշ ունեցող մարդկանց մեջ սովորաբար նկատվում են 
հոգեախտաբանական, հոգեմարմնական, մարմնական ախտա-
նիշների համադրություն և սոցիալական դիսֆունկցիայի հատկա-
նիշներ: Հոգեբանական այրման համախտանիշով տառապող 
մարդկանց մեջ հաճախ առանց պատճառի նկատվում է հոգնա-
ծություն, աշխատանքի նկատմամբ բացասական վերաբերմունք, 
ուշադրության, հիշողության և քնի խանգարումներ: Հնարավոր են 
տագնապային, դեպրեսիվ խանգարումներ, փսիխոակտիվ նյութե-
րից կախվածության առաջացում: 

Իբրև հուզական այրման առանցքային նշաններ՝ Տ. Վ. Ֆոր-
մանյուկն իր հետազոտությունում առանձնացրել է՝ 

1. մարդու՝ հյուծմանը դիմակայելու հուզական «Ես»-ի կարո-
ղությունների վերջնակետը, անհատական սահմանը. 
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2. ներքին հոգեբանական փորձը, որը ներառում է զգաց-
մունքները, դիրքորոշումները, դրդապատճառները, սպա-
սումները և այլն. 

3. անհատական բացասական փորձը՝ կուտակված հիմ-
նախնդիրները, դիսթրեսը, դիսկոմֆորտը, դիսֆունկցիա-
ները և դրանց բացասական հետևանքները52

Ընդհանրացնելով տարբեր մոտեցումներն ու դասակարգում-
ները՝ նշենք հուզական այրման հիմնական ախտանիշները

: 

53

 ակտիվ մասնագիտական աշխատանքից բխող հոգնա-
ծություն, հյուծվածություն, սպառում. 

. 

 հոգեմարմնական խնդիրներ (արյան ճնշման տատանում-
ներ, գլխացավեր, մարսողական և սրտանոթային համա-
կարգերի ախտահարում, նևրոլոգիական խանգարումներ). 

 անքնություն. 
 բացասական վերաբերմունք այցելուների, հաճախորդների 

հանդեպ` նախկինում եղած դրական, բարյացակամ հարա-
բերությունների փոխարեն. 

 բացասական տրամադրվածություն կատարվող աշխա-
տանքի հանդեպ. 

 անձնային դիրքորոշումների կարծրացում, շփման և գոր-
ծունեության մեքենայացում, գիտելիքների պատրաստի 
ձևերի յուրացում, աշխատանքային գործողությունների 
ցանկի կրճատում, մտածական գործողությունների ռիգի-
դություն. 

                                                 
52 Т. В. Форманюк, Синдром профессионального сгорания как 

показатель профессиональной дезадаптации учителя, Вопросы 
психологии, 1994, 4, с. 24-29. 

53 Международная классификация болезней (МКБ-Х). Рубрика Z73, 
«Стресс, связанный с трудностями поддержания нормального образа 
жизни», 17, с. 51. 
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 ագրեսիվ միտումներ (ցասում և գրգռվածություն գործըն-
կերների և այցելուների հետ շփվելիս). 

 ֆունկցիոնալ, բացասական վերաբերմունք սեփական ան-
ձի նկատմամբ. 

 տագնապալի վիճակներ. 
 հոռետեսական տրամադրվածություն, դեպրեսիա, ծավալ-

վող իրադարձությունների անիմաստ լինելու զգացողու-
թյուն. 

 մեղքի զգացում: 
Ինչպես երևում է, ՀԱՀ-ը սերտորեն առնչվում է խրոնիկական 

հոգնածության համախտանիշի հետ (ԽՀՀ). այդ երկու համախ-
տանիշները կազմում են մասնագիտական դեֆորմացիայի (շեղ-
ման) բովանդակային բնութագիրը, և չնայած ախտանիշների 
նմանությանը` դրանք ունեն զգալի տարբերություններ: ԽՀՀ-ը 
կապված է աշխարհի և այլ մարդկանց մասին գիտելիքների 
պատրաստի ձևերի ընդունման հետ: Օրինակ՝ այն դրսևորվում է 
բժիշկների մոտ, որոնց գիտակցությունը «կարծրանում է», և ձևա-
վորվում է գործառական մոտեցում ընդհանրապես մարդկանց և 
հատկապես հիվանդների նկատմամբ (Ю. Александровский, 1976, 
Ю. Турачев, Б. Иовлев и др., 1976): 

Ինչ վերաբերում է ՀԱՀ-ին, ապա դա նկատվում է այն մաս-
նագետների մոտ, որոնք ի սկզբանե օժտված են ստեղծագործա-
կան մեծ ներուժով, մարդկանց հանդեպ ունեն ջերմ վերաբեր-
մունք, նվիրված են իրենց գործին: ՀԱՀ-ը անձի կողմից մշակված 
հոգեբանական պաշտպանության մեխանիզմ է` ի պատասխան 
հոգետրավմատիկ ներգործության, հույզերի մասնակի կամ լրիվ 
բացառման, դրանց էներգետիկայի նվազման: 

ՀԱՀ-ը հուզական, իսկ ամենից հաճախ` մասնագիտական 
գործունեության ձեռքբերովի կարծրատիպ է: Այրումը մասամբ 
գործառական կարծրատիպ է, քանի որ թույլ է տալիս մարդուն չա-
փավորել և խնայողաբար ծախսել իր էներգետիկ պաշարները: 
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Միևնույն ժամանակ կարող են ի հայտ գալ դրա դիսֆունկցիոնալ 
հետևանքները, երբ այրումը բացասաբար է անդրադառնում մաս-
նագիտական գործունեության և գործընկերների միջև հարաբե-
րությունների վրա: ՀԱՀ-ը անձի մասնագիտական շեղման ձև է: 
Իրականության ընկալման այդ կարծրատիպը ձևավորվում է մի 
շարք ներքին ու արտաքին գործոնների ազդեցությամբ: 

Ինչպես տեսնում ենք, գոյություն ունեն տարբեր տեսակետ-
ներ ՀԱՀ-ի առաջացման և զարգացման պատճառների վերա-
բերյալ: Մի շարք հետազոտողների կարծիքով, դրա զարգացման 
հիմնական նախադրյալները կազմակերպչական խնդիրների և 
անհարթությունների մեջ են: Ըստ նրանց՝ համախտանիշի առա-
ջացման պատճառներն են՝ բարձր աշխատանքային ծանրաբեռն-
վածությունը, իրադրությունը վերահսկելու անբավարար ընդունա-
կությունը, աշխատանքից բավարարված չլինելը, բարոյական և 
նյութական ոչ բավարար խրախուսանքը և այլն54

Հետազոտությունների արդյունքում առանձնացվել են ՀԱՀ-ին 
առավել հակված մարդկանց հետևյալ խմբերը` «մանրախնդիր` 
պեդանտ», «ցուցադրական», «էմոտիվ»: Գոյություն ունեն բնավո-
րության մի շարք գծեր, որոնք կանխորոշում են հուզական 
այրման առաջացումը և մարդուն դարձնում են մասնագիտական 
այրման պոտենցիալ «զոհ»: Դրանցից են՝ անվստահությունը սե-
փական ուժերի հանդեպ, անհամբերությունը, անհանդուրժողա-
կանությունը, ավանդական արժեքների պահպանումը կամ պահ-
պանողականությունը, վերահսկման և խրախուսման մեծ պահան-

: Մյուս խմբի հե-
ղինակներն ավելի շատ կարևորում են մասնագետների անձնային 
բնութագրերը` ցածր ինքնագնահատական, բարձր նևրոտիզմ, 
տագնապայնություն, ինքնավստահություն և այլն:  

                                                 
54 Е. Ю. Райкова, Терапия и профилактика профессионального 

выгорания у представителей помогающих профессий, Молодой ученый. 
2011, № 5, т. 2, с. 92-97. 
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ջը: Մի շարք հեղինակներ նշում են ծայրաստիճան պարտաճանա-
չությունը, չափազանց մեծ նվիրումը և նվիրվածությունը, աշխա-
տանքից վերանալու` վերացարկվելու անկարողությունը, իդեալիզ-
մը, պերֆեկցիոնիզմը55

Աշխատանքի բովանդակության և կառուցվածքի առանձնա-
հատկություններից, որոնք կարող են հուզական այրման պատճառ 
դառնալ, առանձնացնում են մասնագիտական ոչ բավարար ինք-
նուրույնությունը, դերային կոնֆլիկտները, դերային անորոշությու-
նը աշխատակազմում, միջանձնային շփումների գերլարվածությու-
նը, հանրության կամ մարդկանց լայն զանգվածների հետ տար-
վող լարված աշխատանքը, անձնական նվաճումների հասնելու 
սահմանափակ հնարավորությունները, գերբեռնվածությունը և 
այնպիսի արտաքին սթրեսորներ, ինչպիսիք են աղմուկը, վատ լու-
սավորությունը, աշխատանքային անբավարար պայմանները և 
այլն: Մասնագիտական այրման ենթարկված աշխատակիցները 
հաճախ ղեկավարին են ներկայացնում բողոքներ աշխատանքի 
արդյունքների գնահատման և խրախուսման ոչ հստակ համա-
կարգի, անբավարար հետադարձ կապի և քանակը ապահովելով՝ 
որակի անկման վերաբերյալ:  

: 

Նկատի առնելով սույն հիմնախնդրի կիրառական նշանա-
կությունը, երևան հանված խնդիրները և վերլուծության արդյուն-
քում բացահայտված փաստերը` կարելի է կառուցել, կազմել 
«մարդ-մարդ» համակարգում ներգրավված անձանց մասնագի-
տական պատկերը (պրոֆեսիոգրամա)՝ դրանցում ներառելով այն 
անձնային առանձնահատկությունները, որոնց առկայությունը «ա-
պահովագրում է» մասնագետին աշխատանքային գործունեության 
հետևանքով առաջ եկող «մասնագիտական այրման համախտա-
նիշից»: Նշյալ համախտանիշի ձևավորումը պայմանավորող անձ-

                                                 
55 М. М. Скугаревская, Синдром эмоционального выгорания. 

Скугаревская М. М., Медицинские новости. 2002, № 7, с. 3-9. 
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նային առանձնահատկությունների և որակների իմացությունը 
թույլ կտա աշխատակազմը համալրելիս և մասնագիտական ընտ-
րություն կատարելիս ուշադրություն դարձնել ոչ միայն մասնագի-
տական գիտելիքներին, որակներին և հմտություններին, այլև ան-
ձի հոգեբանական բնութագրին: 
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ԳԼՈՒԽ IV 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Հանրային ծառայողների պատրաստման համակարգի վերա-

բերյալ միջազգային տվյալների վերլուծությունը թույլ է տալիս եզ-
րակացնել, որ արտասահմանյան տարբեր երկրներում գոյություն 
ունեն տարբեր մոտեցումներ հանրային ծառայողների պատ-
րաստման խնդրին: Հանրային ծառայողների պատրաստման ընդ-
գրկվածությունը կրթական համակարգում ևս տարբեր է: Եթե դի-
տարկելու լինենք կրթական ծրագրերի թվաքանակը ըստ երկրնե-
րի, ապա կտեսնենք, որ հանրային ծառայողների պատրաստ-
մանն ուղղված ամենաշատ կրթական ծրագրեր առկա են  
ԱՄՆ-ում՝ ավելի քան 200 կրթական ծրագիր, որոնցից 17-ը տեղա-
բաշխված է Կալիֆոռնիայում: Դա թերևս պայմանավորված է 
ԱՄՆ-ում նահանգների մեծ թվով: Հետաքրքրական է Չինաստա-
նի մոտեցումը, որտեղ թեև տարածաշրջանները բազմաթիվ են, 
սակայն առկա է ընդամենը մեկ ազգային կրթական ծրագիր, ինչը 
պայմանավորված է նրանց միասնական քաղաքական ռազմավա-
րությամբ: Ճապոնիան նույնպես ունի ընդամենը երկու ազգային 
խոշոր ծրագիր, իսկ Իսպանիան՝ մեկ ազգային և չորս այլ կրթա-
կան ծրագրեր: Դրանք սակաթիվ են նաև Գերմանիայում՝ ընդա-
մենը երեքը: Ֆրանսիան իրականացնում է հանրային ծառայողնե-
րի պատրաստման տասներեք ծրագիր, Հնդկաստանը՝ յոթ, Իտա-
լիան՝ չորս, Ավստրալիան՝ ութ, Միացյալ Թագավորությունը՝ տա-
սը, Ռուսաստանը՝ չորս և այլն: Ինչպես տեսնում ենք, հանրային 
ծառայողների պատրաստման կրթական ծրագրերի իրականացու-
մը կախված չէ ազգաբնակչության թվից, և այդտեղ հնարավոր չէ 
որևէ օրինաչափություն առանձնացնել: 
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4.1. Հանրային ծառայողների պատրաստման 
գործընթացում հոգեբանական բաղադրիչի  

կիրառման փորձի վերլուծություն 
 
Հանրային ծառայողների պատրաստումը զարգացած և զար-

գացող երկրների կարևոր խնդիրներից է: Ժամանակակից հետա-
զոտություններում հաճախ են հանդիպում հանրային ծառայողներ 
պատրաստելու տարբեր մոտեցումներ, որոնց նպատակը պետու-
թյան գործառույթներն իրականացնելու համար հոգեբանորեն, 
բարոյապես, մասնագիտորեն պատրաստ անձ կրթելն է: Հանրա-
յին ծառայողի մասնագիտական գործունեությանն են անդրա-
դառնում տարբեր գիտական ուղղություններ, որովհետև հարցը 
պահանջում է միջգիտական մոտեցում, և որևէ մեկ առանձին գի-
տության շրջանակներում դրա քննարկումը արդյունավետ չի 
կարող լինել: Ժամանակակից հասարակությունը հանրային ծա-
ռայողի գործունեության խնդիրները շատ հաճախ լուծում է՝ անդ-
րադարձ կատարելով հասարակության զարգացման պատմական 
հիմքերին: Հանրային ծառայողների պատրաստման վերաբերյալ 
մոտեցումները հաճախ հիմնվում են առաջավոր երկրների փորձի 
վրա: Հանրային ծառայության ոլորտում կատարված սոցիալ-հո-
գեբանական հետազոտությունները որոշիչ են հասարակության 
կառավարման գործընթացում. դրանք պետական քաղաքակա-
նության և պետծառայողների աշխատանքը գնահատելու առումով 
կարևոր դերակատարություն ունեն: Ինչպես նաև անժխտելի է 
պետական քաղաքականության դերը պետական ծառայության 
ոլորտում բարձր որակ ապահովելու գործում:  

 Հանրային ծառայության ոլորտում տարբեր երկրների հոգե-
բանական մոտեցումների համեմատական վերլուծությունից պարզ 
է դառնում, որ դրա կայացման գործընթացում տարբեր հոգեբա-
նական ոլորտներում նկատվում են որոշակի ընդհանրություններ: 
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Այս ոլորտում փոփոխությունների դինամիկան արտացոլվում է 
բնակչության զբաղվածության ցուցանիշներում, ծառայողական 
փոխհարաբերություններում, արտադրության ծավալում, կադրա-
յին քաղաքականության մեջ, աշխատակիցների մասնագիտական 
բանիմացության մեջ: Հանրային ծառայողների վերապատրաստ-
ման և լրացուցիչ կրթության հոգեբանական տարրերի համալիր 
հետազոտության ներկա փուլում մենք անդրադարձել ենք խնդրի 
ուսումնասիրություններին և դրա հետ կապված արդիական այլ 
հարցերի՝ տարբեր երկրների օրինակով:  

 Օրինակ՝ ֆրանսիացի հոգեբանների հետազոտություններում 
նշվում է, որ պետական ծառայության որակի կատարելագործման, 
ֆինանսական միջոցների խնայման և կառավարման ձևերի 
մշտական փոփոխությունների անհրաժեշտություն է առաջանում: 
Պետական կառավարման ոլորտում սահմանափակումները պայ-
մանավորված են պարտականություններով, պետական ծառայող-
ների դրդապատճառներով և հոգեբանական կանխատեսելի գոր-
ծոններով56

Անգլիացի հետազոտողների աշխատանքներում ևս անդրա-
դարձ է կատարվել հանրային ծառայության ոլորտում միջոցների 
խնայման և բարձր որակի ծառայություն մատուցելու անհրաժեշ-
տության խնդրին

: 

57

                                                 
56 S. 

: Հեղինակները վերլուծել են տվյալ հարցին վե-
րաբերող բազմաթիվ հետազոտություններ, որտեղ նշվում է հան-
րային ծառայողների և մասնավոր հատվածի աշխատողների 
դրդապատճառների տարբերության մասին:  

Castaing, The Effects of Psychological Contract Fulfillment and 
Public Service Motivation on Organizational Commitment in the French Civil 
Service/Public Policy and Administration, Spring 2006, vol. 21 no. 1, pp. 84-
98. 

57  J. A.‐M. Coyle‐Shapiro,  I. Kessler, The Employment Relationship in 
the UK Public Sector: A Psychological Contract Perspective) Journal of Public 
Administration Research and Theory (2003)13 (2): pp. 213-230. 

http://ppa.sagepub.com/search?author1=S%C3%A9bastien+Castaing&sortspec=date&submit=Submit�
http://jpart.oxfordjournals.org/search?author1=Jacqueline+A.%E2%80%90M.+Coyle%E2%80%90Shapiro&sortspec=date&submit=Submit�
http://jpart.oxfordjournals.org/search?author1=Ian+Kessler&sortspec=date&submit=Submit�
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Հանրային ծառայության վերաբերյալ հետազոտություն էր 
կատարել Ջ. Ա. Քոլ-Շապիրոն: 5709 անձանց շրջանում անցկաց-
ված հարցման նպատակը կազմակերպության աշխատակիցների 
և ղեկավարության փոխհարաբերությունների ուսումնասիրումն 
էր: Արդյունքների մեկնաբանությունը հաստատեց այն վարկածը, 
որ հանրային ծառայողներն իրենց ղեկավարների հետ պարբե-
րաբար շփվելու պահանջ են զգում58: Շվեյցարացի հետազոտող-
ները բացահայտեցին հանրային ծառայողների առաջնորդող 
վարքի վերափոխման և կազմակերպչական վարքի միջև փոխ-
կապվածությունը: 569 մենեջերի հետ իրականացված կառուց-
վածքային մոդելավորմամբ հաստատվել է այն ենթադրությունը, 
որ ղեկավարի և աշխատակիցների միջև անուղղակի փոխհարա-
բերությունները, նրանց լիդերի որակների փոփոխություններն 
անդրադառնում են պետական հատվածի իրական արժեքների 
վրա59

 Հանրային ծառայողների մասնագիտական կատարելագոր-
ծումը մասամբ պայմանավորված է կրթական և վերապատրաստ-
ման մոտեցումներով: Հայաստանում կատարված որոշ հետազո-
տություններ ևս հաստատում են, որ ամենատարբեր պաշտոնա-
կան մակարդակներում անհրաժեշտ է հաշվի առնել հանրային 
ծառայողների նպատակաուղղվածությունը, պարտականություննե-
րը, կառավարչական գործունեության փորձը, ուսուցման դրդա-
պատճառը: 2011 թվականից ՀՀ պետական կառավարման ակա-

:  

                                                 
58  J. A.‐M. Coyle‐Shapiro,  I. Kessler, The Employment Relationship in 

the UK Public Sector: A Psychological Contract Perspective)Journal of Public 
Administration Research and Theory (2003)13 (2): pp. 213-230. 

59 A. Ritz, Giauque D.,  Varone F., Anderfuhren-Biget S., From 
Leadership to Citizenship Behavior in Public Organizations) Review of Public 
Personnel Administration June 2014 vol. 34 no. 2, pp. 128-152. 

The Ideal of Public Service. Reflections on the Higher Civil Service in 
Britain. L., N.Y, 2007. 

http://jpart.oxfordjournals.org/search?author1=Jacqueline+A.%E2%80%90M.+Coyle%E2%80%90Shapiro&sortspec=date&submit=Submit�
http://jpart.oxfordjournals.org/search?author1=Ian+Kessler&sortspec=date&submit=Submit�
http://rop.sagepub.com/search?author1=Adrian+Ritz&sortspec=date&submit=Submit�
http://rop.sagepub.com/search?author1=David+Giauque&sortspec=date&submit=Submit�
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դեմիայում մագիստրանտների ընդունելության գործընթացում 
սկսեցին կիրառել նաև հոգեբանական հատկանիշների ուսումնա-
սիրության տվյալները, իսկ 2013 թվականից՝ մշակել հանրային 
ծառայողների վերապատրաստման կարիքի գնահատման մեթո-
դաբանությունը, ինչպես նաև դիտարկվեցին նրանց հոգեբանա-
կան պատրաստման խնդիրները: 

2005 թվականին Ուկրաինայում իրականացված հետազո-
տությունները ցույց են տվել, որ պետական կառավարման համա-
կարգի պաշտոնյաներն ունեն բարձրագույն կրթական մակար-
դակ, բայց դա արդի պահանջներին չի բավարարում:  

Պարզվում է, որ այսօր կրթության բովանդակությունը հեռու է 
ցանկալիից: Այս բացն անհրաժեշտ է լրացնել տեսական և գործ-
նական հմտությունների ձևավորմամբ: Կրթական վերջնարդյունք-
ները շատ հաճախ խիստ տարբերվում են այն պահանջարկից, 
որը ներկայացնում է ժամանակակից հասարակությունը մասնա-
գետին: Եվրոպական փորձը ցույց է տվել, որ պետական ծառայող-
ների պրոֆեսիոնալիզմի հիմքում ընկած է հասարակության հետ 
կապի բովանդակության և բնույթի հիմքերի, դրանց կարգավոր-
ման սկզբունքների ու մեթոդների, կառավարման, հաղորդակց-
ման, անձի հոգեբանության իմացությունը: Ի. Զամուրնիկովան 
նշում է, որ պետական ծառայողների ուսուցումը Պետական կա-
ռավարման ազգային ակադեմիայում և շրջանային կենտրոննե-
րում գործնականում գիտելիքները թարմացնելու և խորացնելու 
միակ աղբյուրն է և հուզող հարցերի պատասխանները ստանալու 
յուրահատուկ հնարավորություն60

                                                 
60 I. Zamurnikova, Civil Servant՛s Training System according to EU 

Requirements, The 13th NISPAcee Annual Conference «Democratic 
Governance for the XXI Century: Challenges and Responses in CEE 
Countries, May 19-21, Moscow, Russia, 2005, pp. 64-73. 

:  
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Խորհրդային Միությունում ընդունված էր պետական ծառա-
յողների գործունեության արդյունավետությունը կապել մասնագի-
տական ընդունակությունների հետ: Դրանց զարգացումն 
առաջնային էր համարվում յուրաքանչյուր մասնագիտության հա-
մար: Այդ դեպքում մասնագիտական կարևոր որակները բնու-
թագրվում էին որպես հոգեբանական առանձնահատկությունների 
համակարգ, այլ ոչ թե տվյալ գործունեությունն իրականացնող ան-
ձի առանձին բնութագրերի ամբողջություն:  

Վ. Դ. Շադրիկովը նշում է, որ յուրաքանչյուր գործունեության 
համար մասնագիտորեն կարևոր որակները տարբեր են և որոշ-
վում են գործունեության հոգեբանական վերլուծության արդյուն-
քում, ինչպես նաև դրա պրոֆեսիոգրամա ու փսիխոգրամա կազ-
մելու միջոցով61

 Ռուսական կառավարման հոգեբանության մեջ ավելի հա-
ճախ նախապատվություն է տրվում այն մոտեցմանը, որ մասնա-
գիտական գործունեության արդյունավետությունը մեծապես պայ-
մանավորված է այն իրականացնողի անձնային մասնագիտական 
որակներով: Ռուսաստանում հետազոտություններ են իրականաց-
վել մասնագիտական գործունեության տարբեր ոլորտներում, այդ 
թվում՝ պետական ծառայության ոլորտում՝ ընտրության, ուսուց-
ման, որակավորման բարձրացման, կադրերի համալրման և մաս-
նագետների մեջ առաջացող տարբեր սթրեսների կանխարգելման 
նպատակով (В. А. Бодров, 2003, Диагностика, профилактика и 
коррекция стрессовых расстройств среди сотрудников Государст-
венной противопожарной службы МВД России, 2001,  
Б. А. Душков, А. В. Королев, Б. А. Смирнов, 2005, А. В. Шленков, 
2009):  

:  

                                                 
61 В. Д. Шадриков, Проблемы профессиональных способностей, 

Психологический журнал, 1982, № 5, с. 13-26. 
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Քննարկվող հարցի վերաբերյալ Ճապոնիայում կատարված 
հետազոտություններից մեկի նպատակը երկրի քաղաքացիական 
ծառայողների՝ աշխատանքի հանդեպ հետևողական լինելու և 
նրանց հոգեբանական հատկանիշների զարգացման միջև կապի 
բացահայտումն էր: Մեկ տարվա ընթացքում հեղինակների խում-
բը դիտումների և թեստավորման միջոցով ուսումնասիրել է հոգե-
սոցիալական բնութագրերի (սթրեսային իրադրություն, աշխա-
տանքի լարվածություն, հսկողություն) ազդեցությունը աշխատա-
կիցների վրա: Վիճակագրական վերլուծության արդյունքների հի-
ման վրա հետազոտողները հանգել են այն եզրակացության, որ 
աշխատանքի նկատմամբ հետևողականությունը կարող է նպաս-
տել ծառայողների բարօրությանը և ավելի հստակ սուբյեկտիվ 
զգացողություններ առաջացնել62

Գիտական աղբյուրների վերլուծությունից պարզ է դառնում, 
որ այսօր մասնագետների ուշադրությունն ավելի շատ ուղղված է 
պետական ծառայողի անձի հոգեբանական տարրերին՝ հոգեբա-
նական թեստավորում, հարցում, անձնային զարգացում և այլն: 
Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ մասնագիտական գործու-
նեության արդյունավետության վրա ազդում են ոչ միայն անձի հո-
գեբանական որակները, այլև նրա հոգեկան վիճակները:  

: Մեր կարծիքով, այս երևույթը 
կարող է պայմանավորված լինել էթնոմշակութային առանձնա-
հատկություններով:  

Հիմնահարցի վերաբերյալ մեկ այլ վերլուծություն, որը կա-
տարվել է Բրազիլիայում, վկայում է աշխատանքի վայրում լարվա-
ծության կամ աշխատանքային այլ անբարենպաստ գործոններով 
պայմանավորված հոգեբանական դիսթրեսի մասին: Ավելի քան 

                                                 
62 A. Nasermoaddeli, M. Sekine, S. Hamanishi, S. Kagamimori, 

Associations between sense of coherence and psychological work 
characteristics with changes in quality of life in Japanese civil servants: a 1-
year follow-up study. Ind Health. 2003 Jul,41 (3), рр. 236-41. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nasermoaddeli%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12916754�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sekine%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12916754�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hamanishi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12916754�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kagamimori%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12916754�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12916754�
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3000 մարդ թեստավորվել է քաղաքացիական ծառայողների աշ-
խատանքային բնութագրերի՝ Karasek մոդելի մոդիֆիկացված 
տարբերակի և մասնագիտական կարգավիճակի մասին հատուկ 
մշակված հարցարանի օգնությամբ: Ստացված տվյալները հա-
մադրվել են ավելի զարգացած երկրների համանման տվյալների 
հետ: Բազմամակարդակ վերլուծությունն ապացուցել է, որ աշխա-
տանքային անբարենպաստ հոգեսոցիալական միջավայրի 
պատճառը հոգեբանական դիսթրեսն է63

Քաղծառայողների մասնագիտական հոգեբանական խնդիր-
ները քննարկվում են նաև առողջապահության ոլորտում: Քաղա-
քացիական ծառայողների հոգեբանական առանձնահատկություն-
ները դիտարկելիս անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել նաև 
կյանքի որակի խնդրին, ինչն առանձնահատուկ ազդեցություն է 
ունենում ծառայողական պարտականությունների կատարման 
որակի վրա

: 

64

Չինացիները ևս անդրադարձել են քաղծառայողների հոգե-
բանական խնդիրներին: Նրանց հետազոտություններից մեկում 
գնահատվում են չինացի քաղաքացիական ծառայողները, նրանց 
կյանքի որակի ցուցանիշները և որոշվում են այն գործոնները, 
որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ նրանց առողջության վրա: 
Հեղինակները գնահատել են չինացի քաղաքացիական ծառայող-
ների առողջական վիճակի կապը կենսակերպի այնպիսի գործոն-
ների հետ, ինչպիսիք են ծխելը, ալկոհոլ օգտագործելը, նախաճա-
շելու սովորությունը, քնի տևողությունը, ֆիզիկական վարժություն-

:  

                                                 
63 C. S. Lopes, R. Araya, G. L. Werneck et. Job strain and other work 

conditions: relationships with psychological distress among civil servants in 
Rio de Janeiro, Brazil.)Soc. Psychiat Epidemiol, Spriger-Verlag, 2009.  
pp. 7-8. 

64 Word Health Organization: Report of meeting on quality of life . 
WHO, Geneva; 1992; WHO: The development of the WHO quality of life 
assessment instrument, WHO, Geneva; 1993  

http://www.researchgate.net/profile/Guilherme_Werneck�
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ները, աշխատանքային ժամերը, համակարգչով աշխատելը և նս-
տակյաց կենսակերպը: Հարցման արդյունքների ամփոփումից 
պարզվել է, որ բարդ խնդիրները, անձնական սթրեսը, ֆիզիկա-
կան հոգնածությունը աշխատանքից հետո, սպորտի հանդեպ հե-
տաքրքրության բացակայությունը և այլ բացասական երևույթներ 
ազդում են քաղաքացիական ծառայողների աշխատանքում նա-
խաձեռնողականություն և ակտիվ մասնակցություն դրսևորելու 
վրա: Այդ հետազոտությունը ցույց է տվել, որ ֆիզիկական և հոգե-
կան խանգարումներ, ընկճվածություն և այլ հոգեբանական 
խնդիրներ են նկատվում չինացի այն քաղաքացիական ծառայող-
ների մեջ, ովքեր աշխատում են լարված միջանձնային հարաբե-
րությունների պայմաններում65

Կատարված մեկ այլ հետազոտության մեջ կարևորվում է հո-
գեբանական գործոնների դերը քաղաքացիական ծառայողի կեն-
սաբանական գնահատման հարցում: Բացահայտվել է, որ քաղծա-
ռայողների առողջությունը մեծապես պայմանավորված է նրանց 
հոգեբանական խնդիրներով

: 

66

Վ. Ն. Կիվայկոն, ուսումնասիրելով քաղաքացիական ծառայո-
ղի մասնագիտական գործունեությունը, առանձնացնում է նրա 
գործունեության առարկայի երկակի բնույթը: Նշվում է, որ այն 
հանդես է գալիս որպես գործունեության բնույթը պայմանավորող 
գործոն և որպես գործունեությունն իրականացնողի կողմից այդ 
գործոնի ընկալում: Հետևաբար քաղաքացիական ծառայողի մաս-

: 

                                                 
65 J. Xu , Q. J. Chen, L. Zou, L. Feng, Y. Lu, Q. Wei, J. Zhang. Lifestyle 

and health-related quality of life: A cross-sectional study among civil servants 
in China/ BMC Public Health, 2012, рр. 330-308.  

Ch. Wu, Chinese civil servants՛ system. Nankai University Press, Tianjin, 
2008, рр. 60-79. 

66 BJ. Zebrack, MA. Chester. A psychometric analysis of the Quality of 
Life-Cancer Survivors (QOL-CS) in survivors of childhood cancer. Qual. Life 
Res 2001, 10(4), рр.319-329. 
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նագիտությունը ընդհանուր որակների, պահանջների հետ մեկ-
տեղ կարող է բարձր պահանջներ առաջադրել այն անձնային ո-
րակներին, որոնք մասնագիտորեն կարևոր նշանակություն ունեն 
գործունեության տվյալ տեսակի համար:  

Միաժամանակ քաղաքացիական ծառայության լայն շրջանա-
կը բաղկացած է առանձին մասնագիտություններից, որոնցում 
գործունեության հաջողությունը նույնպես կարող է պայմանավոր-
ված լինել տվյալ ոլորտի համար կարևոր անձնային որակների 
առկայությամբ (В. Н. Кивайко, 2008):   

Քաղաքացիական ծառայողի անձը և նրա գործունեությունը 
լուսաբանող աշխատություններում տեղ գտած դրույթներից շատե-
րը համապատասխանում են Ե. Պ. Իլյինի «Մասնագիտական գոր-
ծունեության դիֆերենցիալ հոգեբանություն» գրքում հանգամա-
նալից ներկայացված դրույթներին: Հեղինակը մանրամասն ներ-
կայացրել է մասնագիտական գործունեության դիֆերենցիալ հո-
գեբանության տեսական և գործնական կողմերը՝ ցույց տալով, թե 
ինչպես են մարդու անհատական-անձնային և տիպաբանական 
առանձնահատկություններն ազդում գործունեության տեսակի 
ընտրության և ծավալած գործունեության արդյունավետության 
վրա, ինչպես է գործունեության առանձնահատկությունն ազդում 
մասնագետի անձնային գծերի և վարքի առանձնահատկություն-
ների ձևավորման վրա (մասնագիտական դեֆորմացիա) և այլն (Е. 
П. Ильин, 2008):  

 Ա. Մ. Ստոլյարենկոն անդրադարձել է քաղաքացիական ծա-
ռայողի հոգեբանությանը՝ շեշտը դնելով քաղաքացիական ծառա-
յողի անձի ուսումնասիրության վրա երկու տեսանկյունից: Առաջի-
նի դեպքում նա դիտարկում է անձի հոգեբանությունը՝ պայմանա-
վորված մասնագիտության առանձնահատկություններով, իսկ 
երկրորդն անձի անհատական-հոգեբանական և մասնագիտա-
կան որակավորման ախտորոշման իրականացումն ու մեթոդների 
մշակումն է՝ ուղղված լուծելու քաղաքացիներին քաղաքացիական 
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ծառայության մրցույթով ընտրելու, պետական պաշտոնի նշանա-
կելու և հետագա մասնագիտական զարգացման հարցերը:  

Քաղաքացիական ծառայողի հոգեբանության ուսումնասի-
րումը, ինչպես նաև նրա հոգեկան որակների հոգեբանական վեր-
լուծությունը, իրավական որակավորումը ենթադրում են տարբեր 
անձանց համեմատումը ըստ այն որակների, որոնք հաստատված 
են համապատասխան իրավական ակտով: 

Ընդհանուր առմամբ, պետական իշխանության յուրաքանչյուր 
ճյուղ բանիմաց, չեզոք, ազնիվ պաշտոնյաների կարիք ունի, որոնք 
ունակ են իրականացնելու քաղծառայողի մասնագիտական գոր-
ծառույթները: 

Սակայն նպատակների անորոշությունը, ապարատի՝ բազմա-
թիվ կառույցների գործողությունները կարգավորելու, գլխավոր 
խնդիրներն առանձնացնելու և դրանք լուծելու համար բոլորի ու-
ժերը կենտրոնացնելու անկարողությունը հանգեցնում է այն 
բանին, որ ընդհանուր, պետական հետաքրքրությունները փոխա-
րինվում են գերատեսչական, կորպորատիվ-ապարատային, անձ-
նական, հաճախ շահադիտական հետաքրքրություններով 
(Энциклопедия юридической психологии, 2003):  

Այսպիսով, մենք տեսնում ենք, որ բազմաթիվ հետազոտու-
թյունների, մոնիտորինգային հաշվետվությունների և գիտաժողով-
ների նյութերի վերլուծության արդյունքների հիման վրա մշակված 
են քաղաքացիական ծառայողների ընտրության և հավաստագր-
ման տարբեր մոտեցումներ և գիտական հայեցակարգեր: Այդ աշ-
խատանքներում հատուկ տեղ է հատկացվում այն հայեցակարգե-
րին, որոնցում բացահայտված են քաղաքացիական ծառայողների 
մասնագիտական գործունեության արդյունավետության հոգեբա-
նական գործոնները, որոնք նույնպես ունեն ազգային յուրահատ-
կություն և պայմանավորված են երկրի պետական կառուցվածքով 
և զարգացմամբ: 
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4.2. Հանրային ծառայության  
համակարգի կայացման և զարգացման  

որոշ օրինաչափությունների վերլուծություն 
 
Տարբեր երկրներում հանրային ծառայության համակարգի ու-

սումնասիրությունը թույլ է տալիս ասել, որ հանրային ծառայու-
թյան հանդեպ ամենուր գոյություն ունեն միմյանցից սկզբունքորեն 
տարբերվող մոտեցումներ, սակայն գրեթե բոլորին հատուկ է մեկ 
ընդհանրություն. համակարգը կոչված է ամրապնդելու պետութ-
յուն-հասարակություն կապը:  

Տարբեր երկրներ պատմական զարգացման ընթացքում յուրո-
վի են ապահովել պետություն-հասարակություն կապը: Հետաքրք-
րական է բրիտանական պետական ապարատի մոտեցումը այս 
հարցին: Այստեղ պետական ծառայողը համարվում է «Թագի քա-
ղաքացիական ծառա»՝ ի տարբերություն ռազմական ծառայողնե-
րի: Թեև այստեղ նախարարությունները ձևավորվել էին դեռ 17-րդ 
դարում, սակայն դրանց դերն ավելի փոքր էր, քան, օրինակ, 
Ֆրանսիայում, որտեղ ընդհանրապես գոյություն չուներ կենտրո-
նական վարչակարգի միասնական համակարգ, և նախարարութ-
յունների աշխատակազմը ձևավորվում էր հովանավորչության 
սկզբունքով: Միացյալ Թագավորությունն այլ երկրներից ավելի 
երկար է կառավարվել առանց պրոֆեսիոնալ պետական ծառա-
յության: Որքան էլ զավեշտական է, այստեղ պաշտոնները վաճառ-
վում, նվիրվում և նույնիսկ փոխանցվում էին ժառանգաբար, ծա-
ռայողներն ունեին սահմանափակ լիազորություններ, և, բնակա-
նաբար, դա չէր կարող առաջացնել պետական նշանակության 
սխալներ: Այսպիսով, նման կառավարությունը կարծես ազնվա-
կանների պատվավոր պարտականությունն էր, որը նրանց էր 
վստահվում գահի և ժողովրդի կողմից: Եվ այդ պարտականու-
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թյունը կատարում էին նրանք, ովքեր իրենց գերնպատակը համա-
րում էին պետությանը նվիրվելը: Այս գործունեության մոտիվա-
ցիան ոչ թե աշխատանքն էր, այլ սկզբունքները և անձի արժեքնե-
րը, և նրանց համար պետության կառավարման համակարգում 
գտնվելը համարվում էր բարձրագույն արժեք: Նույն սկզբունքն էր 
գործում նաև տեղական ինքնակառավարման մակարդակում: 
Հատկանշական է, որ Մեծ Բրիտանիան կենտրոնական կառավա-
րում չէր իրականացում: Գործնական խնդիրները լուծվում էին տե-
ղական ինքնակառավարման համակարգում: Տեղական գործերը, 
դարձյալ առանց վարձատրության կամ հատուկ պաշտոնի, կառա-
վարում էին հողատերերը կամ հոգևորականության ներկայացու-
ցիչները, որոնք համարվում էին ոչ թե Գահի ծառաներ, այլ տեղա-
կան հանրության համար հասարակական աշխատանք կատա-
րողներ: Նրանք ենթարկվում էին կենտրոնական իշխանություննե-
րին: Այսպիսի աշխատանք կատարելու համար անհրաժեշտ էին 
որոշ սոցիալ-հոգեբանական որակներ, օրինակ՝ սոցիալական 
պատասխանատվության զգացում, ինչը, շատ հեղինակների հա-
վաստմամբ, բրիտանական արիստոկրատներին շատ ավելի էր 
բնորոշ, քան այլ երկրների՝ Ֆրանսիայի, Ավստրիայի, Պրուսիայի, 
Ռուսաստանի իշխող դասակարգերին (The Ideal of Public Service. 
Reflections on the Higher Civil Service in Britain, 2007p.):  

Հետաքրքիր է, որ նման ծառայությունը պահանջում էր անձ-
նային որակների մեծ պաշար, քանի որ այս ոլորտում բազմաթիվ 
իրավունքներ և պարտականություններ պարզապես սահմանված 
չէին օրենքով, այլ պայմանավորված էին մարդկային արժանիքնե-
րով: Այս պարագայում անձն ինքն էր ծառայողական վերահսկո-
ղություն կատարում՝ հենվելով իր ներքին արժեքների ու համոզ-
մունքների վրա: Փոխարենը ժամանակակից կառավարման հա-
մակարգերում գնալով ավելանում են կառավարիչների այն գոր-
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ծառույթները, որոնք վերահսկելի են այլ պետական ծառայողների 
կողմից: Ստացվում է, որ Անգլիայում պետական ծառայության հա-
մակարգում աշխատելու համար կարևորվում էին ոչ այնքան մաս-
նագիտական, որքան հոգեբանական որակները, չնայած վերջին-
ներիս վերահսկողությունն առավել դժվար է:  

Անգլիացի գիտնականները նշում են, որ «Նոր հասարակա-
կան կառավարումը» («New Public Management») ընդգրկում է մի-
ջին տարիքի անձանց: 21-րդ դարասկզբում պետական ծառայու-
թյան նորագույն բարեփոխումները հանգեցրին նրան, որ գիտնա-
կանների ուշադրությունը երևույթի նկարագրությունից և կանխա-
կալ քննադատությունից տեղափոխվեց դեպի անակնկալների և 
պարադոքսների վերլուծություն: Ըստ այդմ եզրակացնում են, որ 
նոր պետական կառավարման բարեփոխումների առանձնահատ-
կություններն ուսումնասիրելիս անհրաժեշտ է վերլուծել բոլոր 
հնարավոր պարադոքսային արդյունքները: Նման մոտեցումը թույլ 
է տալիս նախապես օգնել կառավարչական գիտությանը՝ հասկա-

նալու պետական հատվածի բարեփոխումների արդյունքը67

Վ. Գ. Պետերսը Օքսֆորդի համալսարանի ամսագրում հրա-
պարակած իր հոդվածում գրում է, որ ժամանակակից գիտական 
գրականությունը անկախ է պետական կառավարման խնդիրնե-
րից և քաղաքականությունից: Հեղինակը նշում է տվյալ հիմնա-
հարցերը համատեղ դիտարկելու նպատակահարմարությունը, ին-
չը կարող է ազդել հասարակական կառավարման ոլորտում քա-
ղաքականության իրականացման արդյունավետության վրա: Սույն 
հոդվածում նախնական կապ է հաստատվում քաղաքականության 
և կառավարման երկու մոտեցումների միջև: Այն ցույց է տալիս, որ 

: 

                                                 
67 Christopher Hood, Guy Peters The Middle Aging of New Public 

Management: Into the Age of Paradox? Journal of Public Administration 
Research and Theory, 2004, 14 (3), pp. 267-282. 
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այդ մոտեցումներից յուրաքանչյուրն օգնում է լրացնելու մյուսը, 
ինչպես նաև օգնում է հասկանալու ժամանակակից բարեփոխում-

ները պետական հատվածում68: Մեծբրիտանացի հետազոտողնե-
րը պնդում են, որ պետական կառավարման ժամանակակից տե-
սությունը չի համապատասխանում այսօրվա պահանջներին, քա-
նի որ այն կենտրոնացված է ներկազմակերպական գործընթաց-
ների վրա, մինչդեռ իրականում պետական ծառայություն մատու-
ցելու գործընթացը միջկազմակերպական է: Հանրային ծառայող-
ները հիմնվում են կառավարման տեսության վրա և մերժում են 
պետական ծառայությունը՝ որպես «ծառայություն»: Հեղինակները 
գտնում են, որ ժամանակակից կառավարումը պետք է հիմնվի օ-
պերատիվ ծառայելու և բնակչությանը ծառայություն մատուցելու 
տեսության վրա: Նման նորարարական մոտեցումը կարող է դրա-
կան ներդրում լինել պետական կառավարման տեսության մեջ 

«նոր պետական կառավարման» դարաշրջանում69

 

:  

                                                 
68 B. G. Peters, Policy Instruments and Public Management: Bridging 

the Gaps/ Journal of Public Administration Research and Theory, 2000, 10 
(1), pp. 35-47. 

69 Stephen P Osborne, Zoe Radnor, Greta Nasi, A New Theory for 
Public Service Management? 

http://arp.sagepub.com/search?author1=Stephen+P+Osborne&sortspec=date&submit=Submit�
http://arp.sagepub.com/search?author1=Zoe+Radnor&sortspec=date&submit=Submit�
http://arp.sagepub.com/search?author1=Greta+Nasi&sortspec=date&submit=Submit�
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Վերլուծաբանները նշում են, որ նման «տարօրինակ» ստան-

դարտներ ունեցող համակարգի գոյությունը պայմանավորված է 
անգլոսաքսոնական պետաիրավական ուսմունքի առանձնահատ-
կությամբ (K. Dowding, 1995, E. Kamenka, 1989, A. Marr, 1995): Կա-
ռավարման անգլիական համակարգը «իդեալական ռացիոնալ բյու-
րոկրատիայի» միասնական կենտրոնից կառավարվող և ֆրանսիա-
կան տիպի այլընտրանք է, որն ունի հիերարխիկ բնույթ: Այս համա-
կարգում օրինականությունը պահպանվում է ոչ թե միասնական օ-
րենսգրքերի հիման վրա, ոչ թե «վերից վար», այլ ներքևից, այ-
սինքն՝ նախադեպերի՝ որոշակի հայցերի ու գործերի հետ կապված 
անհատական դատական որոշումների հիման վրա: Ռացիոնալիս-
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տական մշակույթին կարող է հակադրվել պրագմատիկ կամ էմպի-
րիկ մշակույթը, որը բնորոշ է Միացյալ Թագավորությանը և Հյուսի-
սային Եվրոպայի զգալի մասին (А. В. Оболонский, 2011, G. Perers, 
2004), որտեղ ընդհանուր դրույթներն ածանցվում են անհատական 
որոշումների շարքից: Այդ մշակույթը խոչընդոտում է բյուրոկրա-
տիայի կամ անդեմ որոշումների զարգացումը: Յուրաքանչյուր գործ 
դիտարկվում է որպես նոր դեպք, և դրա կոնկրետ հատկանիշները 
կարող են բավարար հիմք հանդիսանալ նույնիսկ անվիճելի ընդ-
հանուր դրույթները վերանայելու համար: Հատկանշական է, որ 
այստեղ որոշումները սուբյեկտիվ բնույթ են կրում: Անհատակա-
նության կամ անձնական իրավունքների կոնցեպցիան էմպիրիկ 
մշակույթի բաղադրիչ է, որը բարդացնում է բյուրոկրատի աշխա-
տանքը և թույլ չի տալիս ուշադրություն դարձնել գործի ընդհանուր 
բնութագրին: Ինչպես տեսնում ենք, Միացյալ Թագավորությունում 
մշակույթն ավելի անձնային է, քան զարգացման նույն մակարդա-
կում գտնվող այլ ազգերի մոտ (A. Marr, 1995): Այսպիսով, բրիտա-
նական պետական ծառայության զարգացման ընդհանուր միտում-
ներն ուղղակիորեն հակադրվում են ունիֆիկացված բյուրոկրատա-
կան ուղղահայաց հիերարխիայի իդեալին:  

Անդրադառնալով բրիտանական պետական ծառայության 
զարգացման պատմությանը՝ քննարկենք վերջին շրջանում տեղի 
ունեցող փոփոխությունները: Մասնավորապես խոսենք լեյբո-
րիստների քաղաքական հռչակագրերի մասին: Իշխանության գա-
լով՝ լեյբորիստները հապաղեցին արմատական փոփոխություններ 
կատարելու հարցում, չնայած նախընտրական քարոզարշավի ըն-
թացքում տվել էին այդպիսի խոստումներ, և դա դժգոհություննե-
րի տեղիք տվեց: Ամեն դեպքում, պետական կառավարման ար-
դիականացման հարցերով նրանց առաջին ուղերձը՝ «Modernising 
Government»-ը, կառավարություն ուղարկվեց ընտրություններում 
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նրանց հաղթանակից երկու տարի անց: Սակայն դրանում քիչ նոր 
բան կար՝ չհաշված որոշակի տեխնոկրատական շեշտադրումնե-
րը, որտեղ կարևորվում էր 2008 թվականին քաղաքացիների 
էլեկտրոնային սպասարկման ծրագրի ներդրման գործընթացի ա-
վարտը: Մեկ այլ կարևոր շեշտադրում էր հանրային ծառայություն-
ների համապատասխանությունը քաղաքացիների պահանջմունք-
ներին: Մասնավորապես քննադատվում էր պահպանողական կա-
ռավարության քաղաքականությունը: Նշվում էր, որ պահպանողա-
կանները բավական երկար ժամանակ թերագնահատում էին պե-
տական ծառայությունը, քամահրանքով վերաբերվում դրան, սա-
կայն վերջին երկու տասնամյակում քաղաքացիական ծառայութ-
յան բարեփոխումները նպաստել են մենեջերային մշակույթի զար-
գացմանը. բարելավվել է կառավարման որակը, սկսել են ավելի 
շատ ուշադրություն դարձնել աշխատանքային հմտությունների 
զարգացմանն ու պրոֆեսիոնալիզմի աճին: Ընդ որում, հավաս-
տում էին, որ լեյբորիստները կշարունակեն պահպանողականների 
կուրսը պետական ծառայության բարեփոխման ոլորտում, մասնա-
վորապես կընդլայնեն 1994թ. օրենքի գործունեության շրջանակը: 
Պետական ծառայությանը նվիրված բաժնում պետական ծառայո-
ղին ներկայացվում են հատուկ պահանջներ, սակայն այստեղ ևս 
դժվար է գտնել դրանց պահպանման չափանիշները: Այդ պա-
հանջներում պետական ծառայությունը դիտարկվում է որպես փո-
փոխությունների օղակ, որում ներգրավվում են պետական ծառա-
յության տարբեր սերունդներից լավագույնները: Անհրաժեշտ է ի-
րականացնել պետական ծառայողների շարունակական մասնա-
գիտական վերապատրաստում՝ նրանց համար նախատեսելով ա-
ռաջխաղացման և վճարման հատուկ պայմաններ: Անհրաժեշտ է 
նաև կատարելագործել աշխատանքի վճարման համակարգը՝ ըստ 
աշխատանքի արդյունքների: Պահանջներից է նաև ոչ նյութական 
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խրախուսանքների և աշխատանքային մոտիվացիայի ավելի ճիշտ 
օգտագործումը, ինչը հնարավորություն կտա պետական ծառա-
յություն ընդգրկելու նոր մարդկանց, ստեղծելու բաց համակարգ 
(М. Ю. Зенков, 2004): 

Նշված պահանջները վերաբերում են այնպիսի հոգեբանա-
կան հմտությունների և խնդիրների, ինչպիսիք են, օրինակ, հա-
ղորդակցման հմտությունները, աշխատանքային մոտիվացիայի 
բարձրացման հարցը, աշխատանքի հոգեբանական մթնոլորտի 
խնդիրը: Սակայն չէր խոսվում այդ նպատակներին հասնելու մե-
խանիզմների մասին:  

Ի տարբերություն այդ տարիներին կառավարման միջին մա-
կարդակում վարչական ապակենտրոնացմանը՝ կենտրոնական 
կառավարման մակարդակում տեղի էր ունենում իշխանական 
լիազորությունների կենտրոնացում: Այսպես, Մ. Թետչերի կառա-
վարման ժամանակ վարչապետի ապարատի աշխատակիցների 
թիվը մի քանի տասնյակ էր, իսկ Բլերի ժամանակ այն մի պահ 
անցավ 1000-ի սահմանը: Նման կենտրոնացումը հակասում էր 
անգլիական ավանդույթներին՝ լուրջ մտահոգություններ առաջաց-
նելով ինչպես ընդդիմադիր կուսակցությունների, այնպես էլ վեր-
լուծաբանների մեջ: Նշվում էր, որ Անգլիան Եվրոպայի ամենա-
կենտրոնացած երկիրն է դառնում, չնայած դա չափազանցություն 
էր: Մասնավորապես՝ լուրջ մտահոգություններ առաջացան գոր-
ծադիր իշխանության կազմում հատուկ խորհրդականների ինստի-
տուտի ձևավորման վերաբերյալ: Անգլիացի քաղաքագետները 
հակասություն էին տեսնում այն բանում, որ այդ խորհրդականնե-
րից շատերն ունեին բավական մեծ քաղաքական ազդեցություն, 
սակայն նրանց լիազորությունների բնույթը ո՛չ դեմոկրատական, 
ո՛չ էլ նույնիսկ երիտդեմոկրատական էր: Նրանք նշանակվում և 
վերահսկվում էին վարչապետի կամ համապատասխան նախա-
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րարի կողմից, ընդ որում, նրանց պաշտոնավարումը նույնքան էր 
տևում, որքան իրենց նշանակողինը: Սակայն այս վիճակը երկար 
չշարունակվեց, և 2000 թվականին խորհրդականների թիվը 
կրճատվեց. յուրաքանչյուր նախարար իրավունք ուներ ունենալու 
միայն մեկ հատուկ խորհրդական: Հատուկ խորհրդականների 
գործունեությունը կարգավորվում է «Վարքագծի հատուկ կանո-
նագրքով», իսկ շարքային պետական ծառայողների վարքագիծը՝ 
«Պետական քաղաքացիական ծառայության ընդհանուր օրենս-
գրքով»: Ինչպես պնդում են վերլուծաբանները, այս օրենսգիրքը 
նման էր ամերիկյան «Պետական ծառայության էթիկայի օրենսգր-
քին» (А. В. Оболонский, 2009): 

Հետաքրքիր է «Նախարարի օրենսգրքի» վերլուծությունը: Այն 
բաղկացած է տասը բաժնից, որտեղ միաձուլվում են իրավական և 
էթիկական նորմերը: Օրենսգիրքն արտացոլում է էթիկական 
սկզբունքները պետական կառավարման համակարգում ներդնելու 
ժամանակակից միտումը և դրանք իրավական «լեզվով» շարա-
դրելու փորձը: Տվյալ ժամանակաշրջանում հասարակության և 
պետության կապի ամրապնդման նպատակով ստեղծվեցին հան-
րային կյանքի ստանդարտներ, որոնք կոչված էին առաջին հեր-
թին ապահովելու և վերականգնելու հասարակության վստահու-
թյունը պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց նկատմամբ, 
ինչպես նաև հստակեցնելու բարոյական արժեքների սանդղակը:  

Այդպիսով հիմնավորվեցին հետևյալ յոթ սկզբունքները. 
1. Անշահախնդրություն - պետական պաշտոններ զբաղեց-

նող անձինք պետք է գործեն բացառապես հասարակա-
կան շահերի շրջանակում: Նրանք չպետք է օգտագործեն 
իրենց դիրքը՝ ի շահ իրենց, իրենց ընտանիքի և ընկեր-
ների:  
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2. Սկզբունքայնություն - պետական պաշտոններ զբաղեցնող 
անձինք իրենց ֆինանսական կամ այլ պարտականություն-
ները կատարելիս չպետք է կախման մեջ գտնվեն կողմնա-
կի անձանցից կամ կազմակերպություններից, որոնք կա-
րող են ազդել այդ պարտականությունների կատարման 
վրա:  

3. Անկողմնակալություն - պետական պաշտոններ զբաղեց-
նող անձինք ծառայողական հարցեր լուծելու (ներառյալ 
պաշտոնի նշանակում, պետական պայմանագրերի բաշ-
խում), այս կամ այն անձանց պարգևատրելու դեպքում 
պետք է առաջնորդվեն թեկնածուների արժանիքներով:  

4. Պատասխանատվություն - պետական պաշտոններ զբա-
ղեցնող անձինք հաշվետու են հասարակության առաջ ի-
րենց որոշումների և գործողությունների համար և պար-
տավոր են չխոչընդոտել իրենց ծառայողական գործու-
նեության հետ կապված յուրաքանչյուր ստուգում:  

5. Թափանցիկություն - պետական պաշտոններ զբաղեցնող 
անձանց գործողություններն ու որոշումները պետք է առա-
վելագույնս թափանցիկ լինեն: Նրանք պետք է հիմնավո-
րեն իրենց որոշումները՝ սահմանափակելով տեղեկա-
տվությունը միայն այն դեպքում, երբ դա բխում է լայն հա-
սարակության շահերի պաշտպանության անհրաժեշտու-
թյունից:  

6. Ազնվություն - պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք 
պարտավոր են տեղեկացնել իրենց պաշտոնական պար-
տականությունների հետ կապված անձնական հետաքրք-
րությունների մասին և քայլեր ձեռնարկել շահերի և միջոց-
ների միջև ծագող կոնֆլիկտը լուծելու համար՝ ապահովե-
լով հասարակության պաշտպանությունը:  
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7. Լիդերություն - պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք 
պետք է սկզբունքները տարածելու նախաձեռնողներ լինեն 
և հաստատեն դրանք սեփական օրինակով (А. В. Обо-
лонский, 2009): 

Սկզբունքները ձևակերպված են հստակ, դրանց բովանդա-
կությունն իրավամբ սահմանափակում է պաշտոնատար անձանց 
գործունեությունը և թույլ է տալիս վերահսկել այն: 

Շարունակելով պետական ծառայությունների բարեփոխումնե-
րը՝ 2004թ. Թոնի Բլերն իր ծրագրային ելույթներից մեկում հայ-
տարարել է, որ աշխարհը փոխվել է, և քաղաքացիական ծառա-

յությունը նույնպես պետք է փոխվի70

Այդ փոփոխությունների անհրաժեշտ նախապայմանը պետա-
կան ծառայության մեջ կառավարության նկատմամբ հասարա-
կության վստահության վերականգնումն է, իսկ կարևորագույն 

գործիքը՝ թափանցիկությունը

: 

71

                                                 
70 А. В. Оболонский, Государственная служба Великобритании: 

традиции и поиск новой парадигмы)) Вопросы государственного и 
муниципального управления № 2, 2009, с. 57-81. 

: Ինչպես գիտենք, կառավարու-
թյան հանդեպ վստահությունն անհնար է շահել առանց քաղաքա-
ցիներին  կենսական անհրաժեշտության որոշումների ընդունման 
գործընթացում ներգրավելու: Եթե քաղաքացիները չեն վստահում 
հասարակական ինստիտուտներին, ապա կառավարությունը չի 
կարող արդյունավետ կատարել իր գործառույթները: Այդ առումով 
տեղին է հիշատակելթ. Բլերի այն կարգախոսը, որ կառավարութ-
յո՛ւնը պետք է ձևավորվի խնդիրների շուրջ, ոչ թե խնդիրները` կա-
ռավարության: Նա կոչ արեց վերացնել ցմահ պաշտոնավարութ-
յունը և կնքել քառամյա պայմանագրեր (А. В. Оболонский, 2009): 

71 The Ideal of Public Service: Reflections on the Higher Civil Service in 
Britain. Barry O՛Toole/Routledge, London, 2006, p. 225. 
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Նույն տարում լույս տեսած «Քաղաքացիական ծառայության 
բարեփոխումներ. իրականացում և կառուցվածքներ» կառավարա-
կան փաստաթղթում նույնպես ընդգծվում է, որ գլխավորը պետա-
կան ծառայությունների համապատասխանությունն է սպառողնե-
րի սպասելիքներին: Այստեղ նշվում են վերափոխումների յոթ սկզ-
բունքային մոտեցումներ, այդ թվում՝ պետական ծառայության մեջ 
կարևորվում է ռազմավարության մշակման կենտրոնի առկայու-
թյունը, քաղաքացիական ծառայության համակարգը պրոֆեսիո-
նալ հմտություններ ունեցող անձանցով համալրելը, դրա թափան-
ցիկությունը հասարակության մասնավոր և ոչ առևտրային հատ-
վածների համար, ծառայության մեջ ավելի արագ առաջխաղացու-
մը, ավագ պաշտոններում ցմահ պաշտոնավարման վերացումը: 
Այս քայլերի իրականացման արդյունքում արդեն 2003 թվականին 
յուրաքանչյուր վեցերորդ քաղծառայող «դրսից» էր, իսկ 2006-ին 
արտերկրացի քաղծառայողները կազմում էին ընդհանուրի 40%-ը: 
Պետք է նշել, որ կադրերի պարբերաբար փոխատեղումը 
կրճատեց պետական ծառայության պրոֆեսիոնալ և բարոյական 
ստանդարտների թիվը:  

Պետական ծառայությունում աշխատողի ինքնազգացողութ-
յունը և բարոյական որակների ապահովումը ուժեղացրեց էթիկայի 
նկատմամբ ուշադրությունը և դրանք կեղծ-իրավական ձևով 
կիրառելու փորձ արվեց: Այստեղ կարևորվում է նաև քաղաքա-
ցիական ծառայության մասին օրենքի նախագիծ մշակելու գրեթե 
կես դար տևած փորձը:  

Բրիտանական քաղաքացիական ծառայության պատմու-
թյանն անդրադառնալիս պետք է նշել, որ 2003 թվականին մշակ-
վեց քաղաքացիական ծառայության ակտի նախագիծը: Փաս-
տորեն, նախագծի հիմնական դրույթները կրկնում են տարբեր 
տարիներին վարչապետի կողմից (որը պետք է դառնար քաղա-
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քացիական ծառայության գործերով նախարար) սահմանված նոր-
մերը կամ Բուքինհեմյան պալատի անունից հռչակված հրահանգ-
ները: Դա մասնավորապես վերաբերում է ժամանակակից բրի-
տանական պետական ծառայության կարևորագույն օղակի՝ Քա-
ղաքացիական ծառայության հանձնաժողովի (Civil Service 
Commission) կարգավիճակի ու լիազորությունների և քաղաքա-
ցիական ծառայության օրենսգրքի նկարագրությանը (Civil Service-
Code): Վարչապետի ստորագրությամբ հրապարակվել է նաև 
կարևոր բովանդակություն պարունակող «Քաղաքացիական ծա-
ռայության արժեքները» փաստաթուղթը, որը ծառայողի էթիկայի 
կանոնագիրք է և աշխատանքի ընդունվելու ժամանակ ծառայողի 
ստորագրած պայմանագրի անքակտելի մասը (А. В. Оболонский, 
2009):  

Քաղաքացիական ծառայության հանձնաժողովը հրապարա-
կել է ծառայողներ վարձելու մասին բավական մանրամասն կանո-
նագիրք, որն ուղեցույց է անմիջական գործատուների, այսինքն՝ 
վարձելու իրավունք ունեցող կառավարական կազմակերպություն-
ների համար: Պետական ծառայությունը բաց և թափանցիկ լինե-
լու հարցերը վերջերս են մտել 2005-ին հրապարակված «Տեղեկա-
տվության ազատության մասին» ակտի գործողության տակ:  

Ամփոփելով պետք է նշել, որ Մեծ Բրիտանիայում պետական 
ծառայության բարեփոխումները շատ ավելի ընդգրկուն են, քան 
այլ երկրներում: Ժամանակակից բրիտանական պետական ծառա-
յությունը պլյուրալիստական բաց կառուցվածք է, որն իր ռեսուրս-
ներն ու պրակտիկան անընդհատ փոխանցում է մյուս օղակներին 
և իր յուրահատկությունները հաշվի առնելով՝ փոխառնում է մաս-
նավոր հատվածում քաղաքացիների սպասարկման փորձը: Այն 
իր գործունեության առաջնահերթություններից է դարձրել քաղա-
քացիների պահանջմունքների բավարարումը: Իսկ պաշտոնա-
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տար անձանց վարքագծի էթիկայի նկատմամբ զգալիորեն աճող 
ուշադրությունը ցույց է տալիս, որ այստեղ խիստ կարևորվում են 
պետական ծառայողների հանդեպ քաղաքացիների վստահութ-
յունն ու հարգանքը:  

Պետական ծառայության պատմությունը առանձնահատուկ է 
հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և իր բնույթով 
ամերիկյան քաղաքական համակարգի և ողջ ամերիկյան հասա-
րակության զավակն է: Ինչպես հայտնի է, ամերիկյան քաղա-
քակրթությունը ձևավորվել է պատմամշակութային, աշխարհա-
գրական, քաղաքական և գաղափարախոսական գործոնների բա-
վական անսովոր միախառնման արդյունքում, և այդ գործոնների 
պատճառով «միջին ամերիկացին» կասկածանքով ու թերահավա-
տությամբ է վերաբերվում պետությանը:  

Որոշ աղբյուրներում նշվում է, որ ԱՄՆ-ում բյուրոկրատիան 
հասարակության մեջ արմատավորվեց աստիճանաբար: Սկզբում 
ամերիկացիները նախընտրում էին պետությունը կառավարել ա-
ռանց մշտական պետական ծառայողների՝ բոլոր իշխանական 
լիազորությունները տալով քաղաքացիների ժողովներին ու ընտր-
ված անձանց: Սակայն կարճ ժամանակում նրանք համոզվեցին, 
որ ընտրված անձինք մշտական ծառայողների նման նույնպես կա-
րող են չարաշահում թույլ տալ, իսկ պրոֆեսիոնալ վարչարարնե-
րից հրաժարվելը քաոսային վիճակ է ստեղծում: Ուստի Սահմա-
նադրության մեջ հիշատակվեց պաշտոնատար անձանց նշանակ-
ման մասին, թեև դեռևս ոչինչ չէր ասվում կառավարության կամ 
պետական ապարատի մասին: Ընդգծվեց, որ առաջին ամերիկյան 
նախագահների օրոք պետական ապարատը որպես այդպիսին 
գոյություն չուներ. նրանց ուշադրությունից դուրս էր պետական 
վարչարարության ոլորտը: «Հիմնադիր հայրերի», ինչպես և շար-
քային քաղաքացիների համար պետական ծառայողն ասոցաց-
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վում էր նախ և առաջ թագավորի կողմից բռնության և ճնշումների 
ենթարկվողի հետ: 

 «Հիմնադիր հայրերը» մի կողմից պնդում էին, որ հասարա-
կության ճակատագիրը չպետք է կախված լինի կառավարողների 
անձնային որակներից, քանի որ մարդիկ հրեշտակներ չեն, մյուս 
կողմից էլ ուշադրությունը կենտրոնացնում էին կառավարող 
«բնական արիստոկրատիայի» բարոյական որակների վրա: Այս 
հակասությունը լուծվում էր ինչպես իշխանությունը սահմանափա-
կող համակարգ ստեղծելով, այնպես էլ այնպիսի անձանց իշխա-
նության գալով, ովքեր առաջնորդվում էին հասարակության բա-
րօրությանը ծառայելու սկզբունքով: Այս համակարգում խրախուս-
վում էին բարոյական որակները: Այդ առումով նշենք Բ. Ֆրանկլի-
նի առաջ քաշած այն դրույթը, որ պետական ծառայությունում 
գլխավորը ոչ թե շահն է, այլ պատիվը: Այդպիսով, նրանք մեծ ու-
շադրություն էին դարձնում պետական ծառայության էթիկային: 
Լինելով լուսավորչության դարաշրջանի զավակներ՝ նրանք հավա-
տում էին մարդկային բարի բնույթի հաղթանակին և համադրում 
էին ռեալիզմն ու օպտիմիզմը, սկեպտիցիզմն ու իդեալիզմը: 
Նրանք հարում էին պետության կառավարման «կադրային» աս-

պեկտի վերաբերյալ «ոչ սենտիմենտալ տեսակետին» 72

Ամերիկյան պետության կայացմանն ու զարգացմանը զուգըն-
թաց՝ պետական ծառայողների թիվն անընդհատ աճում էր: Սա-
կայն մինչև քաղաքացիական պատերազմը դա տեղի էր ունենում 
հիմնականում ոչ թե պետական գործառույթների ընդլայնման, այլ 
փոստային ծառայության զարգացման շնորհիվ: Այսպես, 1816-
1861թթ. քաղաքացիական ծառայողների թիվն աճեց մոտ ութ ան-

: 

                                                 
72 А. В. Оболонский, Кадровая политика в федеральной государст-

венной службе США: история и современность, Гражданское общество и 
правовое государство, 2001, № 3, с. 41-61. 
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գամ, որից 86%-ը բաժին էր ընկնում դաշնային փոստային ծառա-
յությանը, այսինքն՝ պայմանավորված չէր կառավարչական ապա-
րատի ընդլայնմամբ: Մյուս վարչությունների աշխատակազմերն 
առաջվա նման փոքր էին՝ ընդամենը մի քանի տասնյակ մարդ: 
Բացառություն էր միայն գանձապետարանը, որը հարկերի հավա-
քումից և այլ բուն ֆինանսական գործառույթներից բացի՝ նաև պե-
տական գնումներ և արագ ընդլայնվող հողերի հաշվառում էր կա-
տարում: Ընդ որում, ապարատում պաշտոնների էին նշանակվում 
«բնական արիստոկրատիայի» հայեցակարգի հիման վրա, այ-
սինքն՝ կրթված և «հասարակությանը ծառայելու» պատրաստ 
մարդիկ: Այդ պաշտոնները հիմնականում ցմահ էին և ժառան-
գական:  

Միևնույն ժամանակ ամերիկյան պետական ծառայությունն իր 
ավանդույթներով տարբերվում է աշխարհի այլ երկրների պետա-
կան ծառայություններից: Այն սկզբունքորեն ուղղված է դեպի պե-
տության «բարձր շահը». ոչ թե դեպի քաղաքացին, այլ դեպի «հա-

ճախորդը»` լայն իմաստով73

                                                 
73 German civil service  

: Պատմությունից հայտնի է, որ 1833 
թվականին այստեղ արդեն ստեղծվեց «Թոշակային հիմնադրամ», 
որը քաղաքացիական պատերազմից հետո դարձավ կառավարու-
թյան ամենահզոր դեպարտամենտներից մեկը: Աղբյուրները փաս-
տում են, որ տնտեսական վարչությունները` աշխատանքի, առև-
տրի և գյուղատնտեսության, առաջացան ավելի ուշ, դրանք փոքր 
էին և ավելի դանդաղ էին զարգանում: Վերլուծաբանները նշում 
են, որ այսօր էլ ամերիկյան պետությունը տնտեսության գործերին 
ավելի քիչ է միջամտում, քան այլ պետություններ: Դա պայմանա-

http://hse.ru/en/polit_strat/Vollmuth/Career.rtf 
http://ecsocman.hse.ru/data/2012/01/24/1269082913/%D0%93%D0%BB%
D0%B0%D0%B2%D0%B0%206.pdf 

http://hse.ru/en/polit_strat/Vollmuth/Career.rtf�
http://ecsocman.hse.ru/data/2012/01/24/1269082913/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%206.pdf�
http://ecsocman.hse.ru/data/2012/01/24/1269082913/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%206.pdf�
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վորված է «ամերիկյան դեմոկրատիայի մասնակի և տեղային 
բնույթով, որը ստեղծեց հաճախորդների մասնակի և սպասարկող 
վարչություն»: Այս հաճախորդակենտրոնությունը ամերիկյան բյու-
րոկրատիայի բնույթը բացատրելու ամենակարևոր գործոնն է: Այն 
համակարգը, որի դեպքում պետական ապարատի պաշտոնների 
նշանակումը կատարվում է իշխանությունում գտնվող քաղաքա-
կան գործիչների կողմից, որտեղ օբյեկտիվ ցուցանիշները հա-
կադրվում են թեկնածուների ընտրության համակարգին, հաճախ 
անվանում են հովանավորչական: Հովանավորչությունը ամերիկ-
յան մոդելում առանձնանում էր նրանով, որ պետական գործերի 
կառավարման մեջ ներգրավում էին քաղաքականապես ակտիվ 
քաղաքացիների: Իսկ այդ ամենն ապահովում էր առաջընթաց՝ ի 
տարբերություն «ջենթլմենների կառավարման» մոդելի:  

Քաղաքականությունը կառավարումից առանձնացնելու հար-
ցում Վիլսոնն ավելի զուսպ էր և ավելի շատ հետևում էր ամերիկ-
յան ավանդույթին՝ նշելով վարչական և քաղաքական հարցերի 
տարբերությունը: Քանի որ դժվար է դրանց միջև հստակ սահման 
գծել, նա համոզված էր միայն վարչարարների պրոֆեսիոնալիզմի 
հարցում, այսինքն՝ շարունակում էր Փենդլթոնի օրենքի ուղին: Ա-
վելի ուշ ամերիկացիները քաղաքացիական ծառայողներին սկսե-
ցին առանձնացնել ըստ նրանց կողմից կատարվող աշխատանքի: 
Որոշ հետազոտողների կարծիքով, հենց այդ ժամանակ է ընդուն-
վել աշխատանքային կանոնակարգի համապատասխանության 
սկզբունքը: Աստիճանաբար ներդրվեց նաև որակավորման ցան-
ցը, որի մշակման ու ներդրման գործում ակտիվ մասնակցություն 
ունեցավ պետական ծառայողների արհմիությունը: Ընդ որում, 
գործընթացը գծային բնույթ չուներ: Այսպես, Ֆ. Ռուզվելտի օրոք 
դասակարգված պետական պաշտոնների քանակը սկզբում որո-
շակիորեն նվազեց՝ հասնելով 60%-ի, սակայն դա կապված էր պե-
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տական ծառայության վերին էշելոնների որոշակի վերաքաղաքա-
կանացման հետ: Մասնավորապես ներդրվեց պաշտոնների 
մրցակցային քննություններից ազատվածների կատեգորիան: Հե-
տագայում բոլոր պաշտոնները բաժանեցին երեք դասի՝ A, B, C: 
Սակայն դրանցից վեր գտնվում էին «կատեգորիայից դուրս» պաշ-
տոնները: Դա նշանակում էր հովանավորչության տարրերի վերա-
կանգնում, ինչին Ռուզվելտը ձգտում էր գիտակցաբար: Նա ոչ 
միայն քաղաքականացրեց բյուրոկրատիայի վերին էշելոնները, 
այլև զգալիորեն ավելացրեց քաղաքացիական ծառայողների թի-
վը, ինչին նրան դրդեցին պատմական հանգամանքները (Երկ-
րորդ համաշխարհային պատերազմը): Չնայած դրանից հետո 
նրանց թիվը զգալիորեն կրճատվեց, սակայն չհասավ նախկին 
քանակին (А. В. Оболонский, 2009):  

Հոգեբանական տեսանկյունից մեծ հետաքրքրություն է ներ-
կայացնում 1978թ. քաղաքացիական ծառայության բարեփոխման 
մասին օրենքը, որը հաստատում էր Meritsystem-ի սկզբունքները և 
տալիս էր դրանց հստակ ձևակերպումը, ինչը ենթադրում էր, որ 
կադրերի ընտրությունն ու առաջխաղացումը պետք է կատարվեն 
հասարակության բոլոր խավերից, և այդ ընտրությունը պետք է 
կատարվի բացառապես թեկնածուների ընդունակությունների, գի-
տելիքների և կարողությունների հիման վրա, արդար, բաց, բոլո-
րին հավասար հնարավորություններ ընձեռող մրցակցության 
պայմաններում՝ անկախ նրանց քաղաքական հայացքներից, ռա-
սայից, ազգային ծագումից, կրոնից, սեռից, տարիքից, ընտանե-
կան դրությունից կամ հաշմանդամության առկայությունից՝ հար-
գելով նրանց մասնավոր կյանքը և սահմանադրական իրավունք-
ները: Ինչ վերաբերում է աշխատավարձին, օրենքը ենթադրում էր 
հավասար վճար հավասար աշխատանքի դիմաց, ինչը խթան է 
պետական ծառայությունում լավ աշխատանքի համար՝ ի տարբե-
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րություն մասնավոր հատվածի: Պետական ծառայողներից պա-
հանջվում էր բարձրացնել աշխատանքի որակը, իսկ այդպիսի 
ձգտում չունեցողները պետք է հեռացվեին: Աշխատակազմի զար-
գացման տեսանկյունից պահանջվում էր արդյունավետ ուսուցում 
ու վերապատրաստում: Սուբյեկտիվիզմի նվազեցման նպատակով 
ծառայողներից պահանջվում էր զերծ լինել կամայականություննե-
րից, անհատական հովանավորչությունից կամ քաղաքական հար-
կադրանքից, ինչպես նաև նրանց արգելվում էր օգտագործել ի-
րենց պաշտոնական դիրքը կամ հեղինակությունը նախընտրա-
կան քարոզարշավներին միջամտելու կամ ընտրությունների արդ-
յունքների վրա ազդելու համար:  

Այս սկզբունքներն անկասկած անհրաժեշտ են նպատա-
կաուղղված և արդյունավետ կառավարման համար, սակայն 
դրանք կյանքի կոչելը նախ և առաջ ձևավորեց բյուրոկրատական 
բարդ ու խճճված ընթացակարգեր: Առաջացավ աշխատանքի ըն-
դունման նոր կառուցակարգ, որը կարծես կոչված էր լուծելու այս 
բարդ խնդիրը: 

Աշխատանքի ընդունելու համար հանձնաժողովներն անցկաց-
նում էին քննություններ: 40% դեպքերում դրանք գրավոր թեստեր 
էին, որոնք կիրառվում էին հիմնականում կրտսեր (2-4) և միջին (5-
7) պաշտոններում ընդունվողների համար: Մյուս դեպքերում կիրա-
ռում էին «հեռակա քննությունների» մեթոդը, որը կրթության, մաս-
նագիտական փորձի, ինչպես նաև վետերանական արտոնություն-
ների մասին տեղեկությունների հիման վրա թեկնածուների վարկա-
նիշի թվային ցուցանիշներ կազմելն է: Այն համադրվում է թափուր 
տեղի համար լավագույն վարկանիշի հետ, և ընտրվում են լավա-
գույն ցուցանիշ ունեցող թեկնածուները (ընդ որում, վերջնական 
ընտրությունը կատարում է կադրային մենեջերը): Պետություն և 
քաղաքացի կապն ապահովելու նպատակով 1993 թվականին ըն-
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դունվեց «Պետական մարմինների գործունեության արդյունքների 
գնահատման մասին» օրենքի, և 1996-ին` «Տեղեկատվության է-
լեկտրոնային ազատության մասին» օրենքի առաջնայնություննե-
րից մեկը, համաձայն որի` ցանկացած մասնավոր անձ իրավունք 
ունի պահանջելու դաշնային վարչությունների չհրապարակված 
փաստաթղթերի մատչելիություն, ընդ որում՝ այդպիսի պահանջը չի 
ենթադրում որևէ հիմնավորում: Պետական գաղտնիքի պահպանու-
թյան նպատակով պահանջը մերժելու պատճառները թվարկված 
են օրենքում և բաղկացած են ինը կետից: Ըստ օրենքի՝ մի շարք 
դաշնային հաստատություններ պարտավոր են հանրության համար 
թափանցիկ դարձնել իրենց այն նիստերը, որտեղ քննարկվում են 
հասարակական շահերին առնչվող հարցեր, և չեն շոշափվում ազ-
գային անվտանգության խնդիրներ:  

Այսպիսի թափանցիկությունը նպատակ ունի մեծացնելու 
վստահությունը պետություն ներկայացնող անձի հանդեպ: Պետա-
կան ծառայողի գործունեության թափանցիկությունը, անկասկած, 
հօգուտ հասարակության էր: Այժմ քաղաքացին իրավունք ունի 
ծանոթանալու պետական շատ փաստաթղթերի, ներկա գտնվելու 
կառավարման մարմինների նիստերին և այլն: Խնդիրը միայն հո-
գեբանությունը չէ. ամերիկացի պետական ծառայողը հաճախ 
ստիպված է լինում «պայքարել հաճախորդի համար», քանի որ 
շատ ծառայություններ քաղաքացին կարող է ստանալ տարբեր 
պետական մարմիններում, ինչպես նաև ամենատարբեր հասա-
րակական կազմակերպություններում: Մեծ նշանակություն է 
տրվում պետական ծառայողների էթիկայի խնդրին: Պետական 
ծառայության էթիկայի կանոնագիրքը առաջին անգամ հրապա-
րակվել է դեռ 1958 թվականին՝ Կոնգրեսի բանաձևի տեսքով, որի 
ընդհանուր մասը ներկայացնում ենք ամբողջությամբ.  
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«Կառավարման համակարգում գտնվող յուրաքանչյուր անձ 
պետք է. 

1. բարձրագույն բարոյական սկզբունքներին ու պետությա-
նը նվիրվածությունը վեր դասի անձանց, կուսակցությա-
նը կամ պետական մարմիններին նվիրվածությունից, 

2. պահպանի ԱՄՆ-ի Սահմանադրությունը, ինչպես նաև 
բոլոր մարմինների կողմից ընդունված օրենքներն ու 
դրույթները և երբեք չաջակցի նրանց, ովքեր խուսափում 
են դրանք կատարելուց, 

3. ամբողջ աշխատանքային օրն աշխատի օրավարձի դի-
մաց՝ անհրաժեշտ ջանքեր ու մտքեր գործադրելով՝ 
կատարելով իր պարտականությունները, 

4. առաջադրված խնդիրները լուծելու համար ձգտի գտնել 
առավել արդյունավետ և տնտեսող եղանակներ, 

5. երբեք խտրականություն չկիրառի ինչ-որ մեկին հատուկ 
բարիքներ կամ արտոնություններ տրամադրելու միջո-
ցով ինչպես պարգևատրման դիմաց, այնպես էլ առանց 
դրա, և երբեք չընդունի բարիքներ կամ նվերներ իր կամ 
իր ընտանիքի համար այն հանգամանքներում, որոնք 
կարող են մեկնաբանվել որպես ազդեցություն պաշտո-
նեական պարտականությունների կատարման վրա, 

6. պաշտոնեական պարտականությունների հետ կապված 
խոստումներ չտա, քանի որ պետական ծառայողը չի կա-
րող հանդես գալ որպես մասնավոր անձ, երբ խոսքը պե-
տական պաշտոնին է վերաբերում,  

7. ո՛չ ուղղակիորեն, ո՛չ էլ անուղղակի առևտրային հարաբե-
րությունների մեջ չմտնի կառավարության հետ, եթե դա 
հակասում է պաշտոնեական պարտականությունների 
բարեխիղճ կատարմանը, 
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8. երբեք չօգտագործի պաշտոնեական պարտականութ-
յունների կատարման ժամանակ ձեռք բերված գաղտնի 
տեղեկատվությունը անձնական շահ ստանալու նպա-
տակով, 

9. բացահայտի կոռուպցիայի դեպքերը դրանց ի հայտ 
գալու դեպքում,  

10. պահպանի այս սկզբունքները՝ գիտակցելով, որ պետա-
կան պաշտոնը հասարակական վստահության արտա-
հայտությունն է» (А. В. Оболонский,  2009)74

Քանի որ բարոյական նորմերի կոդավորումը դրանից բխող 
բոլոր հետևանքներով դեռ օրենքի ուժ հաղորդելու հիմք չէ, կանո-
նագիրքը ձեռք բերեց խորհրդատվական կարգավիճակ: Երկու 
պալատներում էլ կանոնագրքին հավանություն տվող բանաձև ըն-
դունելով՝ իրենց ու ապարատի ծառայողներին առաջարկել են ա-
ռաջնորդվել դրանում ամրագրված վարքագծի ստանդարտներով: 
Դեռևս մշակման փուլում գտնվող՝ բարոյական սկզբունքների 
պահպանությանն ուղղված այս փաստաթուղթը հետագա աշխա-
տանքների ուղղորդման ելակետ էր: Այսպես. Քենեդիի օրոք հիմ-
նադրվեց էթիկայի և «շահերի բախման», այսինքն՝ պաշտոնա-
տար անձի անձնական ու պետության շահերի բախման հարցե-
րով նախագահական խորհրդատվական հանձնաժողով, իսկ 1978 
թվականին ընդունվեց պետական մարմինների ծառայողների է-
թիկայի մասին ավելի հստակ օրենք: 

: 

Ընդունված է, որ երկրի քաղաքական համակարգի կենսու-
նակությունն ու լեգիտիմությունը մեծ մասամբ պայմանավորված 
են հասարակության մեջ իշխող արժեքներին, իդեալներին ու բա-

                                                 
74 Конституция США, ст. II, раздел 2.2. См.: Хрестоматия по 

истории государства и права зарубежных стран. М., 1984, с. 196.  



 200 

րոյական նորմերին պետական ինստիտուտների և բարձրագույն 
պաշտոնատար անձանց, նրանց վարքագծի համապատասխա-
նությամբ: Ամերիկյան պետության մեջ էթիկայի մասին օրենքնե-
րը փոփոխության են ենթարկվում հասարակական պահանջնե-
րին զուգընթաց: Օրենքի հիմնական բաժիններում քննարկվում 
էին պաշտոնից հեռանալուց հետո նախկին ծառայողներին աշ-
խատանքի ընդունելու և նրանց գործունեությունը սահմանափա-
կելու, իրենց ֆինանսական վիճակի մասին դաշնային պետական 
ծառայողների հաշվետվության կանոնների, նվերներ ընդունելու 
և գործուղումները ոչ կառավարական աղբյուրներից ֆինանսա-
վորելու, համատեղությամբ աշխատանքը սահմանափակելու և 
հոնորարներ ընդունելու, քաղաքացիական ծառայության և ծա-
ռայողների վճարման խնդրով հանրային հանձնաժողով ստեղծե-
լու և այլ հարցեր: Հետագայում այս օրենքից բխեցին սկզբունք-
ներ, որոնք ամրագրվեցին պետական հրահանգներով: Այդ 
սկզբունքները ենթադրում էին, որ պետական ծառայությունը 
«հասարակական վստահության ծառայություն է», որը ծառայո-
ղից պահանջում է Սահմանադրությանը, օրենքին և էթիկական 
սկզբունքներին հավատարմությունը վեր դասել անձնական և 
մասնավոր շահերից: Սկզբունքներից մեկն այն էր, որ պետական 
ծառայողը չի կարող ֆինանսական շահեր ունենալ, որոնք կարող 
են հակասել նրա կողմից ծառայողական պարտքի բարեխիղճ 
կատարմանը: Դա կոռուպցիայի դեմ պայքարի եղանակներից 
մեկն էր: Նույնը վերաբերում էր նվերներ ընդունելուն և այնպիսի 
տեղեկատվություն տրամադրելուն, որը հրապարակման ենթա-
կա չէ:  

Պետական ծառայողը չպետք է տա այնպիսի անթույլատրելի 
խոստումներ, որոնց կատարման համար պատասխանատու է կա-
ռավարական հաստատությունը: Պետք է բացառվի ծառայողա-
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կան տարածքների տրամադրումը անձնական շահ ստանալու 
նպատակով: Նա պարտավոր է պահպանել պետական սեփակա-
նությունը և այն չծառայեցնել պետության շահերին հակառակ: 
Պետական ծառայողը չպետք է աշխատի այլ կազմակերպություն-
ներում և զբաղվի գործունեության այլ տեսակներով, փնտրի նոր 
աշխատանք կամ բանակցություններ վարի այնպիսի աշխատան-
քի ընդունվելու համար, ինչը կարող է խանգարել պետական ծա-
ռայության մեջ իր մասնագիտական պարտքը և ծառայողական 
պարտականությունները կատարելուն:  

Այսքանով հանդերձ, պետական ծառայողը` որպես երկրի քա-
ղաքացի, պարտավոր է բարեխիղճ կատարել օրենքով իր վրա 
դրված պարտականությունները, առաջին հերթին` այնպիսիք, ինչ-
պիսին է, օրինակ, դաշնային և տեղական հարկերի վճարումը, 
պետք է հավատարիմ մնա ԱՄՆ բոլոր քաղաքացիների հավասար 
իրավունքների ապահովմանն ուղղված բոլոր օրենքներին ու կա-
նոններին: 

Ինչպես տեսնում ենք, պետական ծառայողի՝ պաշտոնից հե-
ռանալուց հետո նրան առաջադրված պահանջները շարունակում 
են գործել: Բացի այդ, պատասխանատու պաշտոնների բոլոր 
թեկնածուներն անցնում են ֆինանսական վիճակի, անկետային 
տվյալների և անձնական կյանքի մանրամասն ստուգում հատուկ 
ծառայությունների կողմից:  

Այսուհանդերձ, էթիկայի հանձնաժողովի իրական հեղինա-
կությունը բարձր չէ, իսկ դրա հանդեպ պետական ծառայողների 
շրջանում վերաբերմունքը հակասական է՝ թերահավատությունից 
մինչև նրա գոյության մասին չիմացություն: Շատերը դժգոհում են, 
որ էթիկայի համար պայքարը գործնականում վերածվել է բյուրո-
կրատական թղթաբանության, և անձը ստիպված է բացատ-
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րություն տալ հիմնական ծառայությունից դուրս աշխատած յուրա-
քանչյուր դոլարի համար:  

Բանն այն է, որ պետական ծառայողը պետք է ստանա ինչ-
պես նյութական, այնպես էլ բարոյական փոխհատուցում: Սակայն 
ո՛չ ամերիկյան քաղաքացիական ծառայողների միջին աշխատա-
վարձը, ո՛չ էլ նրանց նկատմամբ հասարակության մեծ մասի ար-
համարհական-բացասական վերաբերմունքը չեն ապահովում 
նման փոխհատուցում: Այդ պատճառով էլ ամերիկյան պետական 
ծառայությունը, անընդհատ կատարելագործվելով հանդերձ, ա-
ռաջատար երկրների համեմատությամբ իր օղակներում հեռու է 
կատարյալ լինելուց: Իսկ չփոխհատուցվող և հաճախ լիովին չար-
դարացված սահմանափակումները կարող են բոլորովին անսպա-
սելի հետևանքների հանգեցնել: Օրինակ՝ աշխատաշուկայում պե-
տական ծառայության հեղինակությունը բարձրացնելու համար 
չարաշահվում է ծառայողական դիրքը կամ կիրառվում են ուռճաց-
ված էթիկայի ստանդարտներ՝ քաղաքական շանտաժի և հաշիվ-
ներ մաքրելու նպատակով: Սակայն, ընդհանուր առմամբ, պետա-
կան ծառայողների էթիկայի խնդիրը կարևորագույններից մեկն է, 
և մեզանում նույնպես դրա անտեսումը վատ ու վտանգավոր է: 
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Այժմ անդրադառնանք հանրային ծառայության համակարգերի 

զարգացման պատմությանը Ֆրանսիայում և Գերմանիայում: Հան-
րային ծառայության համակարգը բնականաբար համալրվում է 
տվյալ հասարակության մեջ ապրող անձանցով: Սակայն տարբեր 
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երկրներում հանրային ծառայությունում աշխատող անձանց թիվը 
տարբեր է՝ պայմանավորված այդ երկրի կառավարման համակար-
գի յուրահատկություններով: Այդ առումով հետաքրքրական են Գեր-
մանիայի և Ֆրանսիայի տարբերությունները: Աղբյուրներում նշվում 
է, որ Ֆրանսիայում ավելի շատ անձինք են ներգրավված հանրային 
ծառայությունում (բնակչության 22.6%), քան Գերմանիայում (բնակ-
չության 15.5%): Գերմանիայում մեծ ուշադրություն են դարձնում պե-
տական կառավարման համակարգին և դրանց համար կադրեր 
պատրաստելու խնդրին: Այդ մասին է վկայում այն փաստը, որ այս-
տեղ գործում է Պետական կառավարման գիտահետազոտական 
ինստիտուտ (FOV), որը հիմնարար հետազոտություններ է իրակա-
նացնում պետական կառավարման համակարգի, հիմնականում՝ 

պետական ծառայության վերաբերյալ 75

Որոշ մեկնաբաններ նշում են, որ 1990 թվականից Գերմա-
նիան փոխել է մոտեցումը պետական ծառայողների պատրաստ-
ման նկատմամբ, քանի որ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, 
որ այս երկրում երիտասարդ, լավ պատրաստված պետական ծա-
ռայողների կարիք կա, այնպիսի պետական ծառայողների, ովքեր 

պատրաստ են ներգրավվելու վերակառուցման գործընթացում

: 

76

Ֆրանսիական պետության համար օրինակ է ծառայում 
Հռոմեական կայսրությունը: Այստեղ կառավարման սկզբունք-
ներն ընդունվել են դեռևս միջնադարյան օրենսդիրների կող-

: 
Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ այս խնդիրը բնորոշ է ոչ 
միայն գերմանական իրականությանը:  

                                                 
75 German Research Institute for Public Administration (GRIP), 

http://www.foev-speyer.de/home/home_engl.asp. 
76 Sabine Leutenecker Public Administration Programmes in Germany, 

Verheijen T., Connaughton B. Ed., Centre for European Studies University of 
Limeric, Berlin, 1999, pp. 169-197. 

http://www.foev-speyer.de/home/home_engl.asp�
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մից: Փաստերը վկայում են, որ ուժեղ կենտրոնական կառավա-
րության ավանդույթը նախ Ռիշելյեի, ապա Լյուդովիկոս 14-րդի 
օրոք 17-րդ դարում ծաղկում է ապրել:  

Հետաքրքիր է, որ ֆրանսիական պետական կառավարման 
համակարգը ցարական Ռուսաստանի համար իդեալական մո-
դել էր: Այս երկու համակարգերը նման էին ոչ թե արդյունավե-
տությամբ, այլ արտաքին գծերով: Ընդգծենք, որ ֆրանսիական 
պետական ծառայությունը փակ համակարգ է: Ժամանակի ըն-
թացքում համակարգում որոշակի փոփոխություններ են 
կատարվել, սակայն դրանք չէին վերաբերում հիմնարար 
սկզբունքներին: Ֆրանսիան նախապատվություն է տալիս Շարլ 
դը Գոլի հայացքներին, և 1958 թվականի Սահմանադրության 
մեջ արդեն իսկ երևում էր դրանց պարզ անդրադարձը: Իսկ մեկ 
տարի անց Ֆրանսիայի նախագահի նախաձեռնությամբ փոխ-
վեցին պետական ծառայողներին ներկայացվող պահանջները: 
Նա 1946թ. օրենքում քիչ փոփոխություններ կատարեց, սակայն 
դրանք նպատակ ունեին ամրապնդելու քաղաքական իշխա-
նության ենթակայությունը պետական ծառայողներին:  

Ժամանակակից ընկալմամբ՝ փակ պետական ծառայության 
համակարգը հասարակության և պետության միջև անջրպետ չի 
ենթադրում, այլ նշանակում է, որ, ի տարբերություն ԱՄՆ-ի բաց 
պետական ծառայության համակարգի, Ֆրանսիայում պետա-
կան ծառայողի իրավական կարգավիճակը պայմանավորված է 
իր գործատուի՝ պետության բնույթով: Այդ պատճառով էլ նրանց 
հարաբերությունները կարգավորվում են ոչ թե աշխատանքա-
յին, այլ վարչական իրավունքի և դրա մաս կազմող պետական 
ծառայության իրավունքի նորմերով, որոնք նախատեսում են 
կողմերի անհավասարություն, աշխատանքային վեճերի լուծման 
հատուկ կարգ, ինչպես նաև աշխատողների համար լրացուցիչ 
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սահմանափակումներ՝ բարոյական, նյութական փոխհատուց-
ման և այլն: Փակ համակարգը ենթադրում է, որ մեկ անգամ 
պետական ծառայություն ընդունված մարդը, որպես կանոն, 
մնում է այդտեղ իր ողջ աշխատանքային գործունեության ըն-
թացքում՝ այս ոլորտում ապահովելով իր մասնագիտական ա-
ռաջընթացը:  

Պետական ծառայության համակարգում անձը հաճախ լու-
ծում է մասնագիտական առաջընթացի խնդիր, որն առաջնային 
դեր է խաղում: Որոշ պետություններում այս խնդիրը խոչընդոտ 
է պետական ծառայողների գործունեության համար, իսկ Ֆրան-
սիայում խնդրին վերաբերվում են մեծ պատասխանատվութ-
յամբ: Ֆրանսիացիների մեկնաբանությամբ՝ պետական ծառա-
յությունը հատուկ, բոլորից տարբերվող մասնագիտություն է, 
որը մարդուց հատուկ հոգեբանական որակներ և պետությանը 
ծառայելու անմնացորդ նվիրում է պահանջում: Բացի այդ, այն 
ծառայողին վստահություն է հաղորդում, որ իր կողմից ծառայո-
ղական պարտականությունների բարեխիղճ կատարումը կայուն 
և աստիճանաբար աճող նյութական բարեկեցության երաշխիքն 
է: Պետական ծառայության մեջ առավել պատրաստված կադ-
րեր ներգրավելու և կադրային հոսքի առաջն առնելու համար 
անհրաժեշտ է, որ պետությունը վստահի նրանց, իսկ ծառայող-
ներն ունենան որոշակի առավելություններ: Այսպիսով, այս հա-
մակարգը աստճանաբար դառնում է կարծրացած և քաղաքա-
կան, սոցիալական և տեխնոլոգիական փոփոխությունների ժա-
մանակաշրջաններում չի կարողանում ճկունություն դրսևորել ու 
հարմարվել նոր իրողություններին: Բացի այդ, կայուն աշխա-
տավայրը հաճախ հանգեցնում է միջնորդավորվածության ու 
քննադատությունից զերծ հնազանդության՝ պայմաններ չստեղ-
ծելով աշխատակիցների նախաձեռնողականության դրսևորման 
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և մասնագիտական առաջխաղացման համար: Նման դեպ-
քերում հետագա մասնագիտական առաջխաղացման համար 
հաշվի է առնվում աշխատանքային փորձը:  

Գրեթե բոլոր զարգացած երկրներում կարևոր տեղ է զբա-
ղեցնում պետական ծառայության մեջ թափանցիկության ու 
ճկունության խրախուսումը: Դիտարկենք ֆրանսիական արդի 
պետական ծառայության հիմնական առանձնահատկություն-
ներն ու սկզբունքները վերջին՝ 1983-1984թթ. բարեփոխումից 
հետո: Խոսքն այս դեպքում վերաբերում է համալիր պետական 
ծառայությանը:  

Ֆրանսիայում 80-ական թվականներին զգալիորեն բարե-
փոխվեց տեղական պետական ծառայության համակարգը: 
Հատկանշական է, որ պետական ծառայությունում նույնպես 
ներդրվեց կարիերայի համակարգը, սակայն տեղական մար-
միններն ինքնուրույնություն ձեռք բերեցին կադրային և ապա-
րատին վերաբերող որոշ հարցերում:  

Պետական ծառայության անցնելու գլխավոր ընթացակար-
գը մրցույթն է, որը հավասար հնարավորություններ ապահովե-
լու առավել ժողովրդավարական ձև է: Մրցույթն անցկացվում է 
ինչպես պետական ծառայության անցնելիս, այնպես էլ պետա-
կան ծառայությունում գտնվողների առաջխաղացման նպատա-
կով: Այս առումով այն նման է Հայաստանի Հանրապետությու-
նում այսօր գործող պետական ծառայության համակարգում աշ-
խատանքի անցնելու կարգին: Թափուր պաշտոնի առկայության 
և մրցույթ հայտարարելու մասին հանրությունը իրազեկվում է 
համապատասխան միջոցներով: Մրցույթի անցկացման համար 
ձևավորվում է հանձնաժողով, որի տված դրական գնահատա-
կանը ոչ թե պաշտոնը ստանալու իրավունք է, այլ ընդամենը 
հնարավորություն: Իսկ նշանակումը կատարում է մրցույթը հայ-
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տարարած մարմինը կամ անձը: Պետական ծառայության պաշ-
տոնում նշանակված անձն անմիջապես ձեռք չի բերում պետա-
կան ծառայողի կարգավիճակ, այլ փորձաշրջան է անցնում: Մր-
ցույթների օրինականությունը և դրանց արդյունքների կիրառու-
մը վերահսկվում են վարչական դատարանի կողմից:  

Սակայն պետք է նշել, որ Ֆրանսիայում մրցույթն ընտրության 
պարտադիր ձև չէ: Օրենքը և ընդհանուր կանոնադրությունը պետա-
կան ծառայության մեջ թույլ են տալիս նաև ընտրության այլ ընթա-
ցակարգեր: Դա կարող է լինել մասնագիտական քննություն կամ 
ընտրություն՝ ըստ որոշակի ցանկի: Որոշ դեպքերում հնարավոր է 
նաև կամայական ընտրություն: Գոյություն ունի բարձր պաշտոնների 
ցանկ, որոնցում նշանակումն իրականացվում է կառավարության ո-
րոշմամբ: Դրանք քաղաքական պաշտոններն են՝ կառավարության 
գլխավոր քարտուղար, կենտրոնական վարչության տնօրեն, պրե-
ֆեկտ, դեսպան և այլն:  

Ֆրանսիայում պետական ծառայողի մասնագիտական աճը 
գնահատում է ղեկավարը՝ 0-20 միավորների սանդղակով և կից 
գրավոր դիտողություններով: Բարձրացումը կատարվում է ըստ 
կարգի և ըստ ռանգի: Վերջինս ավելի շատ պայմանավորված է 
տարիների փորձով, քան աշխատողի առավելություններով. լավ 
գնահատականը կարող է կարգի բարձրացումն արագացնել, 
սակայն ցածրը չի կարող խոչընդոտել այն. եթե հանրային ծա-
ռայողը տվյալ կարգում առավելագույն ստաժին է հասել, կարգի 
բարձրացումը մեխանիկորեն է կատարվում: Ռանգի բարձրաց-
ման համար աշխատանքային փորձը նախապայման է, սակայն 
առաջին հերթին կարևորվում է թեկնածուի վաստակը, որը 
գնահատվում է երեք չափանիշներից մեկով՝ ռանգի բարձրաց-
ման ներկայացված անձանց ցուցակում ընդգրկվածություն, այդ 
ցանկում ներգրավվելուց առաջ մասնագիտական քննություն և 
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սովորական մրցութային մասնագիտական ընտրություն (А. В. 
Оболонский, 2011, G.Perers, 2004):  

Կամայականությունները բացառելու նպատակով գործում 
են հատուկ մարմիններ՝ վարչական հանձնաժողովներ, Կենտ-
րոնական պետական ծառայության բարձրագույն խորհուրդ և 
վարչական դատարան, որտեղ կարելի է բողոքարկել արդյունք-
ները:  

Ֆրանսիական պետական ծառայության կարևոր առանձ-
նահատկություններից է նաև այն, որ առկա է կորպորատիվ 
կապվածություն հատկապես պետական կառավարման բարձ-
րագույն օղակներում: Բացի ձևական պայմանականություննե-
րից, մարդկանց այս շրջանակին միավորում են պետության 
վարչական էլիտային պատկանելու գիտակցությունն ու երկա-
րամյա ոչ ձևական կապերը:  

Ինչ վերաբերում է Գերմանիայի պետական ծառայությանը, 
փաստենք, որ Գերմանիան նույնպես բյուրոկրատական հա-
րուստ ավանդույթներ ունեցող երկիր է: Նշենք, որ պետական 
ծառայության մասին առաջին կայսերական օրենքը հռչակվեց 
Գերմանական կայսրության ձևավորումից գրեթե անմիջապես 
հետո՝ 1873 թվականին: Սակայն հատկանշական է, որ այնտեղ 
պահպանվել են պետական ծառայության պրուսական տարրեր: 
Սակայն հինը պահպանելով՝ նրանք ձևավորեցին նոր 
համակարգ: 

Գերմանիայում պետական ծառայության նշանակելու մի 
քանի ձև կա՝ ցմահ, ժամանակավոր, մշտական նշանակմանը 
նախորդող հարաբերական ժամանակով, նախապատրաստա-
կան ծառայություն: 

Այստեղ պետական ծառայողները դասակարգվում են ըստ 
մակարդակների և պաշտոնների: Գերմանիայում պետական 
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ծառայության անցնելու կարգը սահմանում են «պետական ծա-
ռայություն» և «փորձաշրջան» հասկացություններն ու փորձաշր-
ջանի անցկացման պայմանները: Ուշագրավ է, որ պետական 
ծառայության ընդունվելիս գործում է հավասար հնարավորութ-
յունների սկզբունքը, ըստ որի՝ պետական ծառայության նշանա-
կումը կատարվում է թեկնածուի ընդունակությունների և մաս-
նագիտական պատրաստվածության մակարդակին համապա-
տասխան: Արգելվում է խտրականությունը սեռի, ծագման, ռա-
սայի, կրոնի, ինչպես նաև կրոնական դրդապատճառներով:  

Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում գործում էին 
պետական ծառայության անցնելու հետևյալ ընդհանուր պա-
հանջները. պետական ծառայող կարող էր դառնալ նա, ով՝ 

 գերմանացի էր՝ ըստ Սահմանադրության 116-րդ հոդ-
վածի, 

 հանձն էր առնում աջակցել Սահմանադրության ոգով 
ազատ ժողովրդավարական կարգին, 

 ուներ պատրաստվածության հատուկ մակարդակ և 

այլն77

1985 թվականին ընդունված օրենքի համաձայն՝ հնարավոր 
էին բացառություններ ընդհանուր կանոնից: Այսպես՝ ծառայո-
ղական անհրաժեշտությունից ելնելով՝ պետական ծառայությու-
նում պրոֆեսորի, դոցենտի և այլ բուհական պաշտոններ կարող 
էին զբաղեցնել նաև արտասահմանցիներ:  

:  

Այսպիսով, ԳԴՀ-ի օրենսդրությունը բավական հանգամա-
նալից կանոնակարգում էր պետական ծառայություն ընդունվե-
լու կարգը:  

                                                 
77 Речь Федерального канцлера д-ра Ангелы Меркель на открытии 

CeBIT, 2006, Источник информации: Фирма I.W. Messe Consult GmbH 
- эксклюзивное представительство Deutsche Messe AG для стран СН. 
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Հնարավոր թեկնածուները թափուր պաշտոնի մասին իրա-
զեկվում են տպագիր և ինտերնետային հատուկ հաղորդա-
գրությունների միջոցով: Նրանց ընտրությունը պետք է կատար-
վի տվյալ պաշտոնին համապատասխանության, ընդունակութ-
յունների և մասնագիտական ձեռքբերումների հիման վրա՝ ա-
ռանց հաշվի առնելու սեռը, ծագումը, ռասան, հավատը, կրոնա-
կան կամ քաղաքական հայացքները: Այստեղ նմանություն կա 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման հա-
մակարգի հետ: Ծառայողների նշանակումը պաշտոններում ի-
րականացվում է քննությունների միջոցով՝ ներկայացված պա-
հանջներին նրանց համապատասխանությունը նախապես որո-
շելուց հետո: Եթե ծառայողի տարիքը 32-ից պակաս է, նա կա-
րող է նշանակվել պաշտոնում միայն փորձնական ժամկետի 
հաջող ավարտից հետո, այն էլ՝ միայն կրտսեր պաշտոնում: 
Փորձնական ժամկետը չի կարող գերազանցել 5 տարին: Պե-
տական պաշտոնում ցմահ նշանակում կատարվում է փորձնա-
կան ժամկետի հաջող ավարտից և թեկնածուի 27 տարին լրա-
նալուց հետո: Գերմանիայում պետական ծառայողները թոշակի 

են անցնում 65 տարեկանում78

Դաշնային պետական ծառայողները պաշտոններում նշա-
նակվում են Դաշնության նախագահի կամ դրա համար լիազոր-
ված ատյանների կողմից: Այն չեղյալ է համարվում վերը նշված 
նախադրյալներից մեկի բացակայության դեպքում, ինչպես նաև 
խաբեության, կաշառքի, անցյալում ծանր հանցանքների հայտ-
նաբերման և այլ դեպքերում: Պետական ծառայողի կատարած 
գործողություններն օրինական ուժի մեջ են մնում ընդհուպ 

: 

                                                 
78 Federal Minister of the Interior, Dr Wolfgang Schäuble at the dbb 

conference “Lessbureaucracy and better law: Renewing the civil state” in 
Berlin on 14 May, 2007.  
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դրանց վերացումը կամ ոչ իրավաչափ հայտարարվելը: Պետա-
կան ծառայողը պաշտոնում նշանակված է համարվում հավա-
տարմագիր հանձնելուց հետո, որը պարունակում է «ծառայողա-
կան հարաբերությունների մեջ մտնելու հրավեր» ձևակերպումը, 
«ցմահ», «փորձնական ժամկետով», «ժամանակավոր», «որպես 
պատվավոր ծառայող» կամ «կոնկրետ ժամկետով» նշանակման 
ձևը, պաշտոնի անվանումը: Եթե նշանակման մասին հավա-
տարմագիրը չունի օրենքով սահմանված ձև, ապա նշանակումը 
առոչինչ է համարվում:  
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ՎԵՐՋԱԲԱՆ 
 

Ժամանակակից աշխարհում պետական կառավարման 
համակարգի կատարելագործման հարցերը շարունակում են 
մնալ այն մասնագետների և ինստիտուտների ուշադրության 
կենտրոնում, որոնք շահագրգռված են այդ կառույցի արդյունա-
վետությամբ: Հարցերից մեկը հասարակական կառավարման 
մասնագետների պատրաստման և վերապատրաստման որակ-
յալ կառույցի ստեղծումն է, ինչը որոշակի պահանջներ է ներկա-
յացնում այն կազմակերպություններին, որոնք զբաղվում են այդ 
խնդիրներով: Ժամանակակից պետական ծառայողները պետք 
է ունենան մասնագիտական պատրաստվածության հատուկ 
մակարդակ՝ հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներն արդ-
յունավետ կառավարելու համար:  

Պետական ծառայողների մասնագիտական պատրաստ-
մանը ներկայացվող պահանջներից ելնելով՝ հասարակական և 
տնտեսական քաղաքականության բարեփոխումների պայման-
ներում, տվյալ կառույցն իր գործունեությամբ պետք է դիմակայի 
արդի մարտահրավերներին: Պետական կառավարման մասնա-
գետների պատրաստման և վերապատրաստման ճկուն համա-
կարգը պետք է հաշվի առնի շատ գործոններ՝ պահանջմունքնե-
րի, հետաքրքրությունների, ուսուցման նոր մեթոդների և տեխ-
նոլոգիաների ներդրման և այլ համալիր առաջնահերթություն-
ներ: Պակաս կարևոր չեն նաև պետական ծառայողների հոգե-
բանական գնահատականը և պատրաստումը, որոնք հնարավո-
րություն են ընձեռում բացահայտելու նրանց մասնագիտական 
պիտանելիությունը և ձևավորելու նրա պատրաստվածությունը 
տվյալ գործունեության մեջ: Եվ որպես պատրաստության ընդ-
հանուր համակարգի բաղադրիչ՝ այն դրական ազդեցություն է 
գործում հանրային ծառայողի ընդհանուր մասնագիտական 
կոմպետենտության վրա: Չնայած պետական և տնտեսական 
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կառավարման, բարձրագույն և հետբուհական ոլորտում առկա 
մեծաքանակ հետազոտություններին՝ մեր երկրում բացակայում 
են մասնագիտական, մասնավորապես հոգեբանական պատ-
րաստության հարցերի անմիջական լուծմանը միտված աշխա-
տանքները:  

Բազմաթիվ հետազոտությունների վերլուծությունը ցույց 
տվեց, որ պետական համակարգի ծառայողների անձի և գոր-
ծունեության ուսումնասիրության ոլորտում ներկա ժամանակնե-
րում հրատարակված հոգեբանական հետազոտությունների մեծ 
մասը վերաբերում է կառավարիչների տարբեր խմբերի գործու-
նեությանը, անհրաժեշտ անձնային որակների առանձնացմանը, 
նրանց գործունեության արդյունավետության տարբեր գործոն-
ներին, ինչպես նաև տեսական մոտեցումների նկարագրությա-
նը, որոնք, մեր կարծիքով, գործնականում կիրառության համար 
պիտանի չեն:  

Հանրային ծառայողի հոգեբանական առանձնահատկություն-
ների գիտակիրառական նշանակությունը կարևորվում է պաշտոն-
ներում թեկնածուների մասնագիտական կոմպետենտության գնա-
հատման մեթոդների մշակման անհրաժեշտության, նրանց կարիե-
րայի, ծառայողական բաժինների լավագույն համագործակցության, 
կոնֆլիկտային իրադրությունների, բացասական հուզական դրսևո-
րումների կանխարգելման առումով: 

Ակնհայտ է, որ պետական ծառայողների պատրաստման 
հոգեբանական առանձնահատկություններն ունեն բարդ բնույթ 
և պայմանավորված են մասնագիտական գործունեության էթի-
կայի սկզբունքներով, երկրի պետական համակարգի կառուց-
վածքով, սոցիալ-տնտեսական առանձնահատկություններով և 
էթնոմշակութային ավանդույթներով:  

Նշված հանգամանքները հուշեցին այս աշխատության 
տրամաբանությունը՝ դիտարկել և վերլուծել հանրային ծառա-
յության համակարգի կայացման ու զարգացման որոշ օրինաչա-
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փություններ և հոգեբանական առանձնահատկություններ, այդ 
բնագավառի ծառայողների մասնագիտական գործունեության 
ու պաշտոնավարման բնութագրերը, նրանց մասնագիտական 
կոմպետենտության բաղադրիչները, այլ երկրներում հանրային 
ծառայողների պատրաստման համակարգերի համեմատական 
վերլուծությունը և այլն: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 
 

Հավելված 1 
 

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածին 
համապատասխան` դիտարկված են նաև հանրային ծառայութ-
յան, այսպես կոչված, հայեցողական պաշտոնները, որպիսիք հա-
մարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նշանակո-
վի այն պաշտոնները, որոնք զբաղեցնող պաշտոնատար անձինք 
ՀՀ օրենսդրությամբ իրենց վերապահված լիազորությունների 
շրջանակներում ընդունում են որոշումներ (ոչ քաղաքական բնույ-
թի) և համակարգում դրանց կատարումը, ինչպես նաև կարող են 
փոփոխվել քաղաքական ուժերի հարաբերակցության փոփոխութ-
յան դեպքում (Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշ-
խատակազմի ղեկավարի, նրա առաջին տեղակալի և տեղակալ-
ներից մեկի, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 
աշխատակազմի ղեկավարի, նրա առաջին տեղակալի և տեղա-
կալներից մեկի, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի վե-
րահսկողական ծառայության ղեկավարի, Հայաստանի Հանրա-
պետության վարչապետի վերահսկողական ծառայության ղեկա-
վարի, Հայաստանի Հանրապետության նախարարների տեղա-
կալների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն ա-
ռընթեր պետական կառավարման մարմինների ղեկավարների և 
նրանց տեղակալների, Հայաստանի Հանրապետության արտա-
կարգ և լիազոր դեսպանների, միջազգային կազմակերպություն-
ներին առընթեր (միջազգային կազմակերպություններում) Հայաս-
տանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցիչնե-
րի, հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի, Հայաստանի 
Հանրապետության նախարարությունների կառավարման ոլոր-
տում գործող պետական մարմինների ղեկավարների և նրանց 
տեղակալների, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության 
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զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի և նրա տեղակալների, 
Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների և նրանց տեղա-
կալների պաշտոնները, Հայաստանի Հանրապետության հա-
մայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մա-
մուլի քարտուղարների, օգնականի պաշտոնները, Երևանի գլխա-
վոր ճարտարապետի պաշտոնը, Երևանի վարչական շրջանի ղե-
կավարի և նրա տեղակալի պաշտոնները, Հայաստանի Հանրա-
պետության Նախագահի գլխավոր ռազմական տեսուչի, նրա տե-
ղակալների և հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի պաշ-
տոնները, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի, Հայաս-
տանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի և նրա 
տեղակալների, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 
խորհրդականների, օգնականների, մամուլի քարտուղարների և 
ռեֆերենտների, Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղա-
րի խորհրդականի, օգնականի, մամուլի քարտուղարի պաշտոննե-
րը, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազ-
մի ղեկավարի, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 
աշխատակազմի ղեկավարի օգնականների և խորհրդականների, 
խմբակցության, պատգամավորական խմբի փորձագետի, Հայաս-
տանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի վճա-
րովի հիմունքներով օգնականի պաշտոնները, Հայաստանի Հան-
րապետության նախարարների, Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմին-
ների ղեկավարների, Հայաստանի Հանրապետության օրենքնե-
րով ստեղծված մշտապես գործող մարմինների (հանձնաժողովնե-
րի, ծառայությունների, խորհուրդների և այլն) ղեկավարների, Հա-
յաստանի Հանրապետության նախարարությունների կառավար-
ման ոլորտում գործող պետական մարմինների ղեկավարների, 
Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների, Հայաստանի 
Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհր-
դականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների պաշտոն-
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ները, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի 
խորհրդականների, մամուլի քարտուղարի պաշտոնները, Հայաս-
տանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահի 
խորհրդականների, մամուլի քարտուղարի պաշտոնները, Հայաս-
տանի Հանրապետության նախարարների տեղակալների, Հայաս-
տանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական 
կառավարման մարմինների ղեկավարների տեղակալների, Հա-
յաստանի Հանրապետության օրենքներով ստեղծված մշտապես 
գործող մարմինների (հանձնաժողովներ, ծառայություններ, խոր-
հուրդներ և այլն) ղեկավարների տեղակալների և անդամների, 
Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների կառա-
վարման ոլորտում գործող պետական մարմինների ղեկավարների 
տեղակալների, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների 
տեղակալների օգնականների պաշտոնները, Հայաստանի Հան-
րապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալի օգնակա-
նի, Երևանի գլխավոր ճարտարապետի օգնականի պաշտոնները)։  
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Հավելված 2 
 
«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն քա-

ղաքացիական պաշտոններ են համարվում Հայաստանի Հանրա-
պետության Սահմանադրական դատարանի նախագահի և ան-
դամների, օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմինների 
(հանձնաժողովների, ծառայությունների, խորհուրդների) ղեկա-
վարների, նրանց անդամների, Հայաստանի Հանրապետության 
վճռաբեկ դատարանի, նրա պալատների նախագահների և դա-
տավորների, վերաքննիչ, առաջին ատյանի դատարանների նա-
խագահների և դատավորների, Հայաստանի Հանրապետության 
գլխավոր դատախազի, նրա տեղակալների և դատախազների, 
ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունք-
ների պաշտպանի պաշտոնները։ 

Քաղաքացիական պաշտոն կարող են զբաղեցնել Հայաստա-
նի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն բարձ-
րագույն կրթություն, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ։ 

Պետական ծառայության պաշտոնը պետական ծառայության 
պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված պաշտոն է, որն 
զբաղեցնելու առանձնահատկությունները սահմանվում են պետա-
կան ծառայության առանձին տեսակները կարգավորող Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքներով: 

Համայնքային ծառայության պաշտոնը համայնքային ծառա-
յության պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված պաշտոն 
է, որն զբաղեցնելու առանձնահատկությունները սահմանվում են 
«Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքով: 
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Հավելված 3 
 

Հանրային ծառայողի հիմնական իրավունքները և պարտա-
կանությունները ներկայացված են «Հանրային ծառայության մա-
սին» ՀՀ օրենքի 20-րդ և 21-րդ հոդվածներում:  

Համաձայն «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի  
23-րդ հոդվածի` հանրային ծառայողին և բարձրաստիճան պաշ-
տոնատար անձին արգելվում է` 

1) լինել երրորդ անձանց ներկայացուցիչն այն մարմնի հետ 
կապված հարաբերություններում, որտեղ ինքը գտնվում է ծառա-
յության մեջ, կամ որն անմիջականորեն ենթակա է իրեն կամ ան-
միջականորեն վերահսկվում է իր կողմից. 

2) իր ծառայողական դիրքն օգտագործել կուսակցություննե-
րի, հասարակական, այդ թվում՝ կրոնական միավորումների հա-
մար փաստացի առավելություններ կամ արտոնություններ ապա-
հովելու համար. 

3) հոնորար ստանալ ծառայողական պարտականությունների 
կատարումից բխող հրապարակումների կամ ելույթների համար. 

4) ոչ ծառայողական նպատակներով օգտագործել նյութա-
տեխնիկական, ֆինանսական և տեղեկատվական միջոցները, 
պետական և (կամ) համայնքային այլ գույքը և ծառայողական տե-
ղեկատվությունը. 

6) ծառայողական պարտականությունների առնչությամբ այլ 
անձանցից ստանալ նվերներ, գումարներ կամ ծառայություններ, 
բացառությամբ սույն օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի. 

7) որպես պետության ներկայացուցիչ՝ գույքային գործարքներ 
կնքել «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվա-
ծի 1-ին մասի 8-րդ կետում նշված անձանց հետ, բացառությամբ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված 
դեպքերի. 
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8) համատեղ աշխատել իր հետ մերձավոր ազգակցությամբ 
կամ խնամիությամբ կապված անձանց (ծնող, ամուսին, զավակ, 
եղբայր, քույր, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր և քույր) հետ, եթե 
նրանց ծառայությունը կապված է միմյանց նկատմամբ անմիջա-
կան ենթակայության կամ վերահսկողության հետ (բացառությամբ 
պատգամավորների). 

9) պաշտոնից ազատվելուց հետո՝ առնվազն մեկ տարվա ըն-
թացքում, ընդունվել աշխատանքի այն գործատուի մոտ կամ դառ-
նալ այն կազմակերպության աշխատողը, որի նկատմամբ նա ան-
միջական հսկողություն է իրականացրել իր պաշտոնավարման 
վերջին մեկ տարվա ընթացքում։ 

Առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրական կա-
պիտալում մասնակցություն (բաժնեմաս, բաժնետոմս, փայ) ունե-
նալու դեպքում հանրային ծառայողները և բարձրաստիճան պաշ-
տոնատար անձինք պարտավոր են պաշտոնում նշանակվելուց 
(ընտրվելուց) հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում, այն օրենքով սահ-
մանված կարգով հանձնել հավատարմագրային կառավարման: 
Հանրային ծառայողները և բարձրաստիճան պաշտոնատար ան-
ձինք իրավունք ունեն հավատարմագրային կառավարման հանձն-
ված գույքից ստանալու եկամուտ։ 

Հանրային ծառայության առանձին տեսակների առանձնա-
հատկություններից ելնելով` այդ ծառայությունները կարգավորող 
օրենքներով կարող են, ի լրումն «Հանրային ծառայության մասին» 
ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածով սահմանված սահմանափակումների, 
սահմանվել այլ սահմանափակումներ։ 

Առևտրային կազմակերպության կանոնադրական կապիտա-
լում հանրային ծառայողի կամ բարձրաստիճան պաշտոնատար 
անձի ունեցած բաժնեմասի հավատարմագրային կառավարիչ կա-
րող է լինել նաև անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող քաղաքա-
ցին կամ ոչ առևտրային կազմակերպությունը: 
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Հանրային ծառայողները չեն կարող կատարել միաժամանակ 
մի քանի գործունեություն: Հանրային ծառայողը և բարձրաստի-
ճան պաշտոնատար անձը չեն կարող անձամբ զբաղվել ձեռնար-
կատիրական գործունեությամբ, կատարել այլ վճարովի աշխա-
տանք, բացի գիտական, մանկավարժական, ստեղծագործական 
կամ ընտրական հանձնաժողովի անդամի կարգավիճակից բխող 
աշխատանքից, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության 
ընտրական օրենսգրքով նախատեսված դեպքերի («Հանրային 
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մաս): Այս 
դրույթից բխում է, որ հանրային ծառայողները կարող են ունենալ 
նաև գիտամանկավարժական գործունեության պատրաստվա-
ծություն: 
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 Հավելված 4 
 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ (MA) ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 
ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ 

(ըստ համացանցի որոնման, առ 2014թ.) 
 

Ավստրալիա - 8 
Կանադա - 19 
Չինաստան- 1 ազգային և բազմաթիվ տարածաշրջանային 
Ֆրանսիա-13 
Գերմանիա -3 
Հնդկաստան - 7 
Իտալիա- 4 
Ճապոնիա - 2 ազգային խոշոր 
Հարավային Կորեա - 3 
Ֆիլիպիններ - 7 
Ռուսաստան - 4 
Հարավային Աֆրիկա - 3  
Իսպանիա - 1 ազգային և 4 այլ  
Շվեդիա - 1  
Շվեյցարիա - 3  
Մեծ Բրիտանիա - 10  
Միացյալ Նահանգներ - 200-ից ավելի  
Կալիֆոռնիա - 17 
Ալաբամա - 3 
Արիզոնա - 4 
Արկանզաս - 2 
Կոլորադո - 2  
Կոնեկթիքհուդ - 1  
Կոլումբիայի շրջան - 4 
Ֆլորիդա - 12 
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Վրաստան - 13 
Իլինոիս - 9  
Ինդիանա - 3 
Այովա - 4 
Կանզաս - 2 
Կենտուկի - 2 
Մերիլենդ - 4 
Մասաչուսեթս - 11 
Միչիգան - 8 
Մինեսոթա - 4 
Միսուրի - 1 
Նեբրասկա - 1 
Նյու Ջերսի - 7 
Նյու Մեխիկո - 1 
Նյու Յորք - 15 
Հյուսիսային Կարոլինա - 9 
Օհայո - 7 
Օկլահոմա - 1 
Օրեգոն - 3 
Փենսիլվանիա - 8 
Ռոդ Այլենդ - 3 
Հարավային Կարոլինա - 3 
Փենեսի - 5 
Տեխաս - 14 
Յուտա - 3 
Վերմոնտ - 2 
Վիրջինիա - 6 
Վաշինգտոն - 4 
Արևմտյան Վիրջինիա - 2 
Վիսկոնսին - 2 
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	Մարդկանց մեծ և փոքր խմբերի կառավարման յուրահատկությունները վաղուց ի վեր գտնվում են տարբեր ոլորտների հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում: Խմբերում մարդկանց փոխհարաբերություններն ուսումնասիրվում են տնտեսագետ...
	Հայաստանում կառավարման հոգեբանության ոլորտը համեմատաբար ավելի քիչ հետազոտվածներից է, և կարելի է ասել, որ այն՝ որպես ինքնուրույն հետազոտության գիտաճյուղ, դեռևս ձևավորված չէ: Կառավարման հոգեբանությունը ուսո...
	Համաշխարհային կառավարման հոգեբանության պատմության ուսումնասիրությունը կնպաստի նրանց ձեռք բերած փորձը տեղայնացնելու և այդ բնագավառը զարգացնելու մեր ազգային առանձնահատկություններին համապատասխան: Հայաստա...
	Կառավարման հոգեբանության հայաստանյան պատմությունը վերջին 15 տարիների ընթացքում շարունակվեց տարբեր գիտական և ուսումնական հաստատություններում: Այդ ժամանակաշրջանում հրատարակվեց Վ. Մ. Եդիգարյանի և Ս. Ա. Սեդ...
	Տարեցտարի աճում է կառավարման հոգեբանության նկատմամբ հետաքրքրությունը հետազոտողների շրջանում: Այդ են վկայում կառավարման հոգեբանության տարբեր խնդիրներին նվիրված ատենախոսությունները: Այսպես, Է. Բ. Գեղամյա...
	«Զինակոչիկների ընտրության գործընթացում հոգեբանական ցուցանիշների նշանակությունը» խորագրով գիտական հետազոտություն է կատարել Գ. Հ. Ղազարյանը: Անձնային առանձնահատկությունների բացահայտման նպատակով առաջի...
	Ա. Է. Բարսեղյանը պաշտպանել է ատենախոսություն՝ «Աշխատակիցների կարիերայի կողմնորոշումների հիման վրա կազմակերպության կադրերի պլանավորման հոգեբանական առանձնահատկությունները (ՀՀ կենտրոնական բանկի օրինակով...
	Ռ. Հ. Պետրոսյանը հետազոտություն է կատարել ղեկավարի կառավարչական գործառույթներում իշխանության դրդապատճառների դրսևորումների վերաբերյալ: Հետազոտության օբյեկտ են հանդիսացել ղեկավարի անձը և նրա՝ իշխանությա...
	Ս. Գ. Ստեփանյանի «Կառավարչական գործունեության ազդեցությունը աշխատակազմի ընտրության չափանիշների վրա» թեմայով ատենախոսությունը նույնպես պաշտպանվել է «Աշխատանքային և ինժեներական հոգեբանություն» մասնագ...
	Գործարար միջավայրում կոնֆլիկտների հոգեբանական առանձնահատկություններին նվիրված հետազոտություն է իրականացրել Ա. Տ. Բեջանյանը: Հեղինակը բացահայտել է կոնֆլիկտները կանխարգելելու և դրանք լուծելու ուղիները...
	Բազմաթիվ հետազոտություններ և գիտական աշխատանքներ են իրականացվել որոշումների կայացման, իմիջի, աշխատանքային դրդապատճառների վերաբերյալ: Կառավարման հոգեբանության խնդիրներին առնչվող թեմաներով մի քանի տասն...
	Հայաստանում կառավարման հոգեբանության զարգացմանը նպաստեցին հայ հետազոտողների աշխատությունները: 2009 թվականին «Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանություն» գիտահետազոտական լաբորատորիայի գիտաշխա...
	Հիմնախնդրին է նվիրված նաև Ռ. Վ. Աղուզումցյանի հեղինակած «Մասնագիտական պատրաստման համակարգում հոգեբանական պրոյեկտավորման սկզբունքները» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը, որտեղ ներկայացված են «մարդ-օպերատոր» գործ...
	Կառավարման հոգեբանության բնագավառին է վերաբերում նաև Դ. Ս. Ամիրյանի «Գործարարության հոգեբանական նախադրյալները» մենագրությունը: Այն նվիրված է քիչ ուսումնասիրված այնպիսի հիմնահարցի, ինչպիսին է գործարարու...
	Կառավարման հոգեբանության ոլորտին է նվիրված նաև  Ռ. Հ. Պետրոսյանի «Իշխանության մոտիվացիայի դրսևորումը կառավարչական գործառույթներում» ուսումնական ձեռնարկը: Այն բացահայտում է ղեկավարի կառավարման մշակույթի ա...
	Կառավարման հոգեբանության շրջանակներում լիդերության հիմնախնդրին է վերաբերում Գ. Հարությունյանի «Լիդերության հիմնական հոգեբանական դպրոցներն ու տիպաբանությունները» ձեռնարկը, որտեղ ներկայացված են լիդերութ...
	Կազմակերպություններում կոնֆլիկտների կառավարման խնդիրը ևս հայտնվեց հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում և որպես ուսումնական առարկա ներգրավվեց հոգեբանության կրթական ծրագրերում, ինչի մասին է վկայում  Ռ. Վ. Ա...
	Հրատարակված գործնական ձեռնարկներն իրենց հերթին նպաստեցին կառավարման հոգեբանության լայն կիրառմանը՝ հնարավոր դարձնելով մասնագիտական ընտրության, աշխատակազմի ընտրության և կառավարման տարբեր բնագավառներում ա...
	Ուշագրավ է Մ. Գ. Պետրոսյանի, Ա. Ս. Ջավադյանի և  Դ. Ս. Ամիրյանի «Անձը և պաշտոնը» ձեռնարկը, որտեղ հոգեբանական տեսանկյունից վերլուծված են անձի և պաշտոնի համապատասխանությանը, անձնակազմի ընտրությանը, գնահատմա...
	Բազմաթիվ են նաև հայ հետազոտողների՝ կառավարման հոգեբանությանը նվիրված գիտական հոդվածները, որոնք հրատարակվել են Հայաստանում և արտերկրում: Գիտական տեսանկյունից մեծ արժեք են ներկայացնում Ռ. Աղուզումցյանի, Հ. ...
	Այսպիսով, կատարված վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ կառավարման հոգեբանությունը հայ գիտական հանրության համար մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներից է: Չնայած այն համեմատաբար երիտասարդ հետազո...
	Անհնար է պատկերացնել պետական որևէ կազմակերպություն առանց պետական կառավարման, հետևաբար նաև՝ առանց հանրային (պետական) ծառայողների: Նշենք, որ ժամանակակից մասնագիտական գրականության մեջ «պետական» բառին համարժեք...
	Հաշվի առնելով այս հանգամանքը՝ ենթադրվում է, որ հանրային ծառայողին ներկայացվող հոգեբանական պահանջները պետք է ներառեն յուրահատուկ հոգեբանական որակների համակարգ, որոնցից յուրաքանչյուրն իրենից ներկայացնում է ...
	Տեսական նյութերի վերլուծությունը, ինչպես նաև բազմաթիվ երկրների փորձը վկայում են, որ հանրային ծառայության գործունեությունը մեծ պատասխանատվություն է պահանջում հանրային կառավարման տեսանկյունից, քանի որ հակառակ դ...
	Գիտական աղբյուրների ուսումնասիրությունից պարզվում է, որ ժամանակակից, կուռ կառուցվածք ունեցող և արդյունավետ գործող հանրային ծառայության համակարգ ձևավորելու համար առաջնահերթություններից մեկն էլ վարչաքաղա...
	Ինչպես բազմաթիվ այլ երկրներում, Հայաստանի Հանրապետությունում նույնպես հասարակությունն այսօր բարեփոխման փուլ է թևակոխել և փորձում է կառուցել մի պետություն, որտեղ պետք է առաջնությունը տրվի որակյալ մասնագետներին: Մա...
	Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային ծառայությունը սոցիալական ինստիտուտ է, որը հենվում է պետության և հասարակության փոխհարաբերությունների, մարդու քաղաքացիական իրավունքների ու ազատությունների պահպանմ...
	Պետական կառավարման համակարգում աշխատանքի բովանդակությունը երբեմն ենթարկվում է փոփոխությունների՝ պայմանավորված հանրային ծառայության մասնագիտական գործունեության բնույթով: Հանրային ծառայողի մասնագիտությ...
	Հանրային ծառայության աշխատանքի հանդեպ նման մոտեցում ձևավորվում է դեռևս բարձրագույն կրթություն ստանալու ընթացքում: Վ. Ա. Կոզբանենկոն իր դասագրքում նկարագրում է պետական ծառայողների իշխանության առանձնահատկությո...
	Հանրային ծառայողների մասնագիտական գործունեության հատուկ բնույթը պայմանավորված է ՀՀ օրենսդրությամբ հանրային մարմիններին վերապահված խնդիրների և գործառույթների՝ պետության գործառույթների իրականացմանն ուղղվա...
	 մասնագիտական գործունեության ոլորտը՝ պետական իշխանության մարմիններ,
	 զբաղմունքի տեսակը՝ պետական ծառայություն,
	 աշխատանքի առարկան՝ տեղեկատվություն, որը նաև կառավարվողների (սպասարկվողների) վրա հարկադրանքի, համոզման, խրախուսման և այլ եղանակներով ազդեցություն գործելու միջոց է,
	 աշխատանքի արդյունքը՝ կառավարչական որոշումները կյանքի կոչելը կամ դրանց հետևանքները վերացնելը (Государственное управление: основы теории и организации (учебник. в 2 т., т. 2), 2002):
	Հանրային ծառայողների աշխատանքն ունի մասնագիտական որոշ առանձնահատկություններ.
	 մասնակցություն իշխանական և կառավարչական կառույցներում, ինչը նշանակում է նաև պետության շահերից բխող որոշումների ընդունման և իրականացման վրա ազդելու հնարավորություն,
	 օրենսդրության իմացություն և իրավունքի նորմերի պահպանում,
	 որոշակի իրավիճակներում հատուկ որոշում կայացնելու կարողություն,
	 ընդունվող որոշումների և կատարվող գործողությունների նկատմամբ պատասխանատվության բարձր մակարդակ,
	 ծառայության պայմանների հետ կապված բարոյահոգեբանական ծանրաբեռնվածություններին հարմարվելու կարողություն,
	 պետական, ծառայողական կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիք պարունակող փաստաթղթերը օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներով պահպանելը, այդ թվում՝ ծառայությունը դադարեցնելուց հետո,
	 քաղաքացիների և կազմակերպությունների հետ հարաբերությունների հանրային իրավական բնույթը, որոնց հետ նրանք հարաբերվում են պետական կառավարման գործառույթներն իրականացնելիս:
	Հանրային ծառայության էության ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ այն ապահովում է պետական մարմինների և պետական իշխանությամբ օժտված պաշտոնատար անձանց լիազորությունների իրականացումը: Որպես մշտա...
	Հանրային ծառայության պաշտոնի հավակնորդը պետք է ունենա ոչ միայն ձեռքբերովի մասնագիտական հատկանիշներ, այլև բարոյական և գործնական առավելություններ, որոնք դաստիարակության արդյունք են: Ինչպես նշում է Բ. Ա. Բոդրովն...
	Հանրային ծառայողների պաշտոնների ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ հանրային ծառայողը պետք է ունենա այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են՝
	 առաջնորդելու կարողությունը,
	 հաղորդակցվելու ունակությունը,
	 թիմում աշխատելու կարողությունը,
	 պատասխանատվություն ստանձնելու կարողությունը,
	 կարգապահությունը,
	 ինքնակազմակերպվածությունը,
	 բարեխղճությունը,
	 ղեկավարելու և ենթարկվելու կարողությունը,
	 անհրաժեշտ գործողություններն արագ և ճշգրտորեն կատարելու կարողությունը,
	 մարդկանց հետ շփման ժամանակ ուշադրությունն ու նրբանկատությունը,
	 մարդկանց հանդեպ բարյացակամ վերաբերմունքը, լավատեսությունը,
	 սեփական ուժերին վստահ լինելը,
	 անհատական շահը հասարակականին ստորադասելու ցանկությունը, պարտքի զգացումը:
	Բազմաթիվ հետազոտողներ նշում են, որ աշխատանքի արդյունավետությունը և աշխատանքային մոտիվացիան փոխկապակցված են: Ե. Իլյինն իր «Մոտիվացիա և մոտիվներ» գրքում հանգամանորեն ցույց է տալիս, որ որքան շատ են աշխատակցի՝ ...
	Հանրային ծառայության կադրերի ռեզերվում ընդգրկելիս նախապես կարևոր է պարզել պետական կառավարման մարմին աշխատանքի ընդունվող անձի մոտիվացիան, քանի որ մեզանում սովորաբար հանրային ծառայությունը, որպես կանոն, չի են...
	Ինչպես երևում է վերլուծությունից, հանրային ծառայողի դերը չի սահմանափակվում միայն փաստաթղթային խնդիրների ու հրահանգների մեխանիկական կատարումով: Բազմաթիվ են օրինակները, երբ պաշտոնատար անձն իր գործողություննե...
	Ժամանակակից հասարակության մեջ փոխված են հանրային ծառայողների պրոֆեսիոնալիզմին առաջադրվող պահանջները: Դրանք հիմնված են հասարակության պատմական փորձի, նոր քաղաքական ու տնտեսական իրողության վրա և ուղղակիոր...
	Ինչպես երևում է հանրային ծառայության նկարագրությունից, հանրային ծառայողը կոչված է մի կողմից պահպանելու և ապահովելու պետության և ողջ հասարակության շահերը, մյուս կողմից՝ քաղաքացիների անհատական շահերը, իրավ...
	Բացի հանրային ծառայողի մասնագիտության քաղաքական մշակույթից, ձևավորվում են նաև կառավարչական մշակույթի պահանջներ: Ընդհանրապես, հանրային ծառայողից պահանջվում է կառավարչական տեխնոլոգիաների հմուտ տիրապետում՝ ...
	Հանրային ծառայողների դերը չափազանց կարևորվում է հատկապես սոցիալական բարեփոխումների ժամանակակից պայմաններում: Մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերումը հանգեցնում է հանրային ծառայողների ա...
	Հանրային ծառայությունը, փաստորեն, ապահովում է պետական գործառույթները և իրականացնում է պետության որդեգրած ռազմավարությունը: Հայտնի է, որ այսօր պետությունն ինքնին իշխանական լիազորությունների նախնական աղբյ...
	Իրավական, ժողովրդավարական և սոցիալական պետության զարգացման առաջնային նախադրյալներից մեկը արդյունավետ գործող պետական/հանրային համակարգ և դրա գործունեության համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելն է, ինչը միտվա...
	Հանրային ծառայության էությունը սոցիալական ուղղվածություն ունի, քանի որ հետապնդում է հասարակական օգտակար նպատակներ և խնդիրներ՝ ծառայելու համազգային շահերին: Լուծելով բազմաթիվ հասարակական ու պետական խնդիր...
	Սերտորեն կապված լինելով իշխանության իրականացման, կառավարման տեխնոլոգիաների և մեխանիզմների հետ՝ հանրային ծառայությունը նպատակ ունի իրականացնելու սոցիալական կազմակերպման, պլանավորման և կանխատեսման, որո...
	Որպես պետության սոցիալական ակունք նախ և առաջ հանդես են գալիս քաղաքացիական հասարակության, իրավական և ժողովրդավարական պետության առաջնահերթություններն ու արժեքները (մարդու և քաղաքացու իրավունքների ու ազատ...
	Հայտնի է, որ որպես պետական կառավարչական գործունեության ոլորտ՝ հանրային ծառայությունը կազմակերպվում է որոշակի սկզբունքներով, որոնք դրված են նրա իրավական կարգավորման և հանրային ծառայողների գործունեության հիմք...
	Հասարակական-տնտեսական կյանքի, քաղաքական համակարգի բնույթը և պետական ապարատի ներքին կառուցվածքը, պետական ծառայողների անձնակազմը որոշում են հանրային ծառայության սոցիալական դերը և սոցիալական կարգավիճակը...
	Հանրային ծառայությունը պետք է մարմնավորի մի կողմից իրավական ինստիտուտների համակարգը՝ իրավական նորմերով ու օրենքներով հանդերձ, որոնք բնորոշում են պետության նպատակների և գործառույթների ձևավորման ու իրականա...
	1.2. Հանրային ծառայողների մասնագիտական
	ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
	Մասնագիտական ինքնորոշման հիմնախնդիրը մինչ օրս շարունակում է մնալ գիտնականների ուշադրության կենտրոնում: Ուշագրավ է ավստրիացի հոգեբույժ, հոգեբան Վ. Ֆրանկլի դիտարկումը, ըստ որի՝ ինքնորոշումը ենթադրում է ոչ միայն ...
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	Ե. Ա. Կլիմովը մասնագիտության ձեռքբերման տեսանկյունից առանձնացնում է մասնագիտական ինքնորոշման երկու մակարդակ` ճանաչողական (գիտակցության և ինքնագիտակցության վերակառուցում) և գործնական (մարդու սոցիալական կա...
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	Վ. Ֆրանկլի կարծիքով, ստացվում է, որ իմաստը հնարավոր չէ կրկին կառուցել, այն հնարավոր է միայն «գտնել» (В. Франкл, 1990): Սակայն դրանում կանխագուշակելիության տարր կա, որը մի փոքր սահմանափակում է մասնագիտական և անհատական ինք...
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	Մասնագիտական ինքնորոշման տեսանկյունից կարելի է առանձնացնել ընդհանրացված իմաստը` այնպիսի մասնագիտության կամ աշխատանքի որոնումը, որը հնարավորություն կտա ստանալու համարժեք (աշխատանքի հասարակական գնահատակա...
	Ինչպես տեսնում ենք, կյանքի իմաստի մեկնաբանության մեջ մեծ տեղ է տրվում այն գործունեությանը, ինչով զբաղվում է անձը: Դա պայմանավորված է նրանով, որ մարդը գործունեության ընթացքում իրացնում է իր հնարավորությունները: Թերևս ...
	Այսպիսով, ավելի կարևոր է դառնում ոչ թե աշխատանքն ինքնին, այլ այդ աշխատանքի արդյունքների բաշխման սկզբունքը: Եվ չնայած Մարքսն ինքը չի հետազոտել նման անարդարության զուտ հոգեբանական հետևանքները (բուն հոգեբանությունը ...
	Ըստ Կ. Մարքսի՝ ներդաշնակ զարգացած անհատն այն մարդն է, ով անընդհատ փոխում է իր մասնագիտական գործառույթները. դրանք «կենսագործունեության միմյանց հաջորդող եղանակներն են»: Այսինքն՝ ներդաշնակությունն ընկալվում է որպես աշ...
	Կ. Մարքսի համար ամենասարսափելի «նախատինքը» «մասնագիտորեն տխմարն» է, այսինքն՝ այն մարդը, որը «լավ գիտի միայն իր մասնագիտությունը, սահմանափակվում է միայն դրանով և չի մասնակցում հասարակության կյանքին», ինչն իր հերթին ս...
	Աշխատանքի բուն հոգեբանական իմաստն առավել ընդգրկուն մեկնաբանված է գերմանացի հոգեվերլուծաբան Է. Ֆրոմմի տեսություններում: Ըստ նրա՝ մենք գործ ունենք «օտարացած բնավորություն» երևույթի հետ, երբ մարդը հեռանում է իր բուն ...
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