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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Անձի մասնագիտական և անձնային զարգացումն ընթանում
է հոգեբանական որոշ օրինաչափություններով, որոնք ապահովում են անձի ներուժի լիարժեք իրացումը: Վերջինս պայմանավորված է անձնային զարգացումով, սոցիալական միջավայրի
զարգացումով, արժեքային կողմնորոշումներով, մասնագիտական դրդապատճառների դինամիկայով, նվաճումների մոտիվացիայով, ինչպես նաև կարիերայից բավարարված լինելու
հանգամանքով:
Ժամանակակից գիտակարգերի տարբեր ուղղություններում
կատարվել են անձնային և մասնագիտական աճի հոգեբանական հետազոտություններ, որոնք բացատրում են անձի զարգացումը, մասնագիտական կայացման հոգեբանական կողմերը,
անձնային աճի օրինաչափությունները, սակայն անպատասխան է մնում անձնային և մասնագիտական զարգացման հարաբերակցության հարցը: Հոգեբանական հետազոտություններում
այս խնդիրը դիտարկվում է առանձին բաղադրիչներով. թերևս
պատճառն այն է, որ անձնային և մասնագիտական զարգացման
վրա մեծ ազդեցություն է գործում անընդհատ փոփոխության
ենթարկվող սոցիալական միջավայրը: Հոգեբանական ինչպիսի՞
օրինաչափությունների է ենթարկվում անձնային և մասնագիտական զարգացումը սոցիալական փոփոխվող պայմաններում:
Քննարկվող խնդրի վերաբերյալ ռուսական և այլ արտասահմանյան աղբյուրներում որոշ հետազոտություններ կան, սակայն հայկական իրականության մեջ հարցը դեռևս ուսումնասիրված չէ: Առկա են ուսումնասիրություններ անձի մասնագիտական կայացման վերաբերյալ:
Անձի մասնագիտական կայացման հիմնարար հայեցակարգեր են համարվում անձի և նրա գործունեության վերաբերյալ
հետազոտությունները՝ Կ. Ս. Աբուլխանովա-Սլավսկայա,
Բ. Գ. Անանև, Ա. Գ. Ասմոլով, Բ. Ֆ. Լոմով, Ո. Դ. Շադրիկով,
Ա. Ա. Բոդալյովը, Ժ. Մ. Զաբրոդին, Ե. Ա. Կլիմով, Տ. Վ. Կուդ5

րյավցև, Ա. Կ. Մարկովա, Լ. Մ. Միտինա, Ն. Ս. Պրյաժնիկով: Անձի մասնագիտական ինքնորոշման հիմնահարցերը առավել
բազմակողմանի դիտարկվում են Ե. Ֆ. Զեերի. Ե. Ա. Կլիմովի,
Ն. Ս. Պրյաժնիկովի աշխատություններում:
Անձի զարգացման վերաբերյալ բազմաթիվ աշխատություններ կան խորհրդային և արևմտյան գրականության մեջ ՝ Ա. Ադլերի, Շ. Բյուլլերի, Կ. Յունգի, Է. Ֆրոմմի, Ֆլանկլի, Ե. Բորիսովայի, Ջ. Հոլլանդի, Է. Հինցբերգի, Ա. Ե. Գոլոմշտոկի, Է. Ֆ. Զեերի,
Լ. Իյովաշի, Ե. Ա. Կլիմովի, Ի. Մ. Կոնդակովի, Տ. Վ. Կուդրյավցևի, Լ. Մ. Միտինայ, Ի. Վ. Միխայլովի, Ժ. Պ. Պովարենկոյի,
Ֆ. Պարսոնսի, Ն. Ս. Պրյաժնիկովի, Ե. Ս. Ռոմանովայի, Դ. Սյուպերի, Ա. Ո. Սուխարևի, Յու. Վ. Ուկկեի, Է. Շպրանգերի աշխատությունները: Հիմք են ընդունվում այն դրույթները, որոնք
մշակված են ակմեաբանության (Ա. Ա. Բոդալյով, Ա. Ա. Դերկաչ,
Ո. Ն. Կուզմինա, Ա. Կ. Մարկովա, Ի. Ն. Սեմենով), մասնագիտական գործունեության (Ե. Ա. Կլիմով, Ա. Ա. Կրիլով, Կ. Կ. Պլատոնով), ինչ պես նաև կառավարչական ակմեաբանության շրջանակներում (Օ. Ս. Անիսիմով, Ա. Ա. Դերկաչ): Մասնագիտական
զարգացման առանձնահատկություններն ուսումնասիրված են
խորհրդային և արևմտյան հեղինակների աշխատանքներում
(Ա. Պ. Ավդեևա, Դ. Գրինխուս, Ե. Ա. Մոգիլյովկին, Ա. Յա. Կիբանով, Ռ. Պեկ, Դ. Սյուպեր, Է. Շեյն, Ե. Գ. Մոլլ, Ա. Ն. Զանկովսկի):
Այսուհանդերձ նշենք, որ հոգեբանական գրականության մեջ
դեռևս չի ձևավորվել մեկ միասնական, ամբողջական մոտեցում
անձի մասնագիտական զարգացման վերաբերյալ:
Խնդիրը կարևոր է հատկապես Հայաստանի Հանրապետության համար, քանի որ անկախության հռչակումից հետո 25
տարի անձի և նրա մասնագիտության փոխհարաբերակցությունը ձևավորվել է սոցիալ-տնտեսական, ազգային ավանդույթների ներքո:
Հայտնի է, որ անձն իր զարգացման ընթացքում հաղթահարում է տարբեր ճգնաժամեր, որոնք կապված են և՛ տարիքային
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զարգացման, և՛ անձնային հոգեբանական խնդիրների հետ:
Դրանցից յուրաքանչյուրի հաղթահարումն առաջացնում է նորագոյացություններ, որոնք որոշ առումով դիտարկվում են որպես մասնագիտական և անձնային աճ: Այդ երևույթներն
ուղեկցվում են որոշակի հոգեբանական օրինաչափություններով, սակայն միևնույն ժամանակ ենթարկվում են ժամանակի և
սոցիալական միջավայրի փոփոխությունների օրինաչափություններին և արտահայտվում են այնպիսի առանձնահատկություններով, որոնք բնորոշ են ազգին, մշակույթին, ավանդույթներին, սոցիալ-քաղաքական պայմաններին:
Սույն աշխատության մեջ հանգամանորեն քննարկված է
մասնագիտական գործունեության և սոցիալական միջավայրի
փոխկապվածությունը՝ սոցիալական ընկալման և աշխատակազմին հարմարվելու տեսանկյունից: Վերլուծված են աշխատանքային գործունեության մոտիվացիան պայմանավորող
գործոնները, ինչպես նաև անձի սոցիալ-հոգեբանական այն
հատկությունները, որոնցով պայմանավորված է անձնային և
մասնագիտական զարգացումը: Նշված երևույթների ուսումնասիրումը ենթադրում է անձնային և մասնագիտական զարգացումը պայմանավորող հոգեբանական օրինաչափությունների և
սոցիալական միջավայրի ազդեցության ներքո դրանց միջև առաջացող կապի բացահայտում:
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ԳԼՈՒԽ 1
ԱՆՁԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ՈՐԱԿՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

1.1. Անձը մասնագիտական
գործունեության մեջ
Յուրաքանչյուր մասնագիտական գործունեություն իր ազդեցությունն է ունենում անձի հոգեբանական առանձնահատկությունների վրա: Անձը, ընդգրկվելով որևէ ոլորտում, ժամանակի
ընթացքում աստիճանաբար սկսում է մտածել իր գործունեությանը համարժեք: Դա թերևս պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ աշխատանքը անձի գործունեության հիմնական և
որոշիչ մասն է, և հոգեբանական առանձնահատկությունները
մի ոլորտից մյուսին անցնելիս գրեթե փոփոխության չեն ենթարկվում: Անձի գործունեության հիմնական ոլորտներն են՝
աշխատանք, շփում, ընտանիք, ընկերներ և այլն: Սակայն ակտիվ կենսագործունեությամբ ապրող անձանց կյանքի հիմնական և մեծ մասը սովորաբար կազմում է աշխատանքը: Անձի
անհատական և մասնագիտական զարգացման մեջ առկա է կայուն փոխպայմանավորվածություն. ա նձի անհատական զարգացման մակարդակը էական ազդեցություն է ունենում մասնագիտական գործունեության վրա, իսկ մասնագիտական զարգացումն էլ իր հերթին ազդում է անհատի հոգեկերտվածքի վրա:
Հոգեբանության տեսաբանները պնդում են, որ անձի կառուցվածքում կենսաբանականն ու սոցիալականը հավասարապես
որոշում են անձի ուղղորդվածությունը: Անձի կառուցվածքում
սոցիալական բաղադրիչը ձևավորվում է նրա սոցիալականացման տարբեր ոլորտների ազդեցությամբ: Աշխատանքային գործունեությունը ևս դիտարկվում է այս տեսանկյունից, ինչը հա-
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մոզիչ է դարձնում անձի մասնագիտական գործունեության ազդեցությունը նրա անձնային առանձնահատկությունների վրա:
Վ. Ա. Բոդրովը նշում է, որ մասնագիտական գործունեության
հոգեբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրության ուղղություններից է աշխատանքային սուբյեկտի մասնագիտական պիտանելիության հիմնահարցը: Այն ուսումնասիրում է
անհատական-հոգեբանական տարբերությունները, որոնք արտացոլվում են անձի հատկությունների և որակների վրա կենսագործունեության և մասնագիտական գործունեության փուլերում՝ պայմանավորված մասնագիտական ընդունակությունների դրսևորման բնույթով, մասնագիտական մոտիվացիայի կառուցվածքով ու շարժընթացով 1:
Դիտարկելով անձնային որակները մասնագիտական գործունեության համատեքստում՝ կարելի է ասել, որ դրանք բարդ և
բազմաշերտ են, որոնք ներառում են սոցիալական, սոցիալ-հոգեբանական, մշակութային, ժառանգական բաղադրիչներ: Սոցիալական բաղադրիչը որոշվում է հասարակական գործառույթներով, որոնք կոչված են հասարակության լայն շերտերին
որոշակի օրինաչափությունների համատեքստում դիտարկելու
և դրանց միջոցով հասարակական երևույթները կառավարելի
դարձնելու: Սոցիալ-հոգեբանական բաղադրիչը որոշվում է հասարակության անդամների՝ միմյանց վրա փոխազդելու հոգեբանական միջոցներով: Այդ փոխազդումն առավել հեշտ դարձնելու
համար հասարակությունը սահմանում է հասկացություններ, որոնք անվանում են այդ երևույթը և որոշում դրա բնույթը, օրինակ՝ պատասխանատվություն, բարություն, արդարություն և
այլն: «Գեշտալտ» հոգեբանական ուղղության համաձայն՝ անձը,
անընդհատ կոնտակտի մեջ գտնվելով արտաքին միջավայրի
հետ, անցնում է հոգեբանական մի քանի շրջափուլ: «Կոնտակտի

В. А. Бодров, Психология профессиональной деятельности, учебное
пособие для вузов, М., ПЕР СЭ, 2001, 511 с., с. 74.
1
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կամ փորձի, կամ էլ պահանջմունքի բավարարման շրջափուլը
սխեմա է, որը մտածված է մարդու՝ արտաքին միջավայրի հետ
ունեցած կոնտակտի գործընթացը նկարագրելու համար: Տվյալ
գործընթացը ներառում է մի քանի իրադրություն՝ նորի ընկալում, տվյալ պահին դրա գրավչության կամ անցանկալիության
գնահատում, գործողություններ՝ միտված ստեղծագործական
հարմարմանը, դրա յուրացմանը, եթե դա ցանկալի է, կամ չեզոքացմանը, եթե դա անցանկալի է, վնասակար կամ ավելորդ» 2:
Մշակույթը ևս իր որոշիչ դերն ունի. ի դեալները, նորմերը,
վարքի կանոնները դառնում են անձի ինքնագիտակցության
մաս, ձևավորում և կարգավորում են վարքը: Մշակույթը՝ որպես
նշանային բարդ համակարգ, սոցիալական փորձը փոխանցում
է սերնդեսերունդ, դարից դար: Այդ առումով մշակույթը համարվում է մարդկության սոցիալական հիշողությունը: Այն կարգավորում է մարդու վարքը՝ առաջադրելով ցուցումների և արգելքների համակարգ, որոնք խախտելու դեպքում գործի են դրվում
հասարակական կարծիքի և հասարակության կողմից հավանության արժանացող որոշակի պատժամիջոցներ 3:
Ժառանգաբար փոխանցվող հատկությունները ներառվում
են անձի կառուցվածքի կենսաբանական բաղադրիչի մեջ: Մենք
քննարկում ենք աշխատանքային գործունեության մեջ անձի
մասնագիտական և հոգեբանական որակները՝ պետական ծառայողների մասնագիտական և հոգեբանական որակների հիման վրա: Պետական ծառայողի անձնային որակները որոշելու
գործում էական դեր ունեն մասնագիտական առանձնահատկությունները. դրանք գործունեության սուբյեկտի անհատական
որակներն են, որոնք ազդում են մասնագիտական գործունեության արդյունավետության և այն հաջող յուրացնելու վրա: Նշենք
նաև պետական ծառայողի ընդունակությունների մասին. ա2 Н. М. Лебедева, Е. А. Иванова, Путешествие в Гештальт: теория и
практика, СПб., Речь, 2004, 560 с.
3 А. И. Арнольдов, Введение в культурологию, М., 1993, 349 с.
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ռանձնահատկություններ, որոնք, սակայն, մասնագիտական
գործունեության հաջող իրականացման սուբյեկտիվ պայմաններ են: Անձի որակներն ու ընդունակություններն այնպես սերտ
են փոխկապակցված, որ երբեմն անհնարին է դրանք առանձնացնել: Սակայն պետական ծառայողի անձնային որակները
մասնագիտական գործունեության մեջ ընդունակությունների
դրսևորման արդյունք են այն դեպքում, երբ ընդունակությունները անձի «թաքնված» հնարավորություններն են, որոնք բացահայտվում են միայն որոշակի պայմաններում:
Պետական ծառայողի անձի մասին խոսելիս պետք է անդրադառնալ նաև մասնագիտական հմտություններին, որոնց
շարքին են դասվում գիտելիքները, կարողությունները, հմտությունները, փորձը, մոտիվացիան: Փորձը ձևավորվում է ուսուցման և դրա կիրառման ճանապարհով, լայն իմաստով այն գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների միասնություն է: Մոտիվացիան անհատի պահանջմունքների ամբողջությունն է: Պահանջմունքները, հետաքրքրությունները, արժեքային
կողմնորոշումները աշխատակցի աշխատանքային վարքի ներքին կարգավորիչներն են: Պետական ծառայողի անձը բնութագրում են այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են «ծառայողի
պատիվը», «մասնագիտական պարտքի զգացումը», «մասնագիտական համերաշխությունը», որոնք ձեռք են բերվում դաստիարակության ճանապարհով:
Պետական ծառայողի անհատական-մասնագիտական զարգացման շարժիչ ուժը ընդունակությունների, ձեռքբերումների,
անձի մոտիվացիայի, սեփական սպասումների ու կազմակերպության պահանջների միջև եղած հակասություններն են:
Մասնագիտական գործունեության առանձնահատկությունները
պետական ծառայողից պահանջում են մրցակցային որակների
առկայություն, որոնք մասնագիտական աճի ու ինքնակատարե-
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լագործման պայման են և ակմեաբանության գործոն՝ հաջող
մասնագիտական կարիերայի համար 4:
Քաղաքացիական ծառայողներ պատրաստելու հիմնահարցը անցած դարի 90-ականներին քննարկվել է Ա. Դերկաչի և այլոց աշխատություններում: Նրանց կարծիքով, քաղծառայողների
պատրաստումը պետք է իրականացվի երկու փոխկապակցված
ուղղություններով՝ մասնագիտական որակների ու կարողությունների բարելավում և մասնագիտական կարևոր որակների ու
կարողությունների հոգեբանական զարգացում 5: Գործընթացի
արդյունավետությունը հետազոտողները պայմանավորում էին
այնպիսի գործոնների առկայությամբ, ինչպիսիք են մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների, գործնական և մասնագիտական կարևոր անձնային որակների և հոգեբանական
կարողությունների մակարդակը որոշելը, պետական ծառայողների ստեղծագործական ներուժը բացահայտելը, նրանց ուսուցման և անձնային-մասնագիտական զարգացման ու պետական
ծառայողի պրոֆեսիոնալիզմի մոդելը (իդեալական կերպար)
մշակելը, ուսումնառության ընթացքում մոդելի իրագործումը:
Կարևոր գործոն է ուսուցման գործընթացում մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների, անձնային-գործնական
և մասնագիտորեն կարևոր որակների ու կարողությունների
մակարդակը պարբերաբար հսկելը 6:
Վերջին շրջանում մասնագետների որակները գնահատելու
նպատակով գործածության մեջ են մտել «պրոֆեսիոգրամա» և

А. А. Деркач, Психолого-акмеологические основания и средства оптимизации личностно-профессионального развития конкурентоспособного
специалиста, Акмеология, научно-практический журнал 2012, № 4 (44),
с. 11-17.
5 А. А. Деркач, Л. А. Степнова, Развитие аутопсихологической компетентности Государственных служащих, 2003.
6 А. А. Деркач, Л. А. Степнова, Развитие аутопсихологической компетентности Государственных служащих, 2003, 297 с.
4
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«փսիխոգրամա» հասկացությունները: Առաջինը ներառում է
աշխատողի մասնագիտական և հոգեբանական կարևոր պահանջները, իսկ երկրորդը մասնագիտական գործունեության
կառուցվածքի հոգեբանական բնութագիրն է, որը, մի շարք հեղինակների կարծիքով, պրոֆեսիոգրամայի մաս է կազմում 7:
Վերջինս արտացոլում է աշխատակցի հոգեբանական որակներին և հատկություններին առաջադրվող պահանջների մասին
տեղեկությունը: Նշենք, որ «փսիխոգրամա» եզրույթը 20-րդ դարի սկզբում շրջանառության մեջ է դրել գերմանացի հոգեբան Վ.
Շտեռնը՝ մշակելով կոնկրետ անձի հոգեբանական ընդհանրացված դիմանկարը կազմելու մեթոդիկան 8: Ընդ որում, նա առաջարկել է նաև կազմել մասնակի փսիխոգրամա, որն արտացոլում է անձի միայն կարևոր կողմերը, որոնք անհրաժեշտ են որոշակի գործնական խնդիրներ լուծելու համար: Ըստ այդմ
կազմվել է հաջողակ մասնագետի փսիխոգրամա, որն արտացոլում է նրա մասնագիտական կարևոր որակները: Փսիխոգրաման կազմվում է մասնագիտությունը տարբեր կողմերից հանգամանալից ուսումնասիրելու արդյունքում: Այն կազմելու
գործընթացը բաղկացած է մի քանի փուլից: Առաջին փուլում
մատնանշվում է մասնագետի կողմից առաջարկվող պարտադիր խնդիրների ցանկը: Հաջորդ փուլում նշվում են այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են առաջադրված նպատակներին հասնելու համար: Երրորդ փուլում համադրվում են կարևոր, առաջնային մասնագիտական այն գործողությունները,
հոգեկան գործառույթները, գործընթացները, ընդունակություններն ու կարողությունները, որոնք ապահովում են դրանց իրագործումը: Այդպիսով կազմվում է մասնագետի հոգեկանի գործառական մոդելը, հաստատվում են ենթադրվող մասնագիտական որակները և դրանց զարգացումը խթանող անհրաժեշտ
В. А. Толочек, Современная психология труда. Учебное пособие.
СПб., Питер, 2005, 479 с.
8 В. Штерн, Умственная одаренность, М., Союз, 1997, 128 с.
7
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մակարդակը (բարձր, միջին, ցածր): Մասնագիտական կարևոր
որակները հարաբերականորեն կայուն, զարգացման և մարզման գրեթե չենթարկվող անհատական-անձնային հատկություններ են, որոնք էապես ազդում են ինչպես մասնագիտական
գործունեության արդյունավետության, այնպես էլ մասնագիտական գիտելիքների, հմտությունների, կարողությունների յուրացման վրա:
Քաղաքացիական ծառայության աշխատակիցների մասնագիտական որակներից առանձնացնենք գիտելիքների և կարողությունների շարքը, որը նրանց համար մասնագիտական
անհրաժեշտ պահանջ է: Բուհական կրթական համակարգում
նախատեսված չէ քաղաքացիական ծառայողներ պատրաստելու հատուկ դասընթաց: Սակայն քաղաքացիական ծառայության անցնելու համար անձը պետք է տիրապետի որոշակի գիտելիքների և հմտությունների: «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված է քաղաքացիական ծառայողների պաշտոն զբաղեցնելու կարգը: Ըստ այդ օրենքի՝
քաղաքացիական ծառայողը թափուր պաշտոն զբաղեցնելու
համար մասնակցում է մրցույթի, որն անցկացվում է երկու
փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի: Հարցերն ընդգրկում
են հետևյալ բնագավառները՝ ա) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, բ) քաղաքացիական ծառայության
մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրություն 9:
Մրցույթի երկրորդ՝ հարցազրույցի փուլին մասնակցելու
իրավունք են ձեռք բերում թեստավորման առաջադրանքների
առնվազն 90 տոկոսին ճիշտ պատասխանած մասնակիցները:
Մասնակիցների հետ հարցազրույցն անցկացվում է հարցատոմսերով՝ մասնագիտական գիտելիքները և ունակությունները,

9 «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ՀՕ-172-Ն (ընդունվել է
2011թ.):
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գործնական կարողություններն ու կառավարչական հմտությունները ստուգելու նպատակով:
Հետաքրքիր է, որ քաղծառայության համակարգում պաշտոն
զբաղեցնելու համար նախատեսված են գիտելիքների և կարողությունների ծավալուն պահանջներ: Սակայն թեև ժամանակակից հասարակությունում մասնագիտական որակավորումը
անհրաժեշտ է, սակայն քաղծառայողի մասնագիտական որակավորում կրթական համակարգում ներառված չէ: Դա թերևս
բացատրվում է նրանով, որ քաղծառայողին ներկայացվող պահանջների հիմնական մասը ներառված է այլ մասնագիտությունների պարտադիր պահանջների մեջ, օրինակ՝ իրավագիտության, տնտեսագիտության, կառավարման և այլն:
Կրթական համակարգում քաղաքացիական ծառայողներ
պատրաստելու հիմնահարցը հետազոտողների, մասնավորապես մանկավարժների ուշադրությունից չի վրիպել: Ե. Ի. Վլասովան և Ի. Տ. Գայսինը, վերլուծելով հիմնախնդիրը, պնդում են,
որ պետական և տեղական ինքնակառավարման ծառայողների
որակավորումը բարձրացնելու հեռանկարային ուղղություններն են՝ ուսումնառության և գիտելիքի կիրառական գործունեության միավորումը, կրթական ծառայությունների տրամադրումը պետական և տեղական ինքնակառավարման ծառայողների մասնագիտական պահանջներին համապատասխան, ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու համակարգայնության և ամբողջականության ապահովումը, մանկավարժական
մեթոդների և տեխնոլոգիաների անընդհատ կատարելագործումը 10: Որոշ հետազոտողների կարծիքով, քաղաքացիական ծառայությունը գործունեության հատուկ տեսակ է, որը պետութЕ. И. Власова, И. Т. Гайсин, Модель развития профессиональноличностного потенциала государственных служащих в условиях
реализации личностно-ориентированного подхода в процессе повышения
квалификации госслужащих. Электронный научный журнал «современные
проблемы науки и образования» № 6 за 2013 год.
10
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յան անունից իրականացնում է պետության քաղաքականությունը և տնտեսական, սոցիալական ու քաղաքական հիմնական
ծրագրերը 11: Այնուամենայնիվ, նպատակ չունենալով բնութագրելու քաղաքացիական ծառայությունը, անդրադառնանք այն
հոգեբանական երևույթներին, որոնք ազդում են քաղծառայողների աշխատանքի արդյունավետության վրա: Մասնագիտական որակների բնութագրերը համադրելով քաղծառայության համակարգ ընդունվելու համար առաջադրվող պահանջների հետ՝ դասակարգենք մասնագիտական անհրաժեշտ գիտելիքների և կարողությունների հիմնական ոլորտները:
Քաղծառայողը պետք է տիրապետի մայրենի լեզվին, քանի
որ նա գործ ունի փաստաթղթաշրջանառության հետ, ինչը պահանջում է լեզվական կարողություններ: Անկախ այն բանից, թե
քաղծառայության որ բնագավառում է անձը աշխատանքի անցնում, նա պետք է ունենա ընդհանուր զարգացածության բարձր
մակարդակ, քանի որ մարդկանց հետ անընդհատ փոխհարաբերվելը ենթադրում է սոցիալ-մշակութային հմտություններ: Տեղեկություն ստանալու և հաղորդակցվելու համար քաղծառայողը պետք է նաև քաջատեղյակ լինի Սահմանադրությանը և տվյալ ոլորտի գործող կարգերին:
Պայմանավորված քաղծառայողների գործառույթներով՝
նրանցից պահանջվում է մասնագիտական տարբեր գիտելիքներ ու կարողություններ, սակայն դրանց շարքում կան այնպիսիները, որոնք անհրաժեշտ են քաղծառայության բոլոր ոլորտների համար: Նշված մասնագիտական պարտադիր գիտելիքների որոշ մասը մտնում է բարձրագույն կրթության պահանջների
մեջ, անկախ այն բանից, թե ինչ մասնագիտություն է ստանում
անձը: Թերևս դրանով է պայմանավորված այն հանգամանքը,

11 Л. П. Абрамова, Курс лекций по этике. Санкт-Петербург, 2001,
Академия госслужбы при президенте РФ. Северо-Западная Академия
госслужбы.

16

որ քաղծառայության պաշտոնների գերակշիռ մասի համար
պահանջվում է բարձրագույն կրթություն:
Քննարկելով քաղծառայողների անձնային հոգեբանական որակները՝ հարկ է նշել, որ որևէ գործունեության մեջ ընդգրկվելիս անձն ունենում է որոշակի դրդապատճառներ, որոնք նրան
մղում են դեպի տվյալ գործունեության ոլորտ: Քաղծառայության համակարգում ընդգրկվելիս անձը ստանձնում է պետության և հասարակության կապը իրականացնողի դեր, որը մի կողմից նրա վրա դնում է մեծ պատասխանատվություն, իսկ մյուս
կողմից, շնորհիվ իր կատարած գործառույթների, ազդեցություն
գործելու հնարավորություն է ընձեռում: Ազդեցիկ լինելը, պետությանը ծառայելը հատկանշվում են իշխանություն դրսևորելով: Ա. Դերկաչը նշում է, որ մասնագիտական գործունեության
հոգեբանական ասպեկտները ներառում են ինչպես անհատական անհրաժեշտ գիտելիքների, հմտությունների ու կարողությունների ձեռքբերում և դրանց գործնական իրագործում (գործընթացային ասպեկտ), այնպես էլ գործունեության իմաստավորում (անձնային-իմաստային ասպեկտ) 12: Նրա բնորոշմամբ, հոգեբանությունը և ակմեաբանությունը միավորող նոր գիտագործնական ոլորտը տեսականորեն մշակում և լուծում է գործնական բնույթի խնդիրներ, մասնավորապես՝ պետական ծառայության աշխատակիցների մասնագիտական պատրաստում,
հոգեակմեաբանական ախտորոշում, մասնագիտական սոցիալականացում, քաղծառայողների մասնագիտական գործունեությունը կազմակերպերպելու մոդելներ, հոգեակմեաբանական աջակցություն (թրեյնինգ, խորհրդատվություն), մասնագիտական գործունեության ուղղությունների մշակում, քաղծառայողի «Ես» հայեցակարգի մշակում: Գիտամեթոդական տեսանկյունից մշակված է հոգեբանական, ակմեաբանական մեթոդների

Акмеологический словарь, под общ. ред. А. А. Деркача, М., изд-во
РАГС, 2004, 161 с.
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համալիր՝ պետական ծառայողների մասնագիտորեն կարևոր որակները ախտորոշելու, ձևավորելու և շտկելու համար: Ստացվել են նոր և ընդհանրացված գիտական փաստեր, որոնք ապացուցում են պետական ծառայողների ուսուցման, մասնագիտական կայացման ակմեաբանական հայեցակարգի հեռանկարային լինելը 13: Այսպիսով, ընդհանրացնելով քաղաքացիական ծառայության համակարգում աշխատող անձի մասնագիտական և
հոգեբանական որակների բնութագիրը՝ արձանագրում ենք, որ
քաղաքացիական ծառայողը՝ որպես մասնագիտական որակների կրող, պետք է տիրապետի ընդհանուր զարգացածություն ապահովող այն գիտելիքներին, որոնք անհրաժեշտ են անձին
բարձրագույն կրթության որակավորում ստանալու համար:
Սակայն առանձին ոլորտին վերաբերող խնդիրների մասին որոշ գիտելիքներ անձը ձեռք է բերում ինքնուրույն. խոսքը նրա
այնպիսի հոգեբանական որակների առկայության մասին է, ինչպիսիք են մտածողության ինքնատիպությունը, ինքնուրույնության աստիճանը, մտավոր կարողությունները: Նշված հոգեբանական որակների հետ մեկտեղ քաղծառայողը, որպես անձ,
հանդես է գալիս մեծ պատասխանատվության զգացումով և ազդեցիկ լինելու ցանկությամբ: Եթե պետությունն ու հասարակությունը պայմանականորեն բաժանենք երկու բևեռների, ապա
քաղծառայողը գտնվում է պետության բևեռում, որը հասարակության մեջ ապրելու նրա ընտրությունն է: Սակայն դրանով
նա չի դադարում նաև հասարակության բևեռում գտնվելուց:

13 Акмеологический словарь, под общ. ред. А. А. Деркача, М., изд-во
РАГС, 2004, 161 с.
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1.2. Սոցիալական միջավայրի ազդեցությունը անձի և
նրա մասնագիտական զարգացման վրա
Անձի մասնագիտական գործունեության հոգեբանական առանձնահատկությունները քննարկելիս հարկ է նշել, թե անձի
ձևավորման և զարգացման վրա ինչպիսի ազդեցություն է ունենում սոցիալական միջավայրը: Ակնհայտ է, որ մասնագիտական կողմնորոշման հարցում մեծ է հասարակության վերաբերմունքը տվյալ մասնագիտության հանդեպ: Հասարակական
կարծիքը կամ դիրքորոշումը մասնագիտությունների հանդեպ
պայմանավորում է տվյալ մասնագետի հեղինակությունը: Անձի
մասնագիտության ընտրության դրդապատճառներում հաճախ
գերակշռում է հեղինակության հասնելու դրդապատճառը:
Բոլոր ժամանակներում և սոցիալական միջավայրերում եղել են
և այժմ էլ կան մասնագիտություններ, որոնք առանձնահատուկ
հեղինակություն են վայելում, ինչն էլ մեծացնում է անձի՝ այդ
մասնագիտությունն ընտրելու ձգտումը: Թերևս հաճախ այս
հանգամանքով է պայմանավորված անձի և մասնագիտության
անհամապատասխանության խնդիրը: Սակայն հետաքրքիր է,
որ մասնագիտությունների վարկանիշն էլ իր հերթին ձևավորվում է մասնագիտությունը կրող անձանց միջոցով: Այսպիսով՝
անձը և մասնագիտության վարկանիշը փոխպայմանավորված
են: Գիտական աղբյուրներում նշվում է, որ փոխազդեցությունը
մարդկանց և խմբերի միմյանց վրա ունեցած ազդեցության գործընթացն է, որտեղ յուրաքանչյուր գործողություն պայմանավորված է ինչպես նախորդ գործողությամբ, այնպես էլ ուրիշի կողմից սպասվող արդյունքով 14: Այնուամենայնիվ, փոխազդեցութГ. М. Андреева, Социальная психология, М., Аспект Пресс. 2001, с.
25-26.
Б. Д. Парыгин, Социальная психология. Истоки и перспективы. СПб.,
СПбГУП, 2010, 533 с.
Д. Майерс, Социальная психология. 7-е изд., СПб., Питер, 2007, 794 с.
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յունը տվյալ դեպքում դիտարկվում է որպես հաղորդակցում անձի և սոցիալական միջավայրի միջև: Սակայն, ինչպես նշում են
որոշ հեղինակներ, պետք չէ նույնացնել փոխազդեցությունը սովորական հաղորդակցման, այսինքն՝ հաղորդագրությունների
փոխանակման հետ 15: Այն շատ ա վելի լայն հասկացություն է,
քանի որ ենթադրում է ոչ միայն տեղեկատվության ուղիղ փոխանցում, այլև մտքերի անուղղակի փոխանակում: Հետևաբար
սոցիալական փոխազդեցությունը բնութագրվում է հետադարձ
կապի առկայությամբ, ինչը ենթադրում է հակազդեցության առկայություն: Իհարկե, այդ հակազդումը միշտ չէ, որ լինում է, սակայն այն միշտ սպասվում է, և դրա առկայության հավանականությունը մշտապես առկա է: Սոցիալական փոխազդեցությունը
դիտարկվում է միկրո և մակրո մակարդակներում: Պ. Ա. Սորոկինը, որպես միկրոմակարդակում տեղի ունեցող փոխազդեցություն, ներկայացնում է առօրյայում հանդիպող փոխազդեցությունները (ընտանիքում, աշխատավայրում, ընկերների հետ
և այլն) 16: Մակրոմակարդակի հարաբերությունները տեղի են
ունենում սոցիալական կառույցների, ինստիտուտների և հասարակության շրջանակներում: Սոցիալական փոխազդեցության
հիմնական տեսակները, կախված փոխազդեցության ձևից, լինում են ֆիզիկական, վերբալ, ոչ վերբալ և ներքին խոսքով արտահայտվող: Վերջինս, ի տարբերություն նախորդների, վերաբերում է ներքին գործողություններին: Փոխազդեցության այս
բոլոր տեսակներին հատուկ է իմաստավորվածությունը, մոտիվացվածությունը, ուղղորդվածությունը դեպի այլ անձինք:
Սոցիալական փոխազդեցությունը հնարավոր է հասարակության կյանքի բոլոր ոլորտներում՝ տնտեսական, քաղաքական, մասնագիտական, ժողովրդագրական, կրոնական, ընտանեկան և այլն: Անձի տնտեսական գիտակցությունը ձևավորС. С. Фролов, Социология. М., Логос, 2008.
Человек. Цивилизация. Общество, Питирим Сорокин; Общ. ред.,
сост. и предисл., с. 5-24, А. Ю. Согомонова. М., Политиздат, 1992. 542 с.
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վում է հասարակության անմիջական ազդեցությամբ: Թերևս
դրանով են պայմանավորված մասնագիտական գործունեության մոտիվացիայի որոշ բաղադրիչներ: Ն. Ա. Ժուրավլյովը անձի արժեքային կողմնորոշումները ներկայացնում է որպես հարաբերականորեն կայուն, հասարակությամբ պայմանավորված
անձի ուղղվածություն դեպի այս կամ այն՝ իր համար արժեքավոր նպատակը: Անձի գիտակցության տարբեր բաղադրամասերը պայմանավորված են տվյալ հասարակարգի սոցիալ-տնտեսական պայմաններով (Ն. Ա. Ժուրավլյով, 2013): Այս մեկնաբանությունները ենթադրում են, որ ժամանակակից պայմաններում անձի մասնագիտական գործունեությունն ուսումնասիրելիս անհրաժեշտ է ելնել սոցիալական միջավայրի յուրահատկություններից: Սոցիալական միջավայրի ուսումնասիրումը
թույլ է տալիս կատարել կարևոր եզրահանգումներ ժամանակակից մասնագիտությունների ընտրության և մասնագիտական
գործունեության յուրահատկությունների վերաբերյալ:
Սոցիալական փոխազդեցությունը մեկնաբանվել է բազմաթիվ հեղինակների կողմից: Նրանք առանձնացնում են փոխազդեցության մի քանի հիմնական ձև՝ համագործակցություն (անհատների համագործակցությունը ընդհանուր խնդիրներ լուծելու նպատակով), մրցակցություն (անհատական կամ խմբային
պայքար որոշակի արժեքների համար), կոնֆլիկտ (մրցակցող
կողմերի միջև թաքնված կամ բացահայտ բախում) 17:
Պ. Ա. Սորոկինը փոխազդեցությունը դիտում է որպես փոխանակում և առանձնացնում է սոցիալական փոխազդեցության
երեք հիմնական տիպ: Գաղափարների փոխանակումը ցանկացած պատկերացումների, կարծիքների, համոզմունքների փոխանակումն է: Կամային իմպուլսների փոխանակման դեպքում
անձը ուղղորդում է իր գործողությունները ընդհանուր նպատա-

17

Е. М. Бабосов, Общая социология, Минск, “Тетра Системс”, 2004, 640 с.
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կին հասնելու համար, իսկ զգացմունքների փոխանակումը ենթադրում է հուզական վերաբերմունքի դրսևորում 18:
Անդրադառնանք սոցիալական փոխազդեցությունը մեկնաբանող տեսական մոտեցումներին: Առավել հայտնի տեսական
հայեցակարգերից են սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմը, փոխանակման տեսությունը, տպավորությունների կառավարման տեսությունը:
Ա. Անդրեևան աշխատանքային կոլեկտիվը ներկայացնում է որպես աշխատանքային փուլում սոցիալականացման կարևոր
ինստիտուտ: Սոցիալական հոգեբանության մեջ առկա են աշխատանքային կոլեկտիվին վերաբերող հետազոտություններ,
սակայն դրանք լիովին չեն մեկնաբանում աշխատանքային կոլեկտիվը՝ որպես սոցիալականացման ինստիտուտ 19:
Վեբերը սոցիալականացումը մեկնաբանում է սոցիալական
գործողության տեսության շրջանակում. նա սոցիալականացումը դիտում է այն սուբյեկտիվ իմաստի տեսանկյունից, որը սոցիալականացման գործընթացի մասնակիցները դնում են իրենց
գործունեության մեջ: Վեբերն ընդգծում է, որ սոցիալականացման հիմքում ընկած է այլ անհատներին և սոցիալական իրականությունը հասկանալու գործընթացը: Վեբերի տեսության
մեջ որպես հասարակության գլխավոր բաղադրիչ ներկայացվում է մարդը, որի բնորոշ հատկանիշներից է նպատակադրումը: Այդ չափանիշով էլ սահմանվում է սոցիալականացումը, որի
շրջանակում անձն իրականացնում է որոշակի նպատակներ 20:
Սոցիալական փոխազդեցության սիմվոլիկ բովանդակությունը մեկնաբանվում է սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմի տեսամեթոդաբանական ուղղության շրջանակներում: Այստեղ փոխազդեցությունը դիտվում է որպես մարդկանց միջև անդադար երկЧеловек. Цивилизация. Общество Питирим Сорокин; Общ. ред., сост.
и предисл., с. 5-24, А. Ю. Согомонова. М., Политиздат, 1992, 542 с.
19 А. Андреева, Социальная психология, М., Аспект Пресс, 2001, 384 с.
20 История социологии в Западной Европе и США. М., 1993. с. 180.
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խոսություն, որի ընթացքում նրանք իմաստավորում են միմյանց
մտադրությունները և հակազդում դրանց: Ամերիկացի սոցիոլոգ
Հ. Բլումերի կարծիքով, մարդկանց արարքները հիմնված են իրենց կողմից դրանց վերագրված նշանակության վրա, որոնք
բխում են սոցիալական փոխհարաբերություններից: Յուրաքանչյուր սոցիալական գործողություն առաջանում է վարքի անհատական ձևերի հարմարեցման արդյունքում 21:
Սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմի մեկ այլ ներկայացուցիչ
Ջ. Հ. Միդը, մարդու և այլ գործող էակների միջև տարբերությունները ներկայացնում է այսպես. գործող էակների բոլոր տեսակները, այդ թվում մարդը, գիտակցություն ունեն, սակայն միայն
մարդն է գիտակցում իր բացառիկությունն ու անկրկնելիությունը: Ջ. Հ. Միդը մարդկային փոխհարաբերությունը պատկերացնում է որպես ժեստերի փոխանակում խորհրդանշանների օգտագործման միջոցով: Սոցիալական կյանքը կախված է անձի՝
այլ սոցիալական դերերում իրեն պատկերացնելու ընդունակությունից 22:
Սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմի հիմնադիրներից Չ. Կուլին
սոցիալականացման գործընթացը համարում է սոցիալական
գործընթաց: Նա ենթադրում է, որ անձը ձևավորվում է շրջապատող միջավայրի հետ փոխազդեցության ընթացքում: Դրա արդյունքում էլ ձևավորվում է անհատի սեփական «Ես»-ը: Կուլին
ներդնում է «սոցիալական ինքնություն» կամ «հայելային ինքնություն» հասկացությունը՝ ընդգծելով այս գործընթացի սոցիալական բնույթը 23:

H. Blumer, The Methodological Position of Symbolic Interactionism. In:
Blunter H. Symbolic Interactionism. Perspective and Method. Berkeley:
University of California Press, 1969.
22 А. И. Кравченко, Социология: Учебник для вузов. М.; Академический Проект, 2001, 2-е изд., 508 с.
23 Ч. Кули, Социальная самость. Американская социологическая мысль:
тексты, под ред. В. И. Добренькова. М., Изд-во МГУ, 1994. с. 172-179.
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Սոցիալական փոխազդեցությունը համարվում է սոցիոլոգիայի հիմնարար հասկացություններից մեկը: Գոյություն ունեն
մի շարք սոցիոլոգիական տեսություններ, որոնք մեկնաբանում
են դրա տարբեր խնդիրներն ու կողմերը հետազոտության երկու
հիմնական մակարդակներում՝ միկրո և մակրո: Միկրոմակարդակում ուսումնասիրվում են անմիջական կոնտակտի մեջ
գտնվող անհատների հաղորդակցման գործընթացները: Այսպիսի փոխազդեցությունը մեծ մասամբ ընթանում է փոքր խմբերի
շրջանակներում: Մակրոմիջավայրային սոցիալական փոխազդեցությունն ընթանում է մեծ սոցիալական խմբերի և կառույցների միջև 24:
Սոցիալական երևույթները այլ կերպ է մեկնաբանում սոցիալական փոխանակման տեսությունը: Այս տեսության հիմքում դրված է այն գաղափարը, որ սոցիալական վարքում առկա
է ռացիոնալ հիմք, որը նրան դրդում է մշտապես ձգտելու շահի,
լինի դա նյութական, թե ոչ նյութական արդյունքի տեսքով 25:
Ամերիկացի սոցիոլոգ Ջորջ Հոմանսը «կարգավիճակ», «կոնֆորմիզմ», «իշխանություն» և այլ հասկացությունները բացատրում էր ոչ թե մակրոսոցիալական կառույցների գործունեությամբ, այլ այն սոցիալական հարաբերությունների տեսանկյունից, որոնք առաջացնում են դրանք: Այդ հարաբերությունների
էությունը շահ և պարգևատրում ստանալու մարդկանց ձգտումն
է, ինչպես նաև դրանց փոխանակումը 26: Հոմանսը ենթադրում է,
որ սոցիալական փոխազդեցության գործընթացում կողմերից
յուրաքանչյուրը ձգտում է առավելագույն շահի, որը կարող է լինել սոցիալական խրախուսանքը, հնարավորինս քիչ կորուստИ. В. Василенко, Н. В. Дулина, Общество: элементы взаимосвязи:
учебное пособие. Волгоград: ВолгГТУ, 2007, 80 с.
25 Д. В. Иванов, Социология: теория и история: учеб. пособие,
Р. И. Капелюшников, Н. Т. Вишневская, М., 2009.
26 Д. Хоманс, Социальное поведение как обмен, Современная зарубежная социальная психология. Под ред. Г. М. Андреевой, Н. Н. Богомоловой,
Л. А. Петровской. М., Изд-во Моск. ун-та, 1984.
24
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ները: Գործողությունների փոխանակման ընթացքում փոխադարձ խրախուսանքները, կրկնվելով և պարբերական բնույթ
ստանալով, վերաճում են մարդկանց միջև հարաբերությունների՝ հիմնված փոխադարձ սպասումների վրա: Այսպիսի իրավիճակում կողմերից մեկի կողմից սպասումների խախտումը
սպառնում է ֆրուստրացիայի և, որպես հետևանք, ագրեսիվ հակազդումների առաջացմամբ, ընդ որում, ագրեսիայի դրսևորումը բավարարում ստանալու միջոց է 27: Հետխորհրդային երկրների մեկ այլ հետազոտություն փաստում է, որ գոյություն ունի
փոխադարձ կապ արդեն մասնագիտություն ընտրած ուսանողի
հոգեբանական բնութագրերի և նրանց կողմից նյութական բարիքներին տրվող նշանակության միջև (Ժուրավլյով, Օսիպենկո,
2007): Ն րանք դուրս են բերել բացասական կոռելյացիոն կապ
փողի նշանակության և հաջողության ձգտման մոտիվացիայի,
ինչպես նաև անձի ընդհանուր ինտերնալության և նվաճումների
ինտերնալության միջև: Երիտասարդության շրջանում կատարված հետազոտությունը հաստատում է, որ նրանց համար, ովքեր գործնական ոլորտում առավել միտված են հաջողություն
ձեռք բերելուն, փողը տնտեսական ակտիվության նպատակ չէ 28:
Է. Էրիկսոնի հայեցակարգում սոցիալականացման գլխավոր
նպատակը նույնականացման ձեռքբերումն է, ինչը համարվում է
անձի հասունության ցուցանիշ: Անձի զարգացման էպիգենետիկ
տեսության շրջանակներում անհատի սոցիալականացումը ներկայացվում է որպես ողջ կյանքի ընթացքում հաջորդական փուլերի և հոգեսոցիալական ճգնաժամերի միջոցով իրականացվող
գործընթաց: Ութ փուլերից յուրաքանչյուրի ընթացքում անձը
պետք է ընտրություն կատարի տարիքային և իրավիճակային

Д. Хоманс, Социальное поведение как обмен, Современная зарубежная социальная психология. Под ред. Г. М. Андреевой, Н. Н. Богомоловой,
Л. А. Петровской. М., Изд-во Моск. ун-та, 1984.
28 Н. А. Журавлева, Психология социальных изменений, ценностный
подход, М., РАН, 2013, 524с., с. 302.
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զարգացման խնդիրների երկու այլընտրանքային ուղիների
միջև 29:
Տ. Պարսոնսն ընդգծում է, որ անհատը ներքնայնացնում է
նորմերն ու արժեքները նշանակալի անձանց հետ հաղորդակցման գործընթացում: Նա ենթադրում էր, որ սոցիալականացումը
որոշվում է հասարակության մեջ սոցիալական գործընթացների
բնույթով և անձի հոգեբանական առանձնահատկություններով,
ինչի շնորհիվ իրականանում է ինչպես տվյալ հասարակությանը
բնորոշ գիտելիքների, նորմերի և արժեքների ներքնայնացումը,
յուրացումը, այդպես էլ էքստերիորիզացիան՝ կենսագործունեության նոր ձևերի ներդրումը հասարակության մեջ նոր արժեքներ ստեղծելու միջոցով: Պարսոնսը չէր հերքում անհատի
դերն իր սոցիալականացման հարցում, սակայն ընդգծում էր սոցիալականացման ինստիտուտի դերը հասարակության կայունության հարցում՝ հասարակության հիմնական նորմերի և արժեքների սերնդեսերունդ փոխանցման շնորհիվ: Ըստ Պարսոնսի՝
անձը ուսուցման շնորհիվ մշտապես փոփոխվում է, սակայն հավասարակշռությունը պահպանվում է ադապտացիայի և պաշտպանության մեխանիզմների աշխատանքի շնորհիվ, որոնք վերահսկում են փոփոխությունները 30:
Գեշտալտ հոգեբանական ուղղությունը պնդում է, որ անձը
կարող է գոյություն ունենալ միայն այն սոցիալական միջավայրում, որի բաղկացուցիչ մասն է կազմում: Յուրաքանչյուր պահի
նա դաշտի ամբողջականության մասնիկ է: Անձի վարքը տվյալ
դաշտի գործառույթն է, որը որոշվում է անձի և միջավայրի միջև
փոխհարաբերություններով 31:

Н. Смезлер, Социология, пер с англ., М., Феникс, 1994, 688 с.
А. А. Налчаджян, Социально-психическая адаптация личности (формы, механизмы и стратегии). Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1988,
с. 25-26.
31 Н. М. Лебедева, Е. А. Иванова, Путешествие в Гештальт: теория и
практика. СПб., Речь, 2004, 560 с.
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Այսպիսով, հասարակության բնույթն ուսումնասիրող տարբեր մոտեցումներում միանշանակ է այն փաստը, որ անձը հասարակական միջավայրի արդյունք է և զարգանում է տվյալ հասարակության մեջ գործող օրինաչափություններին համապատասխան: Յուրաքանչյուր հասարակարգ իր ազդեցությունն է
ունենում անձի կենսագործունեության վրա, ինչն էլ պայմանավորում է նրա մասնագիտական զարգացման օրինաչափությունները: Անձի մասնագիտական զարգացումը մեծապես պայմանավորված է աշխատանքային գործունեության հանդեպ հասարակության դիրքորոշումներով և տվյալ հասարակարգում
առկա կարծրատիպերով:
1.3. Ղեկավարի գործառույթների
հոգեբանական ասպեկտները
Մինչ քաղաքացիական ծառայողների գործունեության հոգեբանական ասպեկտները քննարկելը անդրադառնանք այն հարցին, թե քաղաքացիական ծառայության համակարգում ինչպես
են փոխվում գործառույթներն ու անձին ներկայացվող պահանջները՝ ըստ պաշտոնների: Ներկայումս բոլոր պաշտոններն ունեն անձնագիր, որտեղ հանգամանորեն նկարագրված են քաղաքացիական ծառայողին ներկայացվող մասնագիտական և
հոգեբանական պահանջները: Սակայն հարց է, թե որ քանով են
դրանք համապատասխանում տվյալ պաշտոնի գործառույթներին: Քաղաքացիական ծառայության մեջ տարբեր պաշտոններ
զբաղեցնող անձինք կատարում են միմյանց լրացնող գործառույթներ, որոնք չեն կարող նույնը լինել: Ինչպես գիտենք, քաղծառայության օրենքի համաձայն՝ բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողը կազմակերպում է, ծրագրում, համակարգում, ղեկավարում և/կամ վերահսկում աշխատանքները: Ունի անմիջական ղեկավար, որին ներկայացնում է
հաշվետվություններ: Նրա աշխատանքային գործունեությունը
պահանջում է մեծ պատասխանատվություն: Նա վերլուծում և
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գնահատում է ռազմավարական ու կազմակերպական նշանակության խնդիրներ, դրանց տալիս է ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ, ի րականացնում է ռազմավարական
պլանավորում: Մասնագիտական գրականության մեջ նշվում է,
որ ռազմավարական պլանավորումը մատնանշում է կազմակերպության զարգացման հեռանկարային ուղղությունները, որոշում նրա գործունեության հիմնական տեսակները, հնարավորություն է տալիս միասնական համակարգի մեջ միավորելու
ծրագրային, մարկետինգային, արտադրական և ֆինանսական
գործունեությունը: Այն ապահովում է կազմակերպության հարմարումը արտաքին միջավայրին, բաշխում է ռեսուրսները և ապահովում գործունեության ներքին հավասարակշռությունը՝ ուժեղ և թույլ կողմերը հաշվի առնելու նպատակով: Ի դեպ, ռազմավարական պլանը մեծ կազմակերպություններում, որպես
կանոն, երկարաժամկետ է, բայց յուրաքանչյուրի համար այդ
ժամկետը տարբեր է: Այսպիսով, ռազմավարական պլանավորումը կոչված է ապահովելու կազմակերպության տնտեսական
աճը և զարգացման ցանկալի արդյունքը երկարատև ժամանակահատվածում 32:
Հաղորդակցման հմտություններն անհրաժեշտ են ինչպես
աշխատակիցների հետ հարաբերվելու գործընթացում, այնպես
էլ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս միջազգային ասպարեզում բանակցություններ վարելու, սեմինարների, խորհրդակցությունների մասնակցելու համար: Բարձրագույն պաշտոն
զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողը պետք է ունենա տրամաբանելու, արագ կողմնորոշվելու կարողություն, տիրապետի
անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և
ունակությունների, ինչպես նաև իր պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական այլ հատկությունների:

32 Е. Г. Непомнящий, Планирование на предприятии, Конспект лекций.
Таганрог: ТИУиЭ, 2011, http://www.aup.ru/books/m235/
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Քաղաքացիական ծառայությունում բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնելու համար նրանց պաշտոնների անձնագրերով
նախատեսված է հոգեբանական և մասնագիտական որակների
ցանկ, սակայն այդ ցանկում դժվար է զանազանել մասնագիտականը հոգեբանականից: Համաձայնելով այն մտքի հետ, որ մասնագիտականն ու հոգեբանականը սերտորեն կապված են, միևնույն ժամանակ դրանց զանազանումը թույլ է տալիս կրթության
կամ վերակրթության ընթացքում լուծել մասնագիտական և հոգեբանական ոլորտին վերաբերող որոշակի խնդիրներ: Ժամանակակից կրթական ոլորտում որակի ակնհայտ անկում է
նկատվում, ինչը ենթադրում է մասնագիտական որակների ոչ
լիարժեքություն: Գաղտնիք չէ, որ մասնագիտական կարողություններն ու հմտությունները համեմատաբար ավելի հեշտ է
ձևավորել, քանի որ դրանք հանդես են գալիս գիտելիքի տեսքով,
այնինչ մասնագիտական հոգեբանական որակները տեսանելի
են դառնում աշխատանքային գործունեության ընթացքում: Օրինակ՝ բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող քաղծառայողի պաշտոնի անձնագրով նախատեսվում է, որ նա պետք է տիրապետի
անձնակազմի կառավարմանն ու զարգացմանը: Այս կետը քաղծառայողից պահանջում է գիտելիքների մեծ պաշար անձնակազմի կառավարման վերաբերյալ. բնականաբար դրան տիրապետելու աստիճանը չափելի է գիտելիքների տեսքով: Ինչ վերաբերում է անձնակազմի կառավարման մեջ հանդիպող անսպասելի իրավիճակներին, ապա նման իրավիճակներ հնարավոր է տեսնել միայն աշխատանքի ընթացքում: Բնականաբար,
անհրաժեշտ որակների զարգացումը նույնպես տեղի է ունենում
անմիջապես աշխատանքային գործունեության ընթացքում:
Խոսքը կազմակերպչական ունակությունների, դժվար իրավիճակներում կողմնորոշվելու կամ սթրեսակայունության մասին
է: Դրանք հոգեբանական որակներ են, որոնց նույնպես կարելի է
հանդիպել պաշտոնի անձնագրերում, սակայն որևէ մասնագիտական կրթական ծրագիր չի պարունակում այդպիսի վերջնարդյունքներ: Ենթադրվում է, որ քաղծառայությունում աշխատանքի անցնող անձը նշված որակները պետք է ունենա ի
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սկզբանե՝ որպես խառնվածքի կամ բնավորության գիծ կամ էլ
դրանք ձեռք բերի ինքնուրույն, ինչը նրան կդրդի զարգացնելու
անձնային հոգեբանական որակները՝ անկախ կրթությունից:
Անձի ինքնակրթությամբ զբաղվելու կարողությունը զարգանում
է ուսումնառության ընթացքում, երբ նա ձգտում է ձեռք բերելու
ավելի շատ գիտելիքներ, քան նախատեսված է կրթական ծրագրերով: Այդպիսով նա սկսում է ուշադրություն դարձնել նաև
այն անձնային որակներին, որոնք անհրաժեշտ են մասնագիտական զարգացման ընթացքում կամ խանգարում են դրան:
Հաշվի առնելով այն, որ մագիստրատուրա դիմում են այն անձինք, որոնք արդեն իսկ որոշել են իրենց մասնագիտական զարգացման ճանապարհը, հետազոտել ենք ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրանտների անձնային որակները: Հետազոտությունն անցկացվել է ուսումնառության սկզբում:
Հետաքրքիր ցուցանիշներ են ստացվել նրանց ինքնուրույնության սանդղակում. մագիստրանտների ինքնուրույնության
միջին ցուցանիշը, որը վերլուծել ենք ըստ Կետտելի անձնային
գործոնների թեստի 33, ե րեք տարվա կտրվածքով դրսևորվում է
ցածր մակարդակում. 2012թ.՝ n=315, M=4,4, 2013թ.՝ n=205, M=4,1,
2014թ.՝n=200, М=4,4: Բարձր է համարվում 9-12 միավորը:
Ինքնուրույնության հակառակ բևեռը կախյալությունն է. մագիստրանտները գտնվում են հենց այս բևեռում: Դա նշանակում
է, որ նրանք ձգտում են աշխատելու և որոշումներ ընդունելու
խմբով, կախվածություն ունեն խմբի պահանջներից և կարծիքից, հակված են սոցիալական խրախուսանքի: Այդպիսի անձինք շփվող են, և նրանց համար մեծ նշանակություն ունի հասարակության կողմից գնահատված լինելը, խրախուսանքի արժանանալը: Բարձր միավորները բնորոշ են նախաձեռնող, ինքնուրույն որոշումներ կայացնող անձանց: Նրանք ինքնուրույն են
իրենց գործողություններում և կախված չեն հասարակական

33 Д. Я. Райгародский, Практическая психодиагностика, методики и
тесты, Издательский Дом «БАХРАХ-М», Самара 2001, 672 с.
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կարծիքից: Բնութագրելով քաղաքացիական ծառայության համակարգի աշխատանքի հոգեբանական կողմերը՝ կարելի է եզրակացնել, որ նրանց աշխատանքի արդյունավետությունը պայմանավորող բաղադրիչներից մեկն էլ ինքնուրույնության բարձր
մակարդակն է: Այսպիսով, հետազոտական տվյալները թելադրում են բարձրացնել քաղծառայողների ինքնուրույնության
ցուցանիշը դեռևս կրթական միջավայրում:
Համաձայն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված մյուս կետի՝ բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող քաղծառայողը պետք է
մշակի աշխատանքային պլան, ինչը դարձյալ հնարավոր է գիտելիքների առկայության դեպքում, սակայն հաջորդ կետը նախատեսում է արտակարգ իրավիճակների կառավարում, բանակցությունների վարում, որոնք դարձյալ հոգեբանական
հմտություններ են պահանջում, սակայն դրանց զարգացման
հնարավորությունները մնում են առանց հիմնավորման: Ելույթ
ունենալը, ժամանակի կառավարումը, ժողովների կազմակերպումը և վարումը պարտադիր պահանջներ են, բայց դրանց
ձեռքբերման ճանապարհն անորոշ է ներկայացված: Ըստ պաշտոնի անձնագրի՝ քաղծառայողը պետք է մշակի ծրագրեր և կառավարի դրանք, կառավարի կոնֆլիկտները, սպասարկի քաղաքացիներին, սահմանի նպատակները, մոտիվացնի աշխատակիցներին, պատրաստի որոշումներ, պատվիրակի, բաշխի և
կառավարի մարդկային ռեսուրսներն ու սթրեսը, կառավարի
ֆինանսները և ունենա հանրության հետ շփվելու հմտություններ:
Քաղաքացիական ծառայության մյուս դասի՝ գլխավոր պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողը կազմակերպում,
ծրագրում, համակարգում, ղեկավարում և/կամ վերահսկում է
աշխատանքները, ունի անմիջական ղեկավար, որին ներկայացնում է հաշվետվություններ: Ունի իրեն ենթակա աշխատողներ:
Աշխատանքային գործունեությունը պահանջում է մեծ պատասխանատվություն: Որպես ղեկավար՝ ընդունում է որոշումներ,
լուծում է հիմնախնդիրներ և տալիս հանձնարարականներ: Բացահայտում, վերլուծում և գնահատում է ռազմավարական ու
31

կազմակերպական նշանակության խնդիրներ, ինչպես նաև
դրանց ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ է
տալիս: Հաղորդակցման հմտություններն անհրաժեշտ են ինչպես իր աշխատակիցների հետ հարաբերվելու, այն պես էլ միջպետական բանակցություններ վարելու, սեմինարներին,
խորհրդակցություններին մասնակցելու համար: Գլխավոր
պաշտոն զբաղեցնող քաղծառայողն ունի տրամաբանելու, արագ կողմնորոշվելու կարողություն, տիրապետում է անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև իր պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների:
Քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողը աշխատանքների կազմակերպման, համակարգման, ղեկավարման և վերահսկման լիազորություններ չունի. իր կառուցվածքային ստորաբաժանման
ավելի ցածր պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողներին օժանդակում է աշխատանքում, մասնակցում է իր կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների ծրագրմանը, ենթակա և հաշվետու է իր անմիջական ղեկավարին: Աշխատանքային գործունեությունը պահանջում է մեծ պատասխանատվություն: Մասնակցում է հիմնախնդիրների լուծմանը, որոշումների ընդունմանը և հանձնարարականների կայացմանը:
Մասնակցում է բարդ խնդիրների բացահայտմանը, վերլուծմանը և գնահատմանը, ինչպես նաև դրանց ստեղծագործական և
այլընտրանքային լուծումներին: Հաղորդակցման հմտություններն անհրաժեշտ են ինչպես իր աշխատակիցների հետ հարաբերվելու գործընթացում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս միջազգային ասպարեզում բանակցություններ վարելու, սեմինարների, խորհրդակցությունների մասնակցելու համար: Առաջատար պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողն ունի տրամաբանելու, արագ կողմնորոշվելու
կարողություն, տիրապետում է անհրաժեշտ (պարտադիր) կա-
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ռավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես
նաև իր պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների 34:
Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողը աշխատանքների կազմակերպման, ծրագրման, համակարգման, ղեկավարման և վերահսկման լիազորություններ չունի, օժանդակում է իր կառուցվածքային ստորաբաժանման ավելի ցածր պաշտոն զբաղեցնողներին: Ենթակա և հաշվետու է իր անմիջական ղեկավարին,
չունի ենթակա աշխատողներ: Մասնակցում է հիմնախնդիրների լուծմանը, որոշումների ընդունմանը և հանձնարարականների կատարմանը: Իր անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ մասնակցում է խնդիրների վերլուծմանն ու գնահատմանը,
բարդ խնդիրների բացահայտմանը, դրանց ստեղծագործական և
այլընտրանքային լուծումներին մասնակցելու լիազորություններ չունի: Իր լիազորությունների շրջանակում հաղորդակցվում
է կառուցվածքային ստորաբաժանման ներսում, իր ղեկավարի
հանձնարարությամբ կարող է շփվել այլ հաստատությունների
հետ: Կրտսեր պաշտոն զբաղեցնող հանրային ծառայողն ունի
տրամաբանելու, արագ կողմնորոշվելու կարողություն, տիրապետում է անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև իր պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների:
Քաղծառայողների մասնագիտական և հոգեբանական որակների բացահայտումը անմիջականորեն պայմանավորված է
նրանց գործունեության արդյունավետությամբ: Հոգեբանական
տեսանկյունից գործունեության արդյունավետությունը սովոՌ. Վ. Աղուզումցյան, Լ. Հ. Պետրոսյան, Ս. Հ. Պողոսյան, Ա. Ռ. Խաչատրյան, Կառավարչական գործունեության առանձնահատկությունների
հոգեբանական նկարագիրը, կոլեկտիվ մենագրություն, Երևան, 2015,
232 էջ:
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րաբար որոշվում է նրանց աշխատանքային մոտիվացվածությամբ: Սակայն Ի. Կոտելևսկայան իր «Պետական քաղաքացիական ծառայողների գործունեության արդյունավետության գնահատումը» ծրագրում նշում է, որ ըստ գիտական գրականության
և փորձագիտական վերլուծության՝ չկա միասնական համակարգային մոտեցում «արդյունավետություն» հասկացության
էության, նշանակության և գնահատման մեկնաբանության վերաբերյալ: Առայժմ ստեղծված չէ արդյունավետության գնահատման ընդունելի նորմատիվային իրավական հիմք 35:
Մեր կողմից մշակվել է հարցարան, որի միջոցով պարզել
ենք, թե որ հոգեբանական հատկություններն են քաղծառայողներին օգնում աշխատանքում: Քաղծառայողները հարցերին
պետք է պատասխանեին՝ հիմնվելով իրենց աշխատանքային
փորձի վրա: Հարցարանը բաղկացած էր 10 հարցից: Հարցման
մասնակիցներին հնարավորություն էր տրված ազատորեն արտահայտելու իրենց կարծիքը:
Հարցման արդյունքները խմբավորելուց և վերլուծության ենթարկելուց հետո բացահայտվել են այն հատկությունները, որոնցով պայմանավորված է, հանրային ծառայողների կարծիքով, իրենց գործունեության արդյունավետությունը: Նկար 1-ում
ներկայացված են դրանց դրսևորվածության ցուցանիշները: Ինչպես տեսնում ենք, ա ռավել արտահայտված հոգեբանական որակները շփվելու ունակությունն ու փոխվստահությունն են:
Հատկանշական են նաև պատասխանատվության և պարտաճանաչության ցուցանիշները:

35 И. Kотелевская, Ключевой эксперт Проекта «Оценка эффективности
деятельности. государственных гражданских служащих» https://www.google.am
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Նկար 1. Քաղծառայողների գործունեության
արդյունավետությունը պայմանավորող գործոնները

Իրականացված հետազոտությունը ենթադրում էր նաև հոգեբանական այնպիսի որակների բացահայտում, որոնք քաղծառայողներին խանգարում են աշխատանքային գործունեության
ընթացքում: Այս հարցին տրված բնորոշումները հաստատում
են, որ անպատասխանատվության և անպարտաճանաչության
ցուցանիշները գերակշռող են: Դա երևում է հիստոգրամից:
Բարձր արտահայտված հաջորդ խանգարող որակը բռնկվողականությունն է, որը ենթադրում է աշխատանքային գործունեության ընթացքում պատասխան ռեակցիաների բուռն դրսևորում:
35

Նկար 2. Քաղաքացիական ծառայողների
գործունեությանը խանգարող որակները

Հետազոտական տվյալները թույլ են տալիս բացահայտել
քաղծառայողների հոգեբանական որակների բևեռները, որոնց
արտահայտվածության աստիճանով կարող է պայմանավորվել
նրանց գործունեության արդյունավետությունը:
Ինչպես տեսնում ենք, քաղաքացիական ծառայողներն իրենց
աշխատանքի հաջողությունը կապում են հոգեբանական որակների հետ, որոնք ձեռք են բերվում աշխատանքային փորձի ընթացքում: Հետաքրքրականն այն է, որ բնորոշումների մեջ հազվադեպ է նշվում գիտելիքների գործոնը: Ենթադրվում է, որ այն
արդյունավետ աշխատանքի պարտադիր, բայց ոչ բավարար
պայման է: Հատկանշական է, որ 19 քաղծառայողի համար փորձի առկայությունը մասամբ է կարևոր, 13-ի համար ամենակարևորն է: Վերջին տարիներին կատարվել են բազմաթիվ հետա36

զոտություններ, որոնք նվիրված են պետական մարմինների և
քաղծառայողների գործունեության արդյունավետությանը: Արդյունավետության տեսության մեջ հատկապես կարևորվում են
տնտեսությունը, կառավարման տեսությունները, պետական
կառավարումը: Սակայն արդյունավետության խնդրի տեղափոխումը գործնական դաշտ ունի մի շարք բարդություններ՝ պայմանավորված առաջին հերթին արդյունավետության գնահատմամբ 36:
Այսպիսով, քաղաքացիական ծառայողների գործունեության
հոգեբանական ասպեկտների վերլուծությունից ակնհայտ է
դառնում, որ նրանց գործունեությունը մեծապես պայմանավորված է հոգեբանական որակների առկայությամբ: Սակայն մասնագիտականի հետ մեկտեղ դրանք չեն հասնում զարգացման
առավել բարձր մակարդակի, ինչը խոչընդոտում է մասնագիտական որակների լիարժեք դրսևորմանը: Սակայն դարձյալ
բաց է մնում այն հարցը, թե քաղաքացիական ծառայողները որտեղ պետք է ձեռք բերեն անհրաժեշտ մասնագիտական և հոգեբանական որակներ: Վերլուծության արդյունքում պարզ դարձավ, որ մասնագիտական որակների գերակշռող մասն ապահովում է բարձրագույն կրթությունը, սակայն հոգեբանական կողմը մնում է թերի: Որոշ հետազոտություններում նշվում է, որ
ներկա ժամանակներում գնահատականը տրվում է ձևական
ցուցանիշների հիման վրա և հիմնականում իրականացվում է
ատեստացիայի միջոցով: Արդյունավետության գնահատման
այդպիսի համակարգը քաղծառայողների կողմից ընկալվում է
որպես պարզ ձևականություն և գործնականում չի ազդում
նրանց աշխատանքի վարձատրության վրա 37:
И. Kотелевская, Ключевой эксперт Проекта «Оценка эффективности
деятельности государственных гражданских служащих» https://www.google.am
37 И. Kотелевская, Ключевой эксперт Проекта «Оценка эффективности
деятельности государственных гражданских служащих» https://www.
google.am.
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Այնուամենայնիվ, քաղծառայողների գործառույթների հոգեբանական ասպեկտների մեկնաբանումը որոշիչ նշանակություն
ունի նրանց գործունեության արդյունավետության տեսանկյունից: Կարծում ենք՝ դժվար է գտնել այն չափանիշները, որոնք
չափելի կդարձնեն նրանց գործունեության արդյունքը: Սակայն
հոգեբանական հատկությունների առկայությունը թույլ է տալիս
գործունեության արդյունավետությունը վերահսկելի դարձնել
հենց անձի կողմից: Այսպիսով, հոգեբանական գործոնների բացահայտման միջոցով հնարավոր կլինի որոշել գործունեության
արդյունավետությունն ապահովող չափանիշները:
1.4. Պետական ծառայության համակարգում ղեկավարի
գործառույթների հոգեբանական ասպեկտները
Քաղաքացիական ծառայության համակարգը աստիճանակարգային է, և բոլոր ղեկավար պաշտոնները միջանկյալ դիրք
են զբաղեցնում. մի դեպքում որպես ղեկավար հանդես եկող
պաշտոնյան մյուս դեպքում դառնում է ենթակա: Ղեկավար
պաշտոններ զբաղեցնող անձինք պետք է բավարարեն որոշակի
պարտադիր պայմանների. խոսքը մասնագիտական և հոգեբանական որակների մասին է: Հարցի մեկնաբանման համար անդրադառնանք «ղեկավար» հասկացությանը տրված ժամանակակից բնորոշումներին: Ժամանակակից պատկերացումները, որոնք հիմնված են արտասահմանյան և հայրենական գիտնականների հետազոտությունների վրա, ղեկավարի ընդհանրացված հոգեբանական դիմանկարի մեջ ներառում են՝
 կենսաբանական բնութագրերը
 ընդունակությունները
 անձնային գծերը 38:
38 И. Г. Тарент, С. Л. Косик, С. А. Юдников, Психолого-профессиональные основы деятельности руководителя, Часть 1, Ногинск: Ногинский
филиал РАНХиГС, 2015. 158 с., с. 18.
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Մեկ այլ մոտեցման համաձայն՝ աշխատանքն արդյունավետ կառավարելու համար ղեկավարը պետք է օժտված լինի
գործնական, քաղաքական և բարոյական որոշակի որակներով:
Գործնական որակները ղեկավարի գիտատեխնիկական և տնտեսագիտական բարձր պատրաստվածությունն ու գիտելիքներն են պետական օրենսդրության, մանկավարժության մասին,
ինչպես նաև՝ կազմակերպչական ընդունակությունները: Քաղաքական որակները դրսևորվում են նրա հասարակական-քաղաքական գործունեության մեջ, արտադրության կառավարման
գործում աշխատակիցներին ներգրավելով, բյուրոկրատիայի
արմատավորմամբ, աշխատակիցների գաղափարական դաստիարակությամբ: Բարոյական որակները ղեկավարին բնութագրում են բարոյականության, մարդկայնության, կարգապահության տեսանկյունից 39: Ներկայումս մենք անցնում ենք կառավարչական նոր փիլիսոփայության, կառավարչական նոր
հարացույցի, որը պայմանավորված է կազմակերպության արտաքին միջավայրի արմատական փոփոխությամբ (շուկայում
մրցակցության մեծացում, վաճառքի շուկայի կրճատում՝ մրցակիցների աճով պայմանավորված, նյութական ռեսուրսների
կրճատում, ճգնաժամային իրավիճակներ):
Այս ամենը պահանջում է ժամանակակից պայմաններին
համարժեք կառավարման նոր համակարգ, որն էլ ղեկավարի
առջև դնում է անձնային որակների բարդ պահանջներ: Կառավարչական խորհրդատվության ոլորտում հայտնի մասնագետ
Բ. Կարլոֆֆը առանձնացնում է ժամանակակից ղեկավարին
անհրաժեշտ հետևյալ գործարար որակները.
 իրադրությունը մոդելավորելու կարողություն, վերլուծելու ընդունակություն,
 արտակարգ իրադրություններում արագ արձագանքելու
կարողություն,

39

http://www.psychologyland.ru/fims-25-1.html

39

 փոփոխությունները մշակելու ռազմավարական ընդունակություն,
 կազմակերպչական ընդունակությունների առկայություն,
 փոփոխությունների ընթացքում հուսալի, առաջադեմ մեթոդներ կիրառելու ընդունակություն 40:
Ղեկավարի խնդիրը հավասարապես քննարկվում է և՛ կառավարման գիտակարգերում, և՛ հոգեբանության մեջ: Կառավարման վերաբերյալ աշխատություններում գոյություն ունեն
բազմաթիվ սահմանումներ, որոնցում ղեկավարումը և կառավարումը ներկայացվում են թե՛ որպես ընդհանուր, թե՛ որպես
տեսակային հասկացություններ: Հեղինակների մեծ մասի կարծիքով, կառավարումն ընդհանուր հասկացություն է, իսկ ղեկավարումը՝ տեսակային, այսինքն՝ ենթակաների վրա անմիջական ազդեցություն ունեցող 41:
Այնուամենայնիվ, ղեկավար պաշտոնում աշխատելը ենթադրում է որոշակի հոգեբանական որակներ, որոնք, մեր կարծիքով, պայմանականորեն կարելի է բաժանել մի քանի տեսակի՝
 միջանձնային ընկալման հմտություններ
 հաղորդակցման հմտություններ
 որոշումներ կայացնելու հմտություններ
 ազդեցության հմտություններ
 կամային որակներ
 հուզական բարձր ինտելեկտ
 մտավոր կարողություններ:

Н. И. Данилова, Влияние личностных характеристик лидера на
социально-психологический климат организации, Социология право,
научный журнал, N4 (10), 2011, с. 8-15. http://www.vuzlib.su/spou/9.htm
41 С. Я. Куриц, В. П. Воробьев, Болезни государства. Диагностика
патологий системы государственного управления и права: монография,
С. Я. Куриц, В. П. Воробьев. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т)
МИД России. М., МГИМО(У) МИД России, 2009, 472 с., с. 345.
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40

Ղեկավարելու գործընթացում միջանձնային ընկալման
հմտությունները ենթադրում են ենթականերին և վերադասին
ընկալելու կարողություն աշխատանքային միջավայրում, ինչը
հաճախ տարբեր է առօրյա ընկալումից: Ենթակաների պարագայում գործում են միջանձնային ընկալման օրինաչափությունները, ինչի մասին կխոսենք հաջորդ գլխում: Սակայն ենթակաների ինքնաընկալման և ղեկավարի կողմից նրանց ընկալելու
տարբերությունները հաճախ հանգեցնում են ոչ արդյունավետ
աշխատանքի: Համատեղ գործունեության ընթացքում ենթակաների մեջ ձևավորվում է ղեկավարի որոշակի ընկալում: Այդ
գործընթացը միջնորդավորվում է մի շարք կազմակերպչական
և անձնային բնույթի գործոններով: Ղեկավարի կողմից ենթակաների հետ հաղորդակցվելու լավագույն ձևերի և նրանց վրա
ազդեցություն գործելու մեթոդների ընտրությունը պետք է հիմնվի բոլորի՝ միմյանց ընկալելու առանձնահատկությունների իմացության վրա 42:
Միջանձնային ընկալման գործընթացները անհրաժեշտ
պայման են յուրաքանչյուր համատեղ, այդ թվում՝ կառավարչական գործունեության համար: Ապացուցված է, որ գոյություն ունի բավական բարդ, ոչ գծային կախվածություն սոցիալական
ընկալման տարբերակվածության, հստակության, խմբային գործունեության արդյունավետության և ընկալման չափանիշների
ու կառավարչական գործունեության հաջողության միջև: Ընկալման հստակության և ամբողջականության բևեռային արտահայտվածությունն ուղեկցվում է գործունեության նվազ արդյունավետությամբ 43:

Н. А. Никифорова, Формальный статус руководителя как детерминанта восприятия его подчиненными. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. Иваново, 1998.
43 Психология. Учеб. для тех. Вузов, Под общ. ред. В. Н. Дружинина.
СПб., Питер, 2000, 608 с.
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Հասարակության զարգացման արդի պայմաններում
մեծանում է կառավարչական կադրերի պահանջը, կադրեր, որոնք ընդունակ են վերլուծելու, համադրելու և գտնելու արդյունավետ լուծումներ բարդ իրավիճակներում: Վերջին շրջանի հետազոտություններում նույնպես խոսվում է այն մասին, որ կառավարչի մասնագիտական իրազեկվածության կարևոր բաղադրիչ են նրա մտածողության յուրահատկությունները, որոնք
հնարավորություն են ընձեռում գտնելու աշխատանքային նոր
մոտեցումներ 44: Վերջիններս դրսևորվում են որոշումներ ընդունելու կարողությունների, նախաձեռնողականության, ինքնուրույնության, առաջադրված խնդիրների լուծման ինքնատիպությամբ: Բացի նշվածից, դրանք դրսևորվում են սեփական
անձի նկատմամբ պատկերացումներ ձևավորելու, մասնագիտական գործունեության մեջ վարպետությունը բարձրացնելու
ձգտմամբ: Այս հանգամանքն առավել արդիական է դարձնում
կառավարիչների՝ կրթության ընթացքում մտածողության անընդհատ զարգացման խնդիրը: Հոգեբանաակմեաբանական հետազոտությունների շնորհիվ հաստատվել է, որ կառավարիչների աշխատանքի արդյունավետության կարևոր պայման է
խնդրահարույց իրավիճակներում ռեֆլեքսիվ մշակույթի զարգացումը 45: Ռեֆլեքսիվ մշակույթի բաղադրիչներից մեկը ռեֆլեքսիվ իրազեկվածությունն է, որը պայմանավորված է ռեֆլեքսիվ
մտածելակերպով: Այն ներառում է խնդրահարույց իրավիճակ44 Ա. Լոքյան, Կառավարչական գործունեության ազդեցությունը անձի
հոգեբանական հատկությունների ձևավորման վրա, «Կանթեղ» գիտական
հոդվածների ժողովածու, Եր., Ասողիկ, 2013, էջ 258-264:
45 И. М. Войтик, И. Н. Семёнов, Рефлексия теории социальных
представлений в контексте содержания образования государственных и муниципальных служащих. Развитие социально-перцептивной компетентности личности. М., РАГС, 1998.
А. А. Деркач, А. С. Огнев, Акмеологические основы профессионального становления государственных служащих. Воронеж: Воронежский
государственный педагогический университет, 1998, 297 с.
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ների նորովի գնահատում՝ դուրս գալու ներքին և արտաքին
կոնֆլիկտային իրավիճակներից, ձեռք բերելու նոր արժեքներ և
իմաստավորելու դրանք, իսկ միջանձնային ասպեկտում հնարավոր է դարձնում անձնային և գործնական անսովոր փոխհարաբերություններում առաջադրել և լուծել գործնական խնդիրներ 46: Այս ա մենը հատկապես արդիական է մասնագիտական
կրթության համակարգում, որտեղ պատրաստվում կամ վերապատրաստվում են պետական ծառայողներ ու կառավարիչներ:
Այսպիսով, ժամանակակից սոցիալ-կառավարչական գրականության մեջ գոյություն ունեն տարբեր պատկերացումներ այն
մասին, թե ինչ է մտածողության ոճը, և ինչպես է այն դրսևորվում կառավարիչների մասնագիտական գործունեության մեջ:
Ծառայողների մասնագիտական մտածողության ոճերի տարրեր նկատելի են այն հեղինակների աշխատանքներում, որոնք
դիտարկում են ժամանակակից մասնագետի ձևավորման հիմնախնդիրները 47: Մագիստրոսական կրթություն ստացած մասնագետների մտածողության յուրահատկություններն ուսումնասիրելու նպատակով կատարվել է փորձարարական հետազոտություն: Հետազոտությանը մասնակցել են ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Կառավարում» մասնագիտության 30
շրջանավարտ: Այսպիսով, մագիստրոսների մտածողության առանձնահատկությունների դրսևորման առավելագույնը 15 միավոր ցուցանիշների միջին հաշվարկն ունի հետևյալ պատկերը.
առարկայական մտածողություն՝ 8, սիմվոլիկ մտածողություն՝
9.8, նշանային մտածողություն՝ 11.2, պատկերային մտածողություն՝ 11.1 և կրեատիվություն՝ 9.4 միավոր:

Ю. К. Корнилов, Мышление руководителя и методы его изучения.
Ярославль, 1982, 72 с.
47 Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Э. Э. Сыманюк, Модернизация профессионального образования: Компетентностный подход: учеб, пособие. М.,
2005, 216 с.
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Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մտածողության տիպը
տեղեկատվության վերլուծական-համադրական վերափոխման
անհատական միջոց է, վերլուծենք ստացված տվյալները: Մագիստրոսների մտածողության առանձնահատկությունների ուսումնասիրության արդյունքների վերլուծությունից պարզվում
է, որ նրանց առարկայական մտածողությունը միջին մակարդակի է: Սա նշանակում է, որ նրանք տեղեկությունը երբեմն վերափոխում են առարկայական գործողությունների հաջորդական
կատարման միջոցով:
Մագիստրոսների շրջանում սիմվոլիկ մտածողությունը
բարձր միտվածություն ունի: Սա նշանակում է, որ նրանք երբեմն տեղեկատվությունը վերափոխում են նշանների, հանրահաշվական կանոնների և գործողությունների միջոցով: Մտածողության այս տիպը առավել բնորոշ է մաթեմատիկական ուղղվածություն ունեցող մարդկանց, որոնց միտքը դրսևորվում է
բանաձևերի և կառուցվածքների տեսքով՝ ամրագրելով սիմվոլների միջև եղած կապերը:
Հարկ է նշել, որ բարձր են մագիստրոսների նշանային և
պատկերավոր մտածողության ցուցանիշները: Նրանք տեղեկությունը վերափոխում են մտահանգումների օգնությամբ.
միտքը դրսևորվում է հասկացությունների ձևով կամ առարկաների միջև էական կապերն ամրագրող արտահայտություններով: Մտածողության այս տիպը բնորոշ է հումանիտար կրթությամբ անձանց: Պատկերավոր մտածողության դեպքում նրանք
տեղեկությունը վերափոխում են կերպարների, պատկերների
միջոցով: Պատկերավոր մտածողությունը նախընտրում են գեղարվեստական միտք ունեցող մարդիկ: Պատկերավոր մտածողության զարգացումը լավ երևակայություն ունենալու երաշխիք
է:
Անկախ մտածողության տիպից՝ յուրաքանչյուր մարդու բնորոշ է կրեատիվության որոշակի մակարդակ՝ ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացման աստիճան:
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Ինչպես տեսնում ենք, կրեատիվության դրսևորման ցուցանիշը մագիստրոսների շրջանում միջին մակարդակի է, թեև
բարձրի միտում ունի: Կրեատիվությունը հաճախ դիտարկվում
է որպես ստեղծագործելու կարողություն, սակայն այն այլ
պատկեր է ստանում կառավարչական գործառույթներում: Կառավարչական գործունեության մեջ կրեատիվությունը հանդես է
գալիս որպես անորոշ իրավիճակներում նոր, ոչ ստանդարտ
որոշումների կայացման կամ խնդիրների լուծման գործընթաց:
Հատկանշական է, որ կրեատիվ մարդիկ չեն վախենում անորոշությունից, ինչը կառավարչական գործընթացում հաջողության
հասնելու գրավականն է:
Այս ամենը վկայում է, որ նրանք երբեմն կարող են առաջադրել խնդրի լուծման ոչ ստանդարտ եղանակներ:
Ամփոփելով մտածողության առանձնահատկությունների
հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը՝ կարող ենք ասել, որ մագիստրոսների մտածողության տիպերի դրսևորումը
իրավիճակային է, չնայած գերիշխում է մտահանգումների և
պատկերների միջոցով տեղեկությունը վերափոխելու մտայնությունը. եր բեմն կարող են կիրառել հանրահաշվական կանոններ, նշաններ, թվեր, գործողություններ:
Այսպիսով, մտածողության պրոֆիլը՝ որպես տեղեկատվության գերիշխող միջոց, մարդուն բնութագրող անձնային կարևոր գործոն է: Այն որոշում է նրա գործունեության ոճը, հակումները, հետաքրքրությունները և մասնագիտական ուղղվածությունը: Սակայն հատկանշական է, որ ստեղծագործ մտածողությունը, որպես կառավարչական գործունեության կարևոր
գործոն, չի զարգանում մասնագիտական կրթության ընթացքում, ինչը մասնագետների պատրաստման համակարգի անհրաժեշտ պահանջ է:
Կատարված հետազոտությունը և տեսական գրականության
վերլուծությունը թույլ տվեցին եզրակացնել, որ կառավարչական գործունեության մեջ աշխատանքի արդյունավետությունը
պայմանավորված է գործունեության սուբյեկտի մտածողութ45

յամբ: Վերջինս, լինելով իմացական կարևոր գործընթաց, ապահովում է դժվար իրավիճակներում լուծումներ գտնելու հնարավորությունը, ինչպես նաև թույլ է տալիս որոշումներ կայացնելու ժամանակ լինել առավել գործնական և կատարել կանխատեսումներ: Սակայն մտածողության յուրահատկությունները
ենթակա են զարգացման. դրան կարելի է հասնել կրթության ընթացքում մասնագիտական խնդիրներ լուծելու, ինչպես նաև հատուկ վարժանքների միջոցով: Դրանք հետագայում կկիրառվեն
մասնագիտական գործունեության մեջ: Հետազոտության
տվյալների համաձայն՝ երիտասարդ կառավարիչների շրջանում ստեղծարար մտածողությունը դեռևս զարգացման բարձր
մակարդակում չէ, ինչը հուշում է, որ կրթության գործընթացում
անհրաժեշտ է զարգացնել մտածողության այս ձևը: Մտածողության յուրահատկություններով է պայմանավորված որոշումների ընդունումը կառավարչական գործընթացում: Որոշումներ
ընդունելու գործընթացը հոգեբանական բարդ երևույթների համախումբ է՝ կազմված հոգեբանական գործոններից և հուզական
վիճակներից: Որոշումներ ընդունելու գործընթացով է պայմանավորված կառավարչական գործունեության արդյունքը: Որոշումների մշակումն ու ընդունումը ցանկացած մակարդակի ղեկավարի գործունեության՝ միմյանց հաջորդող քայլերի ստեղծագործական գործընթաց է 48: Յուրաքանչյուր որոշում սկսվում է
նպատակի առաջադրումից, այնուհետև՝ ստացված տեղեկության հիման վրա խնդիրն ուսումնասիրելուց, ա պա՝ ընդունված
որոշման արդյունավետության չափանիշների ընտրությունից
ու հիմնավորումից և հնարավոր հետևանքների գիտակցումից,
որից հետո մասնագետները քննարկում են հնարավոր տարբերակները, ընդունում և ձևակերպում իրատեսական որոշում,

48 Основы социального управления: Учебное пособие. А. Г. Гладышев,
В. Н. Иванов, В. И. Патрушев и др. Под ред. В. Н. Иванова. М., Высш. шк.,
2001, 271 с.
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իսկ վերջին փուլում որոշակիացնում են դրանք կատարողների
անելիքները:
Մենեջմենթի տեխնոլոգիան կառավարչական որոշումը դիտում է որպես մի գործընթաց, որը բաղկացած է երեք փուլից` որոշման նախապատրաստում, կայացում, իրականացում 49: Հոգեբանական տեսանկյունից արդյունավետ կառավարման հիմքում ընկած է որոշումների կայացումը: Վերջինս հոգեբանական
բարդ գործընթաց է, որն ուղեկցվում է որոնումներով և համապատասխան նպատակների ու միջոցների համարժեք ընտրությամբ: Որոշումների կայացման ամենաակտիվ մասնակիցը
մտածողությունն է: Սակայն հոգեկան այլ երևույթներ ևս որոշիչ
դեր ու նշանակություն ունեն, նույնիսկ եթե դրանք այնքան էլ
ակտիվ չեն:
Գերմանացի պրոֆեսոր Լ. Զիվերտը, որը ժամանակի արդյունավետ կիրառման գերմանական ինստիտուտի ղեկավարն է,
նկատում է, որ շատ մենեջերներ գերադասում են՝
 ճշգրտորեն կատարել գործերը՝ ճիշտ գործեր կատարելու
փոխարեն,
 լուծել խնդիրներ՝ ստեղծագործական այլընտրանքներ առաջարկելու փոխարեն,
 խնայել միջոցները՝ արդյունքի հասնելու փոխարեն,
 նվազեցնել ծախսերը՝ շահույթը մեծացնելու նպատակով:
Այս ամենը ոչ ճիշտ որոշումներ ընդունելու արդյունք է 50:
Որոշումների կայացումը հոգեբանական բարդ գործընթաց է և
ունի իր յուրահատկությունները պետական ծառայության համակարգում: Այս խնդրի վերաբերյալ թե՛ հայրենական, թե՛ օտարերկրյա հետազոտությունները սակավ են. պետական ծառայողը
հիմնականում իրականացնում է ծառայություն, և որոշումներն
ընդունվում են օրենքով սահմանված պահանջներին համապաВ. А. Рульев, С. О. Гуткевич, Менеджмент, 2011, 312 с.
И. П. Чередниченко, Н. В. Тельных, Психология управления, Учебники для высшей школы, Ростов-на-Дону: Феникс, 2004, 608 с., с. 229-230.
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տասխան: Պետական ծառայողների գործունեության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ որոշման ճշտությունը որոշվում է
մտածական գործողությունների արդյունավետությամբ, տեղեկությունը ճիշտ օգտագործելու օրինաչափությունների ու կանոնների իմացությամբ, որոշակի իրադրությունում բոլոր գործոնները
հանգամանալից և մանրամասն հաշվի առնելով, առկա իրավիճակը գնահատելու կարողությամբ, հոգեբանական մեծ լարվածության դեպքում՝ մտավոր ոլորտում աշխատունակության կայունությամբ: Այս ամենով հանդերձ՝ չպետք է մոռանալ, որ պետական ծառայողի հուզական, ինտուիտիվ ոլորտը մեծ ծավալով տեղեկություն մշակող հզոր մեխանիզմ է, որը համարժեք է հենց
տվյալ իրադրությանը: Այս ամենից հետևում է, որ պետական ծառայողների՝ արտակարգ իրավիճակներում որոշումներ ընդունելու մասնագիտական պատրաստության խնդիրը պահանջում է
մտածողության արդյունավետ մեխանիզմների և հուզական ոլորտի զարգացում, ինչը որոշվում է գործունեության իրականացման
ընթացքում առաջացող իրադրության բնույթով: Այդ իսկ պատճառով հեռանկարային կարևոր ուղղություն է պետական ծառայողների օպերատիվ մտածողությունը զարգացնելու նպատակով հիմնական գործոնների իմացությունը, որոնցով էլ պայմանավորված
է որոշում ընդունելու գործընթացը51:
Հոգեկան ինքնակառավարումը և ինքնակարգավորումը հարաբերակցվում են՝ ինչպես ամբողջը և մասնավորը. կառավարումը ներառում է կարգավորում: Ինքնակառավարումից ինքնակարգավորում անցումը նշանակում է կյանքի կոչել մտահղացումը: Եթե ինքնակարգավորումը, որպես կանոն, կոչված է
լուծելու մոտ ապագայի խնդիր, ապա ինքնակառավարումը
միտված է հեռահար նպատակների իրականացմանը՝ կյանքի
С. К. Крикалев, Психологические детерминанты процесса принятия
решения госслужащим в экстремальных ситуациях: диссертация кандидата
психологических наук: 19.00.13 Москва, 2008, 224 с. ил. РГБ ОД, 61:0819/40.
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ուղու ընտրություն, ինքնակատարելագործման խնդրի առաջադրում, ձգտում որոշակի կրթության 52:
Ժամանակակից հոգեբանական հետազոտություններում
«ինքնակարգավորում» հասկացությունը մեկնաբանվում է տարբեր կերպ: Ներկայացնենք դրանցից հիմնականները:
Մասնագիտական գործունեության մեջ հուզական վիճակների դրսևորման առանձնահատկությունները պայմանավորում
են գործունեության արդյունավետությունը և հաջող ընթացքը:
Բազմաթիվ մասնագիտությունների ներկայացվող հոգեբանական պահանջների շարքում հաճախ են հանդիպում հուզական
վիճակներին վերաբերող պահանջներ: Այս հանգամանքը պայմանավորված է նրանով, որ մասնագիտական գործունեությունն
ուղղորդվում է տարատեսակ հուզական ապրումներով: Դրանցից հաճախադեպ են սթրեսակայունությունը, ինքնակարգավորման հմտությունները, տագնապայնության ցածր աստիճանը և այլն: Յուրաքանչյուր մասնագիտական գործունեություն առանձնանում է հուզական վիճակների դրսևորման առանձնահատկություններով: Պայմանականորեն դրանք կարելի է դասակարգել ըստ տվյալ գործունեության մեջ առկա փոխհարաբերությունների: Այսպես, հուզական փոխազդեցությունը մարդկանց մեծ և փոքր խմբերում տեղի է ունենում տարբեր օրինաչափություններով: Փոքր խմբերում աշխատող մասնագետները
պնդում են, որ հուզական առումով այդպիսի միջավայրում աշխատելն ավելի բարդ է, քան ավելի մարդաշատ խմբերում: Փոքր
խմբերում հուզական փոխազդեցության համար ստեղծվում են
նպաստավոր պայմաններ, որոնք հաճախ աննկատելիորեն ազդում են անձի աշխատանքային գործունեության վրա: Խոսքը
աշխատակիցների համատեղելիության մասին է, որն առաջին
հերթին դրսևորվում է հուզական մակարդակում: Մեծաքանակ
խմբերում հուզական կապերն ավելի թույլ են դրսևորվում, ինչը

52

http://www.ecollege.ru/xbooks/xbook116/book/index/index.html?go=index*
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հաճախ փոքր խմբավորումների առաջացման պատճառ է դառնում: Հուզական կարգավորման յուրահատկությունները քաղծառայության համակարգում պայմանավորված են նրանց գործունեության բնույթով, ինչը ենթադրում է «մարդ-մարդ» փոխհարաբերություններ: Ն. Լ. Զախարովը պնդում է, որ սոցիալական գործողության վարքային կարգավորիչը սոցիոմշակութային հանրույթի համար վարքագծի դրսևորման ամբողջություն է,
որով կողմնորոշվում է անհատը սոցիալական իրադրության
մեջ, այդ թվում և՝ մասնագիտական իրադրության 53: Յուրաքանչյուր մասնագիտական գործունեություն (պետական ծառայությունը՝ նույնպես) որոշվում է առաջադրված մասնագիտական գործառույթներով, այսինքն՝ մասնագիտությունը անհատից պահանջում է որոշակի վարքային գծերի առկայություն:
Այդպիսով, մասնագիտական գործունեությունը մի կողմից պայմանավորված է գործող վարքային կարգավորիչով (սոցիոմշակութային հանրույթին բնորոշ), մյուս կողմից՝ մասնագիտական
պահանջներով: Այդ ամենի արդյունքում ձևավորվում է մասնագիտական գործունեության տիպային վարքի օրինակ 54: Մասնագիտական գործունեության մեջ հուզական կարգավորման կարևոր նախապայման է սթրեսակայունությունը, քանի որ «մարդմարդ» փոխհարաբերություններին բնորոշ է բարձր հուզական
երանգը, որի մի բաղադրամասն էլ սթրեսակայունությունն է: Որոշ հետազոտություններում նշվում է, որ անձի հակվածությունը մասնագիտական սթրեսներին (ցածր սթրեսակայունություն)
շատ քիչ է հաշվի առնվում կառավարչական ապարատի կադրային, ռեսուրսային ներուժը գնահատելիս, սակայն մասնագիտական սթրեսներն իրականում գոյություն ունեն: Դրանք աշ-

Н. Л. Захаров, Организационное поведение государственных служащих, Учебное пособие. М., ИНФРА-М, 2009, 237 с.
54 Н. Л. Захаров, Система регуляторов социального действия российских государственных служащих, Регуляторы поведения государственных
служащих. http://polbu.ru/zaharov_socregulators/ch11_all.html
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խատողների առօրյա գործունեության հետևանք են և բացասաբար են ազդում նրանց ֆիզիկական և հոգեկան առողջության,
գործունեության արդյունավետության վրա (աշխատանքի որակ, բացակայություն, կադրերի հոսունություն և այլն): Հաշվի
առնելով մասնագիտական սթրեսների ազդեցության նշանակությունը անձի հոգեմարմնական վիճակների և գործունեության արդյունավետության վրա՝ անհրաժեշտ է մշակել աշխատողներին ծանրաբեռնվածությունից պաշտպանելու որոշակի
մեթոդներ ու միջոցներ, ինչպես նաև բացահայտել դրանց հնարավոր պատճառները: Այս խնդիրը դեռևս հանգուցալուծում չի
ստացել, քանի որ աշխատանքային գործունեության մեջ անձի
հոգեբանական պատրաստվածությանը վերաբերող հարցերը
միայն վերջերս են հայտնվել հետազոտողների ուշադրության
կենտրոնում: Ցավոք, պետական ծառայողների սթրեսի հիմնահարցը շրջանցված է ինչպես հայրենական հետազոտություններում, այն պես էլ ղեկավարների և պետական ծառայողների որակավորման սոցիալ-հոգեբանական պատրաստության մեջ:
Հաշվի առնելով վերոգրյալը, ինչպես նաև պետական ծառայողի
գործունեության յուրահատկությունը, կարևոր է ուսումնասիրել
պետական ծառայողների սթրեսի սոցիալ-հոգեբանական և հոգեբանաակմեաբանական գործոնները 55:
Պետական ծառայողների վարքում դրսևորվող հուզական
ինքնակարգավորումը պայմանավորված է նրանց աշխատանքի
յուրահատկություններով: Պետական ծառայության մեջ գործող
վարքային կարգավորումը անհատ պետական ծառայողներին
դրդում է յուրացնելու իրար բացառող հատկանիշներ, ին չի հետևանքով առաջանում է պետական ծառայողի վարքի հակասական սոցիոլոգիական մոդել: Մի կողմից պետական ծառայողը
Факторы стресса государственных служащих и пути его предотвращения Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat
http://www.dissercat.com/content/faktory-stressa-gosudarstvennykhsluzhashchikh-i-puti-ego-predotvrashcheniya»ixzz3p0ZenQMy:
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պետք է գործի նպատակաուղղված, հետևի ռացիոնալ նպատակադրմանը, թեև դեռ ձևավորված չեն այդպիսի մասնագիտական գործունեության ո՛չ իրավական, ո՛չ ավանդական դիրքորոշումներ: Մյուս կողմից, պաշտոնյան՝ որպես անհատ, տրամադրված է գործելու իմպուլսիվ, ինչը դրսևորվում է ռացիոնալ
նպատակադրման բացակայությամբ: Այդպիսին է պետական
ծառայողի գործունեության վարքային առաջին հակասությունը 56:
Հուզական կարգավորման խնդիրը թերևս պետք է դասել այն
խնդիրների շարքը, որոնք ենթադրաբար լուծվելու են աշխատանքային փորձի ընթացքում: Հուզական կայունության նախադրյալները մարդու մեջ բնածին են, սակայն զարգանում են,
բնականաբար, գործունեության ընթացքում: Հանրային ծառայության համակարգի աշխատանքի յուրահատկություններին ապագա ծառայողը ծանոթանում կամ դրանց մասին գիտելիքներ
է ձեռք բերում պատրաստվելու ընթացքում, սակայն այնտեղ
հուզական ոլորտին վերաբերող որևէ դասընթաց չի նախատեսված: Այս հանգամանքը թույլ է տալիս ենթադրել, որ հուզական
ինքնակարգավորման մեխանիզմները ձևավորվում են ինքնաբերաբար: Հայտնի է, որ անձի գործունեության հիմնական
դրդիչները նրա մտահուզական կազմավորումներն են, որոնք
նրան մղում են կատարելու այս կամ այն գործողությունը: Աշխատանքային դրդապատճառների հիմքում կարևոր բաղադրիչ
է աշխատակցի հուզական վերաբերմունքը իր գործունեությանը: Այստեղից կարող ենք հետևություն անել, որ հուզական
կարգավորման և ինքնակարգավորման գործընթացը հանրային
ծառայողների աշխատանքային գործունեության կարևոր պայման է: Որոշ հետազոտողներ պնդում են, որ «պետական ծառայողների վերապատրաստման ծրագրերում ընդգրկված են հուզական ինտելեկտը զարգացնող բաղադրիչներ, սակայն դրանք
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չեն ապահովում հուզական ինտելեկտի բարձր մակարդակ, քանի որ կրում են տեղեկացնող բնույթ: Մինչդեռ հուզական ինտելեկտի զարգացումը պահանջում է հույզերի ճանաչման և կառավարման փորձ, որը ձեռք կբերվի այն դեպքում, երբ պետական
ծառայողների վերապատրաստման դասընթացները միտված
կլինեն հուզական ինտելեկտի զարգացմանը» 57: Սա հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ հուզական բաղադրիչը կարևորում են ոչ
միայն օտարերկրյա, այլև հայ հետազոտողները:

Ա. Լոքյան, Հուզական ինտելեկտի դրսևորման առանձնահատկությունները հանրային ծառայողների մոտ, «Տեսական և կիրառական
հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» V միջազգային գիտաժողովի
նյութեր, Եր. «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2015, 686 էջ, էջ 122-125.
57
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ԳԼՈՒԽ 2
ԱՆՁԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ

2.1. Աշխատանքային մոտիվացիան և
դրա բնութագիրը
Կայուն բարձր աշխատանքային արդյունքներ կարող են լինել այն դեպքում, երբ մարդը շահագրգռված է իր աշխատանքի
արդյունքով: Աշխատանքային մոտիվացիան հոգեբանական
բարդ երևույթ է, որը որոշում է մարդու վարքը աշխատանքային
գործունեության ընթացքում: Հետազոտողները նշում են, որ աշխատանքային մոտիվացիան անձի մեջ դրսևորվում է երեք
փոխկապակցված վիճակներով՝ աշխատանքի վերջնարդյունքների հանդեպ հետաքրքրվածությամբ, աշխատանքից բավարարված լինելով, կազմակերպության նպատակներին և շահերին նվիրվածության աստիճանով: Աշխատակազմի արդյունավետ կառավարման խնդիրը կարելի է լուծել նախևառաջ աշխատողների հմտությունների զարգացման միջոցով, ինչպես նաև
նրանց արդյունավետ աշխատանքի դրդելու լավագույն միջոցներ փնտրելով 58:
Հայտնի է, որ արդյունավետ կառավարման նախապայմաններից մեկը անձի դրդապատճառները հասկանալն է: Միայն իմանալով, թե ինչն է մարդուն գործունեության մղում, ինչ դրդապատճառներ կան նրա գործողությունների հիմքում, հնարավոր
է մշակել մարդուն կառավարելու մեթոդների և ձևերի արդյունավետ համակարգ: Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է իմանալ, թե
ինչպես է ծագում այս կամ այն դրդապատճառը, ինչ մեխանիզմ-
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ների շնորհիվ են մոտիվները վերածվում գործողության, ինչպես
է իրականացվում մարդկանց մոտիվացնելու գործընթացը 59:
Քննարկենք մոտիվացիայի էությունը, բովանդակությունը և
կառուցվածքը:
«Մոտիվացիա» եզրույթն առաջացել է լատինական «մոտիվ»
(moveo – շարժում եմ) բառից: Բառն առաջին անգամ կիրառել է
Ա. Շոպենհաուերը իր «Բավարար պատճառի չորս սկզբունքները» հոդվածում 60: Մոտիվացիայի տարբեր սահմանումների ենք
հանդիպում մոտիվացիայի և մոտիվների վերաբերյալ ինչպես
արևմտյան (Ջ. Ատկինսոն, Գ. Հոլլ, Կ. Մադսեն, Ա. Մասլոու, Հ.
Հեկկաուզեն), այնպես էլ խորհրդային հեղինակների (Վ. Ասեև,
Վ. Վիլյունաս, Վ. Կովալյով, Ա. Լեոնտև, Վ. Մեռլին, Պ. Սիմոնով,
Դ. Ուզնաձե, Պ. Յակոբսոն) բազ մաթիվ մենագրություններում 61:
Սույն աշխատանքում անդրադարձ ենք կատարում դրանցից մի
քանիսին: Օրինակ՝ Գ. Զայցևի բնորոշմամբ, մոտիվացիան անձի, կոլեկտիվների, խմբերի ակտիվ գործունեության մղումն է՝
պայմանավորված որոշակի պահանջմունքներ բավարարելու
ձգտմամբ 62: Բ. Յ. Սերմինսկու ձևակերպմամբ, մոտիվացիան
մարդկանց գործունեության մղելն է: Մ. Հ. Մեսկոնան ընդլայնում է սահմանումը՝ նշելով, որ մոտիվացիան ինքն իրեն և ուրիշներին անհատական ու կազմակերպության ընդհանուր

59 Д. Р. Райгародский, Психология управления. Хрестоматия. Учебное
пособие для факультетов: псих., эконом. и менеджмента. Самара: изд. Дом
Бахрах-М, 2006, 768 с.
60
Е. П. Ильин, Мотивация и мотивы, СПб., Питер, 2002,
512 с.
61 J. W. Atkinson, Motivational determinants of risk-taking brhavior. In J.
Atkinson, Personality, motivation and action: slected papers, New York:
Praeger.
Х. Хеккаузен, Мотивация и деятельность. В 2-х тт. М., 1986, 408 с.
62 М. Х. Мескона, Основы менеджмента 3-е издание. М, Вильямс, 2007,
672 с.
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նպատակների հասնելուն միտված գործունեությունը խթանելու
գործընթաց է 63:
Գոյություն ունեն մոտիվացիայի բազմաթիվ սահմանումներ,
սակայն դրանց բոլորի առանցքում այն գաղափարն է, որ մոտիվացիան կենդանի էակների վարքը որոշող ակտիվ մղիչ ուժ է:
Աշխատանքային մոտիվացիան սերտորեն կապված է աշխատանքի արդյունավետության հետ: Բազմաթիվ հետազոտողներ
պնդում են, որ արդյունավետ աշխատանքը հնարավոր է միայն
մոտիվացված աշխատակազմի պարագայում 64: Նշենք, որ «մոտիվացիա», «մոտիվ» հասկացությունները կառավարման հոգեբանության մեջ մուտք են գործել վերջին շրջանում: Սակայն
դրդապատճառների վերաբերյալ տեսությունները հոգեբանությանը հայտնի են ավելի վաղ: Ուշագրավ է, որ մոտիվացիայի
խնդիրները քննարկվում են տարիքային հոգեբանական օրինաչափությունները մեկնաբանելիս: Ի. Յու. Կուլագինան նշում է,
որ մոտիվացիան հոգեբանության մեջ առանցքային հասկացություն է: Կյանքի ընթացքում անձի կողմից իրականացվող
գործողությունները պայմանավորված են հենց իր՝ անձի մոտիվացիայով: Մոտիվը սովորաբար ընկալվում է որպես գործունեության ուղղորդիչ: Գործունեության հոգեբանական տեսաբաններից Ա. Ն. Լեոնտևը նշում է, որ մոտիվը հանդես է գալիս
որպես պահանջմունքի առարկա: Նա գտնում է, որ պահանջմունքների մասին կարող ենք խոսել միայն դրդապատճառների
լեզվով: Նույնիսկ դրանց դինամիկայի (լարվածության աստիճանը, հագեցածության չափը, մարելը) մասին կարող ենք դատել միայն դրդապատճառների ուժով (վեկտորներով): Իսկ Կ.
Լևինը անձի պահանջմունքային ոլորտն ուսումնասիրելիս
գնաց նույն ճանապարհով և հոգեբանության մեջ առաջ քաշեց
63

М. Х. Мескона, Основы менеджмента 3-е издание. М, Вильямс, 2007,

672 с.
Б. Ю. Сербиновский, Управление персоналом, Учебное пособие, М.,
Приор, 1999, 432 с.
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«օբյեկտների դրդիչ ուժ» հասկացությունը: Ա. Ն. Լեոնտևը
հստակ առանձնացնում է պահանջմունքը՝ որպես օրգանիզմի
ներքին վիճակ, և համարում է, որ մոտիվը գործունեությանը
տալիս է որոշակի ուղղվածություն 65: Որոշ հետազոտողների
աշխատանքներում «պահանջմունք» և «մոտիվ» հասկացությունները հստակ չեն տարբերվում (Ильин Е. П., 2003): Այսպես,
Կ. Լևինը գործածում է «պահանջմունք» եզրույթը:
Այսպիսով, ընդհանուր առմամբ մոտիվացիան մարդուն որոշակի գործողություններ կատարելու մղող շարժիչ ուժերի
ամբողջությունն է: Այդ ուժերն ազդում են մարդու վրա ներսից և
դրսից՝ մղելով նրան գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար կատարելու որոշակի արարքներ: Այդ դեպքում առանձին ուժերի և
մարդու գործողությունների միջև կապը միջնորդավորված է
փոխազդեցությունների շատ բարդ համակարգով, որի պատճառով տարբեր մարդիկ կարող են տարբեր կերպ արձագանքել
միևնույն ուժերից եկող միևնույն ազդեցություններին:
Ուշագրավ է Ե. Իլյինի մոտեցումը. նա առաջարկում է մոտիվը դիտարկել որպես ինտեգրալ հոգեբանական բարդ կազմավորում: Նա նշում է, որ թեև այս մասին նախկինում էլ խոսվել է
տարբեր հեղինակների կողմից, սակայն տարաձայնությունների
պատճառով անտեսվել է: Այսպես օրինակ՝ Վ. Վունդտը մոտիվը
հասկանում էր որպես պատկերացումների և զգացմունքների
միասնություն: Դ. Ուզնաձեն մոտիվը համարում էր հոգեբանական բարդ կազմավորում, որն առաջանում է մոտիվացիայի
բազմափուլ գործընթացի արդյունքում 66: Նշենք, որ հոգեբանության մեջ «մոտիվացիա», «մոտիվ», «խթան» հասկացություններն
ունեն իրենց բացատրությունները:

И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий, Психология развития и возрастная
психология: Полный жизненный цикл развития человека: Учебное пособие
для вузов, М., Академический Проект; Трикста, 2011, 420 с.
66 Е. П. Ильин, Мотивация и мотивы. СПБ. 2003, 375 с.
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Մոտիվացիան հոգեֆիզիոլոգիական բարդ վիճակ է, որը
բնութագրվում է որպես մարդու այս կամ այն գործունեությանը
միտված դինամիկ աստիճանակարգային տեսք ունեցող պահանջմունքների ամբողջություն: Այս խնդրի բարդությունն այն է,
որ յուրաքանչյուր գործունեություն, լինի այն աշխատանք, ճանաչողություն, թե հաղորդակցում, բազմամոտիվացված է: Այն
պայմանավորված է ոչ թե մեկ մոտիվով, այլ դրանց ամբողջությամբ: Որոշ մոտիվներ փոխլրացնում են միմյանց, մյուսները
գտնվում են կոնֆլիկտի մեջ: Բացի դրանից, շատ մոտիվներ
մարդու կողմից չեն գիտակցվում 67:
Մարդու վարքի վրա մոտիվացիայի ազդեցությունը պայմանավորված է բազմաթիվ, հիմնականում անհատական գործոններից և կարող է փոխվել մարդու գործունեության հետադարձ
կապի շնորհիվ 68:
Ինչպես գիտենք, մարդու վարքի նախադրյալը, նրա գործունեության աղբյուրը պահանջմունքն է, որը համապատասխան
նյարդային կենտրոններում առաջացնում է մոտիվացնող
գրգռում և օրգանիզմին մղում է համապատասխան գործողության:
Մոտիվացիան պահանջմունքով պայմանավորված որոշակի
նյարդային կառուցվածքների գրգիռ է (ֆունկցիոնալ համակարգ), որն առաջացնում է օրգանիզմի ուղղորդված ակտիվություն: Մոտիվացման վիճակով է պայմանավորված այս կամ այն
սենսոր գրգիռների մուտքը դեպքի գլխուղեղի կեղև, դրանց ուժեղանալը կամ թուլանալը: Արտաքին ազդակի գործունեության
արդյունավետությունը կախված է ոչ միայն օբյեկտիվ որակներից, այլև օրգանիզմի մոտիվացման վիճակից 69:
И. П. Чередниченко, Н. В. Тельных, Психология управления, Серия
«Учебники для высшей школы», Ростов н/Дону, Феникс, 2004, 608 с., с. 253.
68 Д. Р. Райгародский, Психология управления. Хрестоматия. Учебное
пособие для факультетов: псих., эконом. И менеджмента. Самара: изд. Дом
Бахрах-М, 2006, 768 с.
69 И. П. Чередниченко, Н. В. Тельных, Психология управления, Серия
«Учебники для высшей школы», Ростов н/Дону, Феникс, 2004, 608 с., с. 254.
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Այսպիսով, մոտիվացիայի մեջ գլխավորը պահանջմունքների հետ փոխադարձ անխախտ կապն է: Աշխատակցի, ինչպես և
յուրաքանչյուր մարդու մոտիվացիայի հիմքում ընկած են պահանջմունքները: Դրանք անձի գործունեության զարգացման
խոր և ներքին աղբյուրներն են:
Պահանջմունքը կարիքի դրսևորումն է, որն անհրաժեշտ է
մարդուն բարիքների, առարկաների և վարքի համար: Պահանջմունքի դրսևորման ձևեր են հավակնություններն ու սպասումները: Հավակնությունները ներկայացնում են մարդու վարքը
պայմանավորող սովորական բավարարվածության մակարդակը: Մի պահանջմունքի հիման վրա կարող են ձևավորվել տարբեր հավակնություններ և սպասումներ: Սպասումները որոշակիացնում են որոշակի իրադրության և վարքի հանդեպ առկա
հավակնությունները: Հիմնվելով միանման հավակնությունների
վրա՝ սպասումները կարող են էապես տարբերվել: Այսպիսով,
պահանջմունքը ներառում է մարդու ցանկություններն ու պահանջները, որոնցից նա ցանկանում է ազատվել դրանց գոյության սկզբից՝ կիրառելով հեռացնելու տարբեր միջոցներ: Մարդը
կարող է բավարարել իր պահանջմունքները, ճնշել կամ չարձագանքել դրանց: Ընդ որում, մարդը ոչ միշտ է գիտակցաբար մասնակցում իր պահանջմունքների բավարարմանը, և բավարարված պահանջմունքը ոչ միշտ է վերջնականապես հեռացվում:
Պահանջմունքները վերադառնալու և մարդուն չարչարելու միտում ունեն, դրանք կարող են փոխել ինչպես իրենց դրսևորման
ձևերը, այնպես էլ համառության և ազդեցության աստիճանը:
Մարդու պահանջմունքների սկզբնաղբյուրը տարբեր է: Պահանջմունքները կարող են լինել ինչպես բնածին, այնպես էլ
ձեռքբերովի:
Մոտիվացիան ավելի լայն հասկացություն է, քան մոտիվը:
«Մոտիվացիա» բառը ժամանակակից հոգեբանության մեջ գործածվում է երկակի իմաստով: Մի դեպքում այն նշանակում է
մարդու վարքը պայմանավորող գործոնների համակարգ (մասնավորապես՝ պահանջմունքները, մոտիվները, նպատակները,
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մտադրությունները, ձգտումները), մյուս դեպքում բնութագրում
է այն գործընթացը, որը խթանում և ապահովում է վարքի ակտիվությունը համապատասխան մակարդակում: Գիտական
գրականության մեջ մոտիվացիան ավելի հաճախ դիտարկվում
է որպես հոգեբանական բնույթ ունեցող պատճառների ամբողջություն, որը բացատրում է մարդու վարքը, դրա սկզբնաղբյուրը, ուղղվածությունը և ակտիվությունը: Գործունեության մոտիվացիայի հարցն առաջանում է այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է
բացատրել մարդու արարքների պատճառները: Ընդ որում, վարքի յուրաքանչյուր ձև կարող է բացատրվել ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին պատճառներով: Առաջին դեպքում բացատրության ելակետեր են սուբյեկտի վարքի հոգեբանական հատկությունները, երկրորդ դեպքում՝ արտաքին պայմանները և
վարքի գործունեության հանգամանքները: Ինչպես նշեցինք, առաջին դեպքում խոսում են մոտիվների, պահանջմունքների,
նպատակների, մտադրությունների, ցանկությունների, հետաքրքրությունների մասին, իսկ երկրորդ դեպքում՝ խթանների:
Երբեմն ինչպես ներսից, այնպես էլ դրսից մարդու վարքը պայմանավորող բոլոր հոգեբանական գործոններն անվանում են
անձնային դիսպոզիցիաներ: Այդ ժամանակ խոսքը դիսպոզիցիոն և իրադրական մոտիվացիաների մասին է՝ որպես վարքի
արտաքին և ներքին դետերմինացիաների համանմանություններ:
Ներքին (դիսպոզիցիոն) և արտաքին (իրադրական) մոտիվացիաները սերտորեն կապված են: Դիսպոզիցիաները կարող
են իրագործվել որոշակի իրադրության պարագայում, իսկ որոշակի դիսպոզիցիաների ակտիվացումը (մոտիվներ, պահանջմունքներ) հանգեցնում է սուբյեկտի կողմից իրադրության ընկալման փոփոխության: Այդ պատճառով մարդու յուրաքանչյուր
գործողություն դիտվում է որպես երկակի դետերմինավորված՝
դիսպոզիցիոն և իրադրական 70:
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Այսպիսով, մոտիվացիան բացատրում է գործողությունների
նպատակաուղղվածությունը, գործունեության կազմավորվածությունն ու կայունությունը, որոնք ուղղված են որոշակի նպատակի: Մոտիվը, ի տարբերություն մոտիվացիայի, պատկանում
է հենց սուբյեկտին, նրա անձնային կայուն հատկությունն է, որը
ներսից մղում է կատարելու որոշակի գործողություններ: Մոտիվը նույնպես կարելի է համարել մի հասկացություն, որն ընդհանուր առմամբ իրենից ներկայացնում է բազմաթիվ դիսպոզիցիաներ 71:
Մոտիվը անձի որոշակի վարք դրսևորելու գիտակցված
ներքին մղումն է, որն ուղղված է այս կամ այն պահանջմունքի
բավարարմանը 72:
Մոտիվը կարող է իրականացվել, այսինքն՝ վերածվել հոգեբանական ակտիվության գլխավոր խթանի: Մոտիվը բնութագրում է վարքի կամային կողմը և պայմանավորված է մարդու
վարքով: Այն ծնվում է որոշակի պահանջից և մարդու գործողությունների վերջնական պատճառն է: Մոտիվն արտացոլում է
գործելու պատրաստակամությունը, չնայած չի կարող վերաճել
գործողության, այլապես տեղի կունենա դրդապատճառների
պայքար:
Խթանները այն բարիքներն են, որոնք ունակ են բավարարելու պահանջմունքը որոշակի գործողություն կատարելիս: Խթանը միտված է պահանջմունքի բավարարմանը:
Չնայած «մոտիվ» և «խթան» հասկացությունների ընդհանրությանը՝ նրանք նույնական չեն: Մոտիվը բնութագրում է աշխատակցի բարիք ստանալու ձգտումը, իսկ խթանը հենց այդ
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բարիքն է: Խթանը կարող է և չվերածվել մոտիվի, եթե այն մարդուց պահանջում է անհնարին գործողություններ 73:
Խթանն անմիջականորեն միտված է պահանջմունքին, դրա
բավարարմանը, իսկ մոտիվը պահանջմունքը և խթանը միավորող գլխավոր օղակն է:
Պահանջմունքի և խթանի միջև գոյություն ունեն մի շարք
միջնորդավորված օղակներ, որոնք բնութագրում են խթանի ընկալման գործընթացը և կյանքի չկոչված դրդապատճառի (սովորաբար՝ լատենտ, թաքնված կամ դեռևս ամբողջությամբ չգիտակցված) կազմավորումը 74: Խթանն արտաքին ազդեցություն է
մարդու, խմբի, կազմակերպչական համակարգի աշխատանքային գործունեության և դրա արդյունքների վրա: Այս առումով ուշագրավ են Ատկինսոնի և Մակկլելանդի բնութագրումները, որոնց համաձայն՝ դրդապատճառը մարդու ներքին նախատրամադրվածությունն է՝ հետաքրքրվելու դրական խթաններով և
ձգտելու դրանց, իսկ բացասական խթաններից՝ խուսափելու:
Խթանը սպասվող արտաքին պարգևատրումն է կամ բացասական արդյունքը: Մոտիվը կապված է խթանի հետ, քանի որ դրա
բավարարումը մոտիվի նպատակն է 75:
Ամեն մի արտաքին ազդեցություն խթան չի համարվում, այլ
միայն այն, որի մղող արդյունքը միջնորդավորված է մարդու հոգեկանով, համապատասխանում է նրա հայացքներին, զգացմունքներին, տրամադրությանը և մոտիվներին: Արտաքին միջավայրից ստանալով խթանող ազդակ (տնտեսական, քաղաքական, իրավական, սոցիոմշակութային) և բեկելով հոգեկանի մի-
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ջով՝ մարդը վերափոխում է այդ ազդակը, համադրում իր պահանջմունքների, հետաքրքրությունների, հնարավորությունների, ցանկությունների, սպասումների և նպատակային դիրքորոշումների հետ: Արդյունքում բազմաթիվ տարբերակներից
ծնվում է որոշում՝ գործելու հենց այդպես, այլ ոչ թե այլ կերպ:
Այդ որոշումը վերածվում է գործողության, որը հանգեցնում է որոշակի արդյունքի:
Արդյունքն այնքան բարձր կլինի, որքան բարձր է աշխատակցի արտաքին ազդակների (խթանների) և ներքին ռեակցիաների (մոտիվների) համապատասխանության աստիճանը:
Խթանումը աշխատակցի վրա կարգավորող ազդեցություն ունենալու գործընթացն է՝ նրա աշխատանքային ակտիվությունը
բարձրացնելու նպատակով: Եթե մոտիվացիան գործունեության
է մղում ներսից, ապա խթանումը՝ դրսից:
Մոտիվացիայի և խթանման հիմքում ընկած են «մոտիվ» և
«խթան» հասկացությունները, որոնք կապված են միմյանց հետ,
բայց ունեն տարբեր բովանդակություն:
Ինչպես երևում է գրականության վերլուծությունից, մոտիվը
մարդուն ինչ-որ գործողության և գործունեության մղելու ներքին պատճառ է: Մոտիվների ամբողջությունը բնութագրում է
անձին սոցիալական համակարգում և պայմանավորում է նրա
վարքը, ինչպես նաև արձագանքը արտաքին ազդեցություններին: Մարդու յուրաքանչյուր գործողություն, այդ թվում՝ աշխատանքային, իրականացվում է ներքին պատճառներով, մղումներով, որոնք պայմանավորված են անձի պահանջմունքներով,
հետաքրքրություններով, սպասումներով:
Աշխատանքի ընթացքում մոտիվացնող գործոնների քանակն անընդհատ աճում է, իսկ մոտիվացնող գործոնների ուսումնասիրման աշխատանքը մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի գործունեության կարևորագույն բաղկացուցիչն
է:

64

«Մոտիվացիա» հասկացությունը սերտորեն կապված է անձնակազմի կառավարման հետ: Թերևս դա է պատճառը, որ վերջին շրջանում մոտիվացիայի խնդիրը քննարկվում է կառավարման տեսություններում և կառավարման հոգեբանության շրջանակներում: Ժամանակակից փոխակերպվող հասարակությունում առաջ են գալիս տնտեսական նոր հարաբերություններ, որոնք նոր պահանջներ են ներկայացնում անձնակազմի կառավարմանը: Այն ոչ միայն ենթադրում է աշխատանքի ընդունելու
գործընթաց, այլև աշխատակազմի զարգացում, մոտիվացում,
նոր մտածողության ձևավորում, ինչն էլ սերտորեն կապված է
գործունեության դրդապատճառների հետ:
Մոտիվացիան ներանձնային և արտաքին գործոնների շնորհիվ մարդուն որոշակի գործունեության մղելու գործընթաց է:
Գոյություն ունեն մոտիվացնելու տարբեր միջոցներ: Չափորոշիչային մոտիվացման դեպքում այդ գործոնները մարդուն
մղում են որոշակի վարք դրսևորելու՝ գաղափարա-հոգեբանական ազդեցության շնորհիվ: Ստիպողաբար մոտիվացնելու
դեպքում աշխատակցի պահանջմունքների բավարարումը
վատթարանալու սպառնալիքի հիման վրա համապատասխան
պահանջները չկատարելու պարագայում գործադրվում է իշխանություն:
Մոտիվացման միջոցներից է նաև խթանումը, որն ազդեցություն է ոչ թե անձի, այլ արտաքին իրադարձությունների վրա
բարիքների օգնությամբ. խթաններ, որոնք մղում են աշխատակցին դրսևորելու որոշակի վարք: Ի դեպ, առաջին երկու միջոցներն ուղղակի ազդեցություն են իրականացնում, իսկ երկրորդները՝ անուղղակի:
Մոտիվացիայի հիմնական գործառույթներն են՝ գործողության մղելը, գործունեության ուղղվածությունը, վարքի հսկողությունը և աջակցությունը: Գործունեության մղելը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ մոտիվները ստիպում են մարդուն գործել կամ էլ գործողության խթան են: Այդ իմաստով ակտիվ գործող մարդը որոշակի նպատակի հասնելու համար իրեն
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թույլ է տալիս բավարարել ինչ-որ պահանջմունք: Այդպիսի անձին մենք կարող ենք համարել մոտիվացված, իսկ չմոտիվացված կամ ցածր մոտիվացիա ունեցող անձը պասիվ է: Գոր ծունեության ուղղվածության դեպքում մարդիկ մշտապես որոշումներ են ընդունում այն մասին, թե ինչպես կարող են հասնել իրենց նպատակներին, ասել է թե՝ ընտրություն են կատարում
այնպիսի գործողությունների միջև, որոնց բոլորի հիմքում որոշակի նպատակների հասնելու համար մարդու գործադրած
ջանքերն ուղղորդող ընտրությունն է: Նպատակներ, որոնք հնարավորություն կտան բավարարելու համապատասխան պահանջմունքը 76:
Վարքի հսկողությունն ու աջակցությունը՝ ուղղված որոշակի
նպատակի, դրսևորվում է այդ նպատակը ձեռք բերելու համառությամբ: Մոտիվացիան մարդուն դարձնում է շահագրգիռ: Աշխատողը մեծ նվիրվածություն կդրսևորի աշխատանքի նկատմամբ այն դեպքում, երբ նա շահագրգռված լինի վերջնական
արդյունքով և ունենա դրական վերաբերմունք կատարվող աշխատանքի նկատմամբ: Դա հնարավոր է այն դեպքում, երբ աշխատանքի ընթացքը և վերջնական արդյունքը մարդուն հնարավորություն են տալիս բավարարելու իր գլխավոր պահանջմունքները, այսինքն՝ երբ նա ունի բարձր մակարդակի աշխատանքային մոտիվացիա: Ղեկավարը, որը ձգտում է ազդել աշխատանքային մոտիվացիայի վրա, ցանկալի արդյունքի հասնելու համար պետք է կատարի հետևյալ հինգ քայլը: Առաջինը աշխատակցի պահանջմունքների գնահատումն է, որը որոշում են
նրա աշխատանքային վարքը, վերաբերմունքը աշխատանքին և
աշխատանքային խնդիրներին: Երկրորդ քայլը աշխատակցի
աշխատանքային մոտիվացիայի վրա ազդող գործոնների բնորոշումն է, այսինքն՝ պարզում է աշխատողի վերաբերմունքը
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աշխատանքի նկատմամբ, վերջնական արդյունքների շահագրգռվածության մակարդակը և ողջ կարողությամբ աշխատելու պատրաստակամությունը: Այնուհետև ղեկավարը (քայլ
երրորդ) մշա կում է ազդեցության այնպիսի միջոցառումների
շարք, ստեղծում է մոտիվացնող այնպիսի միջավայր, որոնք
խթանում են աշխատակցի աշխատանքի արդյունավետության
բարձրացումը:
Չորրորդ քայլը ազդեցության այնպիսի միջոցառումների
մշակումն է, մոտիվացնող այնպիսի միջավայրի ստեղծումը, որոնք նպաստում են կատարվող աշխատանքի վերջնարդյունքների հանդեպ դրական վերաբերմունքի ձևավորմանը: Այդպիսով ղեկավարն ազդում է աշխատանքային մոտիվացիայի վրա՝
հաշվի առնելով աշխատակցի անհատական առանձնահատկությունները: Վերջին՝ հինգերորդ քայլով ղեկավարը գնահատում է իր ընտրած ազդեցության միջոցառումների արդյունավետությունը և անհրաժեշտության դեպքում շտկում է թերացումները 77:
Մոտիվները գտնվում են հոգեբանական այլ երևույթների
հետ համակարգային փոխազդեցության մեջ՝ կազմելով մոտիվացիայի մեխանիզմը: Այն ներառում է պահանջմունքներ, հավակնություններ, սպասումներ, խթաններ, դիրքորոշումներ,
գնահատականներ: Այս պիսով, մոտիվները, պահանջմունքները
և նպատակները մարդու մոտիվացման համակարգի հիմնական
մասերն են: Անձի մոտիվացման համակարգն իր զարգացման
տեսանկյունից կարելի է գնահատել հետևյալ չափանիշներով՝
ընդգրկունություն, ճկունություն և աստիճանակարգություն:
Մոտիվացման ոլորտի ընդգրկվածությունը մոտիվացման գործոնների որակական բազմազանությունն է՝ մոտիվներ, պահանջմունքներ և նպատակներ, որոնք ներկայացված են յուրա-
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քանչյուր մակարդակում: Եվ որքան անձի մեջ բազմազան են
դրդապատճառները, պահանջմունքները և նպատակները, այնքան ավելի զարգացած է դրդապատճառային ոլորտը: Ճկուն է
համարվում մոտիվացման այն համակարգը, որտեղ մոտիվացման մղումը բավարարելու համար կարելի է կիրառել ամենատարբեր միջոցներ: Մեկը գիտելիքներ ձեռք բերելու պահանջը
կարող է բավարարել միայն հեռուստատեսության, ռադիոյի և
կինոյի միջոցով, իսկ մյուսը՝ նպատակային ընթերցանությամբ:
Բնական է, որ վերջինիս մոտիվացման ոլորտն ավելի ճկուն է:
Մոտիվացման ոլորտը կազմավորվում է աստիճանակարգությամբ:

2.1.1. Մոտիվացման գործընթացի
փուլերը և էությունը
Մոտիվացման գործընթացը տեսականորեն կարող է ներկայացվել վեց փուլով: Բնական է, որ գործընթացի այդպիսի դիտարկումը կրում է պայմանական բնույթ, քանի որ իրականում
հնարավոր չէ փուլերը հստակ սահմանազատել, և չկան մոտիվացման առանձնացված գործընթացներ:
Մոտիվացման գործընթացի առաջին փուլը պահանջմունքի
առաջացումն է: Դա այն պահն է, երբ մարդն զգում է, թե ինչն է
իրեն պակասում: Այնուհետև պահանջմունքն սկսում է անհանգստացնել մարդուն, որպեսզի նա դրանք հեռացնելու հնարավորություն գտնի և քայլեր ձեռնարկի: Պահանջմունքները
կարող են տարբեր լինել: Դրանք պայմանականորեն կարելի է
բաժանել երեք խմբի՝ ֆիզիոլոգիական, հոգեբանական, սոցիալական:
Երկրորդ փուլը պահանջմունքը հեռացնելու ուղիների որոնումն է: Քանի որ պահանջմունքն արդեն առաջացել է և մարդու
համար խնդիրներ է ստեղծում, ապա նա սկսում է որոնել դրանք
հեռացնելու հնարավորություններ՝ բավարարել, ճնշել, չնկատել:
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Առաջանում է ինչ-որ բան անելու, նախաձեռնելու անհրաժեշտություն:
Երրորդ փուլը գործողության նպատակների որոշումն է:
Մարդը գրանցում է, թե ինչ միջոցներ պետք է ձեռնարկի, ինչի
կհասնի, ինչ կստանա, եթե հեռացնի պահանջմունքը: Այս փուլում չորս հարց է առաջանում.
1. Ի՞նչ կստանա, եթե հեռացնի պահանջմունքը:
2. Ինչպե՞ս պետք է վարվի, որպեսզի ստանա այն, ինչ ցանկանում է:
3. Ի՞նչ չափով կարող եմ հասնել այն ամենին, ինչ ցանկանում եմ:
4. Այն ամենը, ինչ ուզում եմ ստանալ, որքանո՞վ կարող է
հեռացնել պահանջմունքը:
Չորրորդ փուլը գործողության իրականացումն է: Այս փուլում մարդը ջանք է գործադրում կատարելու այնպիսի գործողություններ, որոնք վերջնական արդյունքում հնարավորություն
կտան ստանալու ինչ-որ բան, որպեսզի հեռացվի պահանջմունքը: Քանի որ աշխատանքի գործընթացը հակառակ ազդեցություն է գործում դրդապատճառի վրա, ապա այս փուլում կարող
է տեղի ունենալ նպատակների շտկում:
Հինգերորդ փուլը գործողությունը կատարելու համար հատուցում ստանալն է: Կատարելով որոշակի աշխատանք՝
մարդն անմիջապես ստանում է կամ այն, ինչը կարող է կիրառել
պահանջմունքը հեռացնելու համար, կամ այն, ինչը կարող է
փոխարինել իր համար ցանկալի օբյեկտով: Այս փուլում բացահայտվում է, թե որքանով է կատարված գործողությունը ցանկալի արդյունք տվել: Դրանով պայմանավորված՝ տեղի է ունենում
դրդապատճառի թուլացում, պահպանում կամ ուժեղացում:
Վեցերորդ փուլը պահանջմունքի հեռացումն է: Կախված
պահանջմունքից առաջացած լարվածությունը թուլացնելու աստիճանից, ինչպես նաև նրանից, թե արդյոք պահանջմունքի հեռացումն առաջացնո՞ւմ է գործունեության դրդապատճառի թուլացում կամ ուժեղացում, մարդը կա՛մ դադարեցնում է գործու69

նեությունը մինչև նոր պահանջմունք առաջանալը, կա՛մ շարունակում է որոնել հնարավորություններ կամ կատարել գործողություններ՝ պահանջմունքը հեռացնելու համար:
Մեկ բան ակնհայտ է. մոտիվացիայի գործընթացի տրամաբանությունը էական առավելություններ չի տալիս այդ գործընթացը կառավարելու հարցում 78:

2.2. Աշխատանքային մոտիվացիայի
հոգեբանական տեսությունները
Աշխատանքային մոտիվացիայի տեսությունները XX դարի
սկզբից զարգացման մեծ թափ առան, ինչի մասին են վկայում
այդ խնդրին վերաբերող բազմաթիվ աշխատանքներ:
Մոտիվացման տեսությունների զարգացումն ընթացել է
փուլերով: Դիտարկենք դրանք:
 Առաջին փուլում, սկսած Թեյլորի ուսմունքից՝ մոտիվացիայի համակարգն ուսումնասիրում է, թե ինչպես է մարդն արձագանքում աշխատանքի պարտադիր պայմաններին և արդյունքներին՝ ըստ վճարման չափի:
 Երկրորդ փուլում աշխատող մարդը ճանաչվում է որպես
սոցիալական, խմբային էակ, որն ունակ է նորմալ գոյատևելու
միայն սոցիալական կոլեկտիվի պայմաններում: Մարդու աշխատանքը գնվում է, իսկ խթանելու և աշխատանքի դիմաց վճարելու չափերը որոշում է գործատուն:
 Երրորդ փուլում մոտիվացիայի համակարգը կախվածության մեջ է դրվում կառավարման մեթոդներից ու միջոցներից: Վճարման չափը և աշխատանքի արդյունավետությունը

78 Д. Р. Райгародский, Психология управления. Хрестоматия. Учебное
пособие для факультетов: псих., эконом. И менеджмента. Самара: изд. Дом
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պայմանավորված են ղեկավարի կողմից կիրառվող կառավարման ոճով:
 Չորրորդ փուլում մոտիվացիայի համակարգն ուսումնասիրում է դրական և բացասական գործոնների ազդեցությունը
աշխատանքի արդյունավետության և վճարման չափի վրա:
 Հինգերորդ փուլում ձևավորվում և իրականացվում է մոտիվացիայի նոր փիլիսոփայություն, որի էությունը ինքնամոտիվացիայի զարգացումն է որպես երևույթ, որը բխում է մարդու
պահանջմունքների աստիճանակարգից:
 Վեցերորդ փուլում փորձարկվում է մոտիվացիայի նոր
հայեցակարգ, որը աշխատակցին ցույց է տալիս իր նպատակներին հասնելու ուղիները՝ ելնելով պահանջմունքների աստիճանակարգությունից և մոտիվացիայի հոգեբանական մոդելից:
 Յոթերորդ փուլում մոտիվացիայի համակարգը ձգտում է
ձեռք բերել խմբային նպատակներ և առաջադրանքներ՝ փոքր
կոլեկտիվներում պարտականությունները բաշխելու սկզբունքով: Խթանման չափերը որոշվում են այդ խմբերի աշխատանքի
արդյունավետությամբ (ճապոնական փորձ):
 Ութերորդ փուլում մոտիվացիայի համակարգի հիմքում
դրվում են սոցիալական կարիերայի գործոնները և անձնային
պահանջմունքների բավարարման ուղիները 79:
20-րդ դարի սկզբին մշակվել են մոտիվացիայի մեծ թվով մոդելներ: Հ. Շոլցի դասակարգման հիման վրա կարելի է դրանք
բաժանել երեք գլխավոր ուղղությունների, որոնք առանձնանում
են ըստ վերլուծության առարկայի. մոդելներ, որոնց հիմքում
աշխատողի կերպարն է որպես մարդ (այստեղ կարևորվում են
աշխատակցի կերպարը, նրա պահանջմունքները և դրդապատճառները), ներանձնային մոդելներ, որտեղ վերլուծվում են անձի
պահանջմունքների և դրդապատճառների կառուցվածքն ու
դրանց դրսևորումը, գործընթացային մոդելներ, որոնք ուսում-
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նասիրում են միջավայրի տարբեր գործոնների ազդեցությունը
դրդապատճառի վրա և դուրս են գալիս առանձին անհատների
գործունեության սահմաններից 80:
Մոտիվացիայի հոգեբանական օրինաչափությունները մեկնաբանվում են մոտիվացիային վերաբերող տեսություններում,
որոնք, հիմնվելով անձի դրդապատճառային ոլորտի յուրահատկությունների վրա, բացահայտում են անձի այս կամ այն գործունեության դրդիչ ուժերը: Մոդելներից ամենահայտնին
Ա. Մասլոուի պահանջմունքների աստիճանակարգության տեսությունն է, որի էությունը մարդու պահանջմունքների մեկնաբանումն է և դրանց փոխպայմանավորվածությունը: Նա ենթադրում է, որ մարդու բոլոր պահանջմունքները բնածին են կամ
բնազդային և կազմում են աստիճանակարգային համակարգ:
Դրանք են`
 ֆիզիոլոգիական
 անվտանգության և պաշտպանության
 պատկանելության և սիրո
 ինքնահարգանքի
 ինքնիրացման կամ անձնային կատարելագործման 81:
Ա. Մասլոուի բնորոշմամբ՝ գերիշխող պահանջմունքները,
որոնք գտնվում են ավելի ներքևում, պետք է ինչ-որ չափով բավարարված լինեն, որպեսզի մարդը գիտակցի և մոտիվացվի ավելի վեր տեղավորված պահանջմունքներով: Պահանջմունքների աստիճանակարգությունը տարածվում է բոլոր մարդկանց
վրա, և որքան մարդը կարողանում է ավելի բարձր մակարդակի
հասնել այդ աստիճանակարգում, այնքան ավելի բարձր անհա-

Р. П. Колосова, Г. Г. Меликьян, Занятость, рынок труда и социальнотрудовые отношения. Учебнометодическое пособие: практикум. М.,
Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 458 с., 2008.
81 Л. Хьелл, Д. Зиглер, Теории личности основные положения, исследования и применение 3th ed.: McGrow-Hill, 1992, СПб., Питер Пресс, 1997.
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տականություն, մարդկային որակներ և հոգեկան առողջություն
է դրսևորում 82:
Սակայն Ա. Մասլոուն, լինելով հումանիստական գաղափարների կրող, չէր բա ցառում, որ դրդապատճառների իր դասակարգումից շեղումներ կարող են լինել: Նա ընդունում էր, որ
որոշ ստեղծագործող մարդիկ կարող են զարգացնել և արտահայտել իրենց տաղանդը նույնիսկ լուրջ դժվարությունների և
սոցիալական խնդիրներ ունենալու դեպքում: Կան մարդիկ, որոնք այնքան հզոր արժեքներ ու իդեալներ ունեն, որ պատրաստ են տանելու քաղցն ու ծարավը և նույնիսկ մեռնելու, քան
հրաժարվելու իրենց գաղափարներից: Այդ մասին են վկայում
բազմաթիվ արվեստագետների օրինակներ, որոնք ստեղծագործել են՝ չունենալով տարրական պահանջմունքները բավարարելու հնարավորություն: Ա. Մասլոուն ենթադրում էր, որ որոշ
մարդիկ կարող են ստեղծել պահանջմունքների սեփական աստիճանակարգը` շնորհիվ իրենց կյանքի առանձնահատկությունների:
Պահանջմունքները մասամբ համընկնում են, և մարդը կարող է միաժամանակ մոտիվացված լինել պահանջմունքների
երկու կամ ավելի մակարդակներում: Ընդհանուր առմամբ, մարդը բավարարում է իր պահանջմունքները մոտավորապես
հետևյալ համամասնությամբ. 85%՝ ֆիզիոլոգիական, 50%՝ սեր և
պատկանելություն, 40%՝ ինքնահարգանք, 10%՝ ինքնաիրացում 83:
Ա. Մասլոուի կարծիքով, նշա նակություն չունի, թե մարդը
որքան է բարձրացել պահանջմունքների աստիճանակարգում.
եթե ավելի ցածր մակարդակի պահանջմունքները դադարում են
բավարարվել, մարդը վերադառնում է տվյալ մակարդակ և
С. Занюк, Психология мотивации, К., Эльга Н, Ника-Центр, 2002, 352 с.
Л. Хьелл, Д. Зиглер, Теории личности, основные положения,
исследования и применение 3th ed.: McGrow-Hill, 1992; СПб., Питер Пресс,
1997.
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մնում այնքան ժամանակ, մինչև այդ պահանջմունքը ինչ-որ չափով բավարարվի: Ա. Մասլոուն, դասակարգելով պահանջմունքները, մեկնաբանում էր դրանք հետևյալ կերպ.
 Ֆիզիոլոգիականը ֆիզիկական գոյատևման համար անհրաժեշտ ամենահիմնական, ուժեղ, անհետաձգելի պահանջմունքներն են: Փաստորեն յուրաքանչյուր աշխատող աշխատանքը համարում է այս հիմնարար պահանջմունքների բավարարման աղբյուր: Աշխատավարձը պետք է հնարավորություն
տա մարդուն բավարարելու կենսական պահանջմունքները 84:
Երբ բավարարվում են ֆիզիոլոգիական պահանջմունքները, առաջնային են դառնում մյուսները, օրինակ՝ անվտանգության և
պաշտպանության պահանջմունքը:
 Անվտանգության և պաշտպանության պահանջմունքների
մեջ են մտնում կազմակերպվածության, կայունության, կարգ ու
կանոնի, օրենքի, իրադարձությունների կանխատեսելիության,
քաոսից, վախից և հիվանդություններից զերծ լինելու պահանջմունքները: Բարձր վարձատրությամբ հուսալի աշխատանքի
նախընտրությունն ու ապահովությունը նույնպես կարելի է համարել այս պահանջմունքի դրսևորում: Ա. Մասլոուն ենթադրում էր, որ նևրոտիկ անձանց որոշ տիպեր հիմնականում անվտանգություն են փնտրում: Շատ աշխատողներ ուզում են ունենալ անվտանգության զգացողություն, ուստի գործատուները
մի շարք միջոցառումներ են իրականացնում. օրինակ՝ բժշկական ապահովագրություն:
 Սիրո և պատկանելության պահանջմունքի դեպքում մարդիկ ձգտում են այլ մարդկանց հետ կապվածության, հարաբերություններ հաստատելու ընտանիքում, խմբում:
 Մարդու համար գերիշխող պահանջմունք է դառնում
խմբին պատկանելը: Եթե նրա համար այդ պահանջմունքն ա-

84 И. П. Чередниченко, Н. В. Тельных, Психология управления, Серия
«Учебники для высшей школы», Ростов н/Дону, Феникс, 2004, 608 с.
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ռաջնային է, ապա նա իր աշխատանքը գնահատում է առաջին
հերթին որպես պատկանելություն կոլեկտիվին, ինչպես նաև
կոլեգաների հետ լավ և ընկերական հարաբերություններ հաստատելու հնարավորություն: Այդպիսի աշխատակիցների
նկատմամբ ղեկավարությունը պետք է ընկերական համագործակցության ձև սահմանի, նրանց համար պետք է ստեղծվեն
աշխատավայրում շփվելու պայմաններ: Այս առումով արդյունավետ կարող է լինել աշխատանքային խմբերի կազմակերպումը: Պետք է նաև աշխատակցին հիշեցնել այն մասին, որ
գործընկերները իրեն գնահատում են 85:
 Ինքնահարգանքի պահանջմունքը Ա. Մասլոուն բաժանում է երկու հիմնական տիպի՝ ինքնահարգանք և հարգանք ուրիշների կողմից: Առաջինը ներառում է իրազեկություն, վստահություն, նվաճում, անկախություն և ազատություն: Անհրաժեշտ է, որ մարդը գիտակցի իր արժանիքները, կա րողանա
հաղթահարել կյանքի առաջադրած խնդիրներն ու պահանջները: Ուրիշների կողմից հարգանքը ներառում է հեղինակություն,
ճանաչում, դիրք, կարգավիճակ, գնահատական, ընդունում:
Մարդը պետք է իմանա, որ այն, ինչ ինքն անում է, ակներևաբար ընդունվում և գնահատվում է ուրիշների կողմից: Այս պահանջմունքի բավարարումը ծնում է ինքնավստահության, արժանապատվության, սեփական կարևորության, օգտակարության զգացում, իսկ անբավարարությունը` թերարժեքություն,
անիմաստություն, թուլություն, պասիվություն, կախյալություն:
 Ինքնաիրացման պահանջմունքը Ա. Մասլոուն բնութագրում է որպես մարդու ցանկություն՝ դառնալու այն, ինչ նա կարող է: Այս մակարդակում մարդը լիովին դրսևորում է իր տաղանդը, ունակություններն ու անձնային ներուժը: Ամեն մարդ
կարող է ինքնաիրացվել` լավագույնս կատարելով իր աշխաД. Р. Райгародский, Психология управления. Хрестоматия. Учебное
пособие для факультетов: псих., эконом. и менеджмента. Самара: изд. Дом
Бахрах-М, 2006, 768 с.
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տանքը: Այս պահանջմունքներն ավելի շատ անհատական
բնույթի են: Այսպիսի պահանջմունք ունեցող մարդիկ շրջապատում և ինքնաընկալման հարցում բաց են, ստեղծագործող և
անկախ: Այսպիսի մարդկանց հետ գործ ունենալիս պետք է
ձգտել նրանց տալ ընդունակությունները բացահայտելու հնարավորություն ընձեռող առաջադրանքներ, ազատություն
խնդիրների լուծման միջոցների ընտրության հարցում, ինչպես
նաև ներգրավել ստեղծագործական աշխատանքներում 86:
Ա. Մասլոուն ենթադրում է, որ մարդկանց մեծ մասը կարիք
ունի ներքին կատարելագործման և փնտրում է դրան հասնելու
ուղիներ: Անձի ներուժի իրականացման մղումը բնական է և
անհրաժեշտ: Բայց շատ քչերն են հասնում դրան (Ա. Մասլոուի
տվյալներով` ողջ մարդկության 1%-ը): Սրա պատճառը կարող
է լինել այն, որ մարդկանց մեծ մասը պատկերացում չունի իր
ներուժի մասին. նրանք կասկածում են, վախենում՝ քչացնելով
ինքնաիրացման հնարավորությունը: Այս երևույթը Ա. Մասլոուն անվանել է Իոնայի բարդույթ, որին բնորոշ է վախը հաջողությունից, ինչը խանգարում է ձգտելու ինքնակատարելագործման: Այս միտումը կարող է ճնշվել նաև շրջապատի կողմից ընդունված որոշակի նորմերով կամ կարծրատիպերով:
Ա. Մասլոուն առանձնացնում է մարդու մոտիվացիայի երկու համընդհանուր դասեր` դեֆիցիտար և աճի մոտիվներ: Դեֆիցիտար պահանջմունքները ենթադրում են ընդհանուր պահանջմունքներից փոքր-ինչ ցածր մակարդակ: Դեպրիվացիոն
մոտիվացիայի միակ նպատակը դեֆիցիտար վիճակների (օրինակ՝ սով, ցուրտ, վտանգ) բավարարումն է: Դեֆիցիտար մոտիվները վարքի կայուն դետերմինանտներ են: Ըստ Մասլոուի`
դեֆիցիտար մոտիվները բավարարում են հինգ չափանիշի`
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դրանց բացակայությունն առաջացնում է հիվանդություն,
դրանց առկայությունը կանխում է հիվանդությունը,
դրանց վերականգնումը բուժում է հիվանդությունը,
որոշակի բարդ, ազատ ընտրության պայմաններում
մարդը նախընտրում է բավարարել դրանք,
 դրանք ակտիվ չեն, կամ առողջ մարդը գործնականում
նման մոտիվներ չի ունենում 87:
Այսպիսով, դեֆիցիտար մոտիվացիան ուղղված է փոփոխելու առկա պայմանները, որոնք ընկալվում են որպես տհաճ,
ֆրուստրացնող կամ լարվածություն առաջացնող:
Աճի մոտիվները վերաբերում են ներուժն իրագործելուն: Աճի մոտիվները կամ մետապահանջմունքներն ուղղված են կենսափորձի հարստացմանը: Այս մոտիվներն արդիական են դառնում դեֆիցիտար մոտիվները բավարար չափով բավարարելուց
հետո:
Մետապահանջմունքները հավասարապես կարևոր են և չեն
դասակարգվում ըստ առաջնայնության: Հետևաբար մեկ մետապահանջմունքը կարող է հեշտությամբ փոխարինվել մյուսով, եթե այդպես են թելադրում մարդու կյանքի պայմանները: Մասլոուն ենթադրում է, որ ինչպես դեֆիցիտար պահանջմունքները,
մետապահանջմունքները ևս բնազդային են և ունեն կենսաբանական արմատներ: Մետապահանջմունքների օրինակներ են,
ըստ Մասլոուի, ամբողջականությունը, կատարելությունը, ավարտը, օրենքը, ակտիվությունը, հարստությունը, պարզությունը, գեղեցկությունը, բարությունը, յուրօրինակությունը և նման
այլ հասկացություններ 88:
Ա. Մասլոուի տեսությունը քննադատողներն իրավացիորեն
նշում են, որ պահանջմունքները միշտ չէ, որ ձևավորում են հենց





A theory of human motivation. Maslow, A. H. Psychological Review, Vol
50(4), Jul 1943, 370-396.
88 А. Маслоу, Мотивация и личность, Пер. с англ., СПб., Евразия, 1999,
479 с.
87

77

այդ աստիճանակարգությունը. ցածր մակարդակների պահանջմունքների բավարարումը ինքնաբերաբար չի հանգեցնում
բարձր պահանջմունքների ակտիվացման: Մասլոուի հայեցակարգը հաշվի չի առել անհատական տարբերությունները, քանի
որ մեկի համար կարող է գերիշխող լինել աշխատավարձը,
մյուսների համար՝ միայնակ և ոչ թե խմբով աշխատելու հանգամանքը, իսկ մեկ ուրիշի համար կարևորն անվտանգությունն է,
դիրքի կայունությունը՝ թեկուզ և ցածր աշխատավարձով: Քննադատվում է նաև այն դրույթը, թե բավարարված մարդը ամենալավ աշխատակիցն է 89:
Աշխատանքային մոտիվացման տեսություններում իր ուրույն տեղն ունի և մեծ տարածում է ստացել Գ. Մակգրեգերի
«XY» մոդելը: Այս մոդելի հիմքում ընկած է մարդու յուրահատուկ
պատկերը: Ըստ «X» մո դելի, որը շատ կողմերով արտացոլում է
Ու. Թեյլորի հիմնական հայացքները, մարդը ծույլ է և ձգտում է
խուսափելու աշխատանքից: Նա չի ցանկանում պատասխանատվություն ստանձնել և ձգտում է ղեկավարվելու որևէ մեկի
կողմից: Կազմակերպության նպատակներին հասնելու համար
պետք է ստիպել աշխատակիցներին աշխատել պատժամիջոցների սպառնալիքով՝ չմոռանալով պարգևատրման մասին:
Նրանց կառավարման հիմնական մեթոդը խիստ ղեկավարումն
է, և աշխատակցի վարքում նկատելի է անվտանգության ձգտումը 90: Տեսությունը հիմնված է մարդու՝ որպես վատ, անպատասխանատու և չնախաձեռնող աշխատողի մասին դրույթների հիման վրա: Կազմակերպության կառավարումը պետք է կառուցել
ըստ այս տեսության: Հետաքրքրական է «Y» մոդելի մեկնաբանությունը, որը սկզբունքորեն «X» մոդելի լրացումն է: Այն հիմն-

О. Г. Носкова, Психология труда: учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений. О. Г. Носкова; под ред. Е. А. Климова. 4-е изд., стер. М.,
Издательский центр “Академия”, 2008, 384 с.
90 Б. М. Генкин, Мотивация и организация эффективной работы (теория
и практика): монография. Б. М. Генкин. М., Норма , ИНФРАМ, 2011, 352 с.
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վել է 60-ական թվականներին, չնայած դրա գաղափարները
զարգանում են 30-ականներից: Տվյալ մոդելը կառուցվում է «X»
մոդելի սկզբունքների հակադրությամբ և ներառում է հետևյալ
դրույթները.
ա) Աշխատակցի չաշխատելու ցանկությունը ոչ թե նրա բնածին որակն է, այլ աշխատանքային վատ պայմաններն են, որոնք
ճնշում են աշխատանքի նկատմամբ բնածին սերը:
բ) Հաջող փորձ ունեցող աշխատակիցները ձգտում են պատասխանատվություն ստանձնել:
գ) Կազմակերպության նպատակների իրագործման լավագույն միջոցը պարգևատրումն է և անձնային աճը:
դ) Համապատասխան պայմանների դեպքում աշխատակիցները յուրացնում են կազմակերպության նպատակները, իրենց
մեջ ձևավորում այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են ինքնահսկողությունն ու ինքնակազմակերպումը:
ե) Աշխատակցի ներուժն ավելի բարձր է, քան ենթադրվում է:
զ) Ժամանակակից արտադրությունում նրանց ստեղծագործական հնարավորություններն օգտագործվում են կիսով չափ:
«Y» մոդելի գլխավոր գործնական եզրակացությունն այն է,
որ անհրաժեշտ է աշխատակիցներին տալ ինքնուրույնության,
նախաձեռնողականության, ստեղծարարության դրսևորման ավելի մեծ ազատություն՝ այդ ամենի համար ստեղծելով բարենպաստ պայմաններ:
Մակգրեգորիի խորհուրդների համաձայն՝ «XY» մոդելն անհրաժեշտ է կիրառել՝ հաշվի առնելով աշխատակիցների գիտակցության մակարդակը և մոտիվացիայի տվյալ պահի վիճակը: Կառավարողները պետք է ձգտեն խմբի զարգացմանը, ե թե
այն բավարար չափով մոտիվացված չէ, «X» վիճակից անցնեն
«Y»-ի կամ էլ «տնտեսական մարդու» կարգավիճակից՝ «սոցիալական մարդու» կարգավիճակի: Ժամանակակից մասնագետների և կառավարիչների՝ աշխատակցի մասին պատկերացումներում գերիշխում է «Y» մոդելը: Հետագայում այս տեսությունը
զարգացում ապրեց և անձնակազմի կառավարման ոլորտի
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մասնագետների կողմից ներկայացվեց այլ մեկնաբանությամբ:
Վ. Զիգերտը և Լ. Լանգը առաջ քաշեցին ներքոհիշյալ դրույթները, որոնք ներկայացված են Ա. Ռոզանովայի գրքում 91:
 Յուրաքանչյուր կազմակերպչական գործողություն պետք
է լինի իմաստավորված: Դա առաջին հերթին վերաբերում է կառավարչին, որը համապատասխան վարք է պահանջում նաև
մյուսներից:
 Մարդկանց մեծ մասը աշխատանքից ստանում է բավականություն, հաճույք, պատասխանատվություն է զգում իր աշխատանքի համար՝ իրականացնելով անձնական մասնակցություն ունենալու պահանջմունքը գործունեության արդյունքների,
մարդկանց հետ աշխատանքի նկատմամբ: Մարդիկ ուզում են,
որ իրենց գործունեությունը լինի օգտակար:
 Յուրաքանչյուր աշխատակից ցանկանում է ապացուցել
իր դերի, իր աշ խատանքի կարևորությունը: Բացի դրանից, նա
ցանկանում է մասնակցություն ունենալ այն հարցերի լուծմանը,
որոնցում նա գիտակ է, իրազեկ:
 Յուրաքանչյուրը ձգտում է դրսևորելու իրեն աշխատանքում, ավելի լավ հասկանալու իր հնարավորությունները և ցույց
տալու դրանք ուրիշներին:
 Յուրաքանչյուր աշխատակից ունի իր սեփական տեսակետը իր գործունեության արդյունքները բարելավելու
վերաբերյալ: Նա ցանկանում է իրականացնել իր նպատակները
և չի վախենում պատժամիջոցներից՝ հույս ունենալով, որ իր
նախաձեռնությունը ճիշտ կհասկացվի:
 Յուրաքանչյուր աշխատակից հակված է զգալու իր նշանակությունը, ունի համապատասխան կարծիք:
 Յուրաքանչյուր մարդ ձգտում է հաջողության: Հաջողությունը նպատակին հասնելն է: Գիտակցված նպատակին
հասնելու համար աշխատակիցը շատ ջանք է գործադրում:
91 В. А. Розанова, Психология управления. Учебное пособие, М., ЗАО
"Бизнес-школа" "Интел-Синтез", 1999, 352 с.
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 Չգնահատված հաջողությունը հանգեցնում է հիասթափության: Յուրաքանչյուր լավ աշխատող մարդ գնահատվելու և
խրախուսանքի կարիք ունի, ընդ որում, ոչ միայն նյութական,
այլև բարոյական:
 Աշխատակիցներն իրենց գնահատված են զգում ղեկավարների կողմից, երբ աշխատանքի մասին տեղեկությունը
նրանց ժամանակին է տրվում: Եթե տեղեկության հասանելիությունը դժվար է և հասնում է ուշացումով, ապա աշխատակիցն իրեն նվաստացած է զգում:
 Աշխատակիցները դժգոհում են, եթե նրանց աշխատանքում փոփոխություն մտցնելու որոշումն իրականացվում է առանց իրենց տեղյակ պահելու:
 Յուրաքանչյուր աշխատող ցանկանում է իմանալ, թե
ինչպես են գնահատվում իր աշխատանքը, իր ներդրած ջանքերը: Նա նաև ցանկանում է իմանալ իր աշխատանքը գնահատելու չափանիշները: Առանց այդպիսի գնահատականների նրա
համար դժվար է ժամանակին շտկումներ կատարել իր աշխատանքում:
 Վերահսկողությունը տհաճ է յուրաքանչյուր մարդու համար, այդ պատճառով շատ կարևոր է ինքնահսկողությունը:
Շատ բան կախված է հսկողության կազմակերպումից:
 Մարդկանց մեծ մասը ձգտում է ստանալու նոր գիտելիքներ: Հետագա զարգացման հնարավորություն տվող բարձր պահանջներն ընկալվում են ավելի լավ, քան ցածր պահանջները:
 Աշխատակիցների արձագանքը բացասական է, երբ իրենց պատժում են նախաձեռնություն դրսևորելու համար: Հաճախ նախաձեռնության պատճառ կարող է լինել ոչ թե պարգևատրում ստանալը, այլ ինքնադրսևորվելու ձգտումը:
 Եթե աշխատակիցն ունի գործողությունների ազատություն, ապա նա աշխատում է հնարավորությունների ողջ ծավալով 92:

В. А. Розанова, Психология управления. Учебное пособие, М., ЗАО
“Бизнес-школа” “Интел-Синтез”, 1999, 352 с., с. 92-93.
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Փորձով հաստատված այս կարևոր դրույթները օգտակար է
հաշվի առնել անձնակազմը մոտիվացնելու գործնական աշխատանքում:
Անդրադառնանք մարդկային հարաբերությունների մոդելին, որն իր ուղղվածությամբ մոտ է «Y»-ին: Այն 30-40-ական
թվականներին մշակել են Մեյոն և Ռոտլիզբերգերը ԱՄՆ-ում,
իսկ 60-ականներին լայն տարածում է ստացել ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում: Մոդելը տվել է աշխատանքի հումանիզացիայի
տարբեր մոդելների հետագա զարգացման գործուն ազդակներ:
Մարդկային հարաբերությունների մոդելը հիմնվում է հետևյալ հիմնական գաղափարների վրա.
 Աշխատանքային մոտիվացիան որոշվում է առաջին հերթին կազմակերպության մեջ գոյություն ունեցող սոցիալական
նորմերով, այլ ոչ թե ֆիզիոլոգիական պահանջմունքներով ու
նյութական խթաններով:
 Գործունեության բարձր արդյունավետության կարևոր
դրդապատճառը աշխատանքից բավարարություն ստանալն է,
ինչը ենթադրում է լավ վարձատրություն, մասնագիտական
զարգացման հնարավորություն, ղեկավարների վստահություն
աշխատակիցների նկատմամբ, աշխատանքի հետաքրքիր բովանդակություն, ընդմիջում, աշխատանքի կազմակերպման առաջադեմ մեթոդներ:
 Աշխատանքի մոտիվացիայի համար կարևոր նշանակություն ունեն յուրաքանչյուր մարդու մասին հոգ տանելը և սոցիալական ապահովումը, աշխատակիցներին տեղեկացնելը
կազմակերպության գործունեության մասին, կազմակերպության հիերարխիկ մակարդակների միջև հաղորդակցության զարգացում, այսինքն՝ շփում բոլոր մակարդակների ղեկավարների
և ենթակաների միջև 93:

93 М. И. Магура, М. Б. Курбатова, Секреты мотивации или мотивация
без секретов, М., изд. Управление персоналом, 2007, 653 с.
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Մարդկային հարաբերությունների մոդելը լայն տարածում և
գործնական կիրառություն է ստացել, սակայն արդի ժամանակներում այն ենթարկվում է բազմակողմանի քննադատության:
Այսպես օրինակ՝ այն գերագնահատում է աշխատանքից բավարարվածություն ստանալու նշանակությունը աշխատակցի մոտիվացիայի մեջ, մեծ ուշադրության է արժանացնում սոցիալական պահանջմունքները, որոնք միշտ չէ, որ համընկնում են
կազմակերպության նպատակներին: Բացի դրանից, ի հակադրություն մարդկային հարաբերությունների մոդելի գլխավոր
դրույթներից մեկի, փորձարարական ճանապարհով ապացուցվել է, որ որոշակի պայմաններում արտադրողականության
բարձրացմանը կարող է նպաստել նաև աշխատանքից բավարարված չլինելը:
Չնայած քննադատությանը՝ այս մոդելի շատ գաղափարներ
լայնորեն գործածվում են մեր օրերում: Մոդելը մեծ ազդեցություն է գործել մասնավորապես կոլեկտիվ մոտիվացիայի պրակտիկայի վրա՝ տարածում ստանալով Ճապոնիայում:
Անդրադառնանք Օուչիի «Z» մոդելին, որտեղ առանձնացնող
գլխավոր գիծը մոտիվացիայի կոլեկտիվիստական սկզբունքների հիմնավորումն է: Ըստ այս մոդելի՝ աշխատակիցների մոտիվացիան պետք է բխի «արտադրական կլանի» արժեքից, այսինքն՝ ձեռնարկությունն ընկալվի որպես մեծ ընտանիք: Այդ
արժեքները աշխատակիցների մեջ պետք է զարգացնել աշխատանքը ճիշտ կազմակերպելու և խթանելու միջոցով: Դրանք են՝
փոխադարձ վստահությունը, համերաշխությունը, նվիրվածությունը կոլեկտիվին և ընդհանուր նպատակներին, աշխատանքից
բավարարվածությունը և այլն 94:

И. В. Доронина, Мотивация трудовой деятельности, учебное пособие
для дист. и самост. работы, Новосибирск, СибАГС, 2007, 172 с., с. 67.
А. М. Карякин, Организационное поведение, Учебное пособие, 2004,
220 с.
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Ըստ «կլանային սկզբունքի»՝ կորպորացիան աշխատակիցների վարքը մոտիվացնող գլխավոր գործոնն է: Վերջինիս հատկություններն են՝ զբաղվածության ամուր երաշխիքներ ստեղծելը
և մասնակցությունը կազմակերպության ընդհանուր ճակատագրին, դանդաղ առաջընթացը ծառայության մեջ, տարբեր մասնագիտական որակների առկայությունը, լայն շփումները, համաձայնության վրա հիմնված որոշումների կոլեկտիվ ընդունումը և խմբային պատասխանատվությունը, գործողությունների ազատությունը և հսկողության ոչ հստակ բացահայտ մեխանիզմը,
մշտական հոգածությունը աշխատակիցների սոցիալական և
տնտեսական պահանջմունքների նկատմամբ, ղեկավարության
մշտական ներկայությունը արտադրության մեջ, ղեկավարի
վստահող, ընկերական շփումը ենթակաների հետ, տեսակային
տարբերությունների հարթեցումը, սոցիալական առողջ մթնոլորտի, արժեքների և կազմակերպությանը նվիրվածության
խթանումը 95:
Այսպիսով, այս մոդելը հիմնական ուշադրությունը սևեռում
է կոլեկտիվ մոտիվացիայի և աշխատակցի նախաձեռնության
ազատության վրա: Որոշ հեղինակներ պնդում են, որ այս մոդելը փոխառություն է նախ ամերիկյան, այնուհետև «IBM» միջազգային կազմակերպության մոտիվացիայի փորձից: Սակայն,
չնայած իր ողջ նմանությանը, «Z» մոդելն առանձնանում է նրանով, որ ավելի շատ է շեշտադրում աշխատանքի կոլեկտիվ
մղումները, հրաժարվում է անհատականության սկզբունքներից, կիրառում է նահապետական ավանդույթներ և արժեքներ:
Այս մոդելի հարաբերական ինքնուրույնությունն ու յուրօրինակությունը բոլորովին չեն ժխտում «IBM» փորձի նշանակությունը մոտիվացիայի մոդելների և պրակտիկայի համար:

95 А. М. Карякин, Организационное поведение, http://window.edu.ru/
catalog/ pdf2txt/864/2 9864/13077?p_page=16
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Մոտիվացիայի մոդելները, որոնք տալիս են աշխատակցի
մոտիվացիայի ընդհանուր պատկերը, դրանց ստեղծագործական կիրառության դեպքում պրակտիկ գործունեության կարևոր
կողմնորոշիչ են աշխատանքային մոտիվացիայի ոլորտում: Առավել հանգամանալից, խոր վարկածներ և եզրակացություններ
անհատական դրդապատճառների կառուցվածքի և հարաբերակցության մասին, դրանց կախվածությունը իրադրությունից
պարունակում են մոտիվացիայի ներանձնային և գործընթացային մոդելները: Մոտիվացիայի գործընթացային տեսությունների
շարքում ուրույն տեղ ունի Դ. Մակկլելանդի մոտիվացման պահանջմունքների մոդելը, որի ներդրումը մեծ է վարքի մոտիվացիայի հիմնախնդիրը մշակելու գործում: Այս մոդելի առանձնահատկությունն այն է, որ փորձում է երկրորդական պահանջմունքների մեջ բացահայտել այն կարևորները, որոնք ակտիվանում են բավարար նյութական ապահովության պայմաններում:
Դ. Մակկլելանդը պնդում է, որ յուրաքանչյուր կազմակերպություն աշխատակցին հնարավորություն է տալիս իրականացնելու
բարձր մակարդակի երեք պահանջմունք՝ իշխանություն, հաջողություն և պատկանելություն 96: Դրանց հիման վրա առաջանում է չորրորդ պահանջմունքը՝ անհաջողություններից, այսինքն՝ երեք պահանջմունքների բավարարման ճանապարհին
հանդիպող խոչընդոտներից խուսափելու պահանջմունքը: Խոչընդոտները կարող են լինել այն իրադրությունները, որոնք
թույլ չեն տալիս հասնել հաջողության և կարող են մարդուն
զրկել իշխանությունից կամ հանգեցնել խմբի կողմից օտարման 97: Բոլոր աշխատակիցներն այս կամ այն չափով հաջողութЕ. О. Шалашова, И. М. Марковская, Психологические основы мотивации персонала, Учебное пособие, http://www.myakushkin.ru/ru/ partnery/
psixologicheskie-osnovy-motivaczii-personalauchebnoe-posobie-.html
97 В. А. Розанова, Психология управления. Учебное пособие, М., ЗАО
"Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1999, 352 с.
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յան, իշխանության և պատկանելության պահանջ ունեն: Սակայն տարբեր մարդկանց մեջ այդ պահանջմունքներն արտահայտված են տարբեր կերպ կամ գոյություն ունեն որոշակի համադրություններով: Իշխանության, հաջողության և պատկանելության պահանջմունքները դրսևորվում են համապատասխան
մոտիվներով: Հիմնական մոտիվները կայուն են և փոխվում են
միայն երկարատև ժամանակի ընթացքում: Դրա հետ մեկտեղ
դրանք ենթարկվում են կարճաժամկետ տատանումների: Օրինակ՝ հաստատված է, որ իշխանության ձգտումն աճում է աշխատակիցների շրջանում ալկոհոլամոլության աստիճանը
բարձրանալուն զուգահեռ:
Հաջողության պահանջմունքը (ըստ Ա. Մասլոուի դասակարգման՝ այն գտնվում է հարգանքի և ինքնաիրացման պահանջմունքների միջև) հավասար չափով չի դրսևորվում տարբեր աշխատակիցների մեջ: Հաջողության հասնելու միտված
մարդը սովորաբար ձգտում է ինքնավարության և պատրաստ է
պատասխանատվություն կրել իր աշխատանքի արդյունքների
համար: Նա անընդհատ ձգտում է տեղեկություն ստանալ, ցանկանում է իմանալ իր աշխատանքի կոնկրետ արդյունքների մասին, առանձնանում է մեծ կազմակերպվածությամբ, իր գործողությունները պլանավորելու և կանխատեսելու ընդունակությամբ: Այդպիսի մարդիկ ձգտում են իրենց առջև դնելու իրատեսական, հասանելի նպատակներ, խուսափելու չհիմնավորված
ռիսկից: Նրանք բավականություն են ստանում ոչ միայն կատարած աշխատանքի դիմաց պարգևատրում ստանալուց, այլև ա վելի շատ աշխատանքի գործընթացից, հատկապես դրա հաջող
ավարտից 98:

98 И. В. Доронина, Мотивация трудовой деятельности, Учебное пособие, Новосибирск, СибАГС, 2007, 172 с.
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Հաջողության պահանջմունքը ենթարկվում է զարգացման,
ինչը կարելի է կիրառել աշխատանքի արդյունավետությունը
բարձրացնելու համար: Այդպիսի մարդիկ հաճախ են հասնում
հաջողության: Այս ամենի իմացությունը շատ կարևոր է կառավարիչների համար, քանի որ նրանք աշխատակիցներին մոտիվացնելու գործընթացում պետք է հաշվի առնեն այն անձանց առանձնահատկությունները, որոնց մեջ վառ է արտահայտված
հաջողության հասնելու պահանջմունքը, և նրանց տան համապատասխան առաջադրանքներ: Դ. Մակկլելանդն իր ուսումնասիրությունների հիման վրա հանգել է այն եզրակացության, որ
տվյալ պահանջմունքը կարող է վերաբերել ոչ միայն առանձին
մարդկանց, այլև հասարակությունների: Այն հասարակությունը,
որտեղ գերիշխում է ձեռքբերումների պահանջմունքը, սովորաբար ունի լավ զարգացած տնտեսություն: Եվ հակառակը.
տնտեսությունը զարգանում է դանդաղ տեմպերով կամ ընդհանրապես չի զարգանում, եթե հասարակությունն ունի ձեռքբերումների ցածր մակարդակ 99:
Իշխելու պահանջմունքը դրսևորվում է ուրիշների վրա ազդեցություն գործելու, նրանց վարքը կառավարելու ցանկությամբ, ինչպես նաև ուրիշների փոխարեն պատասխան տալու
պատրաստակամությամբ: Այդ պահանջմունքը դրսևորվում է
ղեկավար պաշտոնների ձգտելով: Այն դրական է ազդում ղեկավարության գործունեության արդյունավետության վրա: Այդ իսկ
պատճառով ղեկավար պաշտոններում նպատակահարմար է
ընտրել իշխանության ձգտող պահանջմունքով մարդկանց, քանի որ նրանք ունեն բարձր ինքնահսկողություն, ավելի նվիրված

Д. Р. Райгародский, Психология управления. Хрестоматия. Учебное
пособие для факультетов: псих., эконом. и менеджмента. Самара: изд. Дом
Бахрах-М, 2006, 768 с.
99
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են իրենց կազմակերպությանը, իրենց աշխատանքին և աշխատում են՝ անտեսելով ժամանակը:
Կազմակերպության մեջ մարդկանց վարքի վրա մեծ ազդեցություն ունի պատկանելության պահանջմունքը (աֆիլյացիա):
Այն դրսևորվում է շփվելու ցանկությամբ և այլ մարդկանց հետ
ընկերական հարաբերություններ հաստատելու ձգտումով: Այսպիսի պահանջմունք ունեցող անձինք հասնում են բարձր արդյունքների առաջին հերթին առաջադրանքները կատարելու
դեպքում, որովհետև պահանջում են սոցիալական փոխազդեցության բարձր մակարդակ և միջանձնային լավ հարաբերություններ: Հատկանշական է, որ իր հետազոտությունների
արդյունքում Դ. Մակկլելլանդն առանձնացրել է կառավարիչների երեք տիպ: Դիտարկենք այդ տիպերը:
 Ինստիտուցիոնալ կառավարիչներ, որոնք ունեն ինքնահսկողության բարձր մակարդակ: Նրանց առավել բնորոշ է
իշխանության, քան խմբային պատկանելության պահանջմունքը:
 Կառավարիչներ, ո րոնց իշխանության ձգտումը գերակշռում է պատկանելության պահանջմունքին, բայց այդպիսի
մարդիկ ավելի բաց են և սոցիալապես ակտիվ, քան ինստիտուցիոնալ կառավարիչները:
 Կառավարիչներ, որոնց պատկանելության պահանջմունքը գերակշռում է իշխանության պահանջմունքին. նրանք
նույնպես բաց են և սոցիալապես ակտիվ 100:
Այս բնութագրերից հետո Դ. Մակկլելանդը եզրակացնում է,
որ առաջին երկու տիպի կառավարիչներն առավել արդյունավետ են կառավարում իշխանության ձգտելու պահանջմունքի
100 Дэвид Макклелланд, Теоретик мотивации и родоначальник концепции компетенции, http://storage.piter.com/upload/contents/978549601064/
978549601064_p.pdf
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շնորհիվ: Սակայն կազմակերպության համար կարող է օգտակար լինել կառավարիչների երեք տիպերի զուգորդումը:
Կառավարիչների մոտիվացիայի բարելավման համար
նպատակահարմար է լայնորեն կիրառել նպատակների ձեռքբերման մրցակցող մեթոդներ և մատնանշել մարդկանց, որոնք
իրենց աշխատանքում հասնում են շատ բարձր արդյունավետության: Կառավարիչները պետք է ինչպես իրենց, այնպես էլ
ենթակաների առջև դնեն ջանքեր պահանջող, բայց իրատեսական առաջադրանքներ:
Այս մոդելի առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ
ձեռքբերումների, միավորման և իշխելու պահանջմունքներն իրար չեն բացառում և աստիճանակարգային դասավորություն
չունեն, ինչպես օրինակ՝ Ա. Մասլոուի մոդելն է: Այդ պահանջմունքների ազդեցությունը մարդու վարքի վրա պայմանավորված է դրանց փոխազդեցությամբ 101:
Հատկանշական է, որ Դ. Մակկլելանդը փորձեց իր մոդելի
արդյունավետությունն ապացուցել փորձարարական ճանապարհով՝ կիրառելով հատուկ մշակված թեստեր: Սակայն նրա
մոդելը փորձարարական լիարժեք ընդունելության չարժանացավ 102:
Անդրադառնանք Ֆ. Հերցբերգի երկու գործոնների մոդելին,
որը գիտնականների և կառավարիչների շրջանում լայն քննարկումների առիթ տվեց: Մոդելի հիմքում նրա կատարած հետազոտությունն է. ուսումնասիրվել են 200 ինժեներ և հաշվապահ՝
նրանց մոտիվացման գործոնները և դրանց ուժը բացահայտելու
նպատակով: Նրանց տրվել են հետևյալ հարցերը. «Կարո՞ղ եք
մանրամասն նկարագրել, թե երբ եք դուք աշխատանքի վայրում
Д. Р. Райгародский, Психология управления. Хрестоматия. Учебное
пособие для факультетов: псих., эконом. И менеджмента. Самара: изд. Дом
Бахрах-М, 2006, 768с.
102 А. В. Дейнека, Б. М. Жуков, Современные тенденции в управлении
персоналом. Учебное пособие, Академия Естесвознания, 2009, 484 с.
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ձեզ բացարձակ լավ զգում», «Կարո՞ղ եք մանրամասն նկարագրել, թե երբ եք դուք աշխատանքի վայրում ձեզ բացարձակ
վատ զգում»: Սույն հետազոտության արդյունքում հստակ առանձնացվել է գործոնների երկու խումբ, որոնք տարբեր կերպ
են ազդում աշխատանքի մոտիվացիայի վրա: Առաջին խումբը
Հերցբերգն անվանել է հիգիենայի, երկրորդը՝ մոտիվացնողների:
«Հիգիենա» եզրույթը գործածվում է բժշկական նշանակությամբ՝
որպես հիվանդության կանխարգելում, այլ ոչ թե բուժում: Հիգիենիկ գործոններն ինքնին չեն առաջացնում բավարարվածություն, բայց դրանց վատ լինելը ծնում է աշխատանքից բավարարված չլինելու զգացում: Այդ գործոնների բարելավման դեպքում անբավարարվածությունը չեզոքանում է, սակայն երբ այդպիսի բարելավումը աշխատակիցների կողմից ընկալվում է որպես բնական երևույթ, ապա բավարարվածության զգացողություն նույնպես չի առաջանում: Հիգիենիկ գործոններն են՝ կոլեգաների, ղեկավարության և ենթակաների հետ փոխհարաբերությունները, կազմակերպությունում տիրող բարոյական
մթնոլորտը, պարգևատրումը, ղեկավարի ընդունակությունները, ֆիզիկական աշխատանքի պայմանները, աշխատատեղի
կայունությունը:
Երկրորդ խմբում մոտիվացնող գործոններն են, որոնք անմիջականորեն առաջացնում են աշխատանքից բավարարվածություն, մոտիվացիայի աշխատանքային ձեռքբերումների բարձր
մակարդակ: Դրանք աշխատանքի արդյունավետության խթաններն են՝ նպատակներին հասնելը, գնահատված լինելը, աշխատանքի հետաքրքիր բովանդակությունը, ինքնուրույնությունը և
պատասխանատվությունը, մասնագիտական զարգացումը,
անձնային ինքնիրացման հնարավորությունները 103: Սակայն
Ф. Херцберг, Мотивация к работе, Ф. Херцберг, Б. Моснер, Б. Блох,
Снидерман, пер. с англ. М., Вершина 2007, 240 с.
О. С. Ваханский, А. И. Наумов, Мотивация деятельности,Психология
управления, Хрестоматия,Самара, «Бахрах», 768с., с. 408-457, с. 432.
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պետք է նշել, որ առանձին հիգիենիկ գործոնների և մոտիվատորների միջև սահմանները հարաբերական են, շարժական: Օրինակ՝ վարձատրության տեսքով ամրագրված փողը վերաբերում է հիգիենայի գործոններին, բայց միևնույն ժամանակ այնպիսի մոտիվատոր, ինչպիսին մասնագիտական զարգացումն է,
նույնպես ենթադրում է վարձատրության բարձրացում: Աշխատանքից անբավարարվածություն չառաջանալու համար բավարար է հիգիենիկ գործոնների առկայությունը, իսկ աշխատանքի
արտադրողականության բարձրացումը ձեռք է բերվում մոտիվատորների օգնությամբ: Ընդհանրացնելով իր հետազոտության
արդյունքները՝ Հերցբերգը հանգել է մի շարք եզրակացությունների: Դրանք են.
ա) Հիգիենիկ գործոնների բացակայությունը հանգեցնում է
աշխատանքից անբավարարվածության:
բ) Մոտիվատորների առկայությունը կարող է մասնակիորեն
փոխհատուցել հիգիենիկ գործոնների բացակայությունը:
գ) Սովորական պայմաններում հիգիենիկ գործոնների առկայությունն ընկալվում է բնական և մոտիվացնող ազդեցություն
չի ունենում:
դ) Առավելագույն դրական մոտիվացնող ազդեցություն ձեռք
է բերվում մոտիվատորների շնորհիվ և հիգիենայի գործոնների
առկայությամբ:
Սակայն չենք կարող ժխտել, որ Ֆ. Հերցբերգի մոդելը մեծ
նշանակություն ունի և շահեկան է մյուս մոդելներից նրանով, որ
մերժում է տարբեր մոտիվացնող գործոնների ազդեցության
պարզ հակադրությունը աշխատանքից բավարարվածության
վրա: Օրինակ, ինչպես արդեն վերևում նկարագրել ենք, մարդկային հարաբերությունների մոդելը միանշանակ է բնորոշում
դրանց փոխկապվածությունները (տե՛ս գծանկարը):

91

Մոտիվացնող գործոնների ազդեցությունը
աշխատանքից բավարարվածության վրա
վատ
մեծ
հետաքրքիր
կոոպերատիվ ոճ

լավ
փոքր
միապաղաղ
ավտորիտար ոճ

Ի տարբերություն այս մոդելի՝ Ֆ. Հերցբերգը աշխատանքից
բավարարվածությունը բացահայտում է երկու տարբեր գործոններով՝ հորիզոնական և ուղղահայաց:
Ֆ. Հերցբերգի մոդելի վերլուծությունից կարելի է հանգել կարևոր գործնական եզրակացության. կառավարիչները պետք է
տարբերակված և զգուշորեն կիրառեն տարբեր խթանները, և
երբ ցածր մակարդակի պահանջմունքները բավարար չափով
կբավարարվեն, չհիմնվեն հիգիենիկ գործոնների վրա՝ որպես
հիմնականների: Եվ հակառակը. պետք չէ ժամանակ և միջոցներ
ծախսել մոտիվատորների կիրառության վրա, երբ դեռևս բավարարված չեն աշխատակիցների հիգիենիկ պահանջմունքները:
Հերցբերգի մոդելը լայն տարածում է ստացել, թեև նրա եզրակացությունները վերջնականապես չեն հաստատվել: Շատ
ձեռնարկություններ գործնականում կիրառում են այս մոդելի
խորհուրդները: Օրինակ՝ ամերիկյան մի շարք ձեռնարկություններ (Procter & Gamble, IBM, U.S. Air Force, American Airlines)
զգալիորեն բարձրացրել են իրենց աշխատակիցների մոտիվացիան՝ մասնավորապես գործածելով Հերցբերգի մոտիվատորների մասին եզրակացությունները աշխատանքը հագեցնող ծրագրեր մշակելու և իրագործելու, աշխատանքը գրավիչ դարձնելու
վերաբերյալ: Օրինակ՝ ձեռնարկություններից մեկում հաստատությունը մաքրողներին թույլ են տվել ինքնուրույն տնօրինել
ողջ տնտեսությունը և մաքրությունն ապահովելու բոլոր խնդիր-
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ները: Նրանք իրենք են իրենց միջև բաշխել պարտականությունները, շփվել գույքի վաճառքով զբաղվող միջնորդների հետ և
պատվիրել անհրաժեշտ պարագաներ, ինչպես նաև դիտարկել
իրենց աշխատանքի վերաբերյալ դժգոհությունները: Այդ ամենը
բարձրացրել է աշխատակիցների պատասխանատվությունը,
ուժեղացրել նրանց մոտիվացիան, կրճատել կադրերի հոսունությունը և բացակայությունների թիվը: Այդպիսի դրական փոփոխությունների պատճառը աշխատակիցների՝ աշխատանքից
բավարարված լինելն է և կազմակերպչական նույնականացումը:
Աշխատանքը հագեցնելու ծրագրերի կիրառման դրական
փորձը հնարավորություն է տալիս կառավարիչներին ներկայացնելու հետևյալ գործնական խորհուրդները: Աշխատակիցները պետք է մշտապես իմանան իրենց աշխատանքի դրական և
բացասական կողմերի մասին: Անհրաժեշտ է նրանց համար
ինքնագնահատականը բարձրացնելու և ինքնահարգանքի (հոգեբանական աճ) պայմաններ ստեղծել: Նրանց պետք է իրենց
աշխատանքային պլանը ինքնուրույն կազմելու հնարավորություն տրվի: Նրանք պարտավոր են կրել որոշակի նյութական
պատասխանատվություն: Կառավարման բոլոր մակարդակների ղեկավարների հետ պետք է ունենան ազատ և հաճույքով
շփվելու հնարավորություն: Պետք է հաշվետու լինեն իրենց
վստահված աշխատանքի կատարման համար:
Մոտիվացիայի մոդելներից առանձնահատուկ նշանակություն ունեն Դ. Ատկինսոնի՝ աշխատակիցներին արդյունավետ
աշխատանքի մղելու նոր մեթոդները: Այդ գործընթացում ներառվում է «իրադրության նշանակություն» հասկացությունը, այդ
իսկ պատճառով այն մտնում է մոտիվացիայի գործընթացային
տեսությունների մեջ: Դ. Ատկինսոնի ելակետն այն է, որ աշխատակցի վարքը անձի անհատական որակների և իրադրության
փոխազդեցության արդյունք է, դրա ընկալումը: Յուրաքանչյուրը
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ձգտում է հաջողության, խուսափում անհաջողություններից և
ունի երկու մոտիվ՝ հաջողության դրդապատճառ (ՀԴ) և անհաջողությունից խուսափելու դրդապատճառ (ԱՆՀԴ) 104: Դրանք
կայուն են և ձևավորվում են ուսուցման ու աշխատանքի ընթացքում: Դրանցում դրսևորվում է մարդու՝ որոշակի մակարդակի
պահանջմունքները բավարարելու ձգտումը: Սակայն, բացի
թվարկված անձնային որակներից, մարդու վարքի վրա ազդում
են երկու իրադրական փոփոխականներ՝ հաջողության հավանականությունը (ՀՀ) և հաջողության գրավչությունը (ՀԳ): Այդ
դեպքում հաջողության գրավչությունն ուղղակիորեն պայմանավորված է հաջողության հավանականությամբ՝ հետևյալ բանաձևի տեսքով՝ ՀԳ=1-ՀՀ: Սա նշանակում է, որ որքան բարձր է
հաջողության հավանականությունը, այնքան ցածր է նրա գրավչությունը: Սա կարելի է բացատրել հետևյալ օրինակով. եթե աշխատակիցը վստահ է, որ իր բաժին առաջադրանքը կկատարվի՝
անկախ իր գործադրած ջանքերից, և ինքը բոլորի հետ միասին
կպարգևատրվի, ապա առաջադրանքը կատարելու գրավչությունը նրա համար նվազագույն է: Հաջողության ձգտելու մոտիվացիայի ուժը (ՁՀ) ներկայացվում է հետևյալ բանաձևով՝ ՁՀ=ՀԴ
(հաջողության դրդապատճառ) x ՀՀ (հաջողության հավանականություն) x ՀԳ (հաջողության գրավչություն):
Ըստ այս բանաձևի՝ հաջողության հավանականության դեպքում հաջողության ձգտումը կլինի առավելագույնը 0.5, քանի որ
հաջողության հավանականությունը և հաջողության գրավչությունը տվյալ դեպքում առավելագույնն են: Իհարկե, հաջողության ձգտումը որոշելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ տարբեր
աշխատակիցներ հաջողության տարբեր դրդապատճառ են
ունենում: Յուրաքանչյուր կոնկրետ իրադրություն միաժամա-

104 Организационная психология Л. Фон Розенштиль, В. Мольт,
Б. Рюттингер, гуманитарный центр, Харьков, 2014, 464 с.

94

նակ ակտիվացնում է և՛ հաջողության դրդապատճառը, և՛ անհաջողությունից խուսափելու դրդապատճառները: Այդ դեպքում
հաջողության հավանականության գումարը (ՀՀ)՝ անհաջողության հավանականությունը (ԱՀ), հավասար է 1-ի (օրինակ՝ եթե
ամբողջությամբ հաջողություն է, այսինքն՝ հավասար է 1-ի, ապա անհաջողության հավանականությունը՝ 0-ի): Անհաջողության հավանականությունն արտահայտվում է հետևյալ բանաձևով՝ ԱՀ=1–ՀՀ: Համաձայն Դ. Ատկինսոնի մոդելի՝ հաջողությանը միտված անձինք (ՀԴxԱԴ) գերադասում են միջին բարդության խնդիրներ, քանի որ այդ դեպքում ցածր է ռիսկի աստիճանը, չնայած փոքր է հաջողության գրավչությունը: Միևնույն ժամանակ այն աշխատակիցները, որոնք ընդունում են անհաջողությունը նպատակին հասնելու բարձր գրավչության պատճառով, գերադասում են արտակարգ առաջադրանքներ: Նման աշխատակիցներին բնորոշում են որպես ռիսկի դիմող անձինք:
Հարկ է նշել, որ այս մոդելը կարևոր նշանակություն ունի ղեկավարների համար անձնակազմի հաջողության ձգտելու գործոնները հասկանալու և հաշվի առնելու առումով: Մասնավորապես՝ առաջադրանքները բաշխելիս այն ղեկավարից պահանջում է հաշվի առնել անձի առանձնահատկությունները և հաջողության դեպքում նրան բարձր պարգևատրում տալ: Առաջին
խմբի աշխատակիցներին նպատակահարմար է հանձնարարել
այնպիսի առաջադրանքներ, որոնք պետք է կատարել որոշակի
ժամանակահատվածում, իսկ երկրորդ խմբին՝ անսովոր, ոչ ավանդական լուծումներ գտնելու առաջադրանքներ՝ նորարարական խնդիրների լուծման դեպքում 105:
Գործընթացային տեսությունների թվին է դասվում Վ. Վրումի սպասումների տեսությունը, որի համաձայն՝ ոչ միայն պա-

В. А. Розанова, Психология управления. Учебное пособие, М., ЗАО
"Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1999, 352 с.
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հանջմունքն է նպատակին հասնելու համար մարդու մոտիվացիայի անհրաժեշտ պայման, այլև վարքի ընտրված տիպը: Այս
տեսության կողմնակիցները նշում են, որ մարդու վարքը որոշվում է այլ անձանց վարքի միջոցով 106: Դրանք են՝
 ղեկավարի վարքը, որը համապատասխան պայմանների
դեպքում խթանում է աշխատակցի վարքը,
 աշխատակցի վարքը, որը վստահ է, որ աշխատանքի որոշակի պայմաններում իրեն պարգևատրում կտրվի,
 աշխատակցի և ղեկավարի վարքը այն դեպքում, երբ աշխատանքի որակը բարձրացնելու դեպքում նրան կտրվի
պարգևատրում,
 աշխատակցի վարքը, ո րը պարգևատրման չափը համեմատում է այն գումարի հետ, որն իրեն անհրաժեշտ է իր
պահանջմունքները բավարարելու համար 107:
Ասվածից հետևում է, որ սպասումների տեսության մեջ
ընդգծվում են աշխատանքի վարկը բարձրացնելու անհրաժեշտությունը և այն վստահությունը, որ այդ ամենը կնկատվի ղեկավարի կողմից, ինչը թույլ կտա աշխատակցին իրականում
բավարարել իր պահանջմունքները: Այս տեսության դրույթների
վերլուծությունից կարելի է եզրակացնել, որ աշխատակիցը
պետք է ունենա այնպիսի պահանջմունքներ, որոնք կարող են
նշանակալի չափով բավարարվել ենթադրվող պարգևատրում106 Основы менеджмента, под. ред. И. Ю. Солдатовой, М. А. Чернышева.
М., Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»; Ростов н/Д: НаукаПресс, 2006, 256 с.
Е. О. Шалашова, И. М. Марковская, Психологические основы мотивации поведения, Учебное пособие, http://www.myakushkin.ru/ru/ partnery/
psixologicheskie-osnovy-motivaczii-personalauchebnoe-posobie-.html
107 М. Снежинская, О. Кондратьев, Ю. Мелихов, Мотивация персонала,
Нет мотива – нет работы, ЛитРес, 2005, 344с.
Э. А. Уткин, Основы мотивационного менеджмента, ЭКМОС, 2000,
352 с.
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ներով: Իսկ ղեկավարը պետք է տա այնպիսի խրախուսանքներ,
որոնք կկարողանան բավարարել աշխատակցի սպասելիք պահանջմունքը: Օրինակ՝ մի շարք առևտրային կազմակերպություններում պարգևատրման համար առանձնացնում են որոշակի ապրանքներ՝ նախապես իմանալով, որ աշ խատակիցը
դրանց կարիքն ունի:
Արդարության տեսության էությունն այն է, որ աշխատակցի
կողմից մոտիվացիայի արդյունավետությունը գնահատվում է ոչ
թե որոշակի գործոնների խմբով, այլ ուրիշ աշխատակցի պարգևատրումը հաշվի առնելով: Աշխատակիցը գնահատում է իր
պարգևի չափը մյուսների խրախուսանքի համեմատությամբ:
Այդ դեպքում նա հաշվի է առնում իր աշխատանքային պայմանները և համեմատում մյուսների հետ:
Լ. Պորտերի և Է. Լոուլերի մոտիվացիայի տեսությունը հիմնված է սպասումների և արդարության տեսություններում առկա տարրերի զուգակցման վրա: Դրա էությունն այն է, որ հարաբերակցվում են պարգևատրումը և ստացված արդյունքը: Հեղինակները ներմուծել են պարգևատրման վրա ազդող երեք փոփոխական՝ գործադրվող ջանքերը, մարդու անձնային որակներն ու ընդունակությունները և աշխատանքի գործընթացում
իր դերի գիտակցումը 108: Սպասումների տեսությունից է վերցված այն դրույթը, որ աշխատակիցը գնահատում է պարգևատրումը իր գործադրած ջանքերի համեմատությամբ և հավատում
է, որ այդ պարգևատրումը համարժեք կլինի իր գործադրած
ջանքերին: Արդարության տեսությունից է վերցված այն դրույթը,
որ մարդիկ իրենց սեփական պատկերացումն ունեն պարգևատրման արդարացի և անարդարացի լինելու վերաբերյալ.
զուգահեռ է անցկացվում մյուս աշխատակիցների կատարած

И. П. Чередниченко, Н. В. Тельных, Психология управления, Ростов
н/Д., Феникс, 2004, 608с., с. 279-280.
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աշխատանքի հետ՝ բավարարվածության մակարդակին համապատասխան: Այստեղից կարելի է կարևոր եզրակացության
հանգել. հենց աշխատանքի արդյունք է աշխատակցի բավարարվածության չափորոշիչը: Այս տեսության համաձայն՝ արդյունավետությունը անվերապահորեն անհրաժեշտ պայման է:
Ն. Ս. Պրյաժնիկովի պնդմամբ, Պորտեր Լոուլերի մոդելն ապացուցեց, որ մոտիվացիան պատճառահետևանքային հարաբերությունների շղթայում պարզ տարր չէ, այլ կարող է լինել ճիշտ
կազմակերպված աշխատանքի արդյունք 109:
Մոտիվացիայի տեսությունների մշակման գործում մեծ ներդրում ունեն Պ. Անոխինը, Ն. Բերնշտայնը, Ա. Լեոնտևը, Բ. Լոմովը, Ռ. Նեմովը, Ե. Իլյինը և ուրիշներ: Նրանք հաստատել են,
որ մոտիվացիան բացատրում է գործողությունների նպատակաուղղվածությունը, կազմակերպվածությունը և ամբողջ գործունեությունը: Մոտիվացիայի հոգեբանական մեխանիզմներն
ուսումնասիրվել են նաև Հ. Հեկկաուզենի կողմից: Ըստ նրա՝ մոտիվացիան երեք հիմնական գործոնների՝ անձնային գործոնի,
իրադրական գործոնի և մոտիվի փոխազդեցություն է, որոնք
միմյանց հետ հարաբերվում են կոգնիտիվ մտահանգումների
մեխանիզմի միջոցով 110: Ռ. Նեմովը մոտիվացիան սահմանում է
որպես հոգեբանական բնութագրերի պատճառների ամբողջություն, որոնք բացատրում են մարդու վարքը, դրա սկզբնաղբյուրը,
ուղղվածությունն ու ակտիվությունը 111: Ու սումնական գործունեության դրդապատճառները մշակել են Լ. Վիգոտսկին, Ա. Ասմոլովը, Վ. Դավիդովը, Ա. Լեոնտևը, Ա. Լուրիան, Ա. Պետրովսկին, Ս. Ռուբինշտեյնը: Հետազոտողների մեկ այլ խումբ ուН. С. Пряжников, Мотивация трудовой деятельности: учеб. пособие
для студ. высш. учеб. Заведений. Н. С. Пряжников, М., Издательский центр
«Академия», 2008, 368 с.
110 Х. Хеккаузен, Мотивация и деятельность. В 2-х тт. М., 1986, 408 с.
111 Р. С. Немов, Психология, 4.-е изд., М., ВЛАДОС, 2003, 688 с.
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սումնական դրդապատճառի կառուցվածքում առանձնացնում է
ճանաչողական դրդապատճառները, որոնք կապված են ուսումնական գործունեության բովանդակության և դրա իրականացման հետ, ինչպես նաև սոցիալական մոտիվներ, որոնք վերաբերում են սովորողի սոցիալական տարբեր հարաբերություններին (Ա. Բոժովիչ, Ա. Օրլով, Ա. Մարկովա, Տ. Մատիս, Պ. Յակոբսոն) 112:
Մոտիվացիայի տեսությունը մշակելու գործում մեծ ներդրում ունեն Լ. Վիգոտսկին, Ա. Ն. Լեոնտևը, Բ. Ֆ. Լոմովը:
Նրանք հոգեբանության խնդիրներն ուսումնասիրել են ուսումնական գործունեության օրինակով, սակայն չեն քննարկել ձեռնարկության, աշխատանքի խնդիրները, այդ պատճառով նրանց
տեսակետները հետագա զարգացում չեն ունեցել: Սակայն որոշ
գիտնականներ կարծում են, որ Վիգոտսկու մոտեցումները կարող են կիրառվել արտադրական գործունեության մեջ: Ըստ Վիգոտսկու՝ մարդու հոգեկանում առկա են զարգացման երկու զուգահեռ մակարդակներ՝ բարձր և ցածր, որոնք որոշում են մարդու ցածր և բարձր պահանջմունքները և զարգանում են զուգահեռաբար, ինչը նշանակում է, որ մի մակարդակի պահանջմունքների բավարարումը մյուսի միջոցով անհնարին է: Oրինակ՝ եթե ժամանակի որևէ հատվածում մարդուն անհրաժեշտ է
բավարարել ցածր պահանջմունքները, ապա այդ դեպքում աշխատում է նյութական խթանումը: Իսկ մարդու բարձր պահանջմունքները բավարարել հնարավոր է ոչ նյութական ճանապարհով: Վիգոտսկին եզրակացրել է, որ բարձր և ցածր պահանջմունքները, զարգանալով զուգահեռաբար և ինքնուրույն, ամբողջությամբ կառավարում են մարդու վարքը և գործունեությունը: Փաստորեն այս տեսությունն ավելի առաջադեմ է, քան
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մյուսները, սա կայն այն հաշվի չի առնում մարդու խնդրահարույց բարձր պահանջմունքները 113 :
Ելնելով մարդկային գործունեության համակարգային մոտեցումից՝ կարելի է պնդել, որ մարդը որոշումներ է ընդունում
կարգավորման, հարմարման և ինքնակազմավորման մակարդակում, հետևաբար պահանջմունքները նույնպես պետք է բավարարվեն նշված մակարդակներում միաժամանակ: Կարելի է
պնդել, որ ցածր, բարձր և շատ բարձր պահանջմունքները զարգանում են զուգահեռ և ամբողջությամբ, ինչպես նաև կառավարվում են մարդու վարքի կողմից բոլոր մակարդակներում:
Այսինքն՝ գոյություն ունի պահանջմունքների բավարարման
նյութական և ոչ նյութական խթանման եռակի չափ:

Մոտիվացիայի մոդելների գործնական
կիրառման խնդիրները
Գործնականում այս կամ այն մոդելի կիրառման փորձը
հանգեցնում է դրական արդյունքի, սակայն լինում են դեպքեր,
երբ կոնկրետ մոդելի փորձարկումը կարող է հանգեցնել սոցիալ-տնտեսական անցանկալի հետևանքների, կոնֆլիկտային
իրադրությունների, որոնց հիմքերը հաշվի չեն առնվել այն մշակելիս: Ահա թե ինչու մոտիվացիայի կոնկրետ մոդել ստեղծելու
և այն փորձարկելու համար անհրաժեշտ է ներառել այնպիսի
սկզբունքներ, որոնք արդարացի և հասկանալի կլինեն բոլոր
աշխատակիցների համար և նրանց կմղեն առավել արդյունավետ աշխատանքի:
Նշենք այդ սկզբունքներից մի քանիսը.
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 Աշխատանքի վարձատրության և պարգևատրման ձևերն
ու համակարգերը անհրաժեշտ է սերտորեն կապել գործունեության որոշակի արդյունքների հետ (աշխատանքի արտադրողականության բարձրացում, ապրանքի որակ, նոր ապրանքների, տեխնոլոգիական գործընթացների և սարքավորումների
մշակում և ներդրում):
 Մոտիվացիայի մշակված մոդելները պետք է ամբողջությամբ բացառեն աշխատանքի հավասար վարձատրությունը.
յուրաքանչյուր աշխատող պետք է ստանա իր աշխատանքի քանակին և որակին համարժեք վարձատրություն:
 Աշխատանքի քանակը և որակը գնահատելու համար
անհրաժեշտ է կիրառել այնպիսի չափանիշներ, որոնք հասկանալի կլինեն աշխատանքային կոլեկտիվի բոլոր անդամների և
յուրաքանչյուր աշխատակցի համար:
 Մոտիվացիայի մոդելը չպետք է ստեղծի առավելություններ աշխատողների մի խմբի համար մյուսների հաշվին, խոսքը
հատկապես վերաբերում է աշխատավարձին:
 Մոտիվացիայի մոդելը չպետք է նպաստի այնպիսի իրադրությունների առաջացմանն ու զարգացմանը, որոնց դեպքում
աշխատակիցների հետաքրքրությունները կարող են հակասել
ձեռնարկության զարգացման նպատակներին:
 Ստեղծել լրացուցիչ պայմաններ խթանելու այն բոլոր
աշխատակիցներին, որոնց աշխատանքի արդյունքները գերազանցում են տվյալ կատեգորիայի աշխատակիցների միջին ցուցանիշները:
 Մոտիվացիայի մոդելները չպետք է ստեղծեն պատրանքներ, որոնք տվյալ փուլում չեն կարող իրականանալ:
 Եթե մոտիվացիայի մոդելի փորձարկումից պարզվում է,
որ այն բավարար չափով արդյունավետ չէ, անհրաժեշտ է տվյալ
մոդելում ժամանակին շտկումներ կատարել:
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Այսպիսով, գործնականում պետք է կիրառել այնպիսի մոդել,
որը չի հանգեցնի աշխատանքի արդյունավետության նվազման,
կոնֆլիկտային իրադրությունների ավելացման, կադրերի հոսունության:
Անդրադառնանք մոտիվացիայի մոդելների առկա թերություններին, որոնց իմացությունը հնարավորություն կտա կազմակերպություններում մշակելու մոտիվացիայի ծրագրեր: Ինչ
խոսք, գոյություն չունի մոտիվացիայի այնպիսի իդեալական մոդել, որը միաժամանակ կիրառելի կլինի բոլոր պայմանների համար և կտա ցանկալի արդյունք: Այսպես օրինակ՝ Ջ. Օ. Շոնեսսին, հղում անելով Լ. Լորտերին, հանգել է այն եզրակացության,
որ Ա. Մասլոուի մոդելը թերություն ունի. նրա դրույթները կիրառելի չեն գործնական խնդիրներ լուծելիս: Մենք չենք կարող
նկատվող վարքը բացատրել այս կամ այն դրդապատճառով,
ուստի, Ա. Մասլոուի բուրգը դիտարկելով որպես վարկած,
դժվար է ասել, թե ինչ է անհրաժեշտ անել այն շտկելու համար:
Մոտիվը ոչ միշտ է բխում վարքից, քանի որ դրանց միջև չկա
բացարձակ նույնականություն. մի մոտիվը կարելի է բավարարել տարբեր գործողություններով: Այսպիսով՝ համաձայնեցված
վարքը և մրցակցող վարքը կարող են առաջանալ միևնույն մոտիվով: Այս դեպքում վարքը կարող է չհամապատասխանել
Մասլոուի տեսությանը: Այսպես. թեև ենթադրվում է, որ պարտքի զգացումը բարձր մակարդակին է պատկանում, սակայն
աստիճանակարգային մոտեցումը հակառակն է վկայում. մարդիկ պատրաստ են մեռնելու հանուն իրենց պարտքի և հաճախ
հպարտությունը գերադասում են անվտանգությունից կամ ֆիզիոլոգիական պահանջմունքից: Թեև տվյալ աստիճանակարգությունը ունի գործընթացի մոդելի տեսք, մի մակարդակից
մյուսին անցումը ակնհայտ չէ:
Քննադատությունից զերծ չի մնացել նաև Դ. Մակկլելանդի
մոդելը, որը, տեսաբանների կարծիքով, կարող է կիրառվել կազմակերպչական մթնոլորտի բարելավման համար, որի մաս է
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անձնակազմի մոտիվացիան: Քննադատները կարծում են, որ
նրա տեսության մեջ շատ հարցեր վիճելի են, այդ թվում՝ հետազոտության մեթոդոլոգիան և մոտիվների շատ պարզ դասակարգումը:
Ֆ. Հերցբերգի մոտիվացիայի մոդելում նշվում է երեք թերություն: Մեկն այն է, որ տվյալ մոտեցումն առաջին հայացքից
հիշեցնում է վերափոխված հեդոնիզմի մասին (բավարարվածություն որոնել, փախչել հուսահատությունից), որտեղ «բավարարվածություն» հասկացությունը փոխարինված է «ինքնարտահայտում» հասկացությամբ: Հեդոնիզմի ժխտումը (օրինակ՝
այն, որ մենք չենք կարող անմիջականորեն որոնել բավարարվածություն կամ խուսափել տհաճություններից, այլ կարող ենք
որոշել այն գործողությունների ուղին, որոնց շնորհիվ կարող է
առաջանալ բավարարվածություն կամ հուսահատություն) այս
դեպքում տեղին չէ, քանի որ Ֆ. Հերցբերգը հստակ սահմանում է
այն պայմանները, որոնք առաջացնում են «տառապանք» կամ
«հոգեբանական աճ»:
Կինգը նշում է, որ այս տեսության հակասությունը պայմանավորված է հեղինակի ոչ հստակ ձևակերպումներով: Ըստ
նրա՝ առավել հավանական է, որ բոլոր մոտիվատորների դերը
աշխատանքից բավարարված լինելու հարցում ավելի մեծ է,
քան գենետիկ գործոնների ամբողջությունը, իսկ բոլոր հիգիենիկ գործոնները միասին մեծապես նպաստում են աշխատանքից անբավարարվածության առաջացմանը 114:
Իսկ Դ. Շվաբը և Լ. Կարմինսը նշում են, որ «Բավարարումը
հանգեցնում է գործողության» դրույթի ապացույցները փորձով
հիմնավորված չեն 115:

Н. В. Кузнецова, История менеджмента, Владивосток, 2004,
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/967/40967/18272
115 М. Снежинская, О. Кондратьев, Ю. Мелихов, Мотивация персонала,
Нет мотива – нет работы, ЛитРес, 2005, 344 с.
114
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«Х» և «У» տեսությունների թերությունն այն է, որ դրանք արտահայտում են զուգահեռ հայացքներ և սկզբունքներ: Սակայն
ասվածից բխում է, որ ղեկավարը, հայտնաբերելով խիստ, բռնի
վարքի դրսևորում, պետք է հետևի «Х» տեսության դրույթներին,
սակայն վարքի և հայացքների միջև այդպիսի բացարձակ համապատասխանություն չկա 116:
Մակգրեգորը պնդում է, որ մարդիկ դառնում են այնպիսին,
ինչպիսին կան, քանի որ նրանց այդպես են վերաբերվում: Քննադատները չեն ժխտում, որ ներկայումս մարդկանց վարքը
արտադրական կազմակերպություններում այնպիսին է, ինչպիսին այն ընկալվում է ղեկավարի կողմից 117:
Այս ամենից կարելի է եզրակացնել, որ մոտիվացիայի մոդելի կիրառումն ունի ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական
հետևանքներ, հատկապես եթե կազմակերպության մեջ գործում
են ոչ ձևական խմբեր: Բ. Կառլոֆն առաջարկում է մոտիվացիայի մոդելները ոչ ճիշտ կիրառելու հետևանքով առաջացած
բացասական ազդակները վերացնելու որոշ մոտեցումներ:
Օրինակ՝ որքան էլ ողբերգական լինի, խմբին ի ցույց դնել իր
գործունեության անհեռանկարայնությունը, կամ խմբին բացատրել առաջադրված նպատակներին հասնելու անհնարինությունը և այլն 118:
Մոտիվացիան մարդուն գործունեության մղելու գործընթացն է՝ կիրառելով ներանձնային և արտաքին գործոններ:
Ընդհանուր առմամբ, մոտիվացիան կարելի է հասկանալ որպես այնպիսի շարժիչ ուժերի ամբողջություն, որոնք մարդուն
մղում են իրականացնելու որոշակի գործողություններ: Այդ ուДжон О՛ Шоннеси, Принципы организации управления фирмой,
http://polbu.ru/shonessi_management/ch26_all.html
117 М. Снежинская, О. Кондратьев, Ю. Мелихов, Мотивация персонала,
Нет мотива – нет работы, ЛитРес, 2005, 344с.
118 Н. В. Кузнецова, Мотивационный менеджмент, Владивосток, 2005,
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/969/40969/18274?p_page=8
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ժերն ազդում են մարդու վրա ներսից և դրսից՝ մղելով գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար իրականացնելու որոշ արարքներ: Այդ դեպքում առանձին ուժերի և մարդու գործողությունների միջև կապը միջնորդավորված է փոխազդեցությունների
բարդ համակարգով, ինչի արդյունքում տարբեր մարդիկ կարող
են տարբեր կերպ արձագանքել միանման ազդեցություններին:

2.3. Մոտիվների դասակարգումը
Մոտիվները, ունենալով ներքին և արտաքին պատճառականություն, դասակարգվում են ըստ տարբեր չափանիշների, ուստի դրանք խմբավորելու միասնական տարբերակ դեռևս չկա:
Աշխատանքային գործունեության մոտիվացիաների դասակարգումներին անդրադառնալիս հարկ է նշել, որ հաճախ է շրջանառվում «աշխատանքի դիմաց վարձատրությունն է հիմնական
մոտիվատորն ու շարժիչ ուժը»: Սակայն հոգեբանության տեսանկյունից մոտիվների հիմնախնդիրն ավելի բարդ է. դրանք
հիմնված են անձի պահանջմունքների վրա և ըստ այդմ էլ բաժանվում են կենսաբանական և սոցիալական մեծ խմբերի:
Մոտիվների տարբերակման հիմքում ընկած են մի շարք չափանիշներ, որոնք պայմանավորված են անձի դիրքորոշումներով: Առանձնացվում են նաև անձնական, հասարակական, գաղափարական, բարոյական և այլ տեսակի մոտիվներ: Անձը,
ընդգրկվելով որևէ գործունեության մեջ, առաջնորդվում է որոշակի սկզբունքներով և, բնականաբար, դրդիչ ուժերով: Մոտիվացիաներն առանձնացվում են ըստ անձի գործունեության տեսակների, որոնք բացատրում են անձի այս կամ այն գործունեության մեջ ներգրավվելու դրդապատճառը: Գործունեության
դրդապատճառները որոշում են գործունեության արդյունքների
որակը: Ըստ գործունեության տեսակների՝ մոտիվները կարող
են լինել շփման, ուսուցման, մասնագիտական գործունեության,
105

խաղի և այլն: Այդ ամենով հանդերձ՝ մոտիվները կարող են
տևական ժամանակ ակտիվ լինել կամ ընդհակառակը՝ կարճաժամկետ ընթացք ունենալ:
Այս ամենից զատ՝ տարբերակում են անձի հասարակական
ակտիվությունը պայմանավորող մոտիվներ:
Մոտիվները դասակարգվում են ըստ խմբերի: Առաջին
խմբում են այն մոտիվները, որոնք վերաբերում են անձի կարևոր հասարակական պահանջմունքներին՝ ըստ դրանց բովանդակության չափանիշի: Այդ դեպքում տարբերակում են գաղափարական (աշխարհայացքով պայմանավորված), քաղաքական
(քաղաքականության նկատմամբ անձի դիրքը), բարոյական
(բարոյական նորմերի և արժեքների վրա հիմնված) և գեղագիտական (գեղեցիկի պահանջը արտացոլող) մոտիվներ:
Ըստ ծագման աղբյուրի (ինչպես նաև կարգավորման առանձնահատկության)՝ առանձնացնում են սոցիալական (պատրիոտ), կոլեկտիվին շահադրդող, գոր ծունեական (գործունեական-գործընթացային) և խրախուսող (խթանող-խրախուսող)
մոտիվներ: Հայրենասիրական մոտիվների առաջացման աղբյուրը հայրենիքն է, որտեղ ծնվել և ապրում է մարդը:
Կոլեկտիվին շահադրդող մոտիվներն առաջանում են կոնկրետ
կոլեկտիվի հետաքրքրություններից: Կոլեկտիվի առջև պատասխանատվության գիտակցումը մղում է այնպիսի վարքի, որը
կառուցվում է նրա կյանքի նորմերին, փոխհարաբերություններին, ավանդույթներին, միկրոմթնոլորտին համապատասխան:
Գործունեական մոտիվներն առաջանում են մարդու որոշակի
գործունեության հիման վրա: Դրանք աշխատանքային գործունեության առանձնահատկությունների հետևանք են, որոշակի
աշխատանքի պայման: Խրախուսող մոտիվացիայի առաջացման աղբյուրը նյութական և բարոյական խթանումն է, պարգևատրումը, որը մարդն ստանում է աշխատավարձի, հավելավճարների, գովասանքի տեսքով:
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Առանձին խմբում միավորվում են ըստ գործունեության
բնույթի մոտիվները՝ հասարակական-քաղաքական, մասնագիտական, ուսումնաճանաչողական:
Ըստ դրսևորման ժամանակի՝ մոտիվները լինում են մշտական, երկարատև և կարճատև: Առաջինները գործում են մարդու
ողջ կյանքի ընթացքում (օրինակ՝ բնական պահանջմունքների
բավարարումը), երկրորդները՝ մի քանի տարի (անձի ճանաչողական պահանջմունքի բավարարումը), երրորդները՝ ժամանակի որոշակի հատվածում (նորի հետ կապված պահանջմունքը):
Ըստ դրսևորման ուժի՝ մոտիվները բաժանվում են ուժեղների (որոնք կազմում են գործող մոտիվացիան), չա փավորների
(որոնք բնութագրվում են դրսևորման միջին ուժով) և թույլերի
(որոնք էապես չեն ազդում գործունեության վրա, թեև այն մղում
են առաջ):
Ըստ վարքում դրսևորվելու ձևի՝ առանձնացնում են իրական
և պոտենցիալ մոտիվներ: Իրական են այն մոտիվները, որոնք
առաջ են մղում վարքը և գործունեությունը: Պոտենցիալ են այն
մոտիվները, որոնք ձևավորված են անձի մեջ, սակայն չեն
դրսևորվում երկու պատճառով. կա՛մ անձը պատրաստվում է
ապագա գործունեության, կա՛մ էլ դրանով զբաղվել է նախկինում, ապա փոխել հետաքրքրությունը 119:
Ըստ գիտակցվածության աստիճանի՝ մոտիվները լինում են
գիտակցված և չգիտակցված (վերջիններս կոչում են մղումներ):
Մոտիվների գիտակցվածության վերաբերյալ գոյություն ունեն
հակասական տեսակետներ: Ներկայացնենք դրանցից մի քանիսը: Ա. Լեոնտևը կարծում է, որ մոտիվները չեն գիտակցվում:
Ըստ Ա. Պետրովսկու՝ մոտիվները ոչ ամբողջությամբ են գիտակցվում մարդու կողմից: Ըստ Զ. Ֆրոյդի՝ մարդիկ դժվարաВ. П. Сладкевич, Мотивационный менеджмент, Курс лекций, Киев,
МАУП, 2001, 168 с.
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նում են սեփական մոտիվացիայի աղբյուրներն ամբողջությամբ
բացատրել: Բերված դատողությունները փաստում են չգիտակցված դրդապատճառների գոյությունը:
Ուշագրավ դասակարգման ենք հանդիպում Տոմեյի աշխատանքներում. նա կարծում է, որ մոտիվները կարելի է դասակարգել տարբեր չափորոշիչներով՝ ըստ ծագման, կողմնորոշման, գիտակցվածության մակարդակի, տևողության, հաճախականության, գործընթացի, ուժի և կենտրոնացվածության 120:
Ինչպես արդեն նշել ենք, մարդու գործունեությունը պայմանավորված է ոչ թե մեկ, այլ մի քանի մոտիվներով, որոնք միմյանց նկատմամբ տարբեր փոխհարաբերությունների մեջ են:
Այս կամ այն արարքը պայմանավորված է դրդապատճառների պայքարով. դրանք կարող են ուժեղացնել կամ թուլացնել
միմյանց, դրանց մեջ կարելի է առանձնացնել այն հիմնականը,
որն իրեն է ենթարկում մյուսներին:
Դրդապատճառները կատարում են երեք հիմնական գործառույթ՝ մղող, ուղղորդող և կարգավորող:
Մղող գործառույթի էությունն այն է, որ մոտիվները պայմանավորում են անձի արարքները, նրա վարքը և գործունեությունը: Անձի ինքնաիրացումը կախված է մոտիվների ուժգնությունից, իրականացումից, այսինքն՝ հոգեբանական ակտիվության
հիմնական ազդակների վերածվելուց, որոնք որոշում են վարքը:
Ուղղորդող գործառույթը վարքի, գործունեության որոշակի
գծի ընտրությունն է և իրագործումը: Այս գործառույթը պայմանավորված է մոտիվացիայի կայունությամբ, աստիճանակարգությամբ, մոտիվների բազմազանությամբ և ուժով:
Կարգավորող գործառույթն այն է, երբ վարքը և գործունեությունը, պայմանավորված մոտիվացիայի առանձնահատ-

120 Организационная психология, Л. Фон Розенштиль, В. Мольт,
Б. Рюттингер, гуманитарный центр, Харьков, 2014, 464 с., с. 275.
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կություններով, ունեն կա՛մ անձնային բնույթ, կա՛մ ուղղված են
կոլեկտիվի, արտադրության շահերի իրականացմանը 121:
Մոտիվների տեսակների դասակարգումը թույլ է տալիս հոգեբանական մոտեցումներ ձևավորել անձի աշխատանքային
գործունեության մոտիվացիայի համակարգի նկատմամբ: Աշխատանքային մոտիվացիաները, պայմանավորված անձի հոգեբանական առանձնահատկություններով, ենթարկվում են փոփոխության: Սակայն կառավարման տեսանկյունից մոտիվացիայի համակարգերում անձի պահանջմունքները հաճախ
աստիճանակարգության սկզբունքով չեն ներառվում, ինչն էլ իր
հերթին հանգեցնում է արտաքին մոտիվացիաների գերակշռության: Բազմաթիվ գիտական աղբյուրներում նշվում է, որ անձի արտաքին մոտիվացիաները ժամանակային առումով ավելի
կարճ են, քան ներքինները, սակայն բազմաթիվ են նաև կառավարման այն համակարգերը, որտեղ գերակշռում են արտաքին
մոտիվացնող համակարգերը, և դրանք աշխատում են բավարար արդյունավետությամբ: Նման կառավարման համակարգերում հաճախ է նկատվում կադրերի հոսունություն: Արտադրանքի արդյունավետության առումով դա գուցե նկատելի չէ,
սակայն կառավարման նման համակարգի համար մեծ վտանգ է
ներկայացնում կայունության տեսանկյունից: Ֆինանսները դիտարկելով որպես արտաքին մոտիվացիա՝ կարող ենք ականատես լինել մի երևույթի. եթե բավարարված չեն անձի այլ պահանջմունքները (հետաքրքրություն, անձնական նվաճումներ և
այլն), ապա աշխատողը որոշ ժամանակ կաշխատի բարձր մոտիվացվածությամբ, սակայն կփնտրի պահանջմունքների բավարարման այլ աղբյուրներ: Եթե ասվածը ներկայացնենք բանաձևի տեսքով, ապա կստանանք մի պատկեր, որտեղ F-ը ֆի-

В. П. Сладкевич, Мотивационный менеджмент, курс лекций,
К. МАУП, 2001, 168 с., с. 27.
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նանսներն է, P1-ը, P2-ը, P3-ը՝ աշխատող անձինք, իսկ E-ն՝ արդյունավետությունը:
F+P1=E

F+P2=E

F+P3 =E

Սրանից կարելի է եզրակացնել, որ փոխվում են անձինք,
սակայն ֆինանսները և արդյունավետությունը մնում են նույնը:
Սակայն հաճախ փոփոխվող աշխատակազմի պայմաններում կառավարման հիմնական գործիքը ֆինանսներն են, և կոլեկտիվը պատրաստ է աշխատելու միայն բարձր վարձատրության դեպքում:
Կոմելլին և ֆոն Ռոզենշտիլը նշում են, որ աշխատանքի համար կարևոր մոտիվացիաները խթանելու և ակտիվացնելու
աղբյուր կարող են լինել՝
 «Ես»-ը,
 խնդիրը (եթե այն աշխատակցին առաջադրում է գործողությունների ազատություն),
 լիդերը (օրինակ՝ եթե ղեկավարը խրախուսանքի է արժանանում իր ենթակաների կողմից այն բանի համար,
որ մատնանշում է նրանց համար հստակ ձևակերպված
նպատակներ, որոնց իրականացման համար նրանք
պետք է ջանք գործադրեն),
 խումբը (եթե դրան բնորոշ են արդյունավետության
բարձր նորմեր),
 կազմակերպությունը (եթե այն ունի նպատակներ, որոնք
դրական են գնահատում իր աշխատակիցները),
 հասարակությունն ընդհանրապես (եթե այնտեղ տիրում
է ակնհայտ անհոգ տրամադրություն) 122:

122 Организационная психология Л. Фон Розенштиль, В. Мольт,
Б. Рюттингер, гуманитарный центр, Харьков, 2014, 464 с., с. 294.
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Այսպիսով, կազմակերպությունը կարող է ինքնուրույն սահմանել խնդիրները, ղեկավարների լիդերության ոճերը, խմբային
գործընթացները և ընդհանուր կազմակերպչական պայմաններն
այնպես, որ դրանք մոտիվացնեն աշխատակիցներին:
Անձի մոտիվացված գործողությունն ունի նպատակներ, որոնց ձգտում է հասնելու, ինչպես նաև նպատակին հասնելու ուղիներ, որոնք որոնում է:
Աշխատանքային մոտիվացիան ազդում է վարքի շատ մոդելների վրա, որոնք կարևոր են կազմակերպության համար,
ինչպես նաև վարքի մոդելների արդյունքների վրա (օրինակ՝
արդյունավետություն, մասնագիտության ընտրություն, կազմակերպությանը պատկանելություն, բացակայություններ) 123:

Организационная психология, Л. Фон Розенштиль, В. Мольт,
Б. Рюттингер, гуманитарный центр, Харьков, 2014, 464 с.
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Հաջողություններ
Ընդունակություններ
Առողջություն
Ընտանիք

Մասնագիտություն

Անձնային
զարգացում

Մշակույթ
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Սոցիալական
միջավայր
Կարիերա

ԳԼՈՒԽ 3
ԱՆՁԻ՝ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
ԴՐՍԵՎՈՐՎՈՂ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Հաղորդակցումը
աշխատանքային գործունեության մեջ
«Ո՞վ և ի՞նչ փոխանցեց, ի՞նչ միջոցով, ո՞ւմ փոխանցեց և ի՞նչ
արդյունավետությամբ». այսպես է մեկնաբանվում հաղորդակցման գործընթացը Լասվելի հայտնի բանաձևում: Հաղորդակցումը հաճախ մեկնաբանվում է որպես մեխանիկական գործընթաց՝ տեղեկատվության փոխանցում և տեղեկատվության ստացում 124: Տ. Շիբուտանին հաղորդակցումը ներկայացնում է որպես գործունեության միջոց, որը դյուրին է դարձնում մարդկանց
փոխադարձ հարմարումը: Որ պես անձնային ասպեկտ՝ նա
կարևորում է, թե ինչ է մարդն ասում և ինչպես է ասում 125: Խոսքը վերաբերում է հաղորդակցման բազմաբաղադրիչ լինելուն.
հաղորդակցումը միայն խոսքի միջոցով չի կատարվում, այն
բազմագործոն է, և դրա իմաստը պայմանավորված է ոչ միայն
բառերով, այլև մարդու կողմից արտահայտված գիտակցված և
չգիտակցված տարրերով: Փոխանցվող տեղեկությունը հաղորդողի կողմից կոդավորվում է բառերի, հուզական երանգների,
դիմախաղի, ժեստերի և այլ միջոցներով: Կոդավորման առանձնահատկությունը պայմանավորված է հաղորդողի անձով և սո-

Harold D. Lasswell, The Structure and Function of communication in
Society, Mass Comminication, Wilbur Schramm, Urbana, 1949, pp. 102-115.
125 Т. Шибутани, Социальная психология. Пер. с анг. В. Б. Ольшанского,
Ростовн/Д, Феникс, 1998, 544 с.
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ցիալական միջավայրով: Տեղեկություն ստացողը ապակոդավորում է այն, ինչը դարձյալ պայմանավորված է անձնային և սոցիոմշակութային միջավայրով: Հաղորդակցման նկատմամբ հետաքրքրությունը պայմանավորված է նրանով, որ հենց հաղորդակցական գործընթացի նշանակության գիտակցման շնորհիվ
է իրականացվում հասարակության տարբեր սոցիալական համակարգերի կառավարումը: Հաղորդակցման դերը որոշիչ է ամեն տեսակի փոխներգործություններում, սակայն այն առավել
կարևոր է պետական ծառայության համակարգում, քանի որ
այստեղ գործում են հաղորդակցման յուրօրինակ շերտավորումներ, որոնք ներառում են ողջ պետությունը՝ կառավարությունից մինչև քաղաքացի: Սոցիոլոգիան ուսումնասիրում է հասարակության մեծ և փոքր խմբերի հաղորդակցության զարգացման ակունքները, հաղորդակցական գործընթացի տարրերը,
հաղորդակցական խոչընդոտները, նրա մակարդակները և տեսակները: Հաղորդակցումը՝ որպես սոցիալական գործընթաց,
ներառում է անհատների, սոցիալական խմբերի, հանրույթների
արարքների ու գործողությունների ամբողջականությունը 126:
Պետական իշխանության մարմինների կարևոր խնդիրներից
է արդյունավետ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների գործնական կիրառումը 127: Այս խնդրի կարևորությունը հատկապես մեծացել է վերջին տարիներին, երբ Հայաստանում սկսվել է քաղաքացիական հասարակության ձևավորման իրական գործընթաց: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010
В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, В. М. Погольша, Межличностное
общение СПб., Питер, 2001, 544 с.
А. П. Панфилова, Деловая коммуникация в профессиональной
деятельности: Учебное пособие. СПб., 2001, 496 с.
127 В. С. Комаровский, Государственная Служба и средства массовой
информации (Курс лекций), Воронеж. Издательство Воронежского
Государственного Университета, 2003, 114 с.
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թվականի մարտի 4-ի N 198-Ն որոշմամբ սահմանվեց կառավարության գործավարության կարգը, որով ապահովվում է տեղեկատվության փոխանցումը պետական ծառայության համակարգում: Դա իրականացվում է հորիզոնական և ուղղահայաց
մակարդակներով՝ էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի միջոցով: Նշված կարգի VII կետի համաձայն՝
ապահովվում է նաև կապը քաղաքացիների հետ, որը կատարվում է առցանց համակարգով: Մեկ այլ կարգով (ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 25-ի N 296-Ն որոշում) կառավարությունը սահմանել է հանրային քննարկումների իրականացման սկզբունքները, որոնք ապահովում են հրապարակայնությունը, մատչելիությունը և թափանցիկությունը 128: Այս կարգը թույլ է տալիս արտաքին հաղորդակցումներ իրականացնել
պետական քաղաքացիական ծառայության ժողովրդավարացման պայմաններում: Հաղորդակցման խնդիրը հատուկ կարևորություն է ձեռք բերում պետական իշխանության մարմինների և
քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների արդյունավետ փոխգործակցության ժամանակակից մոդելի որոնման
պարագայում: Վերջինիս շնորհիվ հնարավոր կլինի նվազեցնել
սոցիալական լարվածությունը և ամրապնդել քաղաքական ու
քաղաքացիական համաձայնությունը 129:
Հաղորդակցական փոխազդեցությունների գործընթացների
ուսումնասիրությունը «պետություն-հասարակություն» կտրվածքով իր պատմությունն ունի սոցիալ-հոգեբանական համատեքստում (Бортник Е. М., 2002): Սակայն հաղորդակցությունը՝

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ՀՕ-172-Ն (ընդունվել է
2011թ.):
129 Е. М. Бортник, Управление связями с общественностью, М., 2002,
121 с.
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որպես սոցիոլոգիայի առանձին ուղղություն, ուսումնասիրության առարկա է սկսել դառնալ ընդամենը 20-րդ դարի կեսերից:
Այս խնդրին պետական ծառայության, անձնակազմի կառավարման տեսության և այլ ոլորտներին նվիրված իրենց հետազոտություններում անդրադարձել են մի շարք հոգեբաններ, քաղաքագետներ, լեզվաբաններ: Հաղորդակցման սոցիալական առանձնահատկությունները քաղաքացիական ծառայության համակարգում էական նշանակություն ունեն, սակայն բաց է մնում
այն հարցը, թե «հաղորդակցում» հասկացության որ բաղադրամասերն են անհրաժեշտ այս համակարգում: Քաղծառայության
գրեթե բոլոր պաշտոնների անձնագրերում որպես հոգեբանական կարևոր որակ նշվում է հաղորդակցման կարողությունը:
Կառավարման հոգեբանության հրատապ խնդիրներից մեկն էլ
քաղաքացիական ծառայության մեջ հաղորդակցական գործընթացների շարժի, կառուցվածքի, առանձնահատկությունների,
տեսակների բացահայտումը և դրանց արդյունավետության
բարձրացմանն ուղղված համապատասխան մոդելների մշակումն է: «Հաղորդակցում» հասկացությունը ներառում է ոչ
միայն հոգեբանական, այլև սոցիոլոգիական բովանդակություն 130:
Պետական ծառայության՝ որպես կառավարչական գործունեության հիմքում ընկած են պետական ծառայողների հաղորդակցական փոխազդեցության հետևյալ գործընթացները՝ տեղեկատվության փոխանակումը, համատեղ որոշումների ընդունումը, դրանց կատարումը կազմակերպելը, պլանավորումը և

В. С. Комаровский, Государственная Служба и средства массовой
информации (Курс лекций), Воронеж.Издательство Воронежского Государственного Университета, 2003, 114 с.
В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, В. М. Погольша, Межличностное
общение СПб., Питер, 2001, 544 с.
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այլն: Պետական ծառայողների գործողությունները դասակարգվել են ըստ Մ. Վեբերի և Յու. Հաբերմասի սոցիալական գործողությունների տեսությունների 131:
Հաշվի առնելով պետական ծառայության համակարգում
հաղորդակցման հմտությունների որոշիչ դերն ու նշանակությունը՝ անհրաժեշտություն է առաջանում հատուկ ուշադրություն դարձնելու այն հանգամանքի վրա, թե աշխատանքային
փորձ չունեցող կադրերը որքանով են պատրաստ ստանձնելու
քաղաքացիական ծառայողի պաշտոնը և բավարարելու այդ
պաշտոնի անձնագրի պահանջները, մասնավորապես՝ հաղորդակցման առումով: Պետական կառավարման ակադեմիայում
ուսանողներն ստանում են մասնագիտական կրթություն, որը
ենթադրում է աշխատանք պետական կառավարման համակարգում: Կատարված հետազոտությանը մասնակցած ուսանողների շրջանում Կառավարման ակադեմիայի կրթության որակի ապահովման բաժինը ուսումնասիրություն է կատարել
նաև մագիստրատուրան ավարտելուց հետո: Շրջանավարտներն իրենց հաղորդակցման հմտությունները գնահատում են
այսպես. գերազանց՝ 44.4%-ը, լավ՝ 37.1%-ը, բավարար՝ 7.4%-ը,
անբավարար՝ 4.9%-ը, դժվարացել է պատասխանել 6.2%-ը: Թիմային աշխատանքի կատարումը գնահատվել է հետևյալ կերպ.
գերազանց՝ 37%, լավ՝ 43.2%, բավարար՝ 14.8%, անբավարար՝
3.8%, դժվարացել է պատասխանել 1.8%-ը: Բանակցություններ
վարելու հմտությունների գնահատումից ստացվել է հետևյալ
պատկերը. գերազանց՝ 34.6%, լավ՝ 49.3%, բավարար՝ 12.3%, անբավարար՝ 1.3%, դժվարացել է պատասխանել 2.5%-ը:

А. П. Панфилова, Деловая коммуникация в профессиональной
деятельности. СПб., 2001, 494 с.
Ю. Хабермас, Моральное сознание и коммуникативное действие, СПб.,
Наука, 2000, 382 с.
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Մագիստրանտների հոգեբանական դիմանկարը պարզելու
համար ուսումնառության սկզբում ախտորոշիչ աշխատանք էր
կատարվել: Առաջին կուրս ընդունված ուսանողները դրսևորել
էին ինքնուրույնության ցածր մակարդակ, նրանց համագործակցության մակարդակը միջին էր, և բարձր էր մարդամոտության
մակարդակը: Այս տվյալներն ստացվել են Կետտելի անձնային
գործոնների հարցարանի և Կ. Թովմասի՝ կոնֆլիկտային իրավիճակներում վարքի ռազմավարությունը որոշելու մեթոդիկայի
կիրառման միջոցով:
Համադրելով ստացված տվյալները՝ համոզվում ենք, որ պետական ծառայության համակարգի պոտենցիալ կադրերն ունեն
հաղորդակցման հմտությունների զարգացման նախադրյալներ,
ինչը քաղծառայության ոլորտում աշխատելու նախապայման է:
Սակայն որքան էլ շրջանավարտները կարևորում են այս որակը, այնուամենայնիվ, ուսումնառության ավարտին իրենց դեռևս
չեն համարում այս հմտության լիարժեք կրող, իսկ ինքնուրույնության ցածր մակարդակը վկայում է այն մասին, որ մասնագիտական կարևոր որակների ձեռքբերումը հիմնականում դիտարկվում է մասնագիտական կրթության շրջանակներում:
Այսպիսով, հաղորդակցման հմտությունները քաղծառայողների կարևոր որակներից են, ինչը հստակ գիտակցում են ապագա կադրերը: Սակայն, բացի մասնագիտական փորձից, գոյություն ունեն այլ ուղիներ ևս, որոնք մշակված են կառավարման
հոգեբանության շրջանակներում և ի զորու են լուծելու քաղծառայության համակարգի կարևորագույն խնդիրներ:
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3.2. Միջանձնային ընկալման առանձնահատկությունները
աշխատանքային գործունեության մեջ

3.2.1. Սոցիալական ընկալման էությունը
Սոցիալական ընկալումը անձի հոգեբանական զարգացումը
և հասարակական էությունը պայմանավորող գործոններից ամենակարևորն է: Որպես հասարակության մասնիկ՝ անձն իր
գործունեությունը կարգավորում է սոցիալական ընկալման երևույթի ազդեցության ներքո: Սոցիալական ընկալումը համեմատաբար քիչ ուսումնասիրված է և համարվում է բարդ, քանի որ,
ինչպես նշվում է գիտական աղբյուրներում, գոյություն չունի
մարդու հստակ ու անփոփոխ այնպիսի պատկեր, որը մշտապես նույն կերպ ընկալվի 132: Խն դիրն ավելի է բարդանում, երբ
սոցիալական ընկալումը դիտարկվում է որպես երկու օբյեկտների փոփոխվող և միմյանց վրա ազդող գործընթաց: Ընկալող և
ընկալվող օբյեկտները, լինելով հոգեբանական բարդ կառույցներ, ազդում են միմյանց վրա, միևնույն ժամանակ իրենք էլ փոփոխական են: Մարդու դերային սպասման հետ մեկտեղ փոխվում է այն բնորոշող հասկացությունը: Այսպես. «սուբյեկտ»,
«աշխատող անձ» հասկացությունների վերաբերյալ գոյություն
ունեն հասարակության կողմից ընդունված համընդհանուր
պատկերացումներ: Մեր ընկալման մեջ այդ հասկացություններն ունեն իրենց բնութագրերը և անհրաժեշտ չափանիշները,
որոնք ենթադրում են համապատասխան վարքային դրսևորում
և մեր մեջ առաջացնում են որոշակի մտավոր պատկերներ:
Ինչպես նշվում է հոգեբանական գրականության մեջ,
մարդը համարվում է կենսաբանականի և սոցիալականի միաս-

И. М. Марковская, Основы социально-психологических знаний,
2004, 61 с.
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նություն: Մարդուն ուսումնասիրում են գիտության տարբեր ոլորտների` սոցիոլոգիայի, հոգեբանության, բժշկության, ֆիզիոլոգիայի, մանկավարժության և այլ գիտակարգերի շրջանակներում 133:
Հոգեբանության մեջ մարդու` որպես անհատի դիտարկման
հատկանիշ է այն, ինչը միավորում է մարդուն այլ մարդկանց և
բնության հետ:
Անձը՝ որպես հոգեբանական հասկացություն, ցույց է տալիս
ամբողջական մարդուն՝ նրա անհատական առանձնահատկությունների և նրա կողմից կատարվող սոցիալական գործառույթների հետ միասնության մեջ, ինչպես նաև մարդու սոցիալհոգեբանական այն հատկանիշների ամբողջականությունը, որոնք արտահայտում են այն, ինչը միավորում է մարդուն հասարակության հետ և բնութագրում է նրա սոցիալական գոյությունը:
Այլ է անհատականության՝ որպես հոգեբանական հասկացության բնորոշումը: Այն դրսևորվում է ոչ միայն անհատական
հատկանիշների ամբողջականությամբ, այլև դրանց միջև փոխադարձ կապերի յուրահատկությամբ, այսինքն` մարդու անհատականությունը եզակի որակ է, որն արտացոլում է տվյալ
մարդու եզակիությունն ու անկրկնելիությունը, այսինքն՝ մարդու հատկանիշների ինքնագոյությունը, որոնք իրացվում են
նրա ստեղծագործ գոյության ընթացքում:
Սուբյեկտը մարդու սեփական հոգևոր ուժերը, սեփական ընդունակությունները բաշխող և սոցիալական միջավայրի բազմատեսակության ակտիվ օգտագործվող հատկանիշների ամբողջությունն է, որը դրսևորվում է մարդու սոցիալ-էներգետիկ
հատկանիշների մեջ:
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Սովորաբար հասկացություններն ու կատեգորիաները վերացարկում են սխեմաներ, կառույցներ, հայեցակարգեր: Իսկ
ի՞նչն է բնորոշում կոնկրետ մարդու վարքագիծը, որը տարբերվում է անկրկնելիությամբ և յուրահատկությամբ: Կազմակերպության մեջ մարդկանց վարքագիծը բացատրելու և հասկանալու համար դիմենք ընդհանուր հոգեբանության մոդելներին, տեսություններին և հայեցակարգերին:
Կազմակերպության մեջ կոնկրետ մարդկանց վարքագիծը
հասկանալու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել նրանց
վարքագիծը տարբեր գործոնների հետ բախվելիս, որոնց նրանք
հանդիպում են տվյալ կազմակերպական միջավայրում: Ինչպես
տեսնում ենք, մարդը հասարակության մեջ հանդես է գալիս
տարբեր դերերով, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իրեն ներկայացվող պահանջները: Կազմակերպական միջավայրում անձը
ստանձնում է որոշակի դեր, և նրա վարքագիծը համապատասխանում է տվյալ դերի մոդելին: Հատկանշական են դերային մոդելի վերաբերյալ անձի սուբյեկտիվ պատկերացումները և դերային ընկալումը:
Կազմակերպական միջավայրում անձի ընկալումը, բացի
ընդհանուր օրինաչափություններից, պայմանավորված է համակարգում նրա զբաղեցրած դիրքով: Սոցիալական ընկալման
հետևանքով հուզական վերաբերմունքը ձևավորվում է սպասելիքների համապատասխանության կամ անհամապատասխանության միջոցով: Կազմակերպությունում անձի զբաղեցրած
դիրքին համապատասխան ձևավորվող պատկերը տվյալ անձից
ունեցած սպասելիքների ամբողջությունն է: Սպասելիքների համապատասխանության դեպքում ձևավորվում է դրական կամ
բացասական հուզական վերաբերմունք: Այլ անձից ունեցած
սպասելիքները հաճախ թույլ չեն տալիս անձին ընկալել իր
իրական անձնային հատկություններով: Այս երևույթը ավելի
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հաճախ արտահայտվում է ղեկավար-ենթակա փոխհարաբերություններում: Ղեկավարի դերից ունեցած սպասելիքները
պայմանավորում են ենթակաների վարքը և հուզական վերաբերմունքը: Ղեկավարից ունեցած սպասելիքներն արտահայտվում են այնպիսի բաղադդրիչներում, ինչպիսիք են սեռը, տարիքը, գիտելիքները, իմիջը, հուզական կայունությունը պատվիրակելու հմտությունը և այլն: Մեր մշակույթում դեռևս գերիշխող է
կազմակերպություններում ղեկավարի դրական ընկալման համար միջին տարիքը, հագուստի դասական ոճը, հուզական սառնությունը, մասնագիտական գիտելիքները: Ղեկավարի ընկալումը կատարվում է սպասելիքների նման պրիզմայի միջոցով:
Փոքր-ինչ այլ է միևնույն աստիճանում գտնվող միջին օղակի
աշխատակիցների՝ միմյանց ընկալելու գործընթացը: Այն ա ռավել հիմնված է անձնային որակներից ունեցած սպասելիքների
պատկերի վրա: Դրական հուզական վերաբերմունքի համար առավել կարևոր են ընկալվողի մարդասիրական դրսևորումները,
շփվողականությունը, բարեխղճությունը, անկոնֆլիկտայնությունը և այլն:
Պատկերը համապատասխանաբար փոխվում է ղեկավարների կողմից ենթակաների ընկալման ժամանակ: Ղեկավարն
ընկալում և դրական հուզական վերաբերմունք է ձևավորում ենթակայի նկատմամբ այն սպասելիքներին համապատասխան,
որոնք ղեկավարի համար արդյունավետ և հարմար աշխատանք
են ենթադրում: Դրանք և՛ մասնագիտական գիտելիքներն են, և՛
անձնային որակները: Կազմակերպական միջավայրում սոցիալական ընկալումը տեղի է ունենում կազմակերպական մշակույթի ազդեցության ներքո, որը կարծես թե ամրագրում է ընկալման պատրաստի մոդելներ՝ դրանով իսկ կառավարելի դարձնելով կազմակերպական միջավայրում սոցիալական ընկալման
երևույթը: Սակայն, չնայած դրան, կազմակերպական միջավայ-
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րում ընկալումը տեղի է ունենում յուրաքանչյուր անձի անձնային ընկալման յուրահատկությունների ազդեցության ներքո:
Արտաքին շրջապատող միջավայրը քաղաքական, սոցիալմշակութային, բնակլիմայական, իրավական, գիտատեխնիկական, հաղորդակցական և տնտեսական պայմանների ամբողջությունն է, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի ազդում են մարդու, կազմակերպության կենսագործունեության վրա և նպաստում են նրա յուրահատուկ վարքագծի ձևավորմանը:
Ներքին կազմակերպական միջավայրը մարդու աշխատանքային համատեղ գործունեության կազմակերպական պայմանների ամբողջությունն է: Ընկալման համար առավել կարևոր են
կազմակերպական քաղաքականությունը, կազմակերպական
կառուցվածքը, կազմակերպական մշակույթը, խրախուսումների և պատիժների համակարգը, աշխատանքի կազմակերպումը,
աշխատողի դերերը, աշխատանքային խումբը, կազմակերպական կարգավիճակը, կառավարումը, կազմակերպության ռեսուրսները:
Տարատեսակ են կազմակերպությունում հանդիպող վարքագծի տեսակները: Տարբեր կազմակերպական միջավայրերում
գործունեություն ծավալող անձանց բազմազանությունը հանգամանքների փոփոխման դեպքում հանգեցնում է նրանց վարքագծի զգալի տարբերությունների: Հետևաբար կազմակերպություններում մարդկանց վարքագիծը հասկանալու համար բոլոր
աշխատակիցներին անհրաժեշտ են անհատական տարբերությունների (ընկալելու, ընդունակությունների, դիրքորոշումների, մոտիվացիայի և այլն) մասին տեսական ու գործնական ծավալուն գիտելիքներ և կազմակերպությունում գործառական դերի կատարման արդյունավետության, համատեղ գործունեության ընթացքում կոլեգաների հետ փոխազդեցության և շատ այլ
բաների վրա դրանց ազդեցության մեխանիզմների իմացություն:
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Այլ կերպ ասած` ժամանակակից կազմակերպությունների աշխատակիցները և հատկապես կառավարիչները պետք է բարձր
սոցիալ-հոգեբանական մշակույթ ունենան, որն ընդհանուր
մշակույթի անբաժանելի մասն է կազմում և ժամանակակից
գրականության մեջ հայտնի է որպես հոգեբանական ինտելեկտ:
Սոցիալ-հոգեբանական մշակույթը ներառում է երեք անհրաժեշտ բաղադրիչներ` սեփական անձի ճանաչում, այլ մարդկանց և նրանց միավորումների ճանաչում, մարդկանց հետ
շփվելու և համատեղ գործունեության ժամանակ սեփական
վարքագիծը կանոնակարգելու կարողություն 134:
Կազմակերպությունում մարդու վարքագիծը, լինելով ինչպես անհատական, այնպես էլ կազմակերպական միջավայրի
բազմաթիվ փոփոխականների ազդեցության արդյունք, իր հերթին համատեղ աշխատանքային գործունեության ժամանակ այլ
մարդկանց վարքագծի վրա ազդող գործոն է: Այս գործընթացում
հատուկ դեր է հատկացվում անձի ընկալմանը, քանի որ աշխարհի պատկերը, «Ես»-կերպարը և կազմակերպությունում սոցիալական իրավիճակի պատկերը անհատական տեսանկյունից անձի վարքագծի գլխավոր գործոններ են:
Որքան բարդ, անորոշ է դառնում մեզ շրջապատող միջավայրը, այնքան ավելի շատ ենք հույս դնում մեր ընկալման
գործընթացի համարժեքությունը պահպանելու սեփական
հնարքների վրա: Կազմակերպության բարդ, անորոշ և անընդհատ փոփոխվող պայմաններում վարքագծի ընկալումը աղավաղվում է, ինչը մեծացնում է սխալ որոշում ընդունելու ռիսկը:
Հստակության պակասը հանգեցնում է նրան, որ մարդն սկսում
է ընկալել միայն իրեն վերաբերող արարքներն ու երևույթները,
134 Л. Д. Демина, Психологическая культура личности, контекст субьективного перживания времени жизни, Демина Л. Д., Ральникова И. А.,
Вестник Алтайской науки, Проблемы социологии и психологии, 2001, № 1.
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քանի որ արագ փոփոխվող պայմաններում անձի ընկալման արագությունը չի բավականացնում բոլոր երևույթները հստակեցնելու համար:
Հիմնահարցի վերլուծությունը պահանջում է սոցիալական
ընկալման էության մանրամասն քննարկում: Դիտարկենք ընկալման հատկանիշները և գործընթացը, ընկալման ընտրողականության մեխանիզմները, ներքին և արտաքին գործոնները,
որոնք ազդում են դրանց վրա, ուսումնասիրենք ընկալման կազմակերպման սկզբունքները, սոցիալական ընկալման առանձնահատկությունները և վերագրման էֆեկտները:
Զգայական գործընթացները (զգայությունն ու ընկալումը)
ծառայում են որոշակի զգայական պատկերների տեսքով օբյեկտիվ իրականությունն արտացոլելուն: Զգայությունն ապահովում է օբյեկտների առանձին հատկանիշների` գույնի, պայծառության, ձայնի, ջերմաստիճանի, հոտի, համի, պատկերների
մեծության արտացոլումը, տարածության մեջ տեղակայումը,
շարժողական և ցավի ռեակցիաները և այլն: Ընկալումն արտացոլում է օբյեկտների ընդհանուր պատկերները` մար դու, կենդանիների, բույսերի, տեխնիկական օբյեկտների, գաղտնաբառերի, խոսքային ազդակների, նկարների, գծանկարների և այլն:
Ընկալումը կարևոր և դժվար միջնորդավորող ճանաչողական
գործընթաց է, որի օգնությամբ մարդը կարևորում է շրջապատող միջավայրի տարրերն ու երևույթները 135: Ընկալումը կարելի է դիտարկել որպես տեղեկատվական զտիչ, որի միջոցով անձը դինամիկ կերպով փոխազդում և ընկալում է այն ազդակները, որոնք գոյություն ունեն շրջապատող աշխարհում:

А. Г. Маклаков, Общая психология: Учебник для вузов. СПб., Питер,
2008, 583 с.
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Արտաքին միջավայրում մենք ընկալում ենք գույները, լսում
ենք ձայներ, սա կայն օբյեկտիվորեն դրանք լուսային հոսք են
կամ օդի տատանում: Հայտնի է, որ ականատեսները հաճախ
բոլորովին տարբեր կերպ են «տեսնում» հանցագործության սցենարը և հետևաբար տարբերվող ցուցմունքներ են տալիս: Միևնույն տեղեկատվությունը տարբեր մարդկանց կողմից տարբեր
կերպ է մեկնաբանվում՝ անկախ նրա օբյեկտիվ գոյությունից:
Ընկալման այս առանձնահատկությունները վկայում են, որ ընկալվող աշխարհն իրական չէ, այնուամենայնիվ դա այն աշխարհն է, որը մենք գիտենք և որին համարժեքորեն ենք արձագանքում: Ընկալվող աշխարհը իրականի զգայական արտացոլումն է: Այդ զգայությունն այնքան ուժեղ է, որ մենք հազվադեպ
ենք հարց տալիս, թե ինչ ենք տեսնում: Ընդհանրապես, երբ այլ
մարդիկ իրերն այնպես չեն ընկալում, ինչպես մենք, հաճախ
կարծում ենք, որ նրանք անբնական են կամ սխալ: Ընկալվող
աշխարհը իրականի դրվագ է, որը մարդն ընկալում է զգայության հինգ օրգանների` տեսողության, լսողության, համի, շոշափելիքի և հոտառության օգնությամբ: Սակայն որքանով է դա
միանշանակ, և որքանով է այն արտացոլում իրական աշխարհը: Այս դիտարկումները թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ իրական աշխարհը գոյություն ունի մեր անհատական ընկալման
մեջ: Անձի զգայությունները ֆիզիկական զգալի սահմանափակումներ ունեն, պահպանում են ուղեղը տեղեկատվության գերավելցուկից և հնարավորություն են ընձեռում ավելի լավ ընկալելու անհրաժեշտ տեղեկությունը: Աշխատելով որպես զտիչ՝
ընկալումը մարդուն թույլ է տալիս ընտրել և տեսնել արտաքին
միջավայրի միայն այն տարրերը, որոնք վերաբերում են տվյալ
իրավիճակին:
Զգայական գործընթացները կարևոր դեր են խաղում մասնագիտական ուսուցման և առհասարակ մարդու գործունեու-
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թյան մեջ, իսկ դրանց ձևավորվածության մակարդակը բնութագրում է մասնագիտական ընդունակությունները: Օրինակ՝
փորձառու վարորդը շարժիչի ձայնից որոշում է խաթարումները, իսկ ՃՏՊ փորձառու աշխատակիցը ձայնային և տեսողական
ազդանշանների օգնությամբ որոշում է վթարային իրավիճակի
առաջացման պատճառը: Ընկալման մեջ հատուկ դեր է խաղում
այս կամ այն ազդակն ընդունելու մեր ցանկությունը, այն ընկալելու անհրաժեշտության կամ պարտադիր լինելու գիտակցումը,
կամային ջանքերը, որոնք ուղղված են լավագույն ընկալման
հասնելուն, համառությունը, որը մենք դրսևորում ենք նման իրավիճակներում:
Այսպիսով, սոցիալական ընկալման միջոցով անձը միջավայրում ապահովում է իր գոյությունը: Այն թույլ է տալիս որոշակիացնել հասարակական դիրքը, դերը և գիտակցելիության
մակարդակում տալ համապատասխան լուծումներ ու ձևավորել վարքագիծ, ինչը կապահովի հարաբերական ներդաշնակ
գոյություն:

3.2.2. Անձի վարքագծի և ընկալման
առանձնահատկությունների
փոխպայմանավորվածությունը
Մեկնաբանենք անձի վարքի և ընկալման փոխպայմանավորվածությունը՝ ելնելով ընկալման գործընթացի յուրահատկությունից: Ընկալումն ավելի ճիշտ կլինի սահմանել որպես
սուբյեկտի ընկալման գործընթաց (պերցեպցիա): Այդ գործընթացի արդյունքը պատկերն է` որ պես ամբողջական հոգեբանական պատկերացում ազդակի մասին (առարկա, իրադարձություն և այլն), որին մենք բախվում ենք իրական կյանքում:
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Ընկալումը` որ պես ճանաչողական սոցիալ-հոգեբանական
երևույթ, ունի հետևյալ հիմնական հատկանիշները՝ առարկայականություն, կառուցվածքայնություն, ակ տիվություն, ապերցեպտիվություն, հաստատունություն, ի մաստավորվածություն 136:
Ընկալման առարկայականությունը շրջապատի օբյեկտներն ու երևույթները ոչ թե միմյանց հետ կապ չունեցող զգայությունների (ազդակների առանձին բնութագրեր) ամբողջության,
այլ առանձին ամբողջական (ազդակների փոխկապակցված
հատկանիշներ), որոշակի առարկաների պատկերների տեսքով
արտացոլելու ընդունակությունն է: Այդ պատկերներն ունեն առարկաների որոշ հատկանիշների հարաբերական կայունություն՝ դրանց ընկալման պայմանները փոփոխելու դեպքում: Դա
բացատրվում է նրանով, որ ընկալումը ինքնակարգավորող յուրահատուկ գործողություն է, որն ունի հակադարձ կապի մեխանիզմ և հարմարվում է ընկալող օբյեկտի առանձնահատկություններին ու նրա գոյության պայմաններին, ինչը մարդուն թույլ
է տալիս կողմնորոշվել փոփոխվող աշխարհում:
Ընկալման կառուցվածքայնության հատկությունն այն է, որ
ընկալումը մեծ մասամբ մեր ակնթարթային զգայությունների
պրոյեկցիա կամ դրանց պարզ գումար չէ: Մենք ընկալում ենք
այդ զգայություններից փաստացի վերացարկված ընդհանրացված կառուցվածքը, որը ձևավորվում է որոշակի ժամանակի ընթացքում 137: Ընկալումը մեր գիտակցությանն է հասցնում առարկայի կամ երևույթի մոդելավորած կառուցվածքը, որին մենք
հանդիպել ենք իրական աշխարհում: Օրինակ՝ երաժշտություն
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լսող մարդը հասկանում է մեղեդին, որն իրականում նոտաների
հաջորդականություն է, այսինքն` ընկալվում է նրա մտավոր
կառուցվածքն ամբողջությամբ և ոչ թե միայն տվյալ պահին առանձին հնչող առաջին կամ վերջին նոտան:
Ակտիվությունը ժամանակի ցանկացած պահի միայն մեկ
ազդակի կամ ազդակների որոշակի խմբի վրա մեր ուշադրության կենտրոնացումն է, մինչդեռ իրական աշխարհի մյուս օբյեկտները մեր ընկալման համար ընդամենը ֆոն են, այսինքն`
չեն արտացոլվում մեր գիտակցության մեջ: Կարելի է ասել, որ
ընկալման ֆոնը չունի ապերցեպտիվության և իմաստավորվածության հատկանիշներ ժամանակի տվյալ պահին:
Ընկալման ապերցեպտիվությունը բնութագրվում է որպես
նախկին և նոր ներքին փորձի ընտրության ու կառուցման մտավոր գործընթացի ակտիվություն, ինչպես նաև գիտակցության ոլորտի ներսում ուշադրության կենտրոնացում: Հոգևոր կյանքի
բովանդակությունը պայմանավորում է ընկալման ապերցեպտիվությունը: Նախորդ ընկալման փորձը մեծ նշանակություն
ունի ընկալման գործընթացում: Ավելին, ընկալման առանձնահատկությունը բնորոշվում է մարդու կենսափորձով, քանի որ
ընկալման գործընթացն անբաժանելի է նրա գործունեությունից:
Հատկանշական է, որ ընկալումը կախված է ոչ միայն գրգռման
բնույթից, այլև հենց սուբյեկտից, նրա ընկալման յուրահատկություններից: Ընկալում են ոչ թե զգայական օրգանները, այլ
կենդանի մարդը: Այդ պատճառով էլ ընկալման ճշգրտության և
պարզության վրա ազդում են ոչ միայն ընկալվող օբյեկտների
հատկությունները, այլև անձի առանձնահատկությունները, նրա
գիտելիքները, դրդապատճառները, հետաքրքրությունները,
դիրքորոշումները, հուզական վիճակը:
Ընկալումը կարող է պայմանավորված լինել իրավիճակի
ազդեցությամբ: Ոչ մի վարքագծային ակտ կամ միտք չի կարող
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առաջանալ ֆիզիկական և հոգեբանական վակուումում: Մարդկանց արձագանքը արտաքին գրգիռներին կախված է համատեքստից: Հետևաբար չկա գրգիռ, որը մեկուսացված է համատեքստից, ինչն իր հերթին իմաստ է հաղորդում գրգիռներին,
ազդակներին, օբյեկտներին, իրադարձություններին, իրավիճակներին, ինչպես նաև ընկալվում է այլ մարդկանց կողմից
շրջապատող միջավայրում: Իրավիճակի գործոնները մեծապես
ազդում են մարդկանց պատասխան ռեակցիայի վրա: Սակայն
իրականում դժվար է պատկերացնել, որ ընդհանրապես ընկալումը չի բնորոշվում իրավիճակով: Գլխավոր խնդիրն այն է, որ
տարբերակվի, թե իրավիճակային ազդեցություններից որոնք են
կարևոր և դիտարկման արժանի, և որոնք՝ չնչին: Այս հատկությամբ է պայմանավորված տվյալ համատեքստում մարդու համար պոտենցիալ վտանգ ներկայացնող գրգիռի կամ իրավիճակի դեմ պերցեպտիվ պաշտպանության առկայությունը:
Մարդու ընկալման իմաստավորվածությունը սերտորեն
կապված է նրա լեզվամտածողության հետ: Այդ կապը նախևառաջ դրսևորվում է նրանում, որ առարկան գիտակցաբար ընկալելը այն առանձնացնելը և մտքում անվանելն է, այ սինքն՝ որոշակի խմբի, դասի վերագրելը, ո րոշակի հասկացության հետ
կապելը, ինչպես նաև առկա տվյալները լավագույնս մեկնաբանելը և իրավիճակն ու սեփական անձը այդ իրավիճակում կանխորոշելը 138:
Ընկալվող տեղեկության իմաստավորման գործընթացն արտացոլվում է տրամաբանորեն իրար հաջորդող փուլերում. դիտարկման ընթացքում տեղեկատվության հոսքից ազդակների
առանձնացում և ընտրում, ընկալման օբյեկտի ձևավորում: Հաջորդ փուլում տեղի է ունենում ըստ գտնված հատկանիշների
138 Психология ощущений и восприятия, отв. ред. Гиппенрейтер Ю.Б.,
М., ЧеРо, 2002, 610 с.

130

ամբողջական օբյեկտի կառուցում ու նույնականացում: Այնուհետև կատարվում է օբյեկտի դասակարգում և վերագրման
ճշգրտության հստակեցում, ինչն ավարտվում է այդ մասին
վերջնական եզրահանգման հստակեցմամբ: Դա թույլ է տալիս
հասկանալ, թե ինչ օբյեկտ է դա` նրանց դեռ չընկալված հատկանիշներ վերագրելով, որոնք բնորոշ են այդ կարգի օբյեկտներին: Ընկալումը առավելապես մտավոր գործընթաց է, որն ընդհանուր առմամբ հիմնված է ընտրության, համակարգման և
մեկնաբանման գործընթացների միասնականության վրա և
ուղղված է դեպի տվյալ պահին մեզ վրա ազդողի ճանաչմանը:
Ընկալման ժամանակ շրջապատող աշխարհի մասին տեղեկությունը, որը բխում է մեր զգայական օրգաններից, վերածվում
է ճանաչողական փորձի: Ճանաչողական փորձը ընկալման
գործընթացի և խթանման համատեղ արդյունքն է: Ընկալման
փուլերից յուրաքանչյուրի արդյունքի վրա զգալի ազդեցություն
են ունենում ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին գործոնները:
Կենսափորձը գիտակցության մեջ ամրագրում է արտաքին աշխարհն ընկալելու յուրահատուկ հմտություններ, որով էլ մարդիկ տարբերվում են միմյանցից: Այսպիսով, ընկալման յուրահատկությունները կրում են անհատական բնույթ և հիմնված են
անձի կենսափորձի, մասնագիտության և մշակութային առանձնահատկությունների վրա:

3.2.3. Միջանձնային ընկալման երևույթը և սոցիալական
միջավայրի հարմարման հիմնախնդիրները
Վերջին տարիներին հոգեբանական գիտության զանազան
ուղղությունների և ճյուղերի զարգացման մեջ, չնայած առկա
խնդիրներին, ավելի ու ավելի է ընդգծվում մի էական միտում,
որը հրատապ է ընդհանրապես հոգեբանական գիտության համար: Ընդհանուր գծերով այն ներկայացնում է մարդուն` ըստ
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նրա սուբյեկտային հատկանիշները հետազոտելու ձգտման,
նրա հնարավորությունների, սուբյեկտային կեցության տարբեր
մակարդակներում նրա ինքնազարգացման և ինքնաբացահայտման գործընթացների ու պայմանների ուսումնասիրման
մեջ, ցույց տալիս մարդու ակտիվ ստեղծագործական դերը իրականության տարբեր ոլորտներում հարաբերություններ իրականացնելիս, իր կենսագործունեությունը կառուցելիս: Ընդ որում,
փոխադարձ կապի միջոցով մարդու կողմից մարդու սուբյեկտային ձևավորման հետ մեկտեղ առաջանում է նրա ընկալման
գործընթացի գիտականորեն հիմնավորված մեկնաբանության
անհրաժեշտություն:
Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հոգեբանության մեջ միջանձնային ընկալման գործընթացը մարդու` իբրև շրջակա իրականության իմացության սուբյեկտի դիտարկումն է ընդհանուր
ճանաչողական ընդունակությունների տեսանկյունից: Առաջին
հերթին՝ մարդու կողմից մարդուն ընկալելու և գնահատելու եղանակները նույնական են նրա կողմից իրական աշխարհի օբյեկտների ընկալման ու գնահատման հետ: Այստեղ կարևորվում
են նաև անձի և միջավայրի փոխներգործության օրենքները, ճանաչողության և տարբերակման աստիճանները, հարմարվողականության օրենքները, սոցիալական հաստատուն մեծությունները, ֆիզիկական բնութագրերի ազդեցությունը դրանց ուժի,
ինտենսիվության, հետևողականության խթանների ընկալման
վրա: Երկրորդ հերթին՝ միջանձնային ընկալումը կրում է ավելի
գործառնական բնույթ 139:

Г. М. Андреева, Социальная психология, М., 1980, 432 с.
А. А. Бодалев, Восприятие и понимание человека человеком, М.,1982,
199 с.
В. Н. Панферов, Восприятие и интерпретация внешности людей.
Вопросы психологии, 1974, N 2, с. 59-64.
139
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Ակնհայտ է, որ մարդու կողմից մարդու ընկալումը, որն
առաջանում է մարդկանց փոխհարաբերությունների և փոխգործունեության ընթացքում, առավել անչափելի ակտիվ գործընթաց է, քան շրջակա աշխարհի այլ օբյեկտների ընկալումը: Այն
ակտիվացնում է մտավոր, կամային, հուզական գործընթացները և հաճախակի մղում գործունեության: Մարդկանց՝ միմյանց
հետ ունեցած փոխհարաբերությունների ընթացքում յուրաքանչյուրի մասին ձևավորվում է որոշակի կարծիք, որի արդյունքների վրա ազդեցություն են գործում հարաբերվողների
(շփվողների) յուրահատուկ հատկանիշները` համոզմունքները,
պահանջմունքները, զգացմունքները: Արտացոլվելով վարքի
վրա, արտահայտվելով շրջապատի նկատմամբ դրսևորվող գործողություններում՝ դրանք նպաստում են անհատի հոգեբանական էության առավել ամբողջական բացահայտմանը, օգնում
հասկանալու մարդու բնավորությունը, ընդունակությունները,
հետաքրքրությունները: Անցած դարի կեսերին ակտիվորեն
ձևավորվեց հոգեբանության մի ուղղություն, որի հետազոտության առարկան դարձավ մարդու կողմից մարդուն ընկալելու առանձնահատկությունների և ճանաչման գործընթացը: Գիտական գրականության ուսումնասիրությունից պարզվում է, որ
սույն ոլորտի հետազոտությունների կարևոր ուղղություններն
էին մարդու մասին առաջին տպավորության ձևավորումը, տեղեկատվության և կարգավորման դերը ընկալման ու ըմբռնման
գործընթացներում, ընկալման անհատական, տարիքային, մասնագիտական առանձնահատկությունները, ընկալման վրա ընկալվողի և ընկալողի ազդեցությունը, դրանց փոխհարաբերությունը, ինքնագնահատականները, անցյալի փորձն արտահայ-
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տող (էքսպերսիվ) վարքի գնահատականը և ընկալման առանձնահատկությունները դիմագծերում 140:
Մարդկանց համագործակցության ժամանակ ընկալման
գործընթացում հիմնական տարբերակիչ է գործուն, ճկուն և
բազմակողմ կապը, որը վերակառուցում է հոգեբանական բազմաթիվ այլ գործընթացներ, ընդհանուր տրամաբանական գծապատկերում ներառում է նոր բաղադրիչներ, ուղղորդում հենց
գործընթացը և կարգավորում մարդու վարքը: Այդ իսկ պատճառով 50-60-ական թվականներին «ընկալում» տերմինը գործածվում էր համեմատաբար նեղ սոցիալ-հոգեբանության բացառապես միջանձնային, փոքր-ինչ տարբեր, ընդհանուր հոգեբանության մեջ գործածվող ոլորտում: Արտասահմանում «ընկալում» տերմինը գործածվում է նաև ավելի լայն և ընդհանուր առումով՝ իբրև գիտակցված նպատակաուղղված իմացություն,
իբրև ընկալում ներառող միջանձնային փոխհարաբերության
գործընթաց: Մարդկանց կողմից միմյանց ընկալելը դիալեկտիկական երկու տարբեր գործընթացների միասնությունն է, որը
բաժանված է սոսկ պայմանականորեն. առանձնացում, գնահատում, հատկանիշների (նշանների, ո րակների, առանձնահատկությունների) ընտրություն և տվյալ մարդուն հատկանիշների,
որակների, առանձնահատկությունների վերագրում, որոնք կարող են լինել հենց իր` սուբյեկտի երևակայության արդյունք
(Бодалев А. А. 1995, Дяконов Г. В. 1979, Куныцина В. Н.2001,
Панферов В. Н.1977, Русина Н. А. 1983): Դա ապացուցում է, որ
մարդկանց փոխհարաբերություններում ընկալման խնդիրը ենА. А. Бодалев, Формирование понятия о другом человеке как личн
Гамезо М. В., Неволин И. Ф. Психосемиотические аспекты проблем
познавательной деятельности и общения. Психосемиотика познавательной
деятельности и общения, М., 1983, с. 5-48.
В. Н. Панферов, Классификация функций человека как субъекта общения. Психологический журнал. Том 8, 1987, № 4, с. 51-60.
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թարկվում է ընկալման գործընթացի օրինաչափություններին:
Հենց այդ պատճառով էլ հետագայում սոցիալական ընկալման
գործընթացների ուսումնասիրության ժամանակ սկսեցին գործածել փոձարարական մեթոդները և հետազոտության մաթեմատիկական վերլուծությունը: Լաբորատոր փորձարկումներում, երբ հոգեբանները գործ ունեին գլխավորապես լուսանկարների և մարդու պատկերների հետ, հետազոտողները մարդու կողմից մարդու ընկալման և ըմբռնման ուսումնասիրության
մեջ անցում կատարեցին մարդկանց համագործակցության և
հարաբերությունների ուսումնասիրությանը:
Երևան եկան Ա. Բելաչիի, Մ. Զալկինդի, Ռ. Կոստելլոյի,
Ռ. Կրաչֆիլդի, Դ. Կրեչի աշխատությունները: Հատուկ ուշադրության է արժանի Վ. Կունիցինայի` սույն խնդիրն արծարծող
ուսումնասիրությունը 141: Ընդ որում, հե տաքրքրության են արժանացել հատկապես ընկալման տարիքային, սեռային, անհատական առանձնահատկությունները, նրա նույնականության և
ընդգրկման վրա ազդող գործոնները, դեռահասի կողմից օգտագործվող հասկացությունները, այլ մարդու մասին գիտելիքների
ավելացման ազդեցությունը հենց իր` դեռահասի անձի ձևավորման վրա:
Բազմաթիվ աշխատանքների համակողմանի հետազոտությունների վերլուծությունները վկայում են, որ ընկալման ժամանակակից տեսությունը հենվում է Ռ. Բերդվիստելլի, Չ. Դարվինի, Ե. Հոլլի, Ա. Շեֆլենի, Պ. Էքմանի, Դ. Էֆրոնի և այլոց գաղափարների վրա 142: Ռուսական հոգեբանության մեջ «ընկալում»
հասկացությունն ընդգրկում է երևույթների լայն շրջանակ, որը
В. Н. Куницина, Восприятие подростками других людей и себя:
Афтореф. դис…канд. Психол. Наук, Л., 1972, 17 с.
142 Д. В. Демина, Соотношения самооценки и объективной оценки
свойств школьника старших классов. Автореф. дисс. канд. псих. наук.
Ярославль, 1974, 19 с.
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ներառում է տպավորության, հուզական փոխգործունեության
գործընթացները (Դ. Ավերբախ, Ս. Վոլկոնսկի, Ռ. Վուդվորդս,
Ա. Լազուրսկի, Պ. Լիվշից, Ս. Ռուբինշտեյն, Ի. Սիկորսկի, Ա. Սոկոլով, Ա. Սպիրկին, Օ. Տիխոմիրով):
Ընկալման տեսությանն առնչվող բոլոր աշխատանքները, առանց բացառության, կարելի է քննարկել տվյալ երևույթի մեկնաբանության տեսանկյունից` իմացության արժեքավորման
կարգում: Ընկալման հետևանքով հոգեբանական խորությունը
բաժանվում է երկու՝ համեմատաբար մակերեսային և ընկալման տեսության մեջ խորացող մակարդակների, այսինքն` բացահայտվում են ներքին կապերը և ընկալման օբյեկտի էությունը: Այս առումով հետաքրքիր է Ա. Բրուշլինսկու հայեցակարգը,
որի համաձայն՝ ընկալումը ըմբռնման համար անհրաժեշտ քայլ
է: Միաժամանակ ընկալման և ըմբռնման տարանջատումը
միշտ չէ, որ արդարացվում է, քանի որ գործունեության ընթացքում ընկալման և ըմբռնման օբյեկտն իրենից ներկայացնում է
առանձնակի էություն, որի իմացության գործընթացում ըմբռնման հատվածը (սեգմենտը) կարող է առաջ անցնել ընկալման
հատվածից 143:
Միջանձնային ընկալման ժամանակ հոգեկան բոլոր գործընթացները գործում են խիստ միասնաբար: Տարբեր աղբյուրներում այս հարցի վերաբերյալ տրվում են եթե ոչ հակադիր, ապա,
համենայն դեպս, ամբողջության մեջ միանման, սակայն մանրուքներում բացարձակ տարբեր վկայություններ: Իսկ ամբողջությունը կառուցվում է մանրուքներից: Սա մեզ պարտավորեցնում է քննության առնել ճանաչողական (ըմբռնողական) գործընթացների առանձնահատկությունների բոլոր սպեկտորները:
Այսպես. զգացողությունների միջոցով, զգայական օրգաններով

143 А. В. Брушлинский, В. А. Поликарпов, Мышление и общение.
Самара, 1999,124 с.
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(զգայարաններով) անհատն արտացոլում է իրերի առանձին
հատկությունները, շրջակա միջավայրի երևույթները` ձայները,
գույները, հոտերը և այլն, ընդ որում, միաժամանակ բազմազան
տեղեկություն ստանալով ներքին և արտաքին միջավայրի վիճակի վերաբերյալ: Զգացողությունների ճշմարտացիության չափանիշ են ծառայում սուբյեկտի փորձն ու գործունեությունը 144:
Ընկալման ընթացքում տեղի է ունենում առանձին զգայությունների կարգավորում և միավորում իրերի ամբողջական ձևերի
մեջ: «Ընկալումը առարկան արտացոլում է ամբողջության, նրա
առանձնահատկությունների միասնության մեջ» 145 և այն ուղարկում հիշողություն, որը սուբյեկտի անցյալը կապակցում է նրա
ներկայի և ապագայի հետ, ըմբռնողական կարևորագույն գործոն է և ընկած է զարգացման ու ուսուցման հիմքում: Հիշողության բացակայության դեպքում մարդը կմնար «հավերժորեն նորածնի վիճակում» 146: Առանց հիշողության անհնար է հասկանալ
վարքի, մտածողության, գիտակցության, ենթագիտակցության
ձևավորման հիմունքները:
Մտածողությունը հնարավորություն է ընձեռում հասկանալու երևույթների և իրերի էությունը, դրանց փոխադարձ կապը և
զարգացման օրինաչափությունը: Ժ. Պիաժեն մտածողությունը
ներկայացրել է իբրև «քվազի (կեղծ)-սոցիալական» երկխոսություն: Նա նշում է, որ մտածողության երկխոսական բնույթը հիմք
է ծառայում մեր ընդունակության համար` մեզ և մեր մտքերը
դարձնելու մեր մտածողության օբյեկտներ, և որ մտածողությու-

Ա. Ա. Նալչաջյան, Հոգեբանության հիմունքներ, Երևան, «Հոգեբան»
հրատ., 1997, XVIII, 648 էջ:
145 Վ. Վ. Պողոսյան, Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ, ուս.
ձեռնարկ բուհերի համար, Եր., Երևանի «Մխիթար Գոշ» միջազգային
համալսարան, 2004, 96 էջ:
146 И. М. Сеченов, Избранные произведения. М., 1952, 647 с.
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նը ծագում է զգայական ընկալումից պրակտիկ գործունեության
հիման վրա և հեռանում է նրա սահմաններից 147:
Մտածական վերլուծության և համադրության շնորհիվ ընկալման օբյեկտում մշտապես ի հայտ են գալիս նոր առանձնահատկություններ և որակներ: Ավագ դպրոցի աշակերտների
շրջանում անցկացված հետազոտություններից պարզվել է, որ
տվյալ առանձնահատկությունները կապված են ինսայթ երևույթի հետ 148:
Այնուհետև անհրաժեշտ է հետազոտել երևակայության
գործընթացը, քանի որ այդտեղ արտացոլվում են ապագան, հին
փորձի հիման վրա ստեղծվում է նոր կերպար: Երևակայությունը մարդու ստեղծագործական գործունեության տարր է, որն ապահովում է վարքագծի ծրագրի ստեղծում այն դեպքում, երբ
առաջանում է խնդրահարույց իրավիճակ 149: Մարդու կողմից
մարդուն ընկալելու գործընթացը հասկանալու համար անհրաժեշտ է հետազոտել նրա կերպարի ձևավորման առանձնահատկությունները և նրա` որ պես անհատի միջանձնային ընկալումը, որ ը մարդու կողմից մարդու ընկալումը, ըմբռ նումը և գնահատումն է 150:
Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ միջանձնային ընկալման առանձնահատկությունը հիմնականում պայմանավորված
է ճանաչողական և զգացմունքային բաղադրիչների միաձուլմամբ, գնահատման և արժեքային վառ արտահայտչականու-

А. В. Брушлинский, Мышление и прогнозирование. М., 1981, 54 с.:
Ա. Լ. Բարսեղյան, Տրամաբանականի և ինտուիցիայի փոխհարաբերությունը սուբյեկտի իմացական գործունեության մեջ, թեկն. ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, 2005, 24 էջ:
149 А. В. Петровский, Вопросы истории и теории психологии: Избранные труды, М., «Педагогика», 1984, 272 с.
150 С. Ю. Головин, Словарь практического психолога, Минск: «Харвест»,
1998, 800 с.
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թյամբ, ուրիշի մասին ունեցած պատկերացումներից ուղղակի
կախման մեջ ընկալվող սուբյեկտի գործունեության իմաստադրդապատճառային կառուցվածքով:
Միջանձնային ընկալումը, ինչպես ընկալման ցանկացած
տեսակ, բնութագրվում է մի շարք առանձնահատկություններով
և յուրահատկություններով՝ դրանց առարկայականությամբ,
ամբողջականությամբ և կառուցվածքայնությամբ, հաստատունությամբ և իմաստալիությամբ, օբյեկտիվությամբ և սուբյեկտիվությամբ: Իսկ ճանաչման ելակետային աստիճանն ընկալման
գործում զգայական կերպարն է, որը ձևավորվում է որպես
պատկերի ստեղծման գործընթաց: Տեսողական կերպարը՝ որպես ամբողջություն, առաջանում է մարդու ցանկությունից անկախ: Տեսողական դատողություններն ուղղորդվում են ընկալման խնդիրներով. դրանք կատարում են ընտրողական աշխատանք: Օբյեկտում ուղղորդվելով մի բանի՝ դրանով իսկ դրանք
մերժվում են մեկ ուրիշի կողմից: Բ. Ֆ. Լոմովը մարդու կերպարի ձևավորումը դիտարկում է որպես նրա նկարագրի տարրերի
ամբողջություն 151: Նմանության կամ միանմանության սույն հարաբերակցությունը բնորոշվում է դրանց տարրերի եղանակավորման և դրանց տարածաժամանակային կարգավորվածության սկզբունքի ընդհանրությամբ:
Բազմաթիվ հետազոտողներ ընկալման երևույթն ուսումնասիրել են հավանականության տեսության տեսանկյունից,
համաձայն որի՝ ընկալումը բարդ և ակտիվ գործընթաց է, որը
հիմնվում է օբյեկտի` առանձին մանրամասների հետևողական
զննության միջոցով առավել տեղեկատվություն պարունակող
կետերի առանձնացման վրա և հնարավորություն է ընձեռում
եզրակացություն կատարելու ընկալվող օբյեկտի բնույթի վերա-

Б. Ф. Ломов, Сенсорные и сенсомоторные процессы. М., Педагогика,
1972, 312 с.
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բերյալ: Մանրամասների հետազոտության ընթացքում հայտնի
է դարձել, որ ծանոթ առարկայի ընկալման ժամանակ տվյալ
գործընթացն այս կամ այն չափով ամփոփ է: Խնդիրն այլ է անծանոթ օբյեկտի անդրադարձի ժամանակ, երբ ընկալման գործընթացում ի հայտ են գալիս բարդ կառույցը և լայնածավալությունը: Միջանձնային ընկալման առարկայականությունը որոշվում է օբյեկտիվացման ակտով: Դրանում հետազոտվում է
գրգռիչի և հոգեֆիզիոլոգիական օրինաչափությունների առանձնահատկությունների կապը:
Հոգեբանության մեջ ըմբռնման գործողության կառուցվածքի
առաջին սկզբունքներից մեկն ուսումնասիրել է Խ. Էրենֆելսը:
Հետագայում գեշտալտ հոգեբանության ներկայացուցիչներ
Մ. Վերտհայմերը, Կ. Կոֆկան և Վ. Քելլերը նախաձեռնեցին ընկալման ամբողջականության փորձարարական ուսումնասիրություն: Արտասահմանցի գիտնականների կարծիքով, միասնականությունն ու կառուցվածքայնությունը ի հայտ են գալիս
որպես ընկալման` գիտակցության օրենքներով որոշվող նախասկզբնական հատկանիշ: Մարդու կողմից մարդուն ընկալելու ամբողջականություն և կառուցվածքայնություն ասելով հասկանում են օբյեկտի բաղադրիչների միջև հաստատուն կապերի
միասնականություն, որն ապահովում է նրա ինքնանույնականությունը 152:
Մի փոքր այլ մոտեցում են ցուցաբերում ռուս հոգեբանները,
որոնք ընկալման միասնականությունն ու կառուցվածքայնությունը դիտում են որպես ընկալվող օբյեկտին հատուկ միագումարության անդրադարձ, որտեղ հիմնականը ձևի անդրադարձը
և օբյեկտի ուրվագծերն են, որոնք իբրև երկու իրականությունների բաժանարար սահման նրան առանձնացնում են շրջապա-

152http://magicspeedreading.com/books/a_govori/lichnost_i_obshenie/
lichnost_011.html
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տից և առարկայի կազմության միասնությունն արտահայտում
որպես ամբողջություն (Բ. Գ. Անանև, Բ. Ֆ. Լոմով, Ի. Ս. Սեչենով, Ա. Լ. Յարբուս): Այսպես օրինակ՝ մարդու ընկալման գործում կարևորագույն ճանաչողական հատկանիշներ են նրա դիմագծերը և ընդհանուր դիմապատկերը: Հեղինակները ցույց
տվեցին, որ ամբողջական կերպարը ծագում է աստիճանաբար,
իսկ նրա ձևավորումը կապված է ժամանակատարածական
գործընթացների հետ, որոնց մեջ մարդն արտացոլում է օբյեկտը 153:
Այդ առումով գեշտալտ հոգեբանության մեջ ստեղծվել է միջանձնային ընկալման կարևորագույն հասկացությունները` կերպարը և միջավայրը ուսումնասիրող ուղղություն: Հետազոտողները փորձել են բացահայտել օրինաչափություններ, ըստ որոնց` կերպարն առանձնանում է միջավայրից (Կ. Լևին, Է. Ռուբին. Ֆ. Հայդեր և այլք) 154: Հոգեբանության մեջ կերպարի և միջավայրի հարաբերակցությունը վերագրում են ֆիզիկաֆիզիոլոգիական օրինաչափություններին և բացատրում համաչափությամբ, նմանությամբ, մեկուսացվածությամբ և այլն: Մարդու
կողմից մարդուն ընկալելու ընթացքում կերպարը միշտ առաջ է
մղվում, իսկ միջավայրը` հետ: Պայմանավորված ընկալման
զգայական կողմով, ինչպես նաև այդ գործընթացի տևողությամբ, կերպարը և հիմքը կարող են փոխել իրենց տեղերը: Փորձարարական ճանապարհով գիտնականները բացահայտեցին,
որ շատ հետազոտվողներ դրական զգացումներ առաջացնող
դեմքերն ընկալեցին որպես «կերպար», իսկ բացասական զգացումներ արտահայտող դեմքերը` որպես «միջավայր»: Միջանձ-

Б. Ф. Ломов, Сенсорные и сенсомоторные процессы. М., Педагогика,
1972, 312с.
И. М. Сеченов, Избранные произведения. М., 1952, 647 с.
154 К. Левин, Топология и теория поля. М., 1980. 236 с.
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նային ընկալման մեջ հաստատունությունը (կայունություն`
անկախ ընկալման փոփոխական պայմաններից, դիտարկողից,
հեռավորությունների տարբերությունից, լուսավորվածությունից և այլն) հանդես է գալիս որպես շրջապատող մարդկանց
մշտական կերպի բնութագիր:
Ուսումնասիրությունից պարզվում է, որ հաստատունությունը, չլինելով նախասկզբնական բացարձակ հատկանիշ (ինչպես
ամբողջականությունը և կառուցվածքայնությունը), ձևավորվում
է կերպարի ընկալման վերականգնման գործընթացում` օբյեկտի ուրվագծի բոլոր տարրերի հնարավորինս առավել նուրբ
տարբերակմամբ: Ընկալման հաստատունության խախտումները մարդու մեջ տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ նա ընկնում է անծանոթ միջավայր: Օրինակ՝ բարձրից նայելիս տարբեր
օբյեկտներ` մարդիկ, ավտոմեքենաները, թվում են անչափ
փոքր: Հակառակ դրան՝ մշտապես բարձրադիր վայրերում աշխատող շինարարները հաստատում են, որ իրենք ներքևում
գտնվող օբյեկտները (իրերը) տեսնում են առանց դրանց չափերի
աղճատման 155: Բոլոր ընդունիչ գործընթացները` տեղեկություն,
ընտրություն և փնտրտուք (որոնում), հարմարեցում և այլն, ընթանում են ակտիվորեն: Նման ակտիվությունը բնորոշ է նաև
մարդու կողմից մարդու տեսողական ընկալմանը:
Ավելի ուշ Ի. Մ. Սեչենովի (1952), Վ. Պ. Զինչենկոյի (1958), Բ.
Ֆ. Լոմովի (1963), Ա. Լ. Յարբուսի (1965)` կերպարի ձևավորման
գործընթացում աչքերի շարժման օրինաչափությունների ուսումնասիրությունները ներկայացնող հետազոտություններն ի
հայտ բերեցին ընկալման ժամանակ աչքերի շարժման բնութագրական առանձնահատկությունները: Փորձարարական
արդյունքները հիմք են տալիս կարծելու, որ շրջապատի մարդ-

155 В. П. Зинченко, Т. П. Зинченко, Ощущения. Восприятие, Введение в
психологию. 1968, № 5, с. 41-47.
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կանց արտաքին կերպարի արտացոլման ժամանակ աչքերը
կատարում են կառուցվածքային կետերի դեր, ըստ որի՝ գնահատվում են մարդու ուրվագծի բոլոր տարրերը: Այսինքն` համագործակցության պայմաններում մարդը հայացքն անընդհատ
հառում է գործընկերոջ աչքերին: Ժողովրդական իմաստությունը նույնպես վկայում է մարդու աչքերի արտահայտության նշանակության մասին («Աչքերը հոգու հայելին են»):
Այժմ քննության առնենք միջանձնային ընկալման ևս մեկ առանձնահատկություն՝ խելամտությունը: Այն ի հայտ է գալիս
որպես մարդու հարաբերակցություն որոշակի մտավոր
սոցիալական դասի, խմբի, մարդկային կատեգորիայի հետ: Ըն կալման խելամտությունը դրսևորվում է մտածողության և խոսքի միջոցով: Խոսքի մեջ արտացոլվում են ընկալման օբյեկտների բնութագրերը` նրանց մասնագիտական առանձնահատկությունները, սեռային, տարիքային հատկանիշները և այլն: Հետագայում վերլուծության և համադրության օգնությամբ և այդ
մարդկանց օրինակներով խոսքի մեջ ներառվում են տվյալ տեսակի (կատեգորիայի) անձանց մասին ընդհանրացված գիտելիքները, որոնք ձևավորվում են ընկալվող սուբյեկտի հասարակական գործունեության շնորհիվ:
Այս կապակցությամբ անհրաժեշտ է դիմել Լ. Ս. Վիգոտսկու
մոտեցմանը, որը խոսքին վերագրում է կենտրոնական դեր:
Նրա կարծիքով, եսակենտրոն խոսքը ոչ թե խոսքի նախասկզբնական ձև է, ինչպես կարծում էր Ժ. Պիաժեն, այլ ավելի շատ սոցիալական պարզունակ խոսքի ածանցում: Եսակենտրոն խոսքը
դիտվում է որպես «մանկության շրջանում հետզհետե ներքին
խոսքի ձևափոխման հիմնական անենթատեքստ (de-contextualized) մտածողության միջոց»: Մտածողությունը նկարագրվում է իբրև «կեղծ սոցիալական երկխոսություն»: Հեղինակը
սահմանում է, որ մտածողության երկխոսական բնույթը հիմք է
ծառայում մեր ընդունակությունների համար՝ մեզ և մեր մտքերը
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դարձնելու մեր մտածողության օբյեկտներ: Զարգացման և ուսուցման վերաբերյալ հետազոտություններից բխում է այն կարևոր գաղափարը, որ զարգացման մոտակա գոտի է երեխայի
արդիական զարգացման և այն մակարդակի միջև ընկած
շրջանը, ո րին նա հասնում է մեծահասակի կամ մրցակից հասակակցի օգնությամբ 156:
Միջանձնային ընկալման հոգեբանության մեջ այլ մարդուն
ընկալելու կախվածությունը հենց ընկալվող սուբյեկտի անհատական առանձնահատկություններից, նրա կյանքի հոգեբանական կողմի ընդհանուր բովանդակությունից, ընկալման փորձից, հետաքրքրություններից և այլն, կոչում են ապերցեպցիա`
սուբյեկտիվության գիտակցական ըմբռնում: Այս տերմինն առաջին անգամ առաջարկվել է գերմանացի փիլիսոփա Լեյբնիցի
կողմից, որը ապերցեպցիան հասկանում էր որպես որոշակի բովանդակությունը հոգով ընկալելու գիտակցում 157:
Հոգեբանության մեջ գիտակցական ընկալման և նրա առանձնահատկությունների հետազոտություններով զբաղվել են
Վ. Բելլակը, Ն. Ա. Բերնշտեյնը, Ա. Ա. Բոդալյովը, Բ. Ֆ. Լոմովը,
Վ. Ն. Պանֆյորովը և ուրիշներ: Որքան հարուստ է մարդու փորձը, և որքան շատ՝ գիտելիքները, այդքան շատ բան է նա տեսնում ընկալվող օբյեկտի մեջ: Մարդու կողմից մարդուն ընկալելու բովանդակությունը որոշվում է նրա առջև դրված խնդիրներով, ինչպես նաև նրանց գործունեության շարժառիթներով և
զգայական հակազդեցություններով: Միջանձնային ընկալման
խելամտության և ապերցեպցիայի ակնառու օրինակ է բերված
Ա. Ա. Բոդալյովի աշխատության մեջ, որը նվիրված է այլ մար-

156

Л. С. Выготский, Проблема развития, Собр. соч., В 6 т., Т. 4. М., 1984,

432 с.
157 Психология: Учебник для гуманитарных вузов. Под общей ред. В. Н.
Дружинина. СПб., Питер, 2005, 651 с.
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դու մասին սուբյեկտիվ կարծիքի ձևավորման գործում բառային
հաստատման դերի ուսումնասիրությանը 158:
Ապերցեպցիան շրջակա օբյեկտների խելամիտ ընկալումը և
դրանց առանձնահատկությունների վերաբերյալ տարբեր հիպոթեզների առաջքաշումն ապահովող անհատի կենսափորձի արդյունքն է: Տարբերակում են ապերցեպցիայի երկու տեսակ. ա)
հաստատուն (բնորոշվում է անհատի հաստատուն առանձնահատկություններով` աշխարհայացքով, համոզմունքներով,
կրթվածությամբ և այլն), բ) ժամանակավոր (արտահայտում են
մարդու` իրավիճակի թելադրանքով առաջացած հոգեկան կացությունները, ապրումները, կողմնորոշումները, էքսպեկտացիաները (պահանջների սպասում) և այլն) 159:
Բացի թվարկված առանձնահատկություններից՝ միջանձնային ընկալման բնույթի վրա ազդեցություն է ունենում իմացությունը: Այն դիտվում է իբրև ապերցեպցիայի տեսակ: Ճանաչման հիմք է հանդիսանում հիշողության մեջ պահպանվածի
հետքերի միաձուլումը առկա ընկալման հետ: Ռուս հոգեբանության մեջ ճանաչման ուսումնասիրության խնդիրներով
զբաղվել են Վ. Ի. Կիրիենկոն (1959), Է. Ն. Ալֆյորովան (1962), Ն.
Ա. Բերնշտեյնը (1966) և ուրիշներ: Ընդհանրացված ճանաչման
ուսումնասիրության օրինակ է Է. Ալֆյորովայի աշխատությունը
(1962): Փորձի ընթացքում նա հեռուստաէկրանին ներկայացնում է փորձարկման դրված դեմքերն ու առարկաները: Էլեկտրոնային հաշվիչի օգնությամբ որոշակիացվում է ճանաչման
դրված պատկերի սահմանների մեծությունը: Արդյունքում փորձարկվողների առանձնահատկությունների բարձր ցուցանիշներ
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1982, 199 с.
159 А. Н. Занковский, Психология деловых отношений. Учебно-методический комплекс, М., ЕОАИ, 2008, 384 с., с. 93.
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արձանագրվեցին մարդկային դեմքերի ճանաչման առումով:
Դա բացատրվում է նրանով, որ ընկալվող մարդու դեմքը փորձարկվողների մեծ մասն ընդունում է օբյեկտ, որը հենց հավանական ազդանշանի օբյեկտիվ փաստի սուբյեկտիվ արտահայտություն է 160:
Սոցիալական հոգեբանության տեսանկյունից մարդու միջանձնային ընկալման գործընթացն ուսումնասիրվում է իբրև սոցիալական իրականության ճանաչման սուբյեկտ: Սոցիալական
հոգեբանության մեջ ընկալումը հասկացվում է որպես այլ մարդու ամբողջական կերպարի ստեղծում, որը ձևավորվում է նրա
արտաքին տեսքի և անմիջական հարաբերություններով ու համատեղ գործունեությամբ ձեռք բերված վարքի գնահատման հիման վրա 161:
Հարաբերվելիս միջանձնային ընկալման գործառույթներն
են՝ հարաբերվող գործընկերոջ անձի մասին տեղեկացվածությունը, նրա վարքի կանխագուշակումը, զուգընկերոջ հետ հարաբերվելու սեփական վարքի կարգավորումը, զուգընկերոջ հետ
զգայական հարաբերությունների հաստատումը, ինքը` ընկալումը, ինքնաճանաչումը, սոցիալական փորձի կուտակումը
(Վ. Ն. Կունիցինա, Ն. Վ. Կազարինովա և ուրիշներ): Միջանձնային ճանաչման ավանդական գործընթացը դիտվում է իբրև մի
քանի բաղադրիչից բաղկացած կառույց, որը ներառում է ընկալողին (ռեցիպիենտին), ընկալվողին (ինցիպիենտին), ինքնին մի-
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ջանձնային ընկալման գործընթացը, այսինքն` ինցիպիենտի
կերպարի ձևավորումը ռեցիպիենտի գիտակցության մեջ, ինցիպիենտի կերպարը ռեցիպիենտի գիտակցության մեջ 162:
Մասնագետները մարդու արտաքին տեսքի արտացոլման
կառուցվածքում առանձնացնում են ընկալման մակարդակները,
հենց իր` ընկալման գնահատումը: Ա րտացոլման նույնականությունը բարեհաջող ճանաչման պայման է համարվում: Ըն կալման մակարդակում իբրև նույնականության չափանիշ է դիտարկվում ճանաչման ստույգությունը, գնահատման մակարդակում` պատկերացման ամբողջությունը, ճանաչման մակարդակում` վերլուծության խորությունը (Андреева Г. М., 1980):
Մարդու կողմից մարդուն ճանաչելու խնդրով զբաղվող աշխատանքներում մարդու հետ մարդու հարաբերվելը բնութագրելու համար գործածվում է «սոցիալ-հոգեբանական մեկնաբանություն» տերմինը 163: «Հոգեբանական մեկնաբանությունը»
դիտվում է իբրև «մարդկանց գիտակցության մեջ, ըստ անհատի
հոգեբանական որակների, արտաքին ազդակներով մարդու կապերի ակտիվացման գործընթաց» 164:
Արտաքին ազդակների (մարդու արտաքին, ընդգծված շարժումներ, վարք, գործունեություն) առանձնահատկություններն
ընկալման գործընթացում ըմբռնվում են իբրև անհատի հոգեբանական որակների նշաններ, որոնք չեն տրվում անմիջական ըն-
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կալման, այլ գիտակցության կողմից կառուցվում են հոգեկան
արտացոլման բարձրագույն ձևերի միջոցով:
Մարդը ճանաչվում է մարդկանց հետ համագործակցելու
համար անհրաժեշտ բոլոր կարևոր տեսանկյուններով: Գոյություն ունեն ութ հիմնական կատեգորիաներ, որոնք ճանաչվում
են մարդու վարքի ոչ թե բառային, այլ տեսողական հիմքի վրա.
դրանք են՝ գործողություններ, հատկանիշներ, վիճակներ, հարաբերություններ, համագործակցություններ, իմացակամային
գործընթացներ, կարգավիճակ, մարդու դերը և վերջապես` զգացագնահատողական դատողություններ: Սրանք բոլորը ուղղորդող դեր են խաղում փոխիմացության մեջ և ձևավորում են որոշակի միջավայր, որի հիման վրա կատարվում է ընկալումը
(Վ. Ա. Լաբունսկայա, 1990). մարդկային հարաբերություններում
հաշվարկվում են մարդկանց դիտավորությունների պատկերացումները (Ե. Վ. Կուզնեցովա, 1997), ինչպես նաև կրթությունը,
ազգությունը, արտաքին տեսքը, գործունեության տեսակները,
բնավորության, խառնվածքի բնորոշ գծերը, ընդունակությունները և այլն (Վ. Ն. Պանֆյորով, 1987):
Խոսքի, ձայնի էքստրալեզվական հատկանիշները ունկնդիրներին թույլ են տալիս նույնականացնել տվյալ մարդու անձը,
հնարավորություն են ընձեռում որոշելու նրա սեռը, տարիքը,
քաշը, հասակը, ազ գությունը և սոցիալական կարգավիճակը,
խոսում են մարդու հուզական վիճակի մասին, նրա զուգընկերոջ հետ իր խոսակցության թեմայի վերաբերյալ հարաբերության մասին, բացահայտում ընկալողի հոգեբանական առանձնահատկությունները՝ կամքը, բնավորությունը, խառնվածքը,
ինքնագնահատումը (Վ. Պ. Մոռոզով, 1998):
Մարդու` ինչ-որ բանի նկատմամբ ձևավորված վերաբերմունքն ի հայտ է գալիս կարծիքի ձևով: Իսկ ձևավորվող կարծիքը մղում է մարդուն բառային և վարքագծային գործողությունների, արարքների: Հայտնի է, որ հարաբերությունները պայմա148

նավորված են մարդկանց արժեքային դիրքորոշումներով: Ոչ
բառային կամ լուռ հաղորդակցություններն ավելի քիչ են ուսումնասիրված, քան բառայինները: Այսպես. Ա. Պիզայի տվյալների համաձայն` հարաբերությունների գործընթացում տեղեկությունը սոսկ 7%-ով է հաղորդվում բառերով, իսկ ձայնի, ձայներանգի միջոցով` 38%-ով, մնացած 55% տեղեկությունը հաղորդվում է ոչ բառային միջոցներով` ձեռքերի և ոտքերի նշաններով, խոսուն դիմախաղով, արտաքին տեսքով և շրջապատով:
Ընկալման համար հիմք են ծառայում մարդու արտաքին
տեսքը (Ա. Ա. Բոդալև, 1965, Վ. Ն. Պանֆյորով, 1969), ոչ բառային
վարքը, հարաբերվելու ոչ բառային տեքստը և այլն 165: Սոցիալական ընկալման հետազոտությունների ընթացքում արտաքին
տեսքը հասկացվում է իբրև անատոմիական, գործառութային և
սոցիալական նշանների միագումար: Ոչ բառային վարքն իրենից ներկայացնում է անձնական կառույցի, ոչ բառային արտահայտման միջոցների սոցիալապես և կենսաբանորեն պայմանավորված եղանակ: Այն նպատակաուղղվածության, ուղղվածության, ըմբռնողության (գիտակցման) աստիճանով տարբերվող բաղադրիչների միասնություն է: Անընդհատ կրկնվող շարժումների հետ մեկտեղ դրա մեջ են մտնում այն տարրերը, որոնք համապատասխանում են անձի դինամիկ կայունությանը:
Ոչ բառային վարքի միջուկը կազմում են ամենաբազմազան
շարժումները (ժեստերի, ձեռքի շարժումներ, դեմքի էքսպրեսիա,
հայացք, կեցվածքներ, ձայնի նրբերանգ, հպումներ), որոնք կա-

В. А. Лабунская, Особенности развития способности к психологической интерпретации невербального поведения. Вопросы психологии.
1987, № 3, с. 70-77.
Е. А. Петрова, Жесты в педагогическом процессе. М., МГПО, 1998, 222 с.
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պակցվում են մարդու փոփոխվող հոգեկան կացության, զուգընկերոջ նկատմամբ նրա վերաբերմունքի հետ 166:
Ուսումնասիրություններից երևում է, որ հաղորդակցության
ոչ բառային բովանդակությունը մարդու վարքն է, նշանների օգնությամբ իրականացվող հաղորդակցության սուբյեկտի կողմից
ստեղծված բովանդակությունը, որ տեղեկությունը փոխանցում
է մարդուց մարդուն (մեկից մյուսին) 167: Մարդու մասին և մարդուց տեսողությամբ ընկալվող տեղեկությունը փոխանցվում է
տեսողական նշանների տեսահաղորդակցական երեք համակարգով՝ հաբիտուս (արտաքին տեսք) (ֆիզիկական տեսք, դեմքի անատոմիական կառուցվածքի, այլ մարմնամասերի առանձնահատկություններ և այլն), հագուստի արտաքին ձևավորում՝
հագուստ, կոշիկ, զարդ, լրացուցիչ մանրամասներ, սանրվածք,
ակնոց և այլն), կի նեսիկա (շարժումների ցանկացած նշանակություն՝ դիմախաղ, ձեռքերի շարժում, քայլվածք, կեցվածք):
Տեսողական յուրաքանչյուր նշան ունի տեղեկատվական երկակի բնույթ՝ կառավարելի և ինդիկատիվ 168: Մի կողմից նշանն ունի իմաստ, մյուս կողմից` ծագում է միտք (յուրաքանչյուր նշան
կրում է անհատական ինդիկատիվ իմաստ, այսինքն` տեղեկատվություն այն մասին, թե որ մարդն է ընտրում այդ նշանը):
Ինչպես ցույց են տալիս ուսումնասիրությունները, այլ մարդու
ինտերպրետացիաները հիմնականում իրականացվում են գործառութային էքսպրեսիվ նշանների միջոցով, այսինքն` ձեռքի
շարժումներ, դիմախաղ և այլն (Ա. Ա. Բոդալյով, 1982,
Ե. Ն. Միխեևա, 1993, ուրիշներ): Ե. Ա. Պետրովայի ուսումնասի-

В. А. Лабунская, Экспрессия человека: общение и межличностное
познание. Рост. Н/Д, 1999, 608 с.
167 Е. А. Петрова, Визуальная психосемиотика общения. М., 1999, 176 с.
168 Е. А. Петрова, Визуальная психосемиотика общения. М., 1999, 176 с.
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րություններում (2000) ցույց է տրվում, որ կինեսիկական նշանները (ձեռքի շարժումներ և դիմախաղ) հաճախ որոշիչ են դառնում հաղորդակցության տեսողական թեստում, սակայն «կինեսիկի» հաղորդած (փոխանցած) չեզոք կամ դրական գունազարդված տեղեկությունների դեպքում որոշիչ կարող է դառնալ
«հաբիտուս» կամ «կոստյում» («զգեստ») նշանների մեկնաբանությամբ տրված (հաղորդված) տեղեկությունը: Արտաքին տեսքի և ոչ բառային (համր) վարքի տարրերի համար սահմանված
են «իմաստաբանական դաշտեր», որտեղ վերը նկարագրված
մեկնաբանվող կատեգորիաները ներկայացվում են հիերարխիկ
համակարգի տեսքով: Կինեսիկական բաղադրիչների տեղեկատվական-ինդիկատիվային (Վ. Ա. Լաբունսկայա, 1994) և
արտաքին սոցիալական ձևակերպումները դրսևորվում են
(Ե. Ա. Պետրովա, 2000) հետևյալ կերպ. ձեռքերի շարժումները
(ժեստերը) հիմնականում արտահայտում են գործողություն,
անձի հուզական վիճակ և մտակամային գործընթացներ, դիմախաղը հուզական վիճակի մտակամային գործընթացների, սուբյեկտի շփումների և անհատական որակների չափանիշն է (ինդիկատոր), հայացքն ու դիրքը՝ նույնպես: Դիմախաղին են վերագրվում հավելյալ կարգավիճակ-դեր փոխհարաբերությունները, քայլ վածքին՝ գործողությունները, հու զական վիճակները,
խմբի մեջ դրսևորվող վարքին` համագործակցության ձևերը,
շփումները և սոցիալական կարգավիճակը, հագուստին` անձի
որակները, սո ցիալական կարգավիճակը և դերը: Բացի ընդհանուր հաղորդակցական նշանակությունից` արտաքին և ոչ բառային վարքի նշանները հարաբերությունների մեջ մտցնում են
տեղեկություն ինցիպիենտի մասին և բնութագրում են անձին 169:

169

Е. А. Петрова, Визуальная психосемиотика общения. М., 1999, 176 с.
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Տեսողական ճանապարհով ստացվող տեղեկատվության
մեկնաբանման ժամանակ գոյություն չունի առանձին նշանային
համակարգի մշտական գերակշռություն (հաբիտուս, կինեսիկա,
զգեստ): Հատուկ դեր են խաղում արտաքինի և ոչ բառային վարքի այն տարրերը, որոնք պարունակում են տեսողական տեքստի մյուս մասին նշանակությամբ անհամապատասխան տեղեկատվություն (Ե. Ա. Պետրովա, 1984, 2000):
Հոգեբանական ուսումնասիրությունների վերլուծությունները ցույց են տվել, որ նախկինում անծանոթ մարդկանց և այն
մարդկանց ընկալման հիմքում, որոնց հետ արդեն առկա է
շփման փորձ, ընկած են հոգեբանական տարբեր մեխանիզմներ:
Առաջին դեպքում ընկալումն իրականացվում է միջխմբային
շփումների մեխանիզմի հիման վրա (խնդիրը միջխմբային
շփման ժամանակ կողմնորոշումն է), իսկ երկրորդ դեպքում`
միջանձնային շփումների մեխանիզմի հիման վրա (խնդիրը հաղորդակցվող զուգընկերոջ ներաշխարհի օբյեկտիվ և խոր ընկալումն է) (Ն. Ա. Կազարինովա, 2001):
Ուսումնասիրվել են միջանձնային ընկալման հետևյալ մեխանիզմները՝ ա) իդենտիֆիկացիա (նույնականացում, ճանաչում, ընկալում՝ ուրիշներին նմանեցնելով), բ) ըն դօրինակում,
գ) ներաշխարհի թափանցում` ոչ բառային վարքի կերպարի
«հարմարեցման» ճանապարհով, դ) էմպատիա` մարդու հուզական մակարդակով ուրիշին հասկանալու, նրա խնդիրներին
ապրումակցելու, ցավակցելու ընդունակություն, ե) սոցիալ-հոգեբանական ռեֆլեքսիա (մարդու կողմից այն բանի գիտակցումը, թե ինչպես է ինքն ընկալվում այլոց կողմից, այսինքն` «զուգընկերոջ ներաշխարհի վերարտադրություն»), զ ) կարծրաձևացում (հաստատուն պատկերացում ինչ-որ բանի կամ ինչ-որ մեկի կերպարի վերաբերյալ) (Ա. Ա. Բոդալյով, Վ. Ն. Կունիցինա,
Վ. Ն. Պանֆյորովա, Գ. Մ. Անդրեևա և այլն):

152

Միջանձնային ընկալման ստույգությունը բարձրացնելու
կարևոր գործոն է ընկալվող մարդուց ստացվող հետադարձ կապը, որն օգնում է «սրբագրելու» կերպարը և աջակցում է հաղորդակցվող զուգընկերոջ վարքը առավել ստույգ գուշակելուն 170:
Այսպիսով՝ կարելի է եզրակացնել, որ սոցիալական ընկալումը բնութագրվում է իբրև, այսպես կոչված, սոցիալական օբյեկտների` սոցիալական խմբերի սոցիալական մեծ ընդհանրություններ ենթադրող մարդկանց ընկալման գործընթաց:
Սակայն մարդու կողմից մարդուն ընկալելու գործընթացը
միաժամանակ չի վերաբերում սոցիալական ընկալման ոլորտին, քանզի վերջինս չի սպառում այն: Եվ եթե խոսում ենք հաղորդակցվող զուգընկերների փոխըմբռնման խնդրի մասին, ապա առավել տեղին կլինի գործածել «միջանձնային ընկալում»
կամ «միջանձնային ըմբռնում» եզրույթները: Իսկ սոցիալական
օբյեկտների ընկալումն այնպիսի յուրահատուկ գծեր ունի, որ
նույնիսկ «ընկալում» եզրույթի գործածումը այնքան էլ սպառիչ
չի ներկայացնում դրանք, քանի որ մի շարք արտակարգ
երևույթներ, որոնք առկա են մեկ այլ մարդու մասին պատկերացում ձևավորելու հիմքում, չեն տեղավորվում ավանդական բնորոշումների մեջ: Այս դեպքում որպես «այլ մարդու ընկալում»
արտահայտության հոմանիշ է գործածվում «այլ մարդու ճանաչում» արտահայտությունը: Սրա նմանությամբ ընդհանուր հոգեբանության համատեքստում վերլուծվող փաստերից շատերի
ուսումնասիրման և տեսական հիմնավորման անհրաժեշտություն է առաջանում:

Н. В. Соловьева, Особенности вербализации эмоциональных представлений дошкольниками: Автореф. Дис…канд. Психол. Наук, М., 1999,
21 с.
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3.3. Սոցիալական նոր միջավայրում
միջանձնային ընկալման զարգացման և ձևավորման
ընդհանուր օրինաչափությունները
Միջանձնային ընկալման հետազոտության կարևոր ոլորտ է
այլ մարդու մասին առաջին տպավորության ձևավորման գործընթացի ուսումնասիրությունը: Այս հարցի վերաբերյալ աշխատություններում նկարագրվել են երեք բնորոշ գործոններ, որոնց
համապատասխան ընթանում է այդ գործընթացը: Առանձնացված գործոնները որոշակիորեն դրսևորվում են ծանոթության իրադրության ժամանակ, երբ հիմնականում առանձնացվում են
զուգընկերոջ գերազանցությունը, գրավչությունը և դիտարկվողի հանդեպ վերաբերմունքը:
Առաջին տպավորության խնդիրը և հատկապես դիտավորությունների ճանաչման հմտությունը, ծանոթության առաջին
շրջանում այլ մարդու վարքը, դրդապատճառները արտացոլված են հոգեբանական զանազան ուղղությունների վերաբերյալ
բազմաթիվ ուսումնասիրություններում: Սույն խնդրի հիմնահարցերը և մասնավոր դրսևորումներն ուսումնասիրել են
Ա. Ա. Բոդալևը, Գ. Վ. Դյակոնովը, Վ. Ա. Լաբունսկայան,
Վ. Ն. Պանֆյորովը, Ե. Ա. Պետրովան, Զ. Ֆ. Սեմյոնովան, Նիրենբերգը, Գ. Կալերոն, Ա. Շտանգելը, Ջ. Գիլֆորդը, Նյուկոմը, Սինգերը և այլք 171:

А. А. Бодалев, Личность и общение: Избранные психологические
труды. М., 1995, 279 с.
Г. В. Дяконов, Психология первого впечетления о другом человеке:
Автореф. дис... канд. психол. Наук, М., 1979, 18 с.
В. А. Лабунская, Невербальное поведение (социально-перцептивный
подход), Рост. н/Д, 1986, 135 с.
В. Н. Панферов, Классификация функций человека как субъекта
общения. Психологический журнал. Том 8, 1987, № 4, с. 51-60.
Е. А. Петрова, Жесты в педагогическом процессе. М., МГПО, 1998, 222 с.
171
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Առաջին տպավորության ձևավորման խնդիրը բազմակողմանիորեն մշակել են հայտնի հոգեբան Ա. Ա. Բոդալյովը և նրա
հետևորդները: Մանրամասն ուսումնասիրված է մարդու մասին
առաջին տպավորության կառուցվածքը, որը հիմնականում ամփոփում է հետևյալ բաղադրիչները՝ մարդու արտաքին տեսքի
առանձնահատկությունները, նրա արտաքին ձևավորումը, այդ
թվում` հագուստի ոճը, արտահայտչականությունը (էքսպրեսիա), մարդու ապրած հուզական իրավիճակները, նրա գործողությունները, վարքագիծը, առաջին տպավորությունների և
անցյալի փորձի հիման վրա մեկնաբանվող նրա անձի ենթադրյալ հատկանիշները: Բացի դրանից՝ առաջին տպավորությունը
ներառում է ընկալվող մարդու նկատմամբ հուզական վերաբերմունքը և ընդհանրացված գնահատողական դատողությունը 172:
Ա. Ա. Բոդալյովի, Գ. Վ. Դյակոնովի և Ն. Վ. Կրոգիուսի կողմից ապացուցվել է այլ մարդու մասին տպավորության ձևավորման վերաբերյալ մարդու արտաքին տեսքի` ըստ տեսողական
նշանների սոցիալական ընկալման գործառույթի առաջնային
դերը: Դրանք առաջին հերթին մարդու սեռը, տարիքը, ազգային
պատկանելությունը, հուզական վիճակները և մի շարք անհատական-հոգեբանական հատկություններ (անհանգստություն,
համոզվածություն, էքստրավերսիա-ինտրովերսիա և այլն) բնութագրող չափանիշներ են 173:

172 А. А. Бодалев, Восприятие и понимание человека человеком. М.,
1982, 199 с.
173 В. А. Лабунская, Особенности развития способности к психологической интерпретации невербального поведения. Вопросы психологии.
1987, № 3, с. 70-77.
В. Н. Панферов, Психологическая структура познания человека человеком. Вопросы психологии познания людьми друг друга и самопознания.
Краснодар, 1977, с. 21-28.
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Վ. Ա. Լաբունսկայան մատնանշում է, որ հոգեբանության սոցիալական ընկալման, միջանձնային ըմբռնման և ճանաչման
շրջանակներում հատուկ ուշադրություն է հատկացվում մարդու մասին պատկերացումների ձևավորման գործում նրա արտահայտչականության մեջ տարբեր բաղադրիչների դերի որոշմանը: Ակնհայտ է, որ ընկալող սուբյեկտը այլ մարդու մասին
կերպարում, բացի նրա ֆիզիկական, անհատական-հոգեբանական յուրահատկություններից, ներառում է նաև գործնական,
հաղորդակցական, ռեֆլեկտորային բնութագրեր և ձգտում է
պատճառների, վարքագծի դրդապատճառների մեկնաբանության, սոցիալ-հոգեբանական տիպականացման 174: Այսպիսով,
Վ. Ա. Լաբունսկայայի հայեցակարգից (հայացքների համակարգ) հետ ևում է, որ առաջին տպավորության փուլում մարդն
ստեղծում է այլ մարդու ամենաընդհանրական կերպարը, որն
արտահայտվում է առավել պարզ բնութագրերում, օրինակ՝
գրավիչ, բարի:
Միջանձնային շփումների գործընթացում առաջին տպավորությանը էական նշանակություն են տալիս այնպիսի ուսումնասիրողներ, ինչպիսիք են Վ. Ն. Կունիցինան, Ն. Վ. Կազարինովան, Վ. Մ. Պոգոլշան 175: Հեղինակների այս խմբի ուսումնասիրություններում նշվում է, որ այլ մարդու մասին պատկերացման
ձևավորումը միշտ սկսվում է նրա ֆիզիկական կերպարի, նրա
պահվածքի գնահատումից, այն տե ղեկատվության վերլուծությունից, որն ստեղծում է մարդու արտաքին տեսքը: Այդ տեղեկությունը դառնում է այլ մարդու կերպարի ստեղծման հիմք 176:
Ընդ որում, այն տեղեկությունը, որը մարդիկ ստանում են այլ
В. А. Лабунская, Экспрессия человека: общение и межличностное
познание. Рост. Н/Д, 1999, 608 с.
175 В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, В. М. Погольша, Межличностное
общение, СПб, Питер, 2003, 544 с.
176 В. Н. Куницына, Межличностное общение, СПб, 2001, 253 с.
174
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մարդու կերպարի ընկալման ժամանակ, միշտ չէ, որ գիտակցվում է նրա կողմից. դա կախված է շատ գործոններից: Ֆիզիկական կերպարի, ար տաքինի կամ ընդգծված վարքագծի ընկալված տարրերը հանդես են գալիս մարդու ազգությունը, նրա
տարիքը և փորձը, տվյալ պահի զգացմունքները, նրա կրթական
մակարդակը և գեղագիտական ճաշակը պարզաբանող սոցիալական բազմաթիվ ազդանշաններով (В. Н. Куницина, 2001):
Մեր վերլուծությունը ցույց տվեց, որ հետազոտողների ուշադրությունը գրավել են նաև այլ մարդու մասին առաջին տպավորության ձևավորման բուն գործընթացը, դրա գործոնները, մեխանիզմները և բացառիկությունները: Այսպիսով, Ա. Ա. Բոդալյովի կարծիքով, մարդու` առաջին տպավորությամբ ձևավորված կերպարի նույնականության վրա մեծ ազդեցություն ունի
ընկալողի հոգեբանական նախատրամադրվածությունը, քանզի
նա ընկալում է ընտրողաբար 177: Օրինակ՝ եթե դիտորդի համար
մինչև հանդիպումը մարդուն բնութագրել են իբրև կարգին, գրավիչ և խելացի, ապա նրա մասին առաջին տպավորությունը կլինի գրեթե այդպիսին: Ավելի հավանական է, որ մարդն ուշադրություն կդարձնի այն բանի վրա, ինչի վերաբերյալ
նախատրամադրվածություն ունի, որպեսզի հաստատի արդեն
ունեցած տեսակետները: Մարդու մասին առաջին տպավորության վրա նախատրամադրվածության ազդեցության ակնառու օրինակ կարելի է գտնել Ա. Ա. Բոդալյովի մեկ այլ՝ անծանոթ
մարդու մասին սուբյեկտիվ կարծիքի ձևավորմանը նվիրված ուսումնասիրություններում: Փորձարկվողների տարբեր խմբերի
ներկայացնում էին տարբեր տարիքների տղամարդկանց ու կա-

А. А. Бодалев, Восприятие и понимание человека человеком. М.,
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նանց լուսանկարներ 178: Ընդ որում, փոր ձարկվողների տարբեր
խմբերի՝ նույն լուսանկարներում պատկերվածներին տրվում
էին իմաստային տարբեր նախատրամադրվածություններ:
Օրինակ՝ երիտասարդ կնոջը ներկայացնում էին իբրև ուսուցչուհի, դերասանուհի, ծեր տղամարդուն` իբրև գիտնական,
հանցագործ և այլն: Ուսումնասիրության արդյունքները ցույց
տվեցին, որ փորձարկվողները մարդուն տվել են իրենց մտքում
ձևավորված նախատրամադրվածությանը համապատասխան
ձևակերպումներ:
Առաջին տպավորության ձևավորման գլխավոր մեխանիզմը
սոցիալական կարծրաձևացումն է, քանզի ծանոթանալու իրավիճակում (նոր մարդուն) ընկալելու հիմնական խնդիրը զուգընկերոջ սոցիալական, խմբային պատկանելությունը որոշելն է,
միջխմբային շփումներում կողմնորոշվելը: Կարծրաձևերը ընդհանրացումներ են, ցանկացած երևույթի կամ մարդկանց վերաբերյալ հաստատուն կարծիքներ, որ հատուկ են այս կամ այն
խմբի ներկայացուցիչներին (տե՛ս Ի. Ս. Կոն, Գ. Մ. Կոնդրատենկո, Ն. Ա. Ռուսինա, Ա. Կ. Ուլեդով, Պ. Ն. Շիխիրև, Վ. Ա. Յադով):
Հասարակության մեջ կարծրաձևերը անհատի գնահատման չափանիշներն են, որոնք հեշտացնում են կողմնորոշումը հաղորդակցությունների և պրակտիկ գործունեության ընթացքում: Անծանոթ մարդու ընկալման ժամանակ տեղի է ունենում նրան
ըստ արտաքին կերպարի նշանների ու վարքածի (որոնք թույլ
են տալիս վերացնել շփման անորոշությունը) որոշակի սոցիալհոգեբանական տեսակի վերագրում:
Առանձնացնում են կարծրաձևի երկու տեսակ. 1. նախատրամադրվածություն, որ բնորոշում է մարդկանց որպես որոշակի ազգային, սոցիալական և քաղաքական խմբերի անդամ-
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ների, 2. կարծրաձևեր, որոնք վերաբերում են անհատի արտաքին դրսևորումների և ներքին բովանդակային կապերին 179:
Մասնագիտական գրականության մեջ նկարագրված է ոչ
բառային վարքագծի սոցիալական դերակատարումների երեք
կարծրաձև՝ 1. գործընկեր, ազգական, աշակերտ (Վ. Ա. Լաբունսկայա, Մ. Տ. Նոգերովա, 1997), 2. կանացի-տղամարդկային ոչ
բառային նմուշներ (Մ. Վ. Բուռակովա, 1997), 3. տարբեր սոցիալական դերերի մարդկանց ոչ բառային վարքագծի նմուշների և
նրանց ընկալման ազգային-մշակութային պայմանականություններ (Մ. Տ. Նոգերովա, 1997), 4. ուսուցչի ընկալման սոցիալական դերի կարծրաձևեր (Ե. Ա. Պետրովա, 1999):
Արևմտյան հոգեբանության մեջ ակտիվորեն ուսումնասիրվում են մարդկանց արտաքին և հոգեբանական բնութագրերի
հետ կապված կարծրաձև-դատողությունները՝ ակնոց, մորուք,
ճակատի լայնություն, գեր թե նիհար, որոշակի մարմնակազմություն, հագնվելու ոճ, ֆիզիկական գրավչություն և այլն
(C. R. Jasper, M. L. Klassen, 1990, V. Cook, 1979, M. A. Hodgins,
1992): Վ. Ն. Պանֆյորովը (1969) անցկացրել է իր հայրենակիցների ֆիզիոգնոմատիկ փորձի ուսումնասիրություն: Նա նկարագրել է ֆիզիոգնոմատիկ կարծրաձևեր, ինչպես նաև մատնանշել
անհատի այն գծերը, որոնք ամենից հաճախ են նշվում արտաքինի հիմքում: Կարծրաձևացումն իրականացվում է արտաքինի
տարրերի սոցիալական ձևակերպման, վարքագծի, խոսքի և այլ
գործոնների հիման վրա: Դիտարկողը ընկալվող մարդուն դասում է որոշակի խմբի, այնուհետև որոշվում է սոցիալական
կարծրաձևը, և տեղի է ունենում բոլոր որակների վերագրում
դիտարկվողին, որոնք հատուկ են տվյալ խմբի տիպիկ ներկայացուցիչներին, իսկ մնացած առանձնահատկությունները
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պարզվում են ընկալման կիզակետից դուրս: Կարծրաձևը մարդուց որոշակի վարքագծի սպասելիք է ձևավորում, և եթե վերագրված կարծրաձևում սխալ է տեղի ունենում, ապա առաջանում է թյուրըմբռնում. մարդիկ դժվարանում են հասկանալ
միմյանց:
Սոցիալական հոգեբանության մեջ նկարագրվում են բացառիկ երևույթներ, որոնք ծագում են մարդու հետ ծանոթանալու
պահին և հանգեցնում են առաջին տպավորության տիպիկ
սխալների: Գ. Մ. Անդրեևան առաջին տպավորության ֆենոմենը
անվանում է «լուսապսակի» երևույթ (էֆեկտ): Դա նշանակում է,
որ անծանոթ մարդու ընկալման ժամանակ կերպարը կառուցվում է ոչ թե անմիջապես ընկալման հիման վրա, այլ ըստ մարդու մասին նախապես նրան շրջապատող որոշակի «լուսապսակով» ստեղծված որոշակի տեղեկատվության: «Լուսապսակի»
ստեղծման գործում առավել նշանակություն ունի հենց առաջին
տպավորությունը 180: «Լուսապսակի» տպավորությունը (էֆեկտը) ընկալող մարդու` զուգընկերոջ անձի միատարրությունը
գերազանցելու միտումն է, մարդու մեկ հատկանիշի վերաբերյալ տպավորությունը նրա մյուս հատկանիշների (որակների)
վրա տարածելը՝ տվյալ անձի շուրջը ստեղծելով յուրօրինակ
«լուսապսակ» (Վ. Ն. Կունիցինա, Ն. Վ. Կազարինովա, Վ. Մ. Պոգոլշա, 2001):
Սոցիալական հոգեբանության մեջ նկարագրված են այդ էֆեկտի (տպավորության) մի քանի դրսևորումներ՝ առավելության գործոնը, «մեր նկատմամբ վերաբերմունքի» գործոնը, գրավչության գործոնը (Վ. Ն. Կունիցինա, Ն. Վ. Կազարինովա,
Վ. Մ. Պոգոլշա, 2001): Առավել մանրամասն վերլուծենք վերջինը: Բազմաթիվ ուսումնասիրություններ հաստատում են ընկալ-
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վող օբյեկտի արտաքին ընդհանուր գեղագիտական արտահայտչականության հսկայական ազդեցությունը նրա մասին
տպավորության ձևավորման վրա, ինչպես նաև հենց իր` ընկալող սուբյեկտի՝ գեղեցկության իդեալի մասին ունեցած պատկերացման համապատասխանության աստիճանը ֆիզիկական
կերպարին (Андреева Г. М. 1980, Бодалев А. А.1970, Гозман Л. Я.
1984, Криулина А. А. 1993, Лабунская В. А. 1989, Панферов В. Н.
1974):
Օրինակ՝ Ա. Միլլերը, օգտագործելով «բանիմաց դատավորների» մեթոդը, մեծ թվով լուսանկարներից ընտրեց գեղեցիկ, սովորական և տգեղ դեմքեր: Այնուհետև այդ լուսանկարները ցույց
տվեց տասնութից քսանչորս տարեկան տղամարդկանց և կանանց՝ խնդրելով նրանց կարծիք հայտնել դրանցում պատկերվածներից յուրաքանչյուրի ներաշխարհի վերաբերյալ: Փորձարկվողներն ավելի գեղեցիկ մարդկանց գնահատեցին որպես
շատ վստահ, երջանիկ, անկեղծ, հավասարակշռված, կյանքով
լեցուն, սիրալիր, նրբավար և հոգեպես ավելի հարուստ, քան
նրանց, ովքեր, «բանիմաց դատավորների» գնահատմամբ, տգեղ
էին հայտարարվել: Բացի դրանից, արական սեռի ընկալող
սուբյեկտները գեղեցիկ տղամարդկանց և կանանց գնահատեցին որպես առավել ուղղորդված դեպի այլ մարդիկ, հոգատար և
ուշադիր ուրիշների հանդեպ 181:
Մարդու արտաքին տեսքի գրավչության «լուսապսակը» ազդում է ոչ միայն նրա անձի առանձին գծերի բնութագրի, այլև
նրա գործողությունների, որոշակի արարքների գնահատականի
վրա: Որքան գնահատվող մարդն ավելի շատ է դուր գալիս գնահատողին, այնքան ավելի բարձր է այլ մարդու անհատական ո-
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րակների չափազանցված գնահատումը 182: Օ րինակ՝ մանկավարժական համալսարանի ուսանողուհիներին ցույց էին տրվել
յոթ տարեկան երեխաների լուսանկարներ, այնուհետև՝ նրանց
արարքների նկարագրությունը: Ապագա ուսուցչուհիներին առաջարկվել էր սեփական վերաբերմունքն արտահայտել յուրաքանչյուր երեխայի և նրա վարքագծի վերաբերյալ: Ուսանողուհիներն ավելի բարեհաճ գտնվեցին այն երեխաների հանդեպ, որոնք, «բանիմաց դատավորների» կարծիքով, ավելի գրավիչ արտաքին ունեին: Այսպիսի իդեալականացումը կարող է լինել
նաև բացասական: Նման դեպքերում մարդը դրսևորում է իր մեջ
արտացոլված թերությունների և բացասական հատկանիշների
խորացման միտում 183:
Այսպիսով, հոգեբանության մեջ կան բազմաթիվ փաստեր,
որոնք վկայում են, որ «գեղեցկության տպավորության» բացասական իդեալականացումն ուժեղ ազդեցություն է գործում անհատի մասին ընկալում ձևավորելու բովանդակության վրա
միայն առաջին տպավորության ձևավորման պահին:
Հետագայում այլ մարդկանց կողմից այդ մարդուն տրվող
գնահատումը համագործակցության, նրա արարքներն ու գործերն արժևորելու շնորհիվ սկսում է որոշակիանալ:
Այսպիսով, առաջին տպավորությունը «բարդ հոգեբանական
երևույթ է, որը ներառում է տրամաբանական, զգայական և հուզական բաղադրիչներ» 184:

А. А. Бодалев, Восприятие и понимание человека человеком. М.,
1982, 199 с.
183 Б. Ф. Ломов, Е. Н. Сурков, Антиципация в структуре деятельности.
М., “Наука”, 1980, 279 с.
184 А. А. Бодалев, Восприятие и понимание человека человеком. М.,
1982, 199 с.
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Հեղինակների կարծիքով, մարդու մասին առաջին տպավորությունը որոշակիացնող փաստերի ուսումնասիրությունը
թույլ է տալիս առանձնացնել երեք հիմնական գործոններ.
1. այլ մարդու արտաքին կերպարի սուբյեկտիվ բնութագրեր` նրա ֆիզիկական արտաքինը, էքսպրեսիան (արտահայտչականությունը), արտաքին ձևակերպումը,
2. ընկալվող սուբյեկտի անձնական հատկանիշները` հոգեկան նկարագիրը և իրականության տարբեր կողմերի նկատմամբ վերաբերմունքը, զարգացման անհատական (յուրատեսակ) առանձնահատկությունները,
3. իրավիճակ, որի պայմաններում տեղի է ունենում այլ մարդու ընկալումը:
Միջանձնային ընկալման իրական գործընթացում այս երեք
գործոնները միշտ հանդես են գալիս համատեղ 185:
Մեկնաբանենք դրանցից յուրաքանչյուրի հիմնական առանձնահատկությունը:
Միջանձնային
շփման
արդի
հոգեբանության
մեջ
(Ա. Ա. Բրուդնի, Մ. Վ. Գամեզո, Գ. Ա. Գլոտովա, Գ. Ս. Կլիչկով,
Ե. Ա. Պետրովա, Ի. Ա. Խաբարով և ուրիշներ) այլ մարդու արտաքին տեսքի սուբյեկտիվ բնութագրերի ազդեցությունը նրա
մասին առաջին տպավորության ձևավորման վրա դիտարկվում
է հաղորդակցության տեսողական հոգեսեմիոտիկայի դիրքերից: Նրա կառույցը կազմում են տեսողական-հաղորդակցական
երեք բաղադրիչ՝ հատիբուսը` ֆիզիկական տեսքը, կազմությունը և այլն, արտաքինի սոցիալական ձևակերպումը` հագուստը,
սանրվածքը, զարդերը և այլն, կինեսիկան` դիմախաղը, ձեռքերի շարժումները, քայլվածքը, կեցվածքը և այլն:

А. А. Бодалев, Личность и общение, М., Межд. педагогич.
академия,1995, 328с., с. 299.
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Ընկալող սուբյեկտների հատկանիշների բովանդակությունը
կազմվում է նրանցից յուրաքանչյուրի մեջ անցյալում ձևավորված մի շարք հատկանիշներից: Դրանցից են՝ «գեղեցկության իդեալը», «անհատի տեսությունը», ցուցադրության մեխանիզմը,
անձի էքստրավերտության-ինտրովերտության ուղղվածությունը, սեռատարիքային առանձնահատկությունները, հոգեբանական դիտողունակության ուղղվածությունը, սոցիոպերցեպտիվ
բանիմացությունը և այլն:
Առաջին տպավորության ձևավորումը կախված է նաև այն
իրավիճակի ընկալումից, որի պայմաններում տեղի է ունենում
ծանոթությունը. աշխատանքային իրադրությունը, հանգիստը,
կենցաղային շփումները և այլ գործոններ իրենց դերն ունեն
մարդկանց՝ կանխամտածված կերպով միմյանց գնահատելու,
ծանոթության գործընթացի ծագման և դրանց բացակայության
գործում:
Ավելի մանրամասն դիտարկենք այս երեք գործոնների
արտացոլումը՝ այլ մարդու մասին առաջին տպավորության
ձևավորման վրա: Այլ մար դու մասին առաջին տպավորության
ձևավորման վրա ազդում է նրա մարմնակազմությունը՝ կազմվածքը: Բերենք մի քանի օրինակ, որոնք արտացոլում են անծանոթ մարդկանց մասին ընդհանուր տպավորության վրա կառուցվածքային մի քանի նշանների ազդեցության նշանակությունը: Մարդու հասակի, նրա կազմության չափերի և բնավորության ենթադրյալ գծերի փոխկապակցությունը քննության է առնված XX դարի սկզբի հանրաճանաչ գիտնական Կ. Մ. ՇիլլերՇկոլնիկի աշխատությունում (120): Նրա կարծիքով, բարձրահասակ մարդիկ ուժեղ ոգու տեր են, ունեն կամքի ուժ, եռանդ, ֆիզիկական ուժ, իսկ կարճահասակները խելոք են, բարեսիրտ,
ձգտում են իդեալականին:
Մի քանի գիտական ուսումնասիրություններում (Վ. Մ. Ռուսոլովա, 1967, Գ. Ի. Ակինշչիկովա, 1977, Ն. Ի. Օբոզով, 1986)
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հաստատվում է մարդու մարմնակազմության և մի քանի հոգեբանական առանձնահատկությունների փոխադարձ կապը
(սթրեսների նկատմամբ կայունությունը, աշխատունակությունը, հաղորդակցվելու հակվածությունը):
Ա. Ա. Բոդալյովի ղեկավարությամբ իրականացված փորձերում ուսումնասիրվել են տղամարդկանց անձնային առանձնահատկությունների կախվածությունը նրանց մարմնակազմութթյան տիպերից 186: Արդյունքներն ի հայտ բերեցին հետևյալ օրինաչափությունները. գեր, թմբլիկ տղամարդիկ ընկալվում են
իբրև ոչ այնքան ուժեղ, հնաոճ, շատախոս, բարեհոգի, վստահող, կենցաղում հարմարավետություն սիրող, ուտել շատ սիրող: Հարցման մասնակիցները միանշանակ պնդել են, որ մկանուտ, ատլետիկ կազմվածքով տղամարդը ուժեղ է, առնական և
խիզախ, իր ուժերին վստահ, հանդուգն և նախաձեռնող: Երրորդ
տեսակի` բարձրահասակ, նիհարավուն և տեսքից շատ փխրուն
տղամարդուն հարցման մասնակիցները բնութագրել են որպես
նյարդային, փառասեր, կասկածամիտ և ծածկամիտ, առանձնություն սիրող:
Տղամարդկանց այս երեք տեսակներից յուրաքանչյուրի մասին արտահայտվելիս փորձարկվողները նշում էին նրանց տարիքը: Ըստ այդմ՝ գեր տղամարդուն իր տարիքից շատ ավելի մեծ
էին համարում, իսկ նիհարավունին` ավելի երիտասարդ, քան
կար իրականում:
Բացի մարդու ֆիզիկական տեսքը նշող անատոմիական
ցուցիչներից, նրա արտաքին կարևորագույն բաղադրիչ են գործառական նշանները՝ դիմախաղը, ձեռքերի շարժումները, քայլվածքը, կեցվածքը, ձայնը, խոսքը: Դրանք նույնպես ազդում են
մարդու մասին կարծիքի ձևավորման վրա (Андреева Г. М., 1997,

А. А. Бодалев, Личность и общение: Избранные психологические
труды, М., 1995, 279 с.
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Бернс Д. Д., 1997, Бодалев А. А., 1995, Петрова Е. А., 1999,
Lindzey G., 1964): Ինչպես նշում է Ա. Ա. Բոդալյովը (1982), դիմախաղային և մնջախաղային առանձնահատկությունների միագումարը, որը համապատասխանում է տխրության, ցասումի,
ուրախության, վախի և այլ իրավիճակների, զուգընկերոջ վիճակի փոփոխության ազդանշան է: Այդպիսի ազդանշաններից յուրաքանչյուրը բարդ կառուցվածք է և ունի ինչպես իրազեկման,
այնպես էլ կարգավորիչ նշանակություն դրանք արտացոլող
մարդու համար: Այդպիսի ազդանշանի կազմի մեջ մտնում են
տարբեր հատկանիշներ, որոնք ընկալվում են տեսողությամբ,
լսողությամբ, ինչպես նաև մաշկամկանային ճանապարհով: Այդ
հատկանիշները կարող են լինել կա՛մ մշտական, կա՛մ փոփոխական (տարբերակային): Հաղորդակցման գործընթացում խորացնելով շրջապատողների հետ իրավիճակային ազդանշանները, մարդը զատում կամ միացնում է ցանկացած իրավիճակին
հատուկ նշաններ:
Կ. Դ. Շաֆրինսկու (1977) կատարած ուսումնասիրությունը
ցույց է տվել, որ ընկալվող օբյեկտի հուզական կացությունը ճանաչելու ժամանակ նրա արտահայտչական վարքագծի մեկնաբանությունը կախված է ինչպես էքսպրեսիա (արտահայտչականություն) բովանդակող տեղեկատվության ամբողջությունից և
հուսալիությունից, այդպես էլ հենց ընկալվող սուբյեկտի անհատական հոգեբանական բնութագրից: Հետազոտողը համեմատել
է մարդու` ըստ նրա վարքագծի արտահայտչական հատկանիշների վիճակի որոշման արդյունքները էքստրավերտների և
ինտրովերտների շրջանում: Պարզվել է, որ անծանոթ մարդու
հուզական վիճակի տարբերակման ժամանակ էքստրավերտներն ավելի հաճախ հաշվի են առել նրանց վարքագծի արտահայտչական հատկանիշները, և ավելի քիչ են ուշադրություն
դարձրել ամբողջ իրավիճակի վրա, որի պայմաններում ընկալվել է օբյեկտը: Իսկ ինտրովերտները նոր մարդու գնահատման
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գործում հանդես են բերել հակառակ միտում՝ բնութագրել են
ընկալվող օբյեկտի վիճակը:
Էքստրավերտների և ինտրովերտների հուզական վիճակներում հոգեբանական տարբերությունների ճանաչման ընթացքում ընդհանրացումներ կատարելով` հեղինակը եզրակացնում
է, որ ավելի կարճ և պարզ կարելի է այսպես ձևակերպել. էքստրավերտները դիտում են, ինտրովերտները` մտածում 187: Ա ռաջին տպավորության ձևավորման գործընթացի վրա ազդում է
անծանոթի դեմքի արտահայտությունը (Биркенбил В. Ф., 1997,
Бодалев А. А., 1982, Куликов В. И., 1998):
Մարդու խոսքի և ձայնի առանձնահատկությունները նույնպես կարևոր են առաջին տպավորության ձևավորման համար:
Նրան բնորոշ կեցվածքն ու դիրքը, որոնք նրա կերպարի բաղադրիչներից են, նույնպես ազդում են նրա մասին առաջին տպավորության ձևավորման վրա (Бодалев А. А. 1982, Лабунская В.
А. 1986, Ниренберг Д., Калеро Г. 1996, Штангель А. В. 1996, Harre
G. R. 1983, Lindzey G. 1964): Կեցվածքը կարող է լինել ուղիղ կամ
կոր՝ կախված իրանի և գլխի դիրքից: Ա. Շտանգելը ազատ, անկաշկանդ կեցվածքը բնութագրում է իբրև շրջապատողների
հանդեպ անկեղծության (շիտակության), ներքին ուժերն անմիջապես գործի դնելու ընդունակության, անվտանգության զգացողության արտահայտություն: Կոր մեջքով իրանը, ըստ գիտնականի, նշանակում է հաշտեցում, հնազանդություն, հաճկատարություն:
Հոգեբանական բազմաթիվ ուսումնասիրությունների հեղինակներ հաճախ են անդրադարձել մարդու կեցվածքի մեկնա-
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բանությանը (Гамезо М.В., 1983, Лоуэн А., 1997, Мироненко В. В.,
1973, Рюкле Х., 1996, Lindzey G., 1964): Ամ բողջ կյանքի ընթացքում արտահայտելով տարբեր զգացմունքներ և հույզեր՝ մարդիկ հաջողությամբ տիրապետում են իրենց դեմքի արտահայտությանը ու ավելի պակաս՝ մարմնի դիրքին: Այդ պատճառով
կեցվածքը շատ հաճախ մատնում է մարդկանց իսկական ապրումները, նրանց ճշմարիտ վերաբերմունքը շրջապատողների
նկատմամբ: Սաբինը և Հադրիկը անցկացրել են ուսումնասիրություն՝ դերային ընկալման վրա կեցվածքի ազդեցությունը որոշելու համար: Ստացված տվյալները մեկնաբանվեցին դերերի
տեսության դիրքերից: Ուսումնասիրողները փորձարկվողներին
որոշակի պարբերականությամբ ներկայացրին մարդու քառասուներկու «փայտյա» կերպարներ (ֆիգուրներ)՝ զանազան կեցվածքներով: Փորձարկվողները պարտավոր էին որոշել մարդու
վիճակը` ըստ կեցվածքի: Գիտնականները հանգեցին այն եզրակացության, որ ընկալման օբյեկտի որոշակի կեցվածքները պայմանավորված են անձի որոշակի գործողություններով կամ
հատկանիշներով (տխրություն, անվճռականություն, զարմանք,
ինքնավստահություն և այլն):
Կ. Իզարդի նկարագրած փորձի ժամանակ (1980) ընկալման
օբյեկտ հանդիսացող մի խմբի մարդկանց խնդրեցին իրենց իրանը թեքել առաջ, իսկ մյուս խմբի մարդկանց` թեքել հետ: Պարզվեց, որ առաջին դիրքում և՛ տղամարդիկ, և՛ կանայք գնահատող
մարդկանց ավելի են դուր եկել, քան երկրորդում: Բացի դրանից,
կանայք ավելի էին դուր եկել, եթե նրանք նստած էին եղել հանգիստ և առանց ոտքը ոտքին գցելու: Մարդկանց հետ փոխհարաբերությունների ժամանակ զուգընկերոջ որոշ շարժումներից
ելնելով՝ շրջապատողները եզրակացություններ են անում ընկալվող մարդու` որոշակի առարկաների ու դեմքերի հանդեպ
ունեցած վերաբերմունքի մասին: Միջանձնային ընկալումներում մարդկանց խոսքն ուղեկցող ձեռքերի շարժումների խնդիր168

ների ուսումնասիրությամբ զբաղվել են Ա. Ա. Բոդալյովը,
Ա. Ա. Բրուդնին և Դ. Տ. Սիդիկբեկովան, Մ. Վ. Գամեզոն և
Վ. Ֆ. Ռուբախինը, Ե. Ա. Պետրովան, Խ. Ռյուկլեն: Ձեռքերի շարժումները կարող են արտահայտել զուգընկերոջ թաքուն ցանկությունները, նրա հուզական դրությունը: Ձևավորվելով որպես
անհատականություն` անձը սովորում է ձեռքերի շարժումների
եղանակները, դրանց «ընթերցման» և գործադրման կանոնները՝
բնութագրական այն սոցիալական միջավայրին, որտեղ նա ապրում է: Պատմամշակութային տարբեր պայմաններում ապրող
մարդկանց համար ձեռքերի արտաքուստ նմանատիպ շարժումներն ունեն տարբեր նշանակություն: Օրինակ՝ ռուսի ձեռքով
մոտ կանչելու նշանը իտալացու կողմից կհասկացվի իբրև հրաժեշտ 188: Հայ մարդու գլխի շարժումով համաձայնության («այո»)
նշանը բուլղարացին կընդունի իբրև ինչ-որ բանից հրաժարում
(«ոչ»): Ցավոք, հայրենական հոգեբանության մեջ չեն հանդիպել
հայերի ձեռքերի շարժումների առանձնահատկությունների վերաբերյալ ուսումնասիրություններ, որոնք, անկասկած, նույնպես ունեն ազգային և մշակութաբանական առանձնահատկություններ:
Հոգեբանության մեջ տարբերակում են ձեռքերի ինքնակամ և
ակամա շարժումներ: Ուսումնասիրողների մեծ մասի համոզմամբ, ընկալվող մարդու հոգեվիճակը որոշելու հարցում հատուկ նշանակություն ունեն ակամա շարժումները: Ձեռքի շարժումները երբեմն իրենց նշանակությամբ հեռանում են բառային
բովանդակությունից: Անհամապատասխանություն է առաջանում խոսքի իմաստի և այն ձեռքով արտահայտելու միջև: Այդպիսի դեպքում խոսքի ճշմարտացիությունը որոշվում է ըստ
զուգընկերոջ ձեռքի շարժումների: Օրինակ՝ սովորողների ծնող-

188

Е. А. Петрова, Жесты в педагогическом процессе. М., МГПО, 1998,

222 с.

169

ների հետ քոլեջի ղեկավարության մի հանդիպման ժամանակ
տնօրենը, արտաբերելով «Ես անկեղծորեն ձգտում եմ երիտասարդության հետ երկխոսության» խոսքերը, միաժամանակ թափահարում է ցուցամատը, այնուհետև իր մենախոսությանը զուգահեռ բռունցքով ամբիոնին կարճ հարվածներ տեղում 189,190:
Նիրենբերգը և Կալերոն նշում են, որ բերված օրինակում և այլ
նման դեպքերում անհրաժեշտ է ձեռքերի որոշ շարժումների
համապատասխանություն ոչ միայն գիտակցված և չգիտակցված (միտումնավոր և ոչ միտումնավոր) մակարդակների, այլև
խոսքային և ոչ խոսքային դրսևորումների միջև:
Անծանոթ մարդու մասին տպավորության ձևավորման վրա
ազդեցություն է գործում նաև նրա քայլվածքը: Ռուսական և արտասահմանյան հոգեբանների աշխատություններում (Ռ. Պոկոմի, 1961, Ն. Ա. Բերնշտեյն, 1963, Ա. Վ. Շտանգել, 1986, Խ. Ռյուկլե, 1996), որոնք նվիրված են քայլվածքի վերլուծությանը, մատնանշված է քայլվածքի ուղղակի կապը մարդու հոգեվիճակի, առողջության և այլ գործոնների հետ: Ըստ քայլ վածքի կարելի է
դատել ընկալման օբյեկտի մասնագիտական գործունեության
մասին (ծովայինի քայլվածքը «օրորվող» է, զինվորինը` կտրուկ,
հատու և այլն), մարդու տարիքի, նրա սեռային պատկանելության մասին: Մարդուն երկար ժամանակ հետևելու դեպքում
կարելի է նրա դանդաղ կամ արագ քայլքի տեմպով որոշել, թե
նա մարդկանց որ տիպին է պատկանում՝ էքստրավե՞րտ, թե՞
ինտրովերտ:
Քայլվածքի առանձնահատկությունները միավորում են ընդհանուր հատկանիշներ՝ որոշակի ուղղվածություն, փոփոխաД. Ниренберг, Г. Калеро, Как читать человека, словно книгу. Курс
практической психологии или как научиться работать и добиваться успеха.
Ижевск, 1996, с. 116-146.
190 А. А. Бодалев, Личность и общение: Избранные психологические
труды, М., 1995, 279 с.
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կանություն: Բերենք քայլվածքի առանձնահատկությունների
միջոցով անծանոթ մարդուն բնութագրող մի քանի օրինակ: Այսպես, Գ. Կալերոն և Դ. Նիրենբերգը հաստատում են, որ ձեռքերը
ազդրերին քայլող մարդը նման է սպրինտի մարզիկի: Նա ցանկանում է նպատակին հասնել կարճ ճանապարհով և ամենակարճ ժամանակում: Նրա էներգիայի (եռանդի) հանկարծակի
բռնկումներն ընդմիջվում են լեթարգիայի (քնած) վիճակներով,
երբ նա ծրագրում է հաջորդ՝ վճռորոշ քայլը: Այդպիսի տիպական օրինակ է Ուիլյամ Չերչիլը: Ինքնագոհ, փոքր-ինչ պճնամոլ
մարդկանց կզակը քայլելու ժամանակ ձգված է վեր, ձեռքերը
շարժվում են ընդգծված լարվածությամբ, ինտենսիվորեն, ոտքերը կարծես փայտից լինեն: Քայլքն ամբողջությամբ բռնազբոսիկ
է` տպավորություն գործելու նպատակով: Ցայտուն օրինակ է Բ.
Մուսոլինին: Ռ. Պոկոմին նշում է, որ օրորվելով քայլելը խոսում
է կարգապահության, ճշտապահության, տիրոջ բծախնդիր լինելու (պեդանտության) մասին: Երբեմն կարող է նշանակել փառասիրություն: Ցածրահասակ մարդու անսովոր մեծ քայլերը
կարող են ցույց տալ շեշտակիություն, եռանդ, նպատակին ավելի արագ հասնելու ցանկություն: Խոշոր, բարձրահասակ մարդու մանր քայլերը կարող են վկայել ինչպես չշտապելու, այնպես
էլ երկչոտության, ինչ-որ մեկին հանդիպելուց խուսափելու ցանկության մասին: Ա. Շտանգելը քայլվածքի նշանները դասակարգում է ըստ արագության, քայլքի մեծության, լարվածության աստիճանի 191: Օ րինակ՝ նա նշում է, որ անորոշ շարժումներով,
քստքստացնելով քայլվածքը վկայում է կամային ճիգերից հրաժարվելու, թուլամորթության, ալարկոտության մասին: Իսկ
անբնական պոռթկուն (թափընդհատ) քայլվածքը, ընդգծված

А. В. Штангель, Язык тела. Познание людей в профессиональной и
обыденной жизни. Курс практической психологии или как научиться
работать и добиваться успеха. Ижевск, 1996, с. 187-248.
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մեծ և արագ քայլերը, ձեռքերի եռանդով թափահարումը հաճախ
խոսում են անիմաստ զբաղվածության մասին: Եվ այսպես, անծանոթ մարդու քայլվածքի բնույթը պայմանավորված է նրա
մասնագիտական գործունեությամբ, հուզական վիճակով, ֆիզիկական ընդհանուր ինքնազգացողությամբ, տարիքով ու սեռով:
Եթե քայլվածքը ընկալման սուբյեկտի համար շոշափելի նշան է,
ապա դրա առանձնահատկությունները կազդեն անծանոթ մարդու մասին առաջին տպավորության ձևավորման վրա:
Մարդու ֆիզիկական կերպարը կազմող նշանների հետ
միաժամանակ առաջին տպավորության ձևավորման վրա ազդում են նաև նրա արտաքինը ձևավորող բաղադրիչները` հագուստը, սանրվածքը, զարդերը և այլն: Դրանք կարող են մատնանշել մարդու գործունեությունը (զինվորական համազգեստը,
բանվորական արտահագուստը և այլն), ազգությունը, վկայել
նրա ճաշակի, սովորույթների, նյութական բարեկեցության և
այլնի մասին: Մարդու արտաքին ձևակերպումը գնահատվում է
ընկալող սուբյեկտի էթիկա-էսթետիկական նորմերի յուրացման
դիրքերից:
Փորձերից մեկի ժամանակ Գ. Օլպորտը (1961) փորձարկվող
խմբերին է ներկայացրել տղամարդկանց և կանանց` ակնոցով և
առանց ակնոցի լուսանկարներ: Փորձարկվողների խնդիրը ներկայացված մարդկանց անձնային առանձնահատկությունների
մասին կարծիք հայտնելն էր: Պարզվեց, որ ակնոց կրող մարդիկ
ընկալվում են որպես ավելի խելացի և ջանասեր: Ընդ որում, ակնոցի առկայությունը կամ բացակայությունը ոչ մի կերպ չի անդրադառնում գնահատվող մարդկանց ազնվության, բարության և
անկախության մասին ստեղծվող տպավորության վրա:
Մարդու մտերիմները և սոցիալական ֆոնը, որտեղ ծավալվում է նրան ընկալելու գործընթացը, նույնպես ազդում են նրա
մասին առաջին տպավորության ստեղծման վրա (Андреева Г.
М., 1980, Бодалев А. А., 1970, Лабунская В. А., 1999): Ինչպիսի՞
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մարդիկ են շրջապատում մարդուն, ովքե՞ր են նրանք, ինչպիսի՞ն է նրանց տեսքը, վարքագիծը. այդ ամենն ազդում է ինչպես
մարդու նկատմամբ հուզական վերաբերմունքի, այնպես էլ նրա
անձի ամբողջական բնութագրի վրա: («Ասա` ով է ընկերդ, և ես
կասեմ` ով ես դու»,- ասում է ժողովրդական իմաստությունը):
Այս պնդումը հաստատում է Ա. Ա. Բոդալյովի նկարագրած
դիպուկ օրինակը (1979): Մի խմբում աչքի չընկնող արտաքինով
փորձարկվող տղամարդուն ուղեկցում էր գրավիչ, խնամված
տեսքով մի տիկին: Իսկ փորձարկվողների մյուս խմբում այդ
նույն տղամարդու կողքին ներկա էր անհրապույր և անփույթ
(թափթփված) հագնված մեկ այլ կին: Այդ տարբերության
հետևանքով տղամարդու նկատմամբ ձևավորվեց ոչ համարժեք
ընդհանուր վերաբերմունք և նրա անձին հատուկ հատկանիշների գնահատական. փորձարկողների առաջին խումբը ընկալվող
անծանոթին վերագրեց մեծ թվով դրական հատկանիշներ և
անձնային յուրահատկություններ, քան երկրորդ խումբը: Բացի
դրանից, տղամարդու նկատմամբ առաջին խմբի վերաբերմունքը նույնպես ավելի բարեհաճ էր, քան երկրորդինը 192:
Ինչպես տեսանք վերը, մարդու մասին առաջին տպավորությունը որոշվում է նրանց հատուկ անհատական առանձնահատկություններով, ինչպես նաև նրա սոցիալական միջավայրով: Սակայն այդ տպավորության ամբողջական բնութագիրը`
ընդհանուր թե որոշակի, դրական թե բացասական, ամբողջական թե հատվածային, կախված կլինի հենց ընկալման սուբյեկտի անձից (Андреева Г. М., 1980, Бодалев А. А., 1995, Дяконов
Г. В., 1979, Куницина В. Н., 2001, Панферов В. Н., 1987): Իսկ
սուբյեկտի անձի ինչպիսի՞ գործոններ են որոշում այլ մարդկանց մասին առաջին տպավորության ձևավորման ընթացքը և
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արդյունքները: Այս հարցին պատասխանելուն մասամբ կօգնեն
Գ. Վ. Դյակոնովի անցկացրած փորձի արդյունքները:
Շթրայքլենդի ուսումնասիրությունում բացահայտվել է ընկալվող սուբյեկտի անձնական վարքագծի ազդեցությունը այլ
մարդու մասին նրա կարծիքի բնույթի վրա: Փորձարկվողները
հետևում էին երկու` հավասարապես նույն բարդության հանձնարարություն կատարող աշխատողների: Ընդ որում, մի անձի
գործողություններին նրանք կարող էին հետևել անընդհատ, իսկ
երկրորդի արարքները նրանք տեսել են սոսկ հատվածաբար: Առաջին անձին նրանք կարող էին հայտնել իրենց հավանությունը կամ անհամաձայնությունը: Երկրորդ մարդու հետ այդպիսի
կապ չկար: Արդյունքում փորձարկվողները պատասխանեցին,
որ հսկողության, հետևելու և խնամակալության առավել կարիք
ունի առաջին աշխատողը 193:
Թվարկվածներից բացի, անծանոթ անձի բնորոշման վրա
ազդող գործոններից առաջին տպավորությամբ առանձնացնում
են նաև ցուցադրման մեխանիզմները 194: Այս դեպ քում ընկալող
սուբյեկտը կարող է այլ անձի վերագրել հենց իր անձին հատուկ
գծեր և բնավորության առանձնահատկություններ:
Առաջին տպավորության ձևավորման բնույթի վրա կարող է
ազդել նաև ընկալող սուբյեկտի «անձի տեսությունը» (Bandura
A., 1963, Bossom J., Maslow A., 1957, Gage N., Cronbach L., 1955):
Այսպես. Ջ. Բոսոնը և Ա. Մասլոուն (1957), ուսումնասիրելով, թե
ինչպես է մարդու համոզվածության աստիճանն ազդում նրա
կողմից այլ մարդկանց գնահատելու վրա, հաստատեցին հետևյալը.
T. W. Costello, Sh. S. Zalkind, Psychology in Administration, N. Y.,
1981, 365 p.
194 M. Argyale, Non-verbal communication in human social interaction.
Cambridge, 1972, p. 243-268.
G. Lindzey, Handbook of social psychology, London, 1964, 640 p.
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 Ինքնավստահ, ինքնագնահատականի բավարար մակարդակ ունեցող մարդիկ շրջապատողներին ընկալում
են իբրև իրենց նկատմամբ բարյացակամ և դրական վերաբերմունք ունեցողների:
 Ոչ ինքնավստահ, ցածր ինքնագնահատական ունեցողներն այլ մարդկանց բնութագրում են որպես սառնության և իրենց նկատմամբ ագրեսիվության հակվածների:
Խոսելով մարդկանց` առաջին տպավորությամբ միմյանց
ընկալելու սուբյեկտիվ պատճառների մասին՝ անհրաժեշտ է
նշել նաև յուրաքանչյուր մարդու մեջ ընկալման և գնահատման
ձևավորված համակարգի ազդեցությունը, որտեղ արտահայտվում է անձի սոցիալ-ընկալական ողջ փորձը, հատկապես ձեռք
բերված մարդկանց ընկալման գործում անձնական շփումների,
գեղարվեստական գրականության, հեռուստատեսության և այլ
միջոցներով: Անծանոթ մարդկանց նկատմամբ անհատի մեջ առաջացող տպավորությունը մեծ մասամբ պայմանավորված է
անհատի կառուցվածքի մասին պատկերացմամբ, այսինքն` այն
մասին, ինչ հատկանիշներ պետք է նա ունենա: Օ րինակ՝ մարդուն գնահատելով իբրև կրակոտ՝ շատերը հակված են այն կարծիքի, թե նա նաև մեծ եռանդի տեր մարդ է: Կամ մարդուն ընկալելով իբրև բարի՝ հաճախ նրան վերագրում են նաև ազնվություն:
Այսպիսով, մարդու` ըստ այլ մարդկանց առաջին տպավորության անաչառ և օբյեկտիվ գնահատելու ընդունակությունը
դրսևորվում է իբրև ամբողջական, անքակտելի (ինտեգրալ)
հատկանիշ: Նրա գործողությունների սահմանները որոշվում են
ըստ այն բանի, թե որքանով է նման կամ տարբեր ընկալվող
մարդը այն մարդկանցից, որոնց հետ ընկալող սուբյեկտին
բախտ է վիճակվել միասին ապրելու, սո վորելու, աշ խատելու,
հանգստանալու:
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ԳԼՈՒԽ 4
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
ԱՆՁԻ ՀԱՐՄԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

4.1. Հարմարումը` որպես սոցիալ-հոգեբանական երևույթ
Մարդն իր ծնված օրվանից սկսում է յուրացնել արտաքին
միջավայրի յուրահատկությունները, նորմերն ու կանոնները:
Յուրաքանչյուր միջավար առանձնանում է իր նորմերով, մշակութային առանձնահատկություններով, որոնք թելադրում են
տվյալ միջավայրում գտնվող անձի վարքը: Արժեքները, դիրքորոշումները,
հասարակական
նորմերը
կատարում
են
հարմարեցման գործառույթ, քանի որ թույլ են տալիս անձին
հաջողությամբ գոյատևել տվյալ միջավայրում և այդ միջավայրում զգալ սեփական պատկանելությունը: Անծանոթ միջավայրում հայտնվելիս անձը բախվում է հարմարվելու խնդրին: Այն
արտահայտվում է նոր միջավայրում գոյություն ունեցող սովորույթների նկատմամբ վերաբերմունքով և դրանց մեջ ընդգրկվելու հաջողությամբ: Հարմարման խնդրի հետ անձն առնչվում է
իր ողջ կյանքի ընթացքում, քանի որ զարգացումը ենթադրում է
անձի հոգեֆիզիոլոգիական և արտաքին միջավայրի փոփոխություններ: Հարմարման գործընթացը ենթադրում է տարատեսակ բարդությունների և խնդիրների լուծում, որն էլ անձին
տանում է դեպի զարգացում:
Հարմարումը բազմանշանակ հասկացություն է և տարբեր
հեղինակների ու գիտակարգերի կողմից տարբեր կերպ է մեկնաբանվում:
Օքսֆորդի բառարանը հարմարումը (ադապտացիա) ներկայացնում է որպես ինչ-որ բանին հարմարվելու կամ հարմարեցնելու գործընթաց կամ գործողություն: Կենսաբանական տեսանկյունից դա փոփոխության գործընթաց է, որի միջոցով օր177

գանիզմը կամ տեսակը ավելի լավ է հարմարվում շրջապատին 195:
Համաձայն բժշկական օնլայն բառարանի՝ հոգեբանական ադապտացիան հույզերում և ինտելեկտում ամրագրված շարունակական գործընթաց է, որի միջոցով անձը պահպանում է մտավոր
և հուզական վիճակների, սոցիալական հարաբերությունների
հավասարակշռությունը 196: Ադապտացիան (լատ. Adaptare`
հարմարվել) օրգանիզմի, անձի, դրանց համակարգերի հարմարվելն է առանձին ազդեցություններին կամ առհասարակ կյանքի
փոփոխվող պայմաններին: Այս հասկացությունն առաջին անգամ շրջանառության մեջ է դրվել 19-րդ դարում և կիրառվել է
հիմնականում կենսաբանությունում: Հետագայում սկսել են օգտագործել ոչ միայն օրգանիզմների կենսագործունեության տարբեր կողմերին առնչվող դեպքերում, այլև անձի, ինչպես նաև կոլեկտիվ վարքի վերաբերյալ: Ադապտացիան փոխհատուցում է
սովորական դարձած վարքի թերությունները նոր պայմաններում: Դրա շնորհիվ անսովոր իրավիճակում օրգանիզմի, անձի
արդյունավետ գործառութավորման արագացման հնարավորություններ են ստեղծվում: Ե թե ադապտացիա տեղի չի ունենում, գործունեության առարկայի յուրացման հարցում առաջանում են լրացուցիչ դժվարություններ, մինչև անգամ դրա կարգավորման խախտումներ: Ադապտացիան կապված է այս կամ այն
օրգանի, հատկությունների, մեխանիզմների գործառութավորման վերակառուցման, նոր հմտությունների, սովորությունների,
որակների առաջացման հետ, ինչը հանգեցնում է անձի, օրգանիզմի համապատասխանությանը նոր միջավայրին 197:
Լայն իմաստով ադապտացիան հարմարումն է ներքին և
արտաքին փոփոխվող պայմաններին: Անձի ադապտացիան ունի երկու ասպեկտ՝ կենսաբանական և հոգեբանական: Ադապhttp://www.oxforddictionaries.com/definition/english/adaptation
http://medical-ictionary.thefreedictionary.com/Psychological+adaptation
197 http://psihotesti.ru/gloss/tag/adaptatsiya/
195
196
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տացիայի հոգեբանական ասպեկտը ենթադրում է անձի գոյությունը հասարակության մեջ՝ այդ հասարակության պահանջներին, հատուկ պահանջմունքներին, մոտիվներին և հետաքրքրություններին համապատասխան 198:
Հոգեբանահոգեբուժական համառոտ բացատրական բառարանն ադապտացիան սահմանում է որպես կենդանի համակարգի (մարդու) և արտաքին միջավայրի միջև դինամիկ համապատասխանության, հավասարակշռության վիճակ: Դա կենդանի օրգանիզմի ունակությունն է՝ հարմարվելու միջավայրի փոփոխություններին, գոյության արտաքին (ներքին) պայմաններին ֆիզիկական հոմեոստազը պահպանելու միջոցով 199:
Ադապտացիան օրգանիզմի, նրա օրգանների ու բջիջների
ձևավորման և գործառույթների հարմարումն է միջավայրի պայմաններին: Ադապտացիան կենսաբանության հիմնարար հասկացություններից է: Որպես տեսական հասկացություն՝ այն լայնորեն կիրառվում է հոգեբանության այն տեսություններում, որոնցում, ինչպես գեշտալտ հոգեբանության և շվեյցարացի հոգեբան Ժ. Պիաժեի ինտելեկտուալ զարգացման տեսության մեջ,
անհատի և նրա շրջապատի հարաբերությունները ներկայացվում են որպես հոմեոստատիկ հավասարակշռության գործընթացներ: Ադապտացիան ուղեկցող գործընթացներն առնչվում
են օրգանիզմի բոլոր մակարդակներին՝ սկսած գործունեության
մինչհոգեբանական մոլեկուլային կարգավորումից: Արտակարգ
իրավիճակներում ադապտացիայի հաջողության մեջ որոշիչ

Большой психологический словарь, М., Прайм ЕВРОЗНАК. Под ред.
Б. Г. Мещерякова, акад. В. П. Зинченко. 2003.
http://psychology.academic.ru/40/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%
D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Краткий толковый психолого-психиатрический словарь. Под ред.
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դեր ունեն անհատի մարզական, գործառական, հոգեկան և բարոյական վիճակները 200:
Ա. Մակլակովի կարծիքով, ադապտացիան օրգանիզմին վերաբերող գիտական հետազոտությունների հիմնարար հասկացություններից է, քանի որ էվոլյուցիայի գործընթացում ձեռք
բերված ադապտացիայի մեխանիզմներն են ապահովում օրգանիզմի գոյության հնարավորությունը արտաքին միջավայրի անընդհատ փոփոխվող պայմաններում: Ադապտացիայի գործընթացի շնորհիվ օրգանիզմի բոլոր համակարգերը հասնում են
լավագույն գործառութավորման և «մարդ-միջավայր» համակարգում հավասարակշռության 201:
Առաջիններից մեկը, որն սկսեց ուսումնասիրել կենդանի օրգանիզմների՝ որպես ամբողջական համակարգի գործառութավորման խնդիրը, ֆրանսիացի ֆիզիոլոգ Կ. Բերնարն էր: Նա առաջ է քաշում հիպոթեզ, ըստ որի՝ ցանկացած կենդանի օրգանիզմի (այդ թվում՝ մարդկային) գոյությունը պայմանավորված է
դրա համար բարենպաստ ներքին միջավայրի չափանիշները
մշտապես պահպանելու հնարավորությամբ: Դա էլ իր հերթին
տեղի է ունենում բոլոր համակարգերի և օրգանիզմում ընթացող
գործընթացների հավասարակշռված վիճակի շնորհիվ: Օր գանիզմն ապրում և գործում է, քանի դեռ այդ հավասարակշռությունը պահպանվում է:
Այսպիսով, ներքին միջավայրի կայունությունը, Կ. Բերնարի
կարծիքով, ազատ կյանքի պայմանն է: Ավելի ուշ ներքին միջավայրի կայունության մասին գաղափարը զարգացրեց ամերիկա-

Краткий психологический словарь. Ростов-на Дону: «ФЕНИКС».
Л. А. Карпенко, А. В.Петровский, М. Г. Ярошевский. 1998.
http://psychology.academic.ru/40/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%
D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ցի ֆիզիոլոգ Ու. Քենոնը, որն էլ այդ հատկությունն անվանեց
հոմեոստազ 202:
Հոմեոստազը որևէ համակարգի շարժուն հավասարակշռության վիճակն է, որը պահպանվում է այդ հավասարակշռությունը խախտող ներքին և արտաքին գործոններին հակազդելու միջոցով: Հոմեոստազի մասին ուսմունքի առանցքային դրույթներից մեկն այն է, որ ցանկացած համակարգ ձգտում է պահպանելու այդ կայունությունը 203:
Ադապտացման գործընթացին անձը բախվում է սոցիալական նոր միջավայրում հայտնվելիս: Յուրաքանչյուր փորձառություն բարդացնում կամ դյուրին է դարձնում ադապտացիա
պահանջող հաջորդ գործընթացը: Սոցիալականացման գործընթացը հաճախ լուծում է այս խնդիրը, և անձի հարմարման մեխանիզմները դառնում են ճկուն և ապահովում են սահուն ընթացք կյանքի բոլոր դեպքերի համար: Անձի հարմարման մեխանիզմներն առավել մեծ ուժով սկսում են աշխատել դպրոցական
միջավայրում, որն ընդհանրապես երեխայի համար առաջին
նոր սոցիալական միջավայրն է:
Ա. Վ. Պետրովսկու գիտակարգի համաձայն՝ ադապտացիան
անհատի կայացման առանձնահատուկ պահ է, երբ ձևավորվում
է նրա հետագա զարգացման բնույթը 204: Ար տասահմանյան հոգեբանության մեջ մեծ տարածում է ստացել ադապտացիայի
նեոբիհևիորիստական բնորոշումը, որն օգտագործվում է, օրինակ, Հ. Այզենկի և նրա հետևորդների աշխատություններում:
Նրանք ադապտացիան բնորոշում են երկու ձևով. ա) որպես մի
իրավիճակ, որ տեղ լիովին բավարարված են մի կողմից անհա-

В. С. Рохлов, С. Б. Трофимов, История развития учения о гомеостазе,
http://bio.1september.ru/article.php?ID=200502201
203 А. Г. Маклаков, Общая психология: Учебник для вузов. СПб., Питер,
2008, 583 с., с. 438.
204 В. А. Петровский, Феномены субъектности в развитии личности.
Самара, 1997, 102 с.
202

181

տի կարիքները, մյուս կողմից՝ շրջակա միջավայրի պահանջները. սա անհատի և սոցիալական միջավայրի միջև գոյություն ունեցող ներդաշնակ իրավիճակն է, բ) որպես մի գործընթաց, որի
միջոցով կարելի է հասնել այդ ներդաշնակ իրավիճակին:
Համաձայն ադապտացիայի ինտերակցիոնիստական կոնցեպցիայի, որը զարգացրել է Լ. Ֆիլիպսը, ադապտացիայի բոլոր
տեսակները պայմանավորված են ինչպես ներհոգեկան, այնպես
էլ շրջակա միջավայրի գործոններով 205:
Անհատի ադապտացիայի հոգեվերլուծական հայեցակարգը
մշակված է գերմանացի հոգեվերլուծող Հ. Հարտմանի կողմից,
իսկ պաշտպանական ադապտացիայի գործընթացներն ու մեխանիզմները քննարկվում են Աննա Ֆրեյդի աշխատանքներում 206:
Անհատի ադապտացիան (հարմարում), որն իրականացվում
է անձնականության մեխանիզմների հիման վրա, չի հանգում
կոնֆորմիզմի: Կոնֆորմիստական վարքագիծը ադապտացիայի
հնարավոր ռազմավարություններից մեկն է, որն իրականացվում է ադապտացման տարբեր համակարգերի օգնությամբ և
արտահայտվում է տարբեր վարքագծային ձևերով: Անհատի ադապտացիան կարող է ունենալ ոչ կոնֆորմիստական և ստեղծագործական բնույթ այնպիսի իրավիճակներում, երբ կոնֆորմիստական վարքագիծը դրսևորվում է ոչ համազոր՝ ձևավորելով անհատի մեջ այնպիսի գծեր, որոնք կարող են խոչընդոտել
ադապտացման գործընթացը: Կարելի է առանձնացնել անհատի
տարբեր տեսակի ադապտացիաներ՝ նորմալ ադապտացիա, ոչ
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общегуманитарных исследований, 2002, 160 с.
А. Фрейд, Психология Я и защитные механизмы, пер. с англ., М.,
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կոնֆորմիստական ադապտացիա և պաթոլոգիական ադապտացիա 207 :
Դիտարկելով ադապտացիայի խնդրին վերաբերող մինչ
այժմ եղած բոլոր գաղափարներն ու փաստերը՝ կարելի է եզրակացնել, որ ա դապտացման մեխանիզմներին վերաբերող մասնավոր շատ հարցեր դեռևս լուծված չեն: Մեր գիտելիքները
դեռևս բավարար չեն բարդ իրավիճակներում այդ մեխանիզմներն այնպես կիրառելու համար, որպեսզի անհատը հաղթահարի դժվարությունները, հասնի ադապտացված վիճակի: Դեռևս
գոյություն չունեն անհատի և շրջակա միջավայրի սոցիալ-հոգեբանական ադապտացիայի ենթարկված վիճակի հստակ չափանիշներ:
Ադապտացիայի սկզբնական փուլին բնորոշ այն հիմնավորումները, որոնք վերաբերում են ճանաչմանն ու ուսուցմանը,
աննշան արժեք ունեն, իսկ ուսուցման ճանաչողական մոտիվացիաները դեռևս բավարար զարգացած չեն: Օրինակ՝ նոր դպրոց
հաճախող աշակերտն այդ մոտիվացիաները ձեռք է բերում աստիճանաբար՝ ուսումնառության ընթացքում: Ուսումնական
գործունեության հիմքում պետք է դրված լինի ուսուցման արժևորումը՝ հանուն գիտելիքի ձեռքբերման, այլ ոչ թե հանուն
գնահատականի: «Երեխայի այդ պահանջն առաջ է գալիս տարրական գիտելիքների յուրացման իրական գործընթացում, և կարելի է հասնել հաջողության ուսուցիչների՝ ուսումնական
խնդիրների լուծմանն ուղղված համատեղ ջանքերով»,- կարծում
է Վ. Դավիդովը 208: Նա ապացուցել է, որ ուսումնական գործունեությունը «ներառում է շատ ասպեկտներ, այդ թվում՝ սոցիալական, տրամաբանական, մանկավարժական, հոգեբանական,
ֆիզիոլոգիական և այլն», իսկ դա նշանակում է, որ երեխայի՝
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Ա. Ա. Նալչաջյան, Սոցիալական հոգեբանություն, Եր., Զանգակ-97,

432 էջ:
В. В. Давыдов, Генезис и развитие личности в детском возрасте.
Вопросы психологии, 1992, № 1. c. 22-33.
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դպրոցին հարմարվելու մեխանիզմները նույնպես ունեն բազմատեսակ ասպեկտներ, որոնք հետագայում ազդում են անձի՝
սոցիալական նոր միջավայրին հարմարվելու վրա 209: Ինչպես
նշել ենք, հարմարման ունակությունները զարգանում են ողջ
կյանքի ընթացքում, սակայն դրանց հիմքը դրվում է մանկության տարիներին, ինչը ցայտուն կերպով արտահայտվում է
դպրոցական միջավայրում:
Հոգեկան որակների ձևավորման և զարգացման օրինաչափությունների վերաբերյալ ուսումնասիրությունների ֆրուստրացիոն՝ հոգեբանական ճգնաժամեր առաջացնող միջավայր
մուտք գործելու հիմք են Լ. Ա. Վիգոտսկու հոգեբանական դպրոցի կանոնակարգերը, մասնավորապես՝ ինտերիորիզացիայի՝
արտաքին սոցիալական գործունեության իմացության ներքին
կառույցների ձևավորումը (Լ. Ա. Վիգոտսկի), կանոնակարգերը
և ճգնաժամերի միջով անցած զարգացումները (Դ. Բ. Էլկոնին):
Կարևոր է համարվում նաև Ա. Ն. Լեոնտևի՝ գործունեության մեջ
հոգեբանության զարգացման մասին հիմնարար կանոնակարգը: Վերջինս մատնանշում է, որ անհատի կողմից համակարգային նոր որակների մշակումը գործունեության նոր միջավայր
անհատի մուտք գործելու հետևանք է. «Սուբյեկտը, մտնելով հասարակական նոր հարաբերությունների համակարգ, ձեռք է բերում նաև համակարգային նոր որակներ, որոնք էլ ձևավորում
են անհատի իրական բնութագիրը» 210:
Վ. Կ. Շաբելնիկովը, քննության առնելով օրգանական համակարգերի զարգացման օրինաչափությունները, ցույց տվեց, որ
այդ համակարգերի ուժով ընթացող զարգացումը դիալեկտիկական հակասություն է, որը պայմանավորված է դետերմինացնող

Н. В. Дубровинская, Д. А. Фарбер, М. М. Безруких, Психофизиология
ребенка: Психофизиологические основы детской валеологии: Учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений, М., Владос, 2000, 144 с., с. 129.
210 А. Н. Леонтьев, Деятельность и личность. Вопросы философии. № 4.
1974.
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համակարգի ազդեցությամբ. «Դիալեկտիկական հակասությունն այստեղ մեզ է ներկայանում ստեղծողի կարգավիճակով
կամ, որպես նյութական ձևերի նախածնող, իրենից դուրս է նետում այդ ձևերը՝ իբրև գերբնական «ոգի»: Սակայն «արմատի»
այդ գերբնականությունն անհետանում է, երբ հակասությանը
մոտենում ենք ոչ թե գործառության գործընթացի, այլ դետերմինացնող նյութական համակարգի տեսանկյունից: Քննության ենթարկելով դիալեկտիկական հակասությունը՝ մենք կարող ենք
այն պատկերացնել որպես դետերմինացնող համակարգի հակընթաց գործընթացների փոխադարձ բախում, որը խանգարում է
այդ շարժումների ուղղակի գործընթացին և դրանց հասցնում
հարկադրական շեղման (կրճատման) կամ ընթացափոխության:
Այսպիսով, ներհամակարգային կազմակերպության սկզբնական պարզ ձևը հանդես է գալիս իբրև նյութի ամենակարճ ուղիղ
շարժում, իսկ նյութական գործընթացների համագործակցությունը հանգեցնում է դրանց կորացումների և ներքին օրգանական ցիկլերի ստեղծման: Մի քանի հոգեբանական չափումների
մեխանիզմների փոփոխությունները քննության ենթարկելիս
պետք է հաշվի առնել հեղինակի այն միտքը, որ զարգացման ընթացքում ծագող արգելքների և հակասությունների դիալեկտիկական հաղթահարման գործընթացում դրա հաղթահարման
համար անհրաժեշտ հոգեկան նորագոյացություններ են ձևավորվում: Իբրև նյութի նոր ձևեր ձևավորող սեփական շարժման
սուբյեկտ՝ համակարգը սկզբում ծագում է իր գործընթացը դետերմինացնող հասարակ խոտորման ձևով, բայց այնուհետև
սկսում է եռանդուն պտտվել՝ իր շարժման ընթացքում ծնելով
սեփական ներքին հակասություններ և ստեղծելով այդ հակասությունները հաղթահարող անդամներ» 211:

В. К. Шабельников, Психика как функциональная система. АлмаАта, 1986. с. 149.
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Վ. Ա. Պետրովսկին, նկարագրելով զարգացման ընդհանուր
մեխանիզմը, շեշտը դնում է խմբի հետ անհատի համագործակցության վրա: Նա նշում է, որ անհատի կողմից որոշակի անձի
սոցիալական որակների յուրացման չափի մասին հնարավոր է
դատել՝ պատասխանելով այն հարցին, թե համատեղ գործունեության ժամանակ անհատին թույլատրվո՞ւմ է ստանձնել
նպատակներն ու խնդիրները կրողի դերը: Սա երկկողմ գործընթաց է: Մի կողմից անհատը յուրացնում է համատեղ գործունեության նպատակները, որոնք տրված չեն, սակայն նրան
հանձնարարված են հենց հասարակական գործունեության
բնույթով, մյուս կողմից՝ այդ նույն գործընթացում մարդկանց
այնպիսի պահանջների («բացասում», «վերացում»), մղումների,
նպատակների հաղթահարում է ընդունում, որոնցում նրանք
ներկայանում են իբրև առանձին (վերացական) անհատներ:
Միայն այս ճանապարհին է հասարակական սուբյեկտի պոտենցիալ կեցությունը դուրս գալիս իր «բնական» կրողի դեմ՝ իբրև
նրա սեփական սոցիալական որակ 212:
Հեղինակն այնուհետև քննության է առնում զարգացող անհատի հոգեբանության փոփոխության չափորոշիչների մեխանիզմը՝ շեշտը դնելով նոր որակների ձևավորման վրա: Հետևաբար մարդկանց մասնակի՝ իբրև մեկուսացված անհատներին
հատուկ հետաքրքրությունների հաղթահարման խնդիրը դառնում է համընդհանուր հետաքրքրության առարկա: Այսպես են
ծագում վարքագծի սոցիալական առանձնահատուկ ձևերը և
«վերանհատական», «անձնային» որակները՝ «կամք», «ազատություն», «այլասիրություն (ալտրուիզմ)» և այլն: Դրանցից յուրաքանչյուրում սոցիալական սկիզբը հանդես է գալիս իր գործունեության ձևակերպմամբ և ոչ միայն իբրև մտացածին. դիտարկման և զարգացման արժանահավատության շնորհիվ այն

212 В. А. Петровский, Феномены субъектности в развитии личности.
Самара, 1997, 102 с.
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ձեռք է բերում իր սոցիալական որակը անմիջականորեն «չափելու» հնարավորություն՝ արթնացնելով իր մեջ ննջող հատուկ
ակտիվությունը (եռանդը), որն օպտիմալացնում է նրա վերացական-անհատական բնույթը: Ակտիվության այս «դուրսբերման» շնորհիվ սուբյեկտի ներսում մինչ այդ պոտենցիալ գոյություն ունեցող հասարակական սկիզբը հանդես է գալիս իր տեսանելի և զգայական տեսքով:
Այսպիսին է անհատի կողմից առանձնահատուկ ակտերի
միասնական ձևում իր հասարակական էության ընկալման
գործընթացի օբյեկտիվ բովանդակությունը. իր էությամբ հասարակական ակտիվությունը մարմնավորվում է «անհատի ինքնահաստատման» յուրօրինակ ձևի մեջ 213:
Զարգացման դետերմինացնող համակարգի միջոցով կատարված սահմանափակման և ներգործության մեխանիզմը
քննության առնելու համար կարևոր են բախման կառուցվածքային դերին նվիրված ուսումնասիրությունները: Ներկայումս
ընդունված է առանձնացնել բախման երկու գործառություն՝ կառուցվածքային (կոնստրուկտիվ) և ապակառուցվածքային
(դեստրուկտիվ), որոնք սերտորեն կապված են միմյանց հակասության կարգավորման համապատասխան եղանակներով:
Սակայն տվյալ բացառիկ երևույթի գնահատման այդպիսի մոտեցմանը նախորդել է բախման՝ իբրև սոսկ «կործանարար երևույթի» մասին պատկերացումը: Այսպիսով, տարբերակված
մոտեցման էությունը հանգում է հետևյալին. բա խումը կարող է
կատարել և՛ կառուցողական, և՛ ապակառուցողական դեր՝
կախված ստեղծված իրավիճակից և դրա զարգացման ընթացքից:
Համատեղ գործունեության կատարման վրա միջանձնային
բախումների դրական և բացասական ազդեցության, կոլեկտի-

В. А. Петровский, Феномены субъектности в развитии личности.
Самара, 1997, 102 с.
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վում միջանձնային հարաբերությունների մասին նշում են Ա. Գ.
Ալլահվերդյանը (1976), Վ. Վ. Բոյկոն (1983) և Ա. Գ. Կովալյովը,
Ն. Վ. Գրիշինան (1983) և ուրիշներ: Միաժամանակ ամեն տեսակի կոնֆլիկտների ու տարաձայնությունների բացակայությունը
դիտվում է որպես հոգեբանական «անբարենպաստ եղանակի»
ցուցանիշ: Օրինակ՝ Տ. Մ. Դանկովը կարծում է, որ սոցիալական
ակտիվության որոշակի լարվածության (տոնուսի) պահպանման համար անհրաժեշտ է, որ խմբում փոքր-ինչ կոնֆլիկտայնություն լինի 214: Ինչպես իրավացիորեն նշում է Ա. Ա. Երշովը,
կոլեկտիվի ուժը ոչ թե «անկոնֆլիկտայնության» մեջ է, այլ նպատակներին հասնելու ճանապարհին արդյունավետ, համատեղ և
բարեհաջող ստեղծագործական կյանքի, կոլեկտիվի անդամներից յուրաքանչյուրի համար կարևոր ներքին հակասությունները լուծելու մեջ 215:
Ընդհանրապես կասկած չի հարուցում այն, որ միջանձնային
կոնֆլիկտը չի կարող արդյունավետ չլուծվել վերացականորեն.
նրա դրական և բացասական դերը կարող է և պետք է որոշվի
ըստ կառավարման իրավիճակում որոշակի երևույթի, ընդդիմախոսի կամ ինչ-որ խմբի բախումների վերաբերյալ
կատարված փորձարարական ուսումնասիրությունների 216: Այս
նկատառումով ոչ թե «բախումնային» զարգացման «օգտակարության» կամ «ապակառուցողականության» խնդիր է առաջանում, այլ անհատի և խմբի շահերից ելնելով՝ բախումնայնության գործնական ղեկավարման, մանկավարժական գործիքների
մշակման, որոնք հնարավորություն են ընձեռում մեծացնելու

Т. М. Данькова, Некоторые аспекты производственных конфликтов
на промышленных предприятиях. Материалы IV Всесоюзного съезда
психологов. Тбилиси, 1971, с. 36-37.
215 А. А. Ершов, Личность и коллектив. (Межличностные конфликты
коллективе, их разрешение). Л., 1976.
216 Е. В. Первышева, Межличностный конфликт как фактор социализации старших подростков. Дисс. канд. псих. наук. М., 1989. с. 37.
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բախման կառուցողականությունը դաստիարակչական գործընթացում:
Մի շարք ուսումնասիրություններում արձանագրվել է, որ
կոնֆլիկտը նպաստում է անհատի սոցիալապես օգտակար չափանիշների մշակմանը: Ե. Վ. Պերվիշևան նշում է, որ բա խումնային համագործակցությունն ամենից առաջ դեռահասի յուրօրինակ՝ հուզական, մտավոր, բարոյական փորձն է: Բախումների մեջ են փորձարկման ենթարկվում անհատի հայացքներն ու
արժեքները, յուրացվում են վարքագծի և փոխհարաբերությունների նորմերը, մշակվում և սրբագրվում կենսական դիրքորոշումները (Первышева Е. В., 1989): Իսկ այլ հեղինակներ նշում են,
որ բախումը պարունակում է անհատական և սոցիալական արժեք, քանզի կանխում է հարաբերությունների լճացումը, ծառայում է որպես փոփոխությունների աղբյուր (միջանձնայինից
մինչև սոցիալական), նպաստում խմբային և միջանձնային նույնականացման հաստատմանը, հանդես գալիս որպես ինքնափորձարկման, ինքնագնահատման ձևավորման գործընթացի
բաղադրիչ 217:
Ֆ. Մ. Բորոդիկինի և Ն. Մ. Կորյակի կարծիքով, «բախումը
մատնանշում է վարքագծում թույլատրելի տարատեսակները»,
բախումնային համագործակցության գործընթացում «մշակվում
են որոշ բախումների թույլատրելի նորմերը և որոշ մասից խուսափումը» 218: Ի. Ս. Կոնը սեփական «Ես»-ի վրա բախումնային իրավիճակների ազդեցության գիտակցման մասին գրում է, որ ամենից լավ գիտակցվում են «ինքնության» այն տեսակետները
(ասպեկտները), որոնք վերաբերում են կենսական ընթացիկ

M. Deutsch, Toward an understanding of conflict. Conflict and human
interaction, Ed. by Cross G.P., et al. 1979. p. 26.
218 Ф. М. Бородкин, Н. М. Коряк, Внимание: Конфликт! Новосибирск,
1983, с. 127.
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հանգամանքներին, բախումնային իրավիճակներին 219: Վ. Վ.
Ստոլինը քննության է առնում այն հարցը, թե ինչպես են սուբյեկտի կենսական տարբեր հարաբերությունների բախումները,
դրդապատճառներն ու գործունեություններն իրականացվում
մարդկային իրական արարքներում, ծնում ինքնաճանաչման
հակասություններ՝ «Ես»-ի բախումնային իմաստները, որոնք
պայմանավորված են մարդու վարքագծի կիսադրդապատճառներով 220:
Շատ ուսումնասիրողներ քննության են առնում պահանջմունքները՝ որպես նախապայմաններ և անհատի զարգացման
արդյունքներ: Ընդ որում, զարգացման շարժիչ ուժի դերում հանդես են գալիս հարաճուն պահանջների և իրական հնարավորությունների բավարարման միջև գոյություն ունեցող ներքին
հակասությունները: Օրգանիզմի եռանդը (ակտիվությունը) և
զարգացման ուղղվածությունը որոշող մղումի կարևորագույն
բնութագրող մեծություն է դրդապատճառների շարժառիթը 221:
Խմբերում միջանձնային հարաբերությունների համակարգը
հակասություն է ծնում անհատի դերակատարման պահանջմունքի և խորհրդակցական խմբի օբյեկտիվ շահագրգռվածության միջև՝ ընդունելի են նրա անհատականության սոսկ այն
դրսևորումները, որոնք համապատասխանում են տվյալ հանրության արժեքներին, խնդիրներին և գործառության նորմերին
219

И. С. Кон, В поисках себя: личность и ее самосознание. М., 1984,

с. 18.
С. Г. Доставалов, Система доверительных отношений как доминанта
восприятия индивидуальности в юношеском возрасте. Дисс. канд. псих.
наук., Ростов-на Дону, 2000, 22 с.
221 М. С. Неймарк, О соотношении осознаваемых и неосознаваемых
мотивов в поведении, характеризующем направленность подростков,
Вопросы психологии. 1968, № 5.
Е. Н. Савонько, Оценка и самооценка как мотивы поведения
школьников разного возраста // Вопросы психологии. 1969, № 4.
Х. Хеккаузен, Мотивация и деятельность. В 2-х тт. М., 1986, 408 с.
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ու զարգացմանը: Այս հակասությունը վերանում է համատեղ
գործունեությամբ: Գաղտնիքների մեջ թափանցելու պրակտիկայում «զարգացող» ֆրուստրացիան հասկացվում է ոչ միայն
որպես անհատականության վրա «հարձակման» ներգործություն, այլև անհատականությունը «սահմանափակող» ներգործություն, որն անհատին հնարավորություն չի տալիս իրագործելու զարգացման ներուժը: Օրինակ՝ Կ. Օբուխովսկին, վերլուծելով նմանօրինակ ֆրուստրացիաները, նշում է, որ օրգանիզմը
ոչ միայն ձգտում է հավասարակշռության, այլև շատ դեպքերում
ինքն է փնտրում խնդրահարույց իրավիճակներ, դժվարություններ, անհավասարակշռություններ, իսկ այնուհետև զբաղվում է
ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու փնտրտուքով: Այդ պատճառով էլ ֆրուստրացիան ի հայտ է գալիս ինչպես հավասարակշռության ձգտումը շրջափակելու, այնպես էլ մտավոր և կամային ուժերի լարում պահանջող խնդրահարույց նոր իրավիճակների ձգտումը շրջափակելու ժամանակ 222: Ն շենք, որ ինիցիացիան ընկալվում է որպես «անհատի անցում մի կարգավիճակից մյուսին… և այդ անցումը ձևակերպող գործողություններ» 223:
Կարելի է բախման միջոցով զարգացման խթանում թույլ
տվող մեթոդիկաների ուսումնասիրության համատեքստ ներառել ֆրուստրացիայի, հոգեկան ճգնաժամերի (սթրեսների), հոգեկան լարվածության տարբեր տիպերի նվիրված տեսությունները: Զարգացման սահմանափակման միջոցով ֆրուստրացիան այստեղ հանդես է գալիս իբրև սադրանք, զսպում, որի
նպատակը զարգացումը խթանելն է: Ֆրուստրացնող իրավիճակների քննարկումներին նվիրված ուսումնասիրություններում հաճախ է հանդիպում այն կարծիքը, որ ֆրուստրացիան
К. Обуховский, Психологическая теория строения и развития
личности. Психология формирования и развития личности. М., 1981.
223 Д. Н. Левитов, Психическое состояние беспокойства, тревоги.
Вопросы психологии, 1966, № 1.
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անհատի հոգեկան զարգացման գործում դրական դեր է խաղում, քանի որ հանգեցնում է ինքնաճանաչման, ինքնավերլուծության անհրաժեշտության, անհաջողությունների պատճառների քննարկման, գործունեության վերակողմնորոշման: Բացի
դրանից՝ ֆրուստրացիան հաճախ է առանձնացնում անհատի
այնպիսի որակներ, որոնք սովորական պայմաններում տեսանելի չեն ինչպես հենց իր՝ անհատի, այնպես էլ շրջապատողների համար 224:
Սթրեսը նույնպես կարող է դիտարկվել իբրև մի իրավիճակ,
որը կարող է խթանել զարգացումը: Եթե անտեսենք Հ. Սելյեի
հայեցակարգը սթրեսի՝ իբրև «ընդհանուր հարմարման ախտանիշի» մասին, որը ծագում է ի պատասխան ցանկացած անբարենպաստ ազդեցության, մենք կարող ենք հայտարարել, որ
սթրեսը նպաստում է հոգեբնախոսության լուրջ փոխակերպումներին, ինչպես «վեգետատիվ», այնպես էլ հոգեբանական գործընթացների ակտիվացմանը: Այստեղ կարևոր է Հ. Սելյեի արտահայտած (1979) և այնուհետև մի շարք ուսումնասիրողների
կողմից պաշտպանված (Китаев-Смык Л. А., 1983, Меницкий Д.
Н., 1973, Франкенхойзер М. 1970, Lazarus R. S., 1967) հայեցակարգը երկու մակարդակի՝ «մակերեսային» և «խոր» հարմարման էներգիաների տարբերության մասին: Լ. Մ. Գանշինան, վերլուծելով հոգեկան լարվածության՝ սթրեսների վրա հիմնված տարբեր ձևերը՝ բախումներ, ֆրուստ րացիայի ազդեցություններ,
մատնանշում է դրա՝ զարգացմանն աջակցող դրական բաղադրիչները 225: Տվյալ ուղղությունների ուսումնասիրություններում
լարվածությունը, որպես կանոն, կատարում է հարմարման և
մոտիվացման գործառույթ: Լարվածությունը կատարում է

М. А. Мкртчян, Проблема фрустрации и защитные механизмы
личности. Диссертация канд. психол. наук., Ереван, 1975.
225 Л. М. Ганьшина, Мотивационно-регуляционная функция психологической напряженности (на материале студентов педвуза). Дисс. канд.
псих. наук. Спец. 19.00.07. М., 1999, 22 с.
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դրդապատճառային-կարգավորիչ գործառույթ, քանզի կապված
է անհատական օրինակի իմացության ձեռքբերման հետ, ինչպես նաև այն հատկանիշների, որոնք համարվում են ցանկալի,
և որոնք կան իրականության մեջ. դրանց անընդհատ համեմատության գործընթացի նկատմամբ բարձր վերահսկողությամբ և
ուշադրությամբ: Ի հայտ եկող լարվածությունն աջակցում է
ձեռք բերված օրինակի իրականացմանը: Այլ խոսքով՝ լարվածությունը կատարում է կառուցվածքային դեր:
Զարգացող ֆրուստրացնող իրադրությունը կարող է «անորոշ, սոցիալական և բնապահպանական, արտակարգ, չնախատեսված իրավիճակների, դրդապատճառային արգելքների, հուզական դաշտի հոգեկան գրգռման բաղադրիչների, կառավարման հնարավորության բացակայության և այլնի» հետևանք լինել 226: Միաժամանակ շատ հեղինակներ նշում են, որ անհատի
սոցիալական կայացման գործում առաջնային դեր է կատարում
շփումը (հաղորդակցությունը): Այսպես, Ա. Վ. Մուդրիկը նշում է,
որ հատկապես հաղորդակցության ժամանակ է «ի հայտ գալիս
անհատի ինքնությունը, խրախուսվում է ձգտումը դեպի մեծահասակները, ընդունվում կամ չեն ընդունվում հայացքները, աջակցություն են գտնում տրամադրությունները կամ ապրումները» 227: Ուստի բախման միջոցով սոցիալականացման գործընթացների ուսումնասիրության ընթացքում մեծ ուշադրություն է
հատկացվում սոցիալական խմբերում համագործակցությամբ
պայմանավորված սոցիալական բախումներին:
Վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ խմբի և անհատի
«բախումնային» զարգացման ներուժը պայմանավորված է խմբի
կազմակերպվածության աստիճանով և նրա զարգացման մաЛ. М. Ганьшина, Мотивационно-регуляционная функция психологической напряженности (на материале студентов педвуза). Дисс. канд.
псих. наук. Спец. 19.00.07. М., 1999, 22 с.
227 А. В. Мудрик, Общение как фактор воспитания школьников. М.,
1984, 112 с.
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կարդակով (Полозова Т. А., 1980, Соловьева О. В., 1984): Կ. Զ.
Հասանովը գրում է, որ միևնույն տարաձայնությունները խմբի
միասնության և դիմացկունության վրա կազդեն տարբեր կերպ՝
կախված խմբային զարգացման մակարդակից. կոլեկտիվներում
կաջակցեն խմբի միասնությանը, իսկ անբավարար զարգացած
խմբերում կկազմալուծեն դրանց գործունեությունը 228:
Խմբի մեջ մտնելու հետևանքով տեղի է ունենում անհատի որակների վերակառուցում՝ խմբի պահանջներին համապատասխան: Գ. Ս. Կոստյուկը, զարգացնելով մանկավարժական հոգեբանության ավանդույթները, այդ թվում և բախումները, նշում է,
որ դրանք, «ենթարկվելով ինտերիորիզացիայի հենց անհատի
մեջ, ասպարեզ են հանում հակասական միտումներ, որոնք,
պայքարի մեջ մտնելով միմյանց դեմ, դառնում են վարքագծի
նոր հատկանիշների մշակման ճանապարհով ներքին հակասությունների լուծմանն ուղղված նրա ակտիվության աղբյուր» 229: Ո րոշ հակասություններ, լուծվելով այնպիսի գործունեության միջոցով, որը հանգեցնում է անհատի նոր հատկանիշների և որակների ձևավորման, փոխարինվում են ուրիշներով: Անհատական բնութագրերի և դրանց համապատասխանող վարքագծի որոշակի հատկանիշների փոխպայմանավորվածությունը թույլ է տալիս միջանձնային բախումը քննության
առնել անհատական հատկանիշների ձևավորման գործընթացից դուրս 230:

К. З. Гасанов, Теоретические предпосылки к анализу проблемы
группового конфликта с позиций стратометрической концепции, Социально-психологические проблемы в условиях развитого социалистического
общества. Тезисы докладов V Всесоюзного съезда психологов СССР, М.,
1977.
229 Г. С. Костюк, Принцип развития в психологии . Методологические и
теоретические проблемы в психологии. М., 1969. с. 144.
230 Е. В. Первышева, Межличностный конфликт как фактор социализации старших подростков. Дисс. канд. псих. наук. М., 1989. с. 37.
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Սոցիալականացման գործընթացը, որպես կանոն, ներառում
է նաև խմբի անդամի անհատական զարգացման գործընթացը:
Ա. Վ. Մուդրիկը, նկարագրելով երկուստեք զարգացումը
«խումբ-անհատ» համակարգում, նշում է, որ անհատականություն ձեռք բերելու և համապատասխան դիրք գրավելու ձգտումը
ոչ մի դեպքում չի հակասում կոլեկտիվիզմին: Անհատի շահերի
(հետաքրքրությունների), նպատակների սոցիալական բնույթը
բոլորովին չի բացառում դրանց բավարարման և լուծման ինքնատիպ ուղիները 231: Ան հատը, որը խմբում զարգանում է ներդաշնակ, պահպանում է սեփական անհատականությունը. «անհատներին, որոնք տիրապետում են անհատականության կարգավիճակին, վերագրվում են ինքն իր և շրջապատող աշխարհի
հանդեպ վստահության ներդաշնակ համադրումն արտացոլող
հատկանիշներ» 232:
Արտասահմանցի հոգեբանները մեծ ուշադրություն են
դարձնում անհատական և խմբային ընդունակությունների զարգացմանը 233: Անհատական ձեռքբերումներին մեծ չափով աջակցում է կոոպերատիվ ուսուցումը, քանզի սովորողների մեջ առաջացնում է վստահություն սեփական ուժերի նկատմամբ և
հեռացնում է տագնապայնությունը (Georgas J. 1986, Okebukola
P.A. 1986): Ընդ որում, պարզվում է, որ կոոպերատիվ ուսուցումը
անհատական ուսուցումից ավելի արդյունավետ է 234: Խմբում
А. В. Мудрик, Общение как фактор воспитания школьников. М.,
1984, 112 с.
232 С. Г. Доставалов, Система доверительных отношений как доминанта
восприятия индивидуальности в юношеском возрасте. Дисс. канд. псих.
наук., Ростов-на Дону, 2000, 22 с.
233 Н. М. Полуэктова, Психологические детерминанты группового
эффекта при совместном решении перцептивных задач. Дисс. канд. псих.
наук. Л., 1986, 21 с.
234 S. Yager, R. J. Johnson, D. W. Johnson, The impact of group processing
an achivement in cooperative learning groups, Journal of Social psychology.
1986. Vol. 126.
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համագործակցությունը կարող է նաև բացասական հետևանքներ ունենալ՝ կապված ուսուցման նպատակի նենգափոխման
հետ: Այսպես, մրցակցությունը թեկուզև բարձրացնում է խնդրի
կատարման արագությունը, բայց և այնպես բացասական ազդեցություն է ունենում սովորողների՝ խնդրի նկատմամբ ներքին
դրդապատճառի վրա (Vallerand R. J., Gauvin L. I., Halliwell W. R.,
1986, Vallerand R. J., Gauvin L. I., Halliwell W. R., 1986):
Հոգեբանության մեջ հետաքրքրություն են ներկայացնում
Ա. Վ. Պետրովսկու՝ սոցիալականացման գործընթացում անհատի զարգացման մեխանիզմները քննության ենթարկող գաղափարները 235: Հեղինակը նկարագրում է անհատի զարգացումը
նոր սոցիալական միջավայր մուտք գործելու և դրան ինտեգրվելու գործընթացում: Այն դեպքում, երբ անհատը մտնում է համեմատաբար կայուն սոցիալական հանրություն, բարենպաստ
հանգամանքների դեպքում նա անցնում է անհատականության
կայացման երեք փուլ:
Առաջին փուլը (հարմարում) ենթադրում է գործող արժեքների ու նորմերի յուրացում և գործունեության համապատասխան
միջոցների ու ձևերի տիրապետում և, դրանով իսկ, անհատի՝
այդ նույն հանրույթի մյուս անդամներին ինչ-որ չափով նմանվելու ձգտում:
Երկրորդ փուլը (անհատականացում) ծնունդ է առնում «բոլորի նման» լինելու անհրաժեշտության և անհատի՝ առավելագույն անհատականացման ձգտելու սրացող հակասություններից, ինչն ուղեկցվում է սեփական անհատականության նշանակությունն արտահայտելու միջոցների և եղանակների փնտրտուքով:

А. В. Петровский, К построению социально-психологической теории
коллектива. Вопросы философии. 1973. № 12.
А. В. Петровский, В. А. Петровский, Индивид и его потребность быть
личностью. Вопросы философии. 1982. № 3.
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Երրորդ փուլը (ինտեգրում) բնութագրվում է անհատի՝ մի

կողմից հանրույթում իր առանձնահատկություններով և տարբերություններով
կատարելապես
ներկայացված
լինելու
ձգտմամբ, իսկ մյուս կողմից՝ հանրության պահանջով՝ ընդունելու, խրախուսելու և կատարելագործելու նրա սոսկ այն անհատական առանձնահատկությունները, որոնք նպաստում են իր
զարգացմանը և միաժամանակ խմբում հենց նրա՝ իբրև անհատի զարգացմանը: Հակասությունը չհաղթահարելու դեպքում
վրա է հասնում ապաինտեգրումը և, որպես հետևանք, տեղի է
ունենում կա՛մ անհատի մեկուսացում, կա՛մ նրա դուրսմղում
հանրույթից, կա՛մ աստիճանական անկում (դեգրադացիա) 236:
Եթե անհատին չի հաջողվում հարմարման փուլում հաղթահարել դժվարությունները, նա կարող է դրսևորել նմանակման,
կախվածության, երկչոտության, անվստահության հատկանիշներ 237:
Փորձը ցույց է տալիս, որ եթե զարգացման երկրորդ փուլում
անհատը, ի հայտ բերելով իր խմբի համար իրեն իբրև անհատականություն բնութագրող խորհրդատվական անհատական
հատկանիշներ, չի հանդիպում փոխըմբռնման, ապա դա կարող
է նպաստել ժխտողականության, հարձակողականության, կասկածամտության ձևավորմանը:
Բարձր զարգացած սոցիալական հանրության մեջ ինտեգրման փուլը բարեհաջող անցնելու դեպքում անհատը ձեռք է բերում այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են մարդասիրությունը, մարդկանց հանդեպ վստահությունը, ճշմարտասիրությունը,
կոլեկտիվ ինքնորոշումը, պահանջկոտությունը սեփական անձի, ինչպես նաև ուրիշների հանդեպ և այլն:

Развитие личности, Мир психологии,
http://psychology.net.ru/ dictionaries/psy.html?word=796
237 Ս. Ս. Խուդոյան, Անձի զար գացման ճգնաժամային տարիքները,
Եր., «Զանգակ-97», 2004, 248 էջ:
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Պայմանավորված այն բանով, որ հարմարման (չհարմարվելու), ան հատականացման (ապաանհատականացման),
ինտեգրման (ապաինտեգրման) իրադրությունները բազմիցս
վերարտադրվում են անհատի՝ հաջորդաբար կամ զուգահեռաբար տարբեր խմբեր մուտք գործելու ժամանակ, ամրապնդվում
են համապատասխան անհատական նորագոյացություններ, որոնց շնորհիվ էլ ստեղծվում է անհատի բավական կայուն կառույց:
Ի դեմս զարգացման դինամիկայի՝ համեմատաբար կայուն
տարիքային փուլում ընդլայնվում է անհատի՝ հաջորդական
զարգացման մակարդակով տարբերվող, տարիքային որոշակի
փուլերում գերակշռող հանրույթներ մուտք գործելու դինամիկան: Անհատի զարգացման տեսակը որոշվում է այն խմբի
հատկանիշներով, որին նա ինտեգրվել է: Փոխհարաբերության
գործարարական-միջնորդավորված տեսակը, որն առավելապես առաջանում է մարդու և խորհրդատվական խմբի (կամ անձի) միջև, անհատի զարգացման որոշակի (առաջատար) գործոն
է:
Անհատի հարմարման փուլը կապված է անհատի՝ հասարակության սոցիալական նորմերի և արժեքների յուրացման
հետ. դա «Ես»-ի հաստատման միջոցով անհատականացման
փուլն է, անհատականության կայացման, այլ մարդկանց կենսագործունեության մեջ «ներդրում» կատարելու և շրջապատողների կողմից ընդունվելու փուլը:
Հոգեբանական չափանիշների մյուս խումբը, որը հակված է
փոփոխությունների նոր իրավիճակներում, պայմանավորված է
մի կողմից սոցիալական «Ես»-ի բաղադրիչները ընդհանուր հայտարարի բերելով, մյուս կողմից՝ անհատականացմամբ:
Բացի այդ՝ անհրաժեշտ է քննության առնել մի շարք չափանիշներ, ամենից առաջ՝ հարձակողականության (ագրեսիվություն) և խռովահուզության (անհանգստություն) փոփոխությունները: Քանի որ քննարկված իրավիճակներում անհատակա-
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նության գծերի փոփոխությունը որոշակի միջավայրի ազդեցության հետևանք է, կարելի է ենթադրել, որ դրանք ուղղված են
սոցիալապես օգտակար, տվյալ խմբերում ընդունված նորմերին
վերաբերող հատկանիշների փոխազդեցությանը: Խմբի մեջ
մտնելու ընթացակարգեր անցկացնելու հետևանքով տեղի է ունենում անձի՝ արարողակարգերի անցկացման ընթացքում ծագող վարքագծի ձևերի և հակազդեցության ամրապնդման միտում ունեցող համեմատաբար հաստատուն ձևախախտում:
Հետևաբար, պայմանավորված գաղտնիքների մեջ թափանցելու
թեմատիկայով, ուսումնասիրությունների ամփոփման ընթացքում անհրաժեշտ է քննության առնել հարձակողականությունից և անհանգստությունից բաղկացած (այսինքն՝ կապված սոցիալական արժեքավոր չափորոշիչների մշակման հետ) դրական փոփոխությունները:
Անկասկած է, որ հարձակողականությունը՝ իբրև անհատի
հատկանիշ, կենսաբանական հիմքեր ունի և սոցիալականացման հետևանք է. հարձակողականության հակումը ձևավորվում
է սոցիալականացման վաղ փուլերում 238, և հետագա տարիներին դրա մակարդակը կայունանում է սոցիումի փոխազդեցությամբ: Կախված սոցիալական գործոնների բնույթից՝ հարձակողականությունը կարող է կրել կառուցողական (կոնստրուկտիվ)
բնույթ 239:
Հարձակողականության դրսևորումը ոչ միայն արտաքին
ազդեցությանը հակազդելու միջոց է, այլև շրջապատող միջավայրում լարվածությունը հաղթահարելու նպատակով միջոցները համախմբելու, ազդեցություն գործելու և, առավել նեղ իմաստով, զարգացման խնդիր լուծելու գործիք: Այսպիսով, հարձակողականությունը հանդես է գալիս իբրև սոցիալական երևույթ,
А. Р. Ратинов, О. Д. Ситковская, Насилие, агрессии, жестокость как
объекты криминально-психологического исследования. М., 1981.
239 С. Л. Соловьева, Агрессивность как свойство личности в норме и
патологии. Автореф. дисс. кан. псих. наук. СПб., 1997.
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որը պայմանավորված է սոցիալական փոխազդեցություններով
և կոչված է լուծելու զարգացման սոցիալական իրավիճակի
խնդիրը:
Միաժամանակ անհրաժեշտ է նշել, որ հարձակողականությունը միատարր երևույթ չէ: Ամենից առաջ այն տարանջատվում
է հակազդող (ռեակտիվ) և կանխամտածված (դիտավորյալ) տեսակների: Ռեակտիվ հարձակողականությունը հանդես է գալիս
իբրև կեղծիքի դեմ (ֆրուստրացիայի) հակազդեցություն և ուղեկցվում է զայրույթով, թշնամանքով, ատելությամբ և հուզական այլ վիճակներով: Կանխամտածված հարձակողականութթյունը բնութագրվում է իբրև կանխամտածված վնաս հասցնելու
կամ նպատակին հասնելու նպատակամղված-գիտակցական
գործողություն: Է. Արոնսոնը, սահմանելով «ագրեսիա» և «ագրեսիվություն» հասկացությունները, գրում է, որ օգտակար կլինի
արդեն սահմանված «դիտավորյալ ագրեսիա» կատեգորիայի
ներսում անցկացնել ևս մեկ սահմանազատում ինքնանպատակ
ագրեսիայի և այն ագրեսիայի միջև, որը սոսկ ինչ-որ նպատակի
հասնելու գործիք է: Հեղինակն առաջինն անվանել է թշնամական ագրեսիա, երկրորդը՝ գործիքային 240: Այստեղից կարելի է
եզրակացնել, որ «ապակոդավորման» պրակտիկայում այս կամ
այն չափով ներգրավվում են ագրեսիայի բոլոր՝ և՛ հակազդական (ռեակտիվ), և՛ թշնամական, և՛ գործիքային տեսակները:
Քննարկելով «անհանգստություն» հասկացությունը՝ անհրաժեշտ է հեռանալ Լ. Ս. Վիգոտսկու՝ հուզական վիճակների՝
«իբրև հենց օրգանիզմի կողմից միջավայրի հետ իր փոխհարաբերության գնահատականի արդյունքի» մասին ելման դրությունից 241, ճիշտ այնպես, ինչպես ագրեսիվությունը (հարձակողականությունը) ուղղակիորեն կախված է անհատի և նրա շրջապատի փոխհարաբերություններից: Տագնապայնությունը նույն240 Э. Аронсон, Общественное животное: введение в социальную
психологию. Учебное пособие для студентов вузов. М., 1998. с. 258.
241 Л. С. Выготский, Педагогическая психология. М., 1926. с. 110.
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պես, ինչպես և հարձակողականությունը, կարող է լինել կառուցողական 242: Տագնապայնության բարձր մակարդակ ունեցող
մարդիկ ֆրուստրացիայի (ծրագրերի ավերման) իրավիճակում
ավելի հաճախ են ընտրում գործողությունների ոչ համապատասխան եղանակ, քան անհանգստության նորմալ մակարդակ
ունեցողները:
Ինչպես ագրեսիվությունը, այդպես էլ տագնապայնությունը
կառուցվածքայնորեն միատարր չեն և ստորաբաժանվում են որոշակի արտաքին իրավիճակի հետ կապված իրավիճակային
տագնապայնության և անհատական տագնապայնության, ինչն
անձի հաստատուն (մշտական) հատկանիշ է 243:
Վ. Ռ. Կիսլովսկայան ուսումնասիրել և նկարագրել է անհատական տագնապայնության մակարդակի կապը անձի՝ կոլեկտիվում ունեցած կարգավիճակի հետ և կատարել է հետևյալ եզրահանգումները.
 Տագնապայնության մակարդակը յուրաքանչյուր տարիքում հուսալիորեն համահարաբերակցվում է սոցիոմետրիական կարգավիճակի հետ: Որքան ցածր է սոցիոմետրիական կարգավիճակը, այնքան բարձր է տագնապայնությունը:
 Տարիքին զուգընթաց բարձրանում է սոցիոմետրիական
ցածր կարգավիճակ ունեցող մարդկանց տագնապայնության մակարդակը:
 Բարձր տագնապայնությունը կապված է սոցիոմետրիական ցածր կարգավիճակի հետ ոչ թե ուղղակիորեն, այլ
միջնորդավորված՝ պայմանավորված կոլեկտիվում իր
տեղը գիտակցելու հանգամանքով:

В. А. Петровский, Феномены субъектности в развитии личности.
Самара, 1997, 102 с.
243 Д. Н. Левитов, Психическое состояние беспокойства, тревоги.
Вопросы психологии. 1966, № 1.
242
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 Տարբեր խմբերի մարդկանց հարաբերություններում
տարբեր տարիքի փորձարկվողները դրսևորում են տագնապայնության տարբեր մակարդակ 244:
Վ. Ա. Պետրովսկին մատնանշում է, որ խմբի մեջ մտնելիս
փոխվում է մարդու՝ հաշվետվության ձևով արտահայտվող ինքնահսկման կարողությունը սեփական արարքների մոտ ու հեռու
հետևանքների հանդեպ (պատասխանատվություն, շրջահայացություն և զգուշավորություն, զսպվածություն և ինքնատիրապետում, պրակտիկ գործողությունների ճշտություն, մտքեր,
զգացմունքներ և այլն) 245: Ա. Ն. Տիխոնովը, հիմնվելով Դ. Ուզնաձեի՝ «սուբյեկտ» և «դրույթ» հասկացությունների վրա հիմնված
սահմանման վրա, գրում է, որ անհատի կարգավորիչ մեխանիզմի ձևավորման և փոփոխության և հատկապես հաստատման
գործընթացում՝ ինքնատիպ հատկանիշների նպատակաուղղված ձևավորման ժամանակ, փոխվում են անհատին բնորոշ որակները («պահանջմունքի ուղղվածություն») 246: Այդ փոփոխությունը շրջակա աշխարհի հետ համագործակցության ընդհանուր փոփոխության բաղադրիչներից մեկն է:
Ազգագրագետ Ռութ Բենեդիկտի կարծիքով, մանկությունից
չափահասության անցման բնույթը մասնավորապես պայմանավորված է այն բանով, թե որ քանով է մեծ տվյալ հասարակության կողմից երեխաներին և մեծահասակներին ներկայացված
նորմերի և պահանջմունքների միջև եղած անջրպետը: Այնտեղ,
որտեղ այդ պահանջները քիչ թե շատ նույնանման (համահունչ)
են, զարգացումն ընթանում է սահուն կերպով, և երեխան մեծահասակի կարգավիճակի է հասնում աստիճանաբար: Արևմտյան
հասարակություններում, օրինակ, երեխաների և մեծահասակ-

В. Р. Кисловская, Положение в коллективе и тревожность личности.
Материалы IV всесоюзного съезда Общества психологов. Тбилиси. 1971.
245 В. А. Петровский, Феномены субъектности в развитии личности.
Самара, 1997, 102 с.
246 Д. Н. Узнадзе, Психологические исследования. М., 1966.
244

202

ների վարքագծերի նորմերը տարբեր են, անգամ հակադիր.
մանկությունը համարվում է խաղային, պատասխանատվությունից ազատ շրջան, իսկ մեծահասակից պահանջվում է բարձր
պատասխանատվություն: Երեխայից պահանջում են հնազանդություն, մեծահասակից՝ նախաձեռնողականություն և ինքնուրույնություն: Երեխային համարում են անսեռ արարած՝ նրան
ամեն կերպ պատնեշելով սեռականությունից, մինչդեռ մեծահասակների կյանքում կարևոր դեր է խաղում սեռականությունը: Մանկության և հասունության հակադրությունը, առաջ բերելով մի ամբողջ շարք արտաքին ու ներքին բախումներ, դեռահասին խանգարում է յուրացնելու մեծահասակների դերը:
Այսպիսով, հարմարման ինչպես ընկալման գործընթացների, այնպես էլ անհատական մեխանիզմների մակարդակին վերաբերող փաստերի և գաղափարների վերլուծությունը թույլ է
տալիս եզրակացնել, որ հարմարման խնդրի առանձին մեխանիզմներին վերաբերող բազում մասնակի հարցեր դեռևս ուսումնասիրության կարիք ունեն: Անբավարար են հոգեբանական գիտելիքներն այն մասին, թե բարդ իրավիճակներում հարմարման մեխանիզմներն ինչպես են զուգակցվում ամբողջության մեջ և անհատին թույլ տալիս տարիքային տարբեր փուլերում հաղթահարել այդ իրավիճակները՝ հասնելով հարմարման
վիճակի: Գոյություն չունեն անհատի հարմարման վիճակի
ստույգ չափանիշներ, նրա՝ իբրև շրջակա միջավայրի հետ համագործակցության դինամիկ վիճակի սոցիալ-հոգեբանական
հարմարվողականություն:
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4.2. Անձի հարմարման
առանձնահատկությունները
Հարմարման հիմնախնդրի վերաբերյալ ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ այն՝ որպես առանցքային հիմնախնդիր, քննարկվում է տարբեր սոցիալական միջավայրերում: Աշխատանքային գործունեությունը ենթադրում է
սոցիալական նոր միջավայր յուրաքանչյուր նոր աշխատողի
համար՝ անկախ նրա աշխատանքային փորձից: Հարմարման
մեկնաբանությունները բազմազան են և հաճախ հակասական,
քանի որ տարբեր ոլորտներում հարմարման գործընթացը դիտարկվում է տարբեր տեսանկյուններից և տարբեր շեշտադրումներով:
Անհրաժեշտ ինքնարդյունավետության ձևավորման համար
Ա. Բանդուրան առանձնացնում է վարքային և կոգնիտիվ պլանի
չորս աղբյուր՝ որոշակի հաջողություն այս կամ այն խնդրի լուծման հարցում, ուրիշների համարժեք վարքի դիտում, ուրիշների
կողմից ռացիոնալ ոլորտի վրա խոսքային-տրամաբանական
ազդեցություն, ընկալվող հուզական գրգռվածություն (դրական
կամ բացասական) 247:
Աշխատակազմի հարմարման գործընթացի վերաբերյալ
տարբեր են մոտեցումները նաև աշխատակազմի կառավարման
ոլորտում: Հարմարման գործընթացին հաճախ հատուկ ուշադրություն չի դարձվում, և աշխատակցի հարմարումը տեղի է
ունենում փորձաշրջանի ընթացքում կամ առանց որևէ ժամանակահատվածի ամրագրման: Վ. Գ. Պոդմարկովը նշում է, որ
հարմարումը մարդու՝ միջավայրի հետ ակտիվ և պասիվ ձևերի
միասնության կապն է, մարդու հարմարումը միջավայրին և միջավայրինը՝ մարդուն 248:
А. Бандура, Теория социального научения, СПб., Евразия, 2000, 320 с.
Психология в управлении человеческими ресурсами: Учебное
пособие, Т. С. кабаченко, СПб, Питер, 2003, 400 с., с. 231.
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Որոշ ուսումնասիրողներ արտադրական ադապտացիայի
վարքային կողմերին վերագրում են անձնակազմի զարգացմանն
ուղղված գործունեության հիմնական բաղադրիչի դեր: Այսպիսով, «կադրերի վարքային կառավարման» հայեցակարգում առանձնացնում են կառավարման վարքի չորս տեխնիկա.
 հրահանգավորում՝ համադրված մոդելավորման հետ,
 արտադրական համարժեք վարքի ամրապնդում,
 պատիժ կազմակերպչական վարքի և գործընթացների
խախտման համար,
 ինքնակառավարում (ակտիվ և ինքնուրույն արտադրական վարք) 249:
Աշխատակցի հարմարման գործընթացով է պայմանավորված աշխատակցի աշխատանքի արդյունավետությունը: Որպես
հարմարման գործընթացին նպաստող բաղադրիչ՝ առանձնացնում ենք՝
 անձնային հարմարման ունակությունները,
 մասնագիտական ճկունությունը,
 անձի սոցիալական հաղորդակցման հմտությունները,
 միջանձնային ընկալման առանձնահատկությունները,
 սոցիալական միջավայրում սեփական «Ես»-ի սահմանների մասին պատկերացումները:
Անձնային հարմարման ունակությունները ձևավորվում և
զարգանում են անձի կյանքի ընթացքում և պայմանավորված են
հոգեկան առանձնահատկություններով: Ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից այդ ունակությունը դրսևորվում է որպես նյարդային համակարգի կայունություն: Ուժեղ նյարդային համակարգը
թույլ է տալիս անձին կյանքի փոփոխվող պայմաններում արագ
լուծումներ գտնել և ուշադրության կենտրոնը երկրորդականից
տեղափոխել կարևորի վրա:

Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика, А. А.
Реан, А. Р. Кудашев, А. А. Баранов. СПб., ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2006, 479.
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Անձնային հարմարման ունակությունները կրում են ոչ
միայն ֆիզիոլոգիական, այլև հոգեբանական բնույթ: Անձը շրջակա միջավայրի պայմաններին վաղ տարիքից է սկսում հարմարվել, սակայն փոփոխվող պայմանները հաճախ նպաստավոր չեն լինում, և արդյունքում հարմարման ունակությունները
դրսևորվում են որպես հոգեբանական պաշտպանություն: Բարդ
և անձի համար անհասկանալի յուրաքանչյուր պայման պահանջում է նոր ուժեր, որոնցով նա կկարողանա գոյատևել տվյալ
իրավիճակում: Հոգեթերապևտիկ տեսանկյունից այն դիտարկվում է որպես հոգեբանական խնդիր, սակայն դա ոչ միշտ է գիտակցվում: Լինելով անձի գոյատևման անհրաժեշտ պայման՝
այն դրսևորվում է յուրաքանչյուր նոր միջավայրում:
Անձը հաճախ աշխատանքային բնագավառն ընտրում է
ենթագիտակցաբար և այն հարմարեցնում է հարմարվելու իր
ունակություններին: Հաճախ կարելի է լսել այսպիսի արտահայտություն. «Ես չեմ կարող այդ պայմաններում աշխատել՝ չնայած սիրում եմ մասնագիտությունս»: Աշ խատանքային միջավայրը՝ որպես հասուն անձի հիմնական գործունեության վայր,
այն հայելին է, որտեղ անձը տեսնում է իր անձնային հարմարման ունակությունները և, իհարկե, հոգեբանական խնդիրները:
Սակայն եթե անձնային հարմարման ունակություններն աշխատանքային միջավայրում բավարար չեն, ապա կարելի է պնդել,
որ անձն այդ խնդիրը կրում է ընդհանրապես բոլոր միջավայրերում:
Հետաքրքիր է աշխատանքային փոխհարաբերությունների
դիտարկումը տրանզակտ վերլուծության տեսանկյունից: Աշխատանքային միջավայրում անձը կարող է ընդունել իրեն հարմար դերը և աշխատանքային ընկերներին պարտադրել համապատասխան դեր: Սովորաբար աշխատանքային միջավայրն
ընկալվում է որպես փոքր սոցիալական խումբ, որն ասոցացվում է ընտանիքի հետ: Հարմարման ոչ բավարար հմտությունների դեպքում անձը ձգտում է գործընկերներին վերագրել այն
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դերերը և դերային փոխհարաբերությունները, որոնք ծանոթ են
իրեն և հետևաբար հեշտ իրագործելի՝ անկախ այն բանից՝
դրանք դրակա՞ն են, թե բացասական: Անձի հարմարման
խնդիրներն աշխատանքային միջավայրում լուծվում են նրա
կենսափորձի և հոգեբանական ինտելեկտի հաշվին: Սակայն
այս ամենը հնարավոր է, եթե անձը ոչ թե շրջապատն է դիտում
իր «միջով», այլ ի րեն է դիտում որպես շրջապատի մասնիկ և
երևույթներին իր մասնակցությունը տեսնում է առանց գնահատման ու քննադատության: Սոցիալական դերերը ևս մեծ
նշանակություն ունեն անձի հարմարման գործընթացում:
Նշենք, որ կանանց կարգավիճակը տարբեր է տղամարդկանց կարգավիճակից, ուստի նրանցից այլ վարք է ակնկալվում:
Յուրաքանչյուր անհատ կարող է ունենալ բազում կարգավիճակներ, և շրջապատողներն իրավունք ունեն սպասելու նրանից այդ կարգավիճակներին համապատասխան դերերի իրականացում: Այս իմաստով կարգավիճակը և դերը նույն երևույթի
տարբեր կողմերն են. եթե կարգավիճակը իրավունքների, պարտականությունների, արտոնությունների ամբողջությունն է, ապա դերը այդ ամբողջության շրջանակում կատարվող գործողությունն է: Սոցիալական դերը կազմված է՝
 դերային սպասումներից (էքսպեկտացիա),
 այդ դերի կատարումից (խաղ) 250:
Սոցիալական դերերը կարող են լինել ինստիտուցիոնալացված և կոնվենցիոնալ: Ինստիտուցիոնալիզացված դերերից են
մոր, աղջկա, կնոջ սոցիալական դերերը (ամուսնության, ընտանիքի ինստիտուտ): Կոնվենցիոնալ դերերն ընդունվում են անձի
համաձայնությամբ (անձը կարող է հրաժարվել դրանք ստանձնելուց): Մշակույթի նորմերը յուրացվում են հիմնականում դերերը սովորելու միջոցով: Օրինակ՝ մարդը, որը յուրացնում է

Ю. П. Платонов, Социальная психология поведения, СПб, Питер,
2006, 464 с., с. 30.
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զինվորականի դերը, յուրացնում է նաև տվյալ դերին հատուկ
սովորույթները, բարոյական նորմերն ու օրենքները: Քիչ նորմեր
կան, որ ընդունվում են հասարակության բոլոր անդամների
կողմից. դրանց ընդունվել-չընդունվելը պայմանավորված է այս
կամ այն անձի կարգավիճակով: Այն, ինչ ընդունված է մի կարգավիճակի համար, այլ պարագայում կարող է անընդունելի լինել: Այսպիսով, սոցիալականացումը՝ որպես ուսուցման գործընթաց, դերային վարքի այն կարևոր գործընթացն է, որի շնորհիվ անհատը դառնում է սոցիումի մաս 251:
Մասնագիտական ճկունությունը ևս համարվում է հարմարման բաղադրիչ: Անձի մասնագիտական գիտելիքները
դեռևս մասնագիտության մեջ հաջողության հասնելու բավարար պայման չեն: Թեև այս հանգամանքը գտնվում է կրթության
որակով զբաղվողների ուշադրության կենտրոնում, սակայն
հարցը չի դիտարկվում որպես աշխատանքային միջավայրում
հարմարման բաղադրիչ: Մասնագիտական ճկունությունը ենթադրում է հարմարման այնպիսի ունակություններ, որոնք թույլ
են տալիս անձին իր մասնագիտական կարողություններն ու
անձնային որակները սահմանազատել և դրանց սահմանները
միմյանց հաշվին չկառուցել: Մասնագիտության սահմանները
հաճախ կառուցվում են անձնային սահմանների հաշվին, և այդ
դեպքում խոսքը մասնագիտական ձևախեղման մասին է: Մասնագիտական աղավաղումն ընկալվում է որպես անցանկալի երևույթ, և մենք այն դիտարկում ենք գեշտալտ մոտեցման տեսանկյունից, ըստ որի՝ ամբողջությամբ ինքն իր մեջ պարփակված անհատը գործնականում ապրելու հնարավորություն չունի: Ինչպես նշում է Ֆ. Պերլզը, գոյատևելու համար մարդն այլ
մարդկանց կարիքն ունի: Սրանից հետևում է, որ հոգեբանական
առումով մարդը այլ մարդկանց կարիքն ունի այնքան, որքան

251 Ю. П. Платонов, Социальная психология поведения, СПб, Питер,
2006, 464 с., с. 30.
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սննդի և ջրի կարիք ունի ֆիզիոլոգիական մակարդակում: Մարդու համար խմբին պատկանելու զգացողություն ունենալը
նույնքան բնական է, որքան բնական են նրա գոյությունն ապահովող ֆիզիոլոգիական ազդակները: Պատկանելության զգացողությունը, ըստ երևույթին, գոյությունը պահպանող առաջնային
հոգեբանական խթանն է 252:
Ըստ ժամանակակից հոգեբանական մոտեցումների՝ աշխատանքային գործունեությունը նպաստում է անձի հոգեկան առողջությանը: Եթե անձը իրականացնում է իր հոգեբանական
առանձնահատկություններին համապատասխան գործունեություն, ա պա առաջանում է բավարարվածության զգացում, ինչն
անհրաժեշտ պայման է աշխատանքի արդյունավետության և
անձի զարգացման համար: Սակայն աշխատանքային գործունեությունը կարող է հանգեցնել անձի մասնագիտական աղավաղման: Այդ դեպքում աշխատանքը բացասաբար է ազդում
անձի և մասնագիտության վրա: Մասնագիտության բացասական ազդեցությունը դրսևորվում է ամենատարբեր մասնագիտական աղավաղումներով կամ հատուկ վիճակներով (օրինակ՝
հուզական այրումը):
Մասնագիտական աղավաղումը օրգանիզմում առաջացնում
է փոփոխություններ, որոնց պատճառը մասնագիտությունն է:
Նման դեպքերում անձը տառապում է և՛ ֆիզիկապես, և՛ հոգեպես: Մասնագիտական աղավաղման առաջացման գործընթացը բավական բարդ է. նախ նկատվում են ժամանակավոր բացասական հոգեվիճակներ և դիրքորոշումներ, այնուհետև
սկսում են անհետանալ դրական որակները: Ավելի ուշ վերջիններիս փոխարինելու են գալիս բացասականները՝ փոխելով աշխատակցի հոգեբանական դիմանկարը 253:
Ф. С. Перлз, Гештальт подход и свидетель терапии, изд. Культура,
2013, 208 с.
253 Психология: Учебник для гуманитарных вузов. Под общей ред.
В. Н. Дружинина. СПб., Питер, 2005, 651 с.
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Մեր կարծիքով, անհրաժեշտ է քննարկել անձի մասնագիտական աղավաղման և ֆիզիկական ու հոգեբանական անբարենպաստ վիճակների հոգեբանական պատճառները: Կան բազմաթիվ օրինակներ, երբ անձը պաշտպանվում է սեփական հոգեբանական խնդիրներից մասնագիտական գործունեության
շնորհիվ: Այս դեպքում դա պաշտպանություն է կամ փախուստ
հոգեբանական խնդրից: Այդպիսով անձը ժամանակավոր է լուծում խնդիրը՝ հասնելով բավարարվածության, սակայն իրական
անձնային խնդիրը հետ է մղվում: Անձը, ընդգրկվելով աշխատանքային գործունեության մեջ, բավարարում է որոշակի պահանջմունք, որը ոչ միայն ընդհանուր է, այլև անհատական:
Բայց չբավարարված պահանջմունքը մշտապես ակտիվ է և ձգտում է բավարարվածության յուրաքանչյուր ոլորտում. ասել է
թե՝ չբավարարված պահանջմունքն ակտիվ է թե՛ աշխատանքային գործունեության, թե՛ ընկերական ու ընտանեկան միջավայրում: Այդ դեպքում մասնագիտական գործունեությունը կարող է
դառնալ այն անվտանգ միջավայրը, որտեղ անձը կարող է բավարարել իր այն պահանջմունքը, որը բավարարված չէ: Թվում
է՝ անձը ստեղծագործաբար է հարմարվում և դրանով ապահովում է իր անվտանգությունը: Այս երևույթը, մեր կարծիքով, գոյության միջոց է, որն այս պահին անհրաժեշտ է ապրելու համար: Գիտական մի շարք աղբյուրներում նշվում է, որ անձի այս
կամ այն կառուցվածքի աղավաղումները կարող են առաջանալ
բնավորության որոշակի գծերի, ճանաչողական կազմավորումների, դրդապատճառների զարգացման հետևանքով: Նշված
բնութագրերի գերզարգացումը հանգեցնում է նրան, որ դրանք
սկսում են դրսևորվել ոչ միայն մասնագիտական գործունեության մեջ, այլև ներթափանցում են մարդու կյանքի մյուս ոլորտներ: Մասնագիտական պարտականությունների իրականացումն այս դեպքում չի տուժում 254:

254 Психология: Учебник для гуманитарных вузов. Под общей ред.
В. Н. Дружинина. СПб., Питер, 2005, 651 с.
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Մասնագիտական աղավաղումը երբեմն դիտվում է որպես
«աշխատամոլություն», երբ մարդն իր ժա մանակի մեծ մասն
անցկացնում է աշխատավայրում, խոսում և մտածում է միայն
աշխատանքի մասին՝ կորցնելով հետաքրքրությունը կյանքի այլ
ոլորտների հանդեպ: Մենք դա համարում ենք աշխատանքից
անբավարարվածություն, այսինքն՝ անձը բավարարված չէ աշխատանքի տվյալ փուլով և գոհ չէ, ինչը խոչընդոտում է աշխատանքի արդյունավետությունը: Հակառակ դեպքում, եթե անձը
բավարարված է աշխատանքի տվյալ փուլով, ապա առաջանում
է նոր պահանջմունք, որը բավարարելու համար անձը ներգրավվում է գործունեության մեջ, և բավարարվածության զգացողությունը նպաստում է նոր հետաքրքրությունների ձևավորմանը: Միևնույն ժամանակ մասնագիտությունը կարող է էականորեն փոխել մարդու բնույթը՝ դրական առումով: Բայց դա հիմնականում աշխատողի համար մնում է չգիտակցված ինչպես
դրական, այնպես էլ բացասական իմաստով: Այդ իսկ պատճառով մասնագետների համար շատ կարևոր է իմանալ այդ երևույթի հետևանքների մասին և մասնագիտական ու առօրյա
կյանքում ավելի անաչառ վերաբերվել շրջապատող մարդկանց
հետ փոխհարաբերությունների ընթացքում նրանց հոգեբանական դրսևորումներին:
Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ մասնագիտական աղավաղումը պայմանավորված է անձի հոգեբանական նախադրյալներով, որոնք ձևավորվում են ավելի վաղ, քան մասնագիտությունը: Մասնագիտական աղավաղումը կարելի է դիտարկել ոչ
միայն որպես բացասական երևույթ, այլև անձի հոգեբանական
պաշտպանություն, որն անհրաժեշտ է գոյատևելու համար:
Անձի սոցիալական հաղորդակցման հմտությունների
շնորհիվ անձն ավելի հեշտ է ինտեգրվում նոր միջավայրին: Հաղորդակցումը աշխատանքային հաջող կարիերա ունենալու
անհրաժեշտ պայման է: Մասնագիտական գիտելիքներն ու
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հմտությունները հաճախ անտեսանելի են մնում զուտ հաղորդակցման հմտությունների ոչ բավարար մակարդակի պատճառով: Սոցիալ-հաղորդակցական հմտությունները անձին առաջին հերթին թույլ են տալիս շրջապատին ներկայանալ որպես
աշխատանքային միջավայրի մասնիկ, միջավայր, որտեղ նա
ներկայանում է իր անձնական մասնագիտական և մշակութային գոտիներով: Սոցիալական հաղորդակցման հմտությունները
թույլ են տալիս այս երեք տարածքները հստակ տարանջատել և
ներկայանալ իրավիճակին հարմար գոտիով: Այս գոտիների ոչ
հստակ գիտակցումը հանգեցնում է հաղորդակցման խոչընդոտների՝ անհարմարողականության դրսևորումներով: Սոցիալհաղորդակցական հմտությունները թույլ են տալիս գործ ունենալ հուզական ապրումների հետ, որոնք աշխատանքային միջավայրի անբաժան մաս են: Հաղորդակցման միջոցով հնարավոր է իջեցնել կամ բարձրացնել հուզական ֆոնը և ներգրավվել
իր ստեղծած հուզական դաշտում: Հայտնի է, որ հարմարման
գործընթացը հաճախ ուղեկցվում է ագրեսիայի դրսևորումներով: Սոցիալ-հաղորդակցական ունակությունների շնորհիվ
հնարավոր է մեղմել թե՛ իր, թե՛ մյուսների հուզական լարվածությունը: Հաղորդակցական որոշ ընդունված ձևեր աշխատանքային միջավայրում ինտեգրվելու նախապայման են: Հաղորդակցական կոմպետենտությունը ենթադրում է կոդավորման և ապակոդավորման պայմանական նույնություն, որը հաղորդակցվող կողմերին թույլ է տալիս հասկանալի լինել միմյանց: Ժամանակակից գործարար միջավայրում գոյություն ունեն հաղորդակցման պայմանականություններ, որոնք յուրացնում է աշխատանքի յուրաքանչյուր սուբյեկտ: Սակայն ոչ բավարար կոմպետենտության դեպքում անձը չի հարմարվում աշխատանքային միջավայրին, քանի որ ինքը հասկանալի չէ մյուսներին, և
մյուսներն էլ՝ իրեն:
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Միջանձնային
ընկալման
առանձնահատկությունները
դրսևորվում են միմյանց նկատմամբ վերաբերմունքով: Ամենաընդհանուր բնորոշմամբ, միջանձնային ընկալումը կառուցվում է երեք հիմնական բաղադրիչների հիման վրա՝ ընկալվող
անձի առանձնահատկություններ, ընկալող անձի սոցիալական
ընկալման յուրահատկություններ և այն միջավայրը, որտեղ տեղի է ունենում ընկալումը: Աշխատանքային միջավայրը կարևոր
բաղադրիչ է միջանձնային ընկալման և դրա հետևանքով առաջացած վերաբերմունքի ձևավորման գործում:
Աշխատանքային միջավայրը մարդու աշխատանքային
համատեղ գործունեության կազմակերպական պայմանների
ամբողջականությունն է: Ընկալման համար առավել կարևոր
են կազմակերպական քաղաքականությունը, կազմակերպական կառուցվածքը, կազմակերպական մշակույթը, մոտիվացման համակարգը, աշխատանքի կազմակերպումը, աշխատողի դերերը, աշխատանքային խումբը, կազմակերպական
կարգավիճակը, ղեկավարումը և կազմակերպության ռեսուրսները:
Աշխատանքային միջավայրում մարդու վարքը՝ որպես անհատական և կազմակերպական միջավայրի բազմաթիվ փոփոխականների ազդեցության արդյունք, իր հերթին համատեղ աշխատանքային գործունեության ժամանակ այլ մարդկանց վարքագծի վրա ազդող գործոն է: Դա խոսում է այն մասին, որ միջանձնային ընկալումը մեծ դեր ունի աշխատանքային միջավայրում ապրելու և հարմարվելու համար:
Սոցիալական ընկալման առանձնահատկությունները ևս
պայմանավորված են անձի կենսափորձով ու անհատական առանձնահատկություններով, ինչպես նա և աշխատանքային միջավայրի մասին պատկերացումներով: Սոցիալական նոր միջավայրը, անծանոթ լինելով անձի համար, հանդես է գալիս որպես հրատապ լուծում պահանջող խնդիր, որը լուծելու համար
անձը ելնում է իր` հաճախ չգիտակցված պահանջմունքներից
ու կարծրաձևերից և գործածում է այն միջոցները, որոնք նախկինում օգնել են նրան հարմարվելու նոր միջավայրին:
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Սոցիալական միջավայրում սեփական «Ես»-ի սահմանների մասին պատկերացումները հարմարման հիմնական բաղադրիչներից են, քանի որ անձը արտաքին աշխարհն ընկալում է
իր պրիզմայի միջոցով: Նոր աշխատանքային միջավայրում
հարմարման հիմնական գործընթացի ելակետը անձի սեփական «Ես»-ի բավարարվածությունն է: Հայտնվելով աշխատանքային միջավայրում՝ անձը լուծում է իր պահանջմունքների
խնդիրը, որտեղ մեծ են սեփական «Ես-ի մասին պատկերացումները: Աշխատանքային միջավայրում անձի հիմնական պահանջմունքը ինքնազարգացումն է և բավարարվածության հասնելը: Աշխատանքային միջավայրում անհարմարավետության
զգացումը հաճախ հանգեցնում է սեփական «Ես»-ի և աշխատանքային «Ես»-ի սահմանազատման, որ տեղ մեծ է ներքին
կոնֆլիկտների հավանականությունը: Իսկ եթե աշխատանքը
գերակա է անձի կյանքում, ապա սեփական «Ես»-ի սահմանները սեղմվում են, և առաջանում է պահանջմունքների անբավարարվածության զգացում: Այս դեպքում անձն անտեսում է սեփական «Ես»-ը և ջանում իր նվիրվածությամբ ու անձնուրացությամբ վաստակել շրջակա միջավայրի սերն ու հարգանքը, սակայն այս երևույթը մեծ կախվածություն է առաջացնում անձի և
շրջակա միջավայրի միջև, որն էլ իր հերթին հանգեցնում է հարմարման դրսևորումների: Միջավայրի փոփոխությունը փլուզում է անձի կառուցած աշխարհը:

4.3. Հարմարման հիմնական
փուլերը և ցուցանիշները
Աշխատանքային հարմարման գործընթացը ենթարկվում է
որոշակի սոցիալական օրինաչափությունների, որոնց բացահայտումը հնարավորություն է տալիս առանձնացնելու երեք
փուլ:
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Առաջին փուլը կողմնորոշիչ-ճանաչողականն է, որը տևում է
երեքից վեց ամիս: Այդ ընթացքում անձը ծանոթանում է նոր սոցիալական միջավայրի, կոլեկտիվի, աշխատանքի պայմանների
և բովանդակության հետ: Աշխատակիցը տեղեկություն է ստանում նոր իրադրության, գործողությունների գնահատման տարբեր չափանիշների, վարքի կանոնների մասին: Նրա մեջ դեռևս
չի ձևավորվում ամբողջական և վերջնական պատկերացում
մասնագիտության ու կոլեկտիվի մասին: Այս փուլում ձեռք են
բերվում հմտություններ, որոնք թույլ են տալիս կատարել մասնագիտական պարտականությունները (սահմանված կանոնները):
Երկրորդը գնահատող-հարմարման փուլն է, երբ աշխատակիցը ձեռք է բերում մասնագիտական վարպետություն, կուտակում է սոցիալական փորձ, ընդունում է վերջնական որոշում
մասնագիտության, կոլեկտիվի մեջ ներգրավվելու վերաբերյալ:
Ձևավորվում է արժեքային նոր համակարգ, սակայն նախկին
դիրքորոշումները պահպանվում են: Գնահատող հարմարումը
տևում է 1.5-2 տարի՝ կախված իրականացվող աշխատանքի
բարդությունից և կոլեկտիվում տիրող սոցիալ-հոգեբանական
մթնոլորտից:
Երրորդ փուլում տեղի է ունենում նույնականացում: Սա աշխատակիցների մասնագիտական և աշխատանքային որակների ձևավորման, աշխատանքային իրադրության հետ լիարժեք
համատեղելիության փուլն է: Կայունանում է աշխատակցի
կարգավիճակը կոլեկտիվում, կազմակերպության մեջ: Անձն
ընդունում և գիտակցում է իր պատկանելությունը կոլեկտիվին:
Նույնականացման շնորհիվ անձը որակով է կատարում իր աշխատանքը, դրական վերաբերմունք է դրսևորում մասնագիտության հանդեպ:
Այսպիսով, աշխատանքային հարմարումը անհատի՝ աշխատանքային գործունեության մեջ ներգրավվելու սոցիալական
մեխանիզմն է: Աշխատանքային հարմարման ավարտն ունի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ ցուցանիշներ:
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Աշխատակցի ընդհանուր հարմարման օբյեկտիվ արդյունքները նրա աշխատանքային գործունեության արդյունավետության ցուցանիշներն են, ինչպես նաև նրա ակտիվությունը կազմակերպության գործունեության տարբեր ոլորտներում: Սուբյեկտիվ ցուցանիշը տվյալ կազմակերպությունում աշխատելու
ցանկությունն է, աշխատանքից ընդհանուր բավարարվածությունը, մասնագիտության հանդեպ վերաբերմունքը, մասնագիտական աճի հեռանկարը:
Այսպիսով, աշխատակցի հարմարման օբյեկտիվ չափանիշները բնութագրում են նրա իրական դիրքը աշխատանքում, իսկ
սուբյեկտիվ չափորոշիչները վկայում են այդ ոլորտում նրա
զգացողությունների մասին 255:
Աշխատակիցների հարմարման գործընթացի կառավարումը
կազմակերպչական մեծ աշխատանք է պահանջում: Ուստի շատ
կազմակերպություններում ստեղծվում են կադրերի հարմարման հատուկ ծառայություններ: Սակայն կազմակերպչական առումով այդ ամենն իրականացվում է տարբեր կերպ՝ պայմանավորված կազմակերպության անդամների թվաքանակով, կառավարման կառուցվածքով, սոցիալական խնդիրները լուծելու ուղղորդվածությամբ 256: Աշխատակցի հարմարվելու կառավարման
համակարգի նպատակները ձևակերպել է Ա. Կիբանովը: Դրանք
նա ներկայացրել է խնդիրների տեսքով.
 հարմարման խնդիրներ. տարբեր հարցերի վերաբերյալ
սեմինարների կազմակերպում,
 խորհրդատուի զրույց նոր աշխատակցի հետ, անհատական զրույց ղեկավարի հետ,
 կարճատև դասընթացներ ղեկավարների համար, որոնք
նոր են անցնում պաշտոնի,

Лекция 4. Социальная и трудовая адаптация работников
Ю. А. Урманцев, Понятие и виды адаптации. Ю. А. Урманцев,
Управление персоналом, 2012, №12, с. 37-39.
255
256
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 խորհրդատուներ պատրաստելու հատուկ դասընթացներ,
 նոր աշխատակցի նկատմամբ առաջադրվող խնդիրների
աստիճանաբար բարդացման մեթոդի կիրառում,
 նոր աշխատակցի՝ կոլեկտիվի անդամների հետ շփումներ հաստատելու հնարավորություն,
 կոլեկտիվում հատուկ դերային խաղերի անցկացում՝ աշխատակիցների համախմբվածությունը բարձրացնելու
նպատակով 257:
Այստեղ շատ կարևոր է, որ աշխատակիցների հարմարման
գործընթացը լինի կազմակերպությունում կադրերի կառավարման ընդհանուր համակարգի մասը:
Այսպիսով, վերը քննարկված երևույթները ներառում էին
աշխատանքային միջավայրում անձի հոգեբանական հարմարման խնդիրները: Սակայն ժամանակակից կառավարման տեսություններում առկա են բազմաթիվ մեկնաբանություններ,
որոնք վերաբերում են անձի աշխատանքային միջավայրի հարմարման հիմնախնդիրներին և տալիս են այդ խնդիրները լուծելու գործնական առաջարկներ՝ դրանով նպաստելով հարմարման գործընթացի կայացմանը: Սակայն դրանք չեն անտեսում
անձի պատասխանատվությունը իր սեփական հարմարման
գործընթացի համար:

А. Я. Кибанов, Основы управления персоналом: Учеб. по спец.
"Менеджмент организации", "Упр. персоналом" [Текст], А.Я. Кибанов, Гос.
ун-т упр. М., ИНФРА-М, 2013, 303, с.145.
257
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ԳԼՈՒԽ 5
ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
(ԿԱՐԻԵՐԱՅԻՆ ԱՃԻ) ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

5.1. Անձի ակմեաբանական զարգացման հիմնախնդիրը
Անձի զարգացման խնդիրը միշտ եղել է մարդու մասին գիտությունների ուշադրության կենտրոնում: «Անձ» հասկացությունը բազմաբովանդակ է: Այն լայնորեն կիրառվում է ոչ միայն
հոգեբանության, այլև սոցիոլոգիայի, քաղաքականության և այլ
ոլորտներում: Այդ հասկացության հետ կապված տարբեր բացատրություններ ու տարաձայնություններ կան, ինչն էլ վկայում
է դրա բնույթի բարդության մասին:
Ըստ Ռուբինշտեյնի՝ անձը բարդ ամբողջականություն է, որը
կազմված է երեք կարևոր բլոկներից.
1. Ի՞նչ է ուզում մարդը. խոսքն այն մասին է, թե ինչին է մարդը ձգտում, ինչն է գրավում նրան:
2. Ի՞նչ կարող է նա անել. խոսքը նրա հնարավորությունների
մասին է:
3. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում մարդը. խոսքը վերաբերում է
նրա բնավորությանը, խառնվածքին ու վարքին:
Անձն առաջին հերթին մարդն է՝ կազմված մարմնից ու արյունից, որը մշտապես պահանջմունքներ ունի: Մարդկային
զարգացման ամբողջ պատմությունը կապված է պահանջմունքների զարգացման պատմության հետ 258:
Գոյություն ունեն անձի վերաբերյալ բազմաթիվ տեսություններ, որոնցից յուրաքանչյուրը անձի զարգացման խնդիրն ուսումնասիրում է յուրովի: Ուսումնասիրելով անձի զարգացման

258 Общая психология. Учебник, под. ред. Л. В. Карпова, М., Гардарики,
2005, 232 с., с. 123.
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խնդիրը՝ հեղինակները փորձում են գտնել անձի զարգացումը
պայմանավորող հնարավոր պատճառները: Շատ հետազոտողներ անձի զարգացման շարժիչ ուժը համարում են նրա բազմաթիվ պահանջմունքների համախումբը: Այդ պահանջմունքների
մեջ մեծ տեղ է զբաղեցնում ինքնազարգացման պահանջմունքը:
Ինքնազարգացման ձգտելը չի նշանակում ձգտել անհասանելի
իդեալի: Ավելի կարևոր է անձի՝ որոշակի նպատակի կամ սոցիալական կարգավիճակի հասնելու ձգտումը: Հոգեբանության
ժամանակակից ուղղություններում անձի զարգացումը դիտվում
է այնպիսի հասկացությունների համատեքստում, ինչպիսիք են
ինքնաիրացումը, ինքնորոշումը: Ինքնաիրացումը գործունեության մտածական, կոգնիտիվ ասպեկտներն են և միևնույն գործընթացների՝ աճի և զարգացման անբաժան կողմերը: Հոգեվերլուծական տեսությունը զարգացումը դիտում է որպես հասարակության մեջ անձի կենսաբանական բնույթի ադապտացիա,
որպես որոշակի պաշտպանական մեխանիզմների և պահանջմունքների բավարարման արդյունք: Հումանիստական և ֆենոմենոլոգիական տեսության ներկայացուցիչները զարգացումը
դիտում են որպես «Ես»-ի ձևավորման գործընթաց 259:
Կ. Հորնին կարծում էր, որ յուրաքանչյուր անձ ձգտում է ինքնաիրացման, և զարգացմանը նպաստող հանգամանք էր համարում ինքնավերլուծությունը: Դա թույլ է տալիս բացահայտել
մարդու այն դրական էությունը, որը թաքնված է անհատի ներսում և անտեսանելի է այն պատճառով, որ քողարկված է կյանքի անբարենպաստ պայմանների արդյունքում ստեղծված
«նևրոտիկ» տագնապով 260:
Խորհրդային ժամանակաշրջանի հոգեբանության մեջ ընդունված է, որ զարգացումը տեղի է ունենում սոցիալականացА. Г. Маклаков, Общая психология: Учебник для вузов. СПб., Питер,
2008, 583 с.
260 Е. Е. Вахромов, Психологические концепции развития человека:
теории самоактуализации, М., 2001, 162 с.
259
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ման և դաստիարակության ընթացքում: Քանի որ անձը սոցիալական էակ է, ապա զարմանալի չէ, որ իր կյանքի հենց սկզնական շրջանից գտնվում է տարբեր տեսակի սոցիալական փոխհարաբերությունների մեջ: Սոցիալական փոխազդեցության առաջին փորձը մարդը ձեռք է բերում ընտանիքում: Լինելով սոցիումի մի մաս՝ մարդը մշտապես ձեռք է բերում սուբյեկտիվ
փորձ, որը դառնում է նրա անձի անբաժանելի մասը: Այս գործընթացը, իսկ հետագայում սոցիալական փորձի ակտիվ վերարտադրությունը կոչվում է սոցիալականացում: Սոցիալականացման գործընթացն անքակտելիորեն կապված է շփման և մարդկանց հետ համատեղ գործունեության հետ: Սոցիալականացման գործընթացը, հետևաբար նաև անձի ձևավորումը տեղի է
ունենում ինչպես հատուկ սոցիալական ինստիտուտների շրջանակներում՝ դպրոց, համալսարան, այնպես էլ տարբեր ոչ ֆորմալ միություններում: Սոցիալականացումը կարող է կրել ինչպես նպատակաուղղված, կանոնակարգված, այնպես էլ անկանոն, ինքնաբուխ բնույթ:
Ըստ Բ. Անանևի՝ սոցիալականացումը դիտարկվում է որպես երկկողմանի գործընթաց՝ մարդու ձևավորումը որպես անձ
և որպես գործունեության սուբյեկտ: Սոցիալականացման վերջնական նպատակը անհատականության ձևավորումն է: Անհատականություն ասելով` պետք է հասկանալ կոնկրետ անձի
զարգացումը:
Անձի հասունության աստիճանը և, այսպես կոչված, հասունության գագաթնակետը (ակմե) անձի բազմակողմանի զարգացածությունն է: Ժամանակային առումով այն ընդգրկում է մարդու կյանքի տևողության զգալի մասը և ցույց է տալիս, թե որքանով է նա կայացել որպես քաղաքացի, որպես մասնագետ համապատասխան գործունեության ոլորտում, որպես ծնող և որպես ամուսին (կին): Հասունության գագաթնակետը ստատիկ
կրթության հետևանք չէ, ընդհակառակը, այն տարբերվում է իր
փոփոխական լինելով:
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Ակմեն դիտարկվում է որպես զարգացման վերին կետ, մասնավորապես` անձի զարգացման գագաթնակետ 261:
Մ. Բելոկուրովան նշում է, որ ակմեաբանությունը որպես
ակտիվ զարգացող գիտություն, լուծում է մարդուն ճանաչելու
բարդ խնդիրը, այսինքն՝ սահմանում է հասուն մարդու կայացման և զարգացման օրինաչափությունները: Ակմեաբանությանն
անդրադարձել է Ն. Ա. Ռիբնիկովը (1928)` որպես հասունության
հոգեբանության հասկացություն: Ակմեաբանության` որպես գիտության հետագա զարգացումը ներկայացված է Բ. Գ. Անանևի
(«Человек как предмет познания», 1969), այ նուհետև՝ Ա. Ա. Բոդալյովի աշխատություններում (Акмеология как учебная и
научная дисциплина, М., 1993): Ա նանևը, Բոդալյովը, Դերկաչը,
Կուզմինան ակմեաբանությունը դիտարկում էին որպես մի գիտություն, որը համալիր ձևով ուսումնասիրում է հասուն մարդու զարգացումը:
Ակմեաբանությունը, առաջանալով որպես նոր հարացույց
հասարակական, տեխնիկական, հումանիտար և բնական գիտությունների խաչմերուկում, լուծում է բարենպաստ պայմանների և գործոնների բացահայտման հիմնահարցերը, որոնք թույլ
կտան մարդուն կայանալ որպես անհատ, անձ և գործունեության սուբյեկտ, այսինքն՝ հասնել իրենց «ակմեին» (ամենից առաջ՝ մասնագիտական գործունեության մեջ) 262:
Հայ հոգեբանության մեջ կրթական համակարգում անձի
մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական
հիմնահարցերին անդրադարձել են Վ. Պապոյանը, Ա. Գալստյանը, Ե. Մուրադյանը, Դ. Սարգսյանը: Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդումը հանգում է
Современный толковый словарь русского языка Ефремовой,
http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/272145/%D0%B0%D0%BA%D0%BC%
D0%B5
262 М. Белокурова, «Акме и развитие индивидуальности человека»
http://atpp.pro/bibliote ka/akme-i-razvitie-individualnosti-cheloveka.html
261
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այնպիսի տեխնոլոգիաների կիրառմանը, ինչպիսիք են ապագա
մասնագետի համար հոգեբանական արդյունավետ դիմանկարի
ձևավորումը, մասնագիտական որակների խթանումը, մասնագիտական ընտրության մեջ պատկերացումների գիտակցումը,
անձի ինքնագիտակցման մակարդակի բարձացումը 263:
Լ. Ստեփանյանի՝ «Ակմեաբանական մշակույթի ձևավորման
նախադրյալները երիտասարդ տարիքում» հոդվածում նշվում է,
որ անձի ակմեաբանական զարգացումը երիտասարդ տարիքում ինքնուրույն գործընթաց է, անձի բազմամակարդակ ինքնաիրացում ուսումնական, մասնագիտական և ինքնազարգացնող գործունեության մեջ, որի ընթացքում միաժամանակ տեղի է
ունենում ինքնիրացման պահանջմունքի ծագման և դրա՝ ըստ
կառուցվածքի և բովանդակության փոփոխություն 264:
Անձի ֆիզիկական բաղադրիչը, որպես կանոն, իր մեջ ներառում է անձի ֆիզիկական առողջությանը բնորոշ հատկանիշներ
և նրա հասունության չափանիշներին համապատասխան ենթարկվում է վերափոխման: Նույնը իր բովանդակությամբ ու
ձևով արտահայտվում է մարդու հասունության այն փուլում,
երբ մարդն իրեն դրսևորում է որպես անձ, որպես գործունեության սուբյեկտ, որպես ամուսին (կին) և որպես ծնող:
Որպեսզի ամբողջությամբ հասկանանք մարդուն` «սեփականատիրոջ», «կրողի» իր բոլոր դրսևորումներով, անհրաժեշտ
է հասկանալ նրա հարաբերությունների դժվարությունները, ինչը հնարավոր է տարբեր գիտությունների կողմից իրականացվող հետազոտության արդյունքներին ծանոթանալով: Այդ

Վ. Պապոյան, Ա. Գալստյան, Ե. Մուրադյան, Դ. Սարգսյան, Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման ուղղորդումը կրթական համակարգում, նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 76 էջ:
264 Լ. Ստեփանյան, Ակմեաբանական մշակույթի ձևավորման նախադրյալները երիտասարդ տարիքում, «Հանրային կառավարում» գիտական
հանդես, միջբուհական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 27-28 մարտի,
2014, էջ 359-365:
263
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տվյալները հիմք են տալիս պնդելու, որ հասուն մարդու ֆիզիկական հասունությունը, նրա հոգեբանական հասունությունը,
որն իր արտահայտությունն է գտնում մտքում ու զգացմունքներում, նրա անձնային հասունությունն է, որը պայմանավորված է
նրա ինտելեկտով, կամքի ուժով և հոգեկան այլ երևույթներով,
սակայն առաջին հերթին դրսևորվում է միջանձնային փոխհարաբերություններում: Ակմեաբանությունը բազմակողմանիորեն
լուսաբանում է մարդու հասունության առանձնահատկություններն ու զարգացման մակարդակները: Դրա խնդիրը այն բնութագրերը բացահայտելն է, որոնք պետք է ձևավորված լինեն նախադպրոցական տարիքում, կրտսեր դպրոցական տարիքում և
երիտասարդության տարիներին, որպեսզի անձը կարողանա
հասունության փուլի բոլոր հարաբերություններում իրեն հաջողությամբ դրսևորել:
Ակմեաբանությունը քայլ առ քայլ հետևում է մարդու վրա
մակրո, մեզո և միկրոսոցիումի և բնական միջավայրի ազդեցության մեխանիզմներին ու արդյունքներին, դրա հետ մեկտեղ առաջադրում և լուծում է նրա կյանքի կազմակերպման ռազմավարության զարգացման խնդիրը, որի իրականացումը թույլ է
տալիս բոլոր հարաբերություններում օպտիմալ կերպով ուղղորդվել դեպի հասունության աստիճանը: Յուրաքանչյուր մարդու զարգացածության բարձր մակարդակը պայմանավորված է
որոշակի ժամանակահատվածում նրա հասունության աստիճանով, որն էլ նրա զարգացման գագաթնակետն է (ակմե):
Ակմեաբանությունը վերլուծում է հասունությունը և անձի
զարգացումը` նկատի ունենալով մասնագիտության ձեռքբերումը և այդ մասնագիտության մեջ վարպետության որոշակի աստիճանի հասնելը, որտեղ հավասարազոր զարգացած են անձի
բոլոր հնարավոր դրսևորումները:
Անձի բարձր պրոֆեսիոնալիզմը պայմանավորված է ոչ
միայն նրա ընդունակությունների զարգացմամբ, այլև տվյալ
գործունեության ոլորտի վերաբերյալ խոր ու լայն գիտելիքների
իմացությամբ: Իհարկե, բարձր պրոֆեսիոնալիզմը միշտ ու223

ղեկցվում է ուժեղ և կայուն հուզական լիցքերով, և նպատակը
տվյալ գործունեությունը իրականացնելն ու եզակի արդյունքի
հասնելն է: Հասկանալի է, որ մարդը չի կարող նման արդյունքի
հասնել, եթե չունի տվյալ մասնագիտության համար անհրաժեշտ առողջական վիճակ: Բարձր պրոֆեսիոնալիզմի պարտադիր նախապայմանը մարդու հատուկ կարողությունների և համամարդկային արժեքների զարգացումն է:
Փորձելով դրսևորել բարձր պրոֆեսիոնալիզմ` մարդիկ հաճախ չեն նկատում մասնագիտական զարգացման ընդհատումները: Մասնագիտական արհեստավարժության զարգացման և
նրա տարբեր տեսակների հետազոտություններն ակմեաբանության մեջ ուրույն տեղ են զբաղեցնում, քանի որ մասնագիտական իրազեկությունը անձի պրոֆեսիոնալիզմի և գործունեության գլխավոր բաղադրամասն է և կարևորագույն պայման
մասնագետի կայացման ու ինքնադրսևորման համար: Եթե
հաշվի առնենք չափահաս մարդու զարգացման մակարդակին
(ակմե) ձգտելու և չձգտելու ձևերը, ապա, համեմատելով տարբեր մարդկանց, կտեսնենք, որ իրականում գոյություն ունեն
տարբեր դրսևորումներ:
Այդ բազմազանությունը կարելի է բաժանել մի քանի տեսակների. մարդու անհատական զարգացումն ավելի կարևոր է,
քան նրա անձնային զարգացումը՝ այսինքն հասարակական
գործունեությունը, որը նպաստում է անձնային զարգացմանը,
անձնային զարգացումն ավելի ինտենսիվ է ընթանում, քան նրա
անհատական զարգացումը՝ իբրև գործունեության սուբյեկտ,
որն առաջնային է մյուս երկու հարաբերակցությունների համեմատությամբ: Մեկ այլ տեսակ է անհատականի և անձնայինի
հարաբերական համապատասխանությունը:
Հարաբերակցության առաջին տեսակի դեպքում մարդու ողջ
օրգան-համակարգը հասունության սկզբում ձգտում է նրա
կյանքի տվյալ ժամանակահատվածին համապատասխան պարամետրերի, սակայն պարզվում է, որ դեռևս ձևավորված չեն
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նրա այն անձնային հատկանիշները, որոնք դրսևորվում են
մյուսների հետ ունեցած հարաբերություններում, հասարակության մեջ, իր իսկ նկատմամբ ունեցած պահանջկոտության մեջ,
հայրենիքի հանդեպ և այլ պարտականությունների խոր գիտակցմամբ: Նույնը նկատվում է որպես գործունեության սուբյեկտի զարգացման հարաբերակցության մեջ: Բացակայում է
կայուն, վառ արտահայտված հետաքրքրասիրությունը որևէ
մասնագիտության նկատմամբ, չկա աշխատելու ո՛չ ցանկություն, ո՛չ ունակություն:
Երկրորդ հարաբերակցության մեջ հիմնականը մարդու կողմից իր կյանքի հիմնական արժեքների յուրացումն է՝ Երկիր մոլորակի խելամիտ օգտագործումը, ազնվությունը մարդկանց
հետ փոխհարաբերություններում, հարգանքը նյութական և հոգևոր մշակույթի նկատմամբ, կապվածությունը ընտանիքին և
այլն: Որպես աշխատանքի սուբյեկտ` աշխատուժին վերաբերող
սովորություններ նա դեռ կարող է չմշակել, չկողմ նորոշվել իր
կոչման հարցում և ոչ մի այնպիսի քայլ չկատարել, որը կվկայի
իր հավակնություններին ու կարողություններին իր ընտրած
մասնագիտության համապատասխանության մասին:
Երրորդ հարաբերակցության դեպքում մարդը կարող է որոշ
իրավիճակներում ինքնամոռաց ձևով սիրել աշխատանքը, իհարկե, դեռևս իր համեմատաբար փոքր ֆիզիկական կարողությունների և թույլ ձևավորված դրական անհատական հատկանիշների մակարդակում:
Եվ վերջապես, չորրորդ հարաբերակցության դեպքում մեզ
հետաքրքրողը մարդու կյանքի օպտիմալ զարգացումն է` ներառյալ հասունությունը: Նորմալ ֆիզիկական զարգացումը, լավ
ինքնազգացողությունը ոչ միայն ավելի հաջող ուսուցման, այլև
կյանքի և մշակութային արժեքների դրսևորման գործոններից
են, որոնք դրսևորվում են մարդու վարքի մոտիվներում:
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Իսկ դրական մոտիվացիան, որը, որպես կանոն, մարդու
հուզական պահանջմունքների միջուկն է, մարդու կառույցի անփոխարինելի բաղադրիչ լինելով՝ հանդես է գալիս որպես գործունեության ակտիվ սուբյեկտ: Թեև մարդու` որպես գործունեության սուբյեկտի լիարժեք զարգացման համար (ճանաչողություն, աշխատանք կամ որևէ այլ գործունեություն) անհրաժեշտ է սոցիալական մոտիվացիայի ձևավորում, որը խրախուսում է որոշակի գործունեությամբ զբաղվելը:
Վերադառնալով մարդու` որպես անհատի զարգացմանը`
պետք է ասել, որ հաջող մասնագիտական գործունեության համար մարդուց պահանջվում է ոչ միայն ֆիզիկական առողջության բարձր մակարդակ, այլ նաև մարմնի, բարձրագույն նյարդային գործունեության որոշակի տիպ, էներգիայի մակարդակ և
այլն:
Այսպիսով, անձի անհատական, անձնական և գործունեության սուբյեկտի հարաբերակցությունները ոչ միայն կարող են
գտնվել զարգացման տարբեր մակարդակների վրա, այլև որոշակի կերպով ազդել միմյանց, ինչպես նաև մարդու` որպես անհատականության զարգացման վրա:
5.2. Մասնագիտական զարգացման (կարիերայի)
հոգեբանական առանձնահատկությունների
ժամանակակից մոտեցումները
Ժամանակակից հասարակությունում կարիերան ընդունված է համարել աշխատանքային (մասնագիտական) ուղով արագ, հաջող, առաջընթաց շարժը, որը նախատեսում է հարգանքի, հայտնիության, փառքի ձեռքբերում իր միջավայրում, ինչպես նաև նյութական շահույթ՝ ընդունակությունների ու մասնագիտական վարպետության առավելագույն օգտագործման
հաշվին: Կարիերան անվանում են նաև մասնագիտական զարգացում, որը բնութագրվում է տվյալ աշխատակցի կողմից մասնագիտական գործունեության ընթացքում զարգացման տարբեր
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փուլերով՝ ուսուցում, աշխատանքային գործունեության սկիզբ,
մասնագիտական աճ, անհատական մասնագիտական ընդունակությունների հաջորդական զարգացում, աշխատանքային
գործունեության դադար և անցում թոշակի: Աշխատակիցն այս
փուլերը կարող է անցնել տարբեր կազմակերպություններում:
Ներկազմակերպական կարիերան ընդգրկում է աշխատակցի
մասնագիտական զարգացման փուլերի հաջորդականությունը
մեկ կազմակերպության շրջանակներում 265:
Ս. Ի. Յարցևան մասնագիտական զարգացումը սահմանում
է որպես պաշտոնների ամբողջություն, որոնք զբաղեցրել և տվյալ պահին զբաղեցնում է կամ կարող է զբաղեցնել աշխատակիցը 266:
Ըստ Յու. Պ. Պովարենկովի՝ մասնագիտական զարգացումը
անձի պրոֆեսիոնալացման անքակտելի մասն է: Այն սկսվում է
մասնագիտության յուրացման փուլում և շարունակվում է հաջորդ փուլերում: Այն չի ավարտվում գործունեության ինքնուրույն կատարման փուլում, այլ շարունակվում է մինչև մարդու՝
աշխատանքից
ամբողջովին
հեռանալը՝
ձեռք
բերելով
267
առանձնահատուկ ձև և բովանդակություն :
Ինչպես նշում է Վ. Ն. Դրուժինինը, մասնագիտական զարգացումը բավականաչափ բարդ փուլային գործընթաց է. մարդը
ոչ միայն կատարելագործում է իր գիտելիքներն ու կարողությունները, զարգացնում մասնագիտական հմտությունները, այլև,
հնարավոր է, կրի այդ գործընթացի բացասական ազդեցությունը: Դա հանգեցնում է տարբեր տիպի ձևախեղումների և այնպիսի վիճակների, որոնք ոչ միայն նվազեցնում են մասնագիտական հաջողությունները, այլև բացասաբար են անդրադառնում
О. А. Гришнова, Экономика труда и социально-трудовые отношения,
2009, 390 с.
266 С. И. Ярцева, Лекции по предмету Управление персоналом, 2000
267 Ю. П. Поваренков, Соотношение конструктивных и деструктивных
тенденций развития в процессе профессионального становления личности,
http://yspu.org/images/8/8f/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0
%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AE.%D0%9F..pdf
265

227

«ոչ մասնագիտական» կյանքի վրա: Այս առումով կարելի է խոսել մասնագիտական զարգացման պրոգրեսիվ և ռեգրեսիվ փուլերի մասին 268:
Հոգեբանական բառարանում նշվում է, որ «մասնագիտական
զարգացում» հասկացությունը ծագում է լատիներեն profiteor
բառից, որը նշանակում է` «հայտարարում եմ իմ գործը»: Այն
մարդու օնտոգենեզում տեղի ունեցող սոցիալականացման
գործընթաց է, որն ուղղված է նրա կողմից աշխատանքի տարբեր ասպեկտների, մասնավորապես՝ մասնագիտական դերերի,
մասնագիտական մոտիվացիայի, մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների յուրացմանը: Մասնագիտական զարգացման հիմնական շարժիչ ուժը մարդու ինտեգրվելու ձգտումն է
սոցիալական ենթատեքստում սոցիալական խմբերի և ինստիտուտների հետ նույնականացման հիման վրա 269:
«Կարիերա» հասկացությունը. սահմանումների վերլուծություն» հոդվածում Ե. Վ. Պախոմովան նշում է, որ կարիերան առաջընթացն է մասնագիտական գործունեության ոլորտում: Այս
հասկացությունը հաճախ օգտագործում են այլ տերմինների
հետ մի շարքում, օրինակ՝ մասնագիտական իրականացում,
մասնագիտական հաջողություն, աշխատանքային ուղի, մասնագիտություն և այլն: Հեղինակը, իրականացնելով բովանդակային (կոնտենտ) վերլուծություն, եզրակացնում է, որ կարիերան սուբյեկտի մասնագիտական զարգացման գործընթացն է:
Կարիերան նախ կարելի է դիտարկել սոցիալական և մասնագիտական համատեքստերում: Այս համատեքստերից յուրաքանչյուրի համար առանձնացվում են որոշակի խնդիրներ, որոնք
տարբեր են կարիերայի տարբեր փուլերի համար 270:

Психология: Учебник для гуманитарных вузов, Под общей ред.
В. Н. Дружинина. СПб., Питер, 2005, 651 с.
269 Раймонд Корсини, Алан Ауэрбах, Психологическая энциклопедия.
270 Е. В. Пахомова, Понятие «карьера»: анализ определений, Вестник
Южно-Уральского государственного университета. Серия: Психология,
№ 2, том 6, 2013.
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Անցած դարի կեսերից կառավարման հոգեբանության և
կադրային կառավարման ոլորտներում ի հայտ են գալիս կարիերայի բազմաթիվ սահմանումներ, որոնցում առկա են մի
շարք էական տարբերություններ: Ֆ. Ռ. Ֆիլիպովն առանձնացնում է կարիերայի հետ առնչվող մակրոտնտեսական գործոնները՝ հասարակական-տնտեսական հարաբերությունների գերակա տեսակը և կարիերայի իրականացման համար տվյալ հասարակության կողմից օբյեկտիվորեն ներկայացվող հնարավորությունները 271: Ա. Յա. Կիբանովը կարիերան սահմանում է որպես անհատական գիտակցվող դիրքորոշում և վարք, որոնք
կապված են աշխատանքային փորձի ու գործունեության հետ
մարդու աշխատանքային կյանքի ընթացքում 272: Ա. Կ. Մարկովան առանձնացնում է կարիերայի լայն և նեղ ըմբռնում: Լայն
ըմբռնման դեպքում կարիերան դիտարկվում է որպես մասնագիտական առաջընթաց, մասնագիտական աճ, անցում պրոֆեսիոնալիզմի մի աստիճանից մյուսին: Նման մեկնաբանման
դեպքում կարիերան մասնագիտական տեսանկյունից մոտ է դեպի պրոֆեսիոնալիզմը անձի աճին: Նեղ ըմբռնմամբ, կարիերան
պաշտոնական շարժն է, որտեղ առաջնահերթ են որոշակի սոցիալական կարգավիճակի ձեռքբերումը, որոշակի պաշտոն
զբաղեցնելը 273: Ն. Ս. Պր յաժնիկովի մեկնաբանությամբ, կարիերայի կառուցումը մասնագիտական ինքնորոշման գործընթաց է,
որն իրենից ներկայացնում է միմյանց հաջորդող ընտրությունների շարք, և որի հիմքում անձի «Ես»-կոնցեպցիան է՝ որպես հարաբերականորեն ամբողջական գոյացություն, որն էլ
շարունակ փոխվում է մարդու մեծանալուն զուգահեռ 274:
271 Ф. Р. Филиппов, Карьера, Энциклопедический социологический
словарь. М., РАН ИСПИ, 1995.
272 А. Я. Кибанов, Управление деловой карьерой персонала, Управление
персоналом организации: Учебник. М.: ИНФРА-М., 1997.
273 А. К. Маркова, Психология профессионализма. М., 1996, 312 с.
274 Н. С. Пряжников, Профессиональное и личностное самоопределение. М., Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО
«МОДЕК», 1996.

229

Որպես «կարիերա» հասկացության հոգեբանական բովանդակություն` Ա. Ա. Բոդալյովը և Լ. Ա. Ռուդկևիչն առանձնացնում են մի քանի բաղադրիչ` մար դու կողմից իր առջև դրված
նպատակները, մարդուն գործունեության կատարման մղող
շարժառիթների համակարգը, ինչպես նաև համապատասխան
գործունեության իրականացման ժամանակ մասնագետի ընդունակությունների իրագործման աստիճանը 275:
Կարիերան բնութագրվում է նաև որպես եռաբաղադրիչ կառուցվածք, որի մեջ մտնում են նպատակային, գործընթացային և
արդյունքի բաղադրիչները (Տ. Նևստրուևա, Տ. Գնեդինա):
Պայմանավորված դինամիկայի բնույթով՝ Յու. Վ. Ուկկեն առանձնացնում է կարիերայի չորս հիմնական տեսակ. սովորական կարիերա, ո րը բնութագրվում է որպես մասնագիտական
զարգացում մասնագիտական կյանքի բոլոր հիմնական փուլերն
անցնելով, կայուն կարիերա, որը բնութագրվում է որպես կայուն անցում մասնագիտական ուսուցումից հիմնական աշխատանքի, անկայուն կարիերա, որտեղ անընդհատ նոր աշխատանքի փորձեր են կատարվում առանց հետաքրքրության և
ջանքերի գործադրման, և կոմբինացված կարիերա, երբ միմյանց
փոխարինում են կայուն մասնագիտական գործունեության
կարճ փուլեր 276:
Կարիերայի առավել մանրամասն տիպաբանություն է առաջադրել Ե. Գ. Մոլլը: Նա կառավարչական կարիերաները բաժանում է ըստ չորս պարամետրերի՝ կառավարման համակարգի
աստիճանակարգության աստիճաններով շարժի արագության,

А. А. Бодалев, Л. А. Рудкевич, О содержательном наполнении
понятия «Карьера» и ее вариантах, Как становятся великими или
выдаюшимися, М., КВАНТ, 1997.
276 Ю. В. Укке, Разработка психологических проблем профессиональной
ориентации в Соединенных Штатах Америки, Вопросы психологии:
семнадцатый год издания, Ред. А. А. Смирнов, О. А. Кнопкин. 1971, №1
январь-февраль 1971, с. 170-180.
275
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զբաղեցրած պաշտոնների հաջորդականության, պրոյեկտիվ
կողմնորոշման և պաշտոնեական շարժի անձնային իմաստի 277:
Ընդհանրացնելով տվյալ ոլորտում առկա վերլուծություններն ու մոտեցումները՝ Ե. Ա. Մոգիլյովկինը նշում է, որ ժամանակակից հետազոտություններում առանձնացվում են «կարիերա» հասկացության երեք հիմնական մոտեցումներ.
1. կարիերան` կենսական ուղու և պրոֆեսիոնալացման
լայն համատեքստում (մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտության ընտրություն, մասնագիտական կարիերա),
2. կարիերան` որպես պրոֆեսիոնալիզմի հասնելու և
բարձր մասնագիտական կարգավիճակ ու մասնագիտական
հասարակությունում ճանաչում ձեռք բերելուն ուղղված մարդու
շարժի փուլեր,
3. կարիերան` որպես մարդու շարժ կազմակերպական
աստիճանակարգում, որի արդյունքը որոշակի պաշտոնեական
և սոցիալական կարգավիճակն է, որն ամրապնդվում է նյութական խրախուսման համապատասխան մակարդակով 278:
Ըստ Ե. Ա. Մոգիլյովկինի՝ կարիերան անհրաժեշտ է դիտարկել ոչ այնքան որպես պաշտոնեական աճ կազմակերպական
աստիճանակարգության աստիճաններով, որքան որպես մարդու ինքնաիրացում, երբ անձը հասնում է իր «ակմեին»: «Ակմեն»
կենսական ուղու տվյալ փուլում անձի մասնագիտական զարգացման գագաթնակետն է 279:
Նշենք, որ կարիերայի նկատմամբ մոտեցումներն ու հայացքներն ի հայտ են եկել դեռևս հին ժամանակներում, և տարբեր դարաշրջաններում դրանք իրենց զարգացումն են ունեցել

277

Е. Г. Молл, Управление карьерой менеджера. СПБ., Питер, 2003,

352 с.
Е. А. Могилевкин, Карьерный пост: диагностика, технологии,
тренинг. Монография. СПБ., Речь, 2007, 336с., с. 35.
279 Е. А. Могилевкин, Карьерный пост: диагностика, технологии,
тренинг. Монография, СПБ., Речь, 2007, 336 с.
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հիմնականում փիլիսոփայական մոտեցումների շրջանակում:
Զարգանալու և սոցիալական միջավայրում սեփական նշանակալիությունը հաստատելու անհրաժեշտության մասին պատկերացումն ի հայտ է եկել շատ վաղուց: Հին հունական քաղաքակրթությունը շատ խնդրահարույց է եղել: «Կարիերա» հասկացության և դրա մեկնաբանությունների վերաբերյալ այդ հասարակությունում ևս առկա են եղել որոշակի մոտեցումներ: Հին
հույներին մեծապես անհանգստացրել է առաջնորդության
խնդիրը, հատկապես վեճում տարած հաղթանակը հին հույնի
համար հավասար էր հաղթանակի ընդհանուր առմամբ: Սոփեստները սովորեցնում էին, որ չկա ճշմարտություն, այլ կա
միայն կարծիք: Հաջողության կարելի է հասնել միայն լսարանի
կարծիքը կառավարելով, այդ պատճառով էլ նա, ով կարողանում է համոզել, ճիշտ է (քանի որ բացարձակ ճշմարտություն
չկա): Նշանակում է՝ պետք է կառուցել հասարակական կարիերա, ավելի ստույգ՝ քաղաքական, և այդ դեպքում այն կընդունվի
հասարակության կողմից: Զարմանալի է, բայց փաստ, որ Արևմուտքում կարիերայի կառուցման առաջին ռազմավարությունը
եղել է քաղաքագիտության ոլորտում, իսկ հաջողության հասնելու առաջին մեթոդը եղել է հռետորիկան: Ըստ հին հույների՝
մասնագիտական որակավորումը հաջորդում է աշխատանքային փորձին: Այդ պատճառով մասնագիտական հաջողությունը
հաճախ ավելի շատ վկայում է ընդհանուր ինքնաներկայացման,
քան մարդու նեղ մասնագիտացման մասին: Կարիերայի մասին
սոփեստական պատկերացման դեպքում մարդն անխուսափելիորեն ընկնում է ցինիզմի մեջ և մյուսներին դիտարկում որպես
աստիճան անձնային աճի համար: Ըստ կարիերայի նկատմամբ
սոփեստական մոտեցման՝ հարցազրույցում հաղթելուց և աշխատանքի անցնելուց հետո մարդը պետք է կոլեգաներին և աշխատակիցներին գործով ապացուցի իր համապատասխանությունը այդ պաշտոնին: Եթե նրանք նույնպես կարիերիստներ
են, ապա նա միշտ պետք է պատրաստ լինի մրցակցության, ին-
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չը նրան հեռացնում է բուն մասնագիտական գործունեությունից: Կարիերայի սոփեստական մոտեցման մյուս սահմանափակումը մարդկային կոնտակտների ոլորտում է. այս տեսանկյունից անձը գործընկերների մեջ տվյալ պահին չգործածվող
պոտենցիալը չտեսնելու ռիսկի է ենթարկում մարդկայնորեն իրեն օգնելու պատրաստակամությունը: Առկա է նաև մոտիվացիայի հետ կապված խնդիր. հաս նելով հաջողության որոշակի
նյութական մակարդակի՝ մարդը չի ձգտում հասնելու մյուս՝
հոգևոր մակարդակի, քանի որ չունի արժեքների և նպատակների ներքին համակարգ: Միջին դարերում սոփեստական մոտեցումից հեռացան, և ի հայտ եկավ մարդու ինքնազարգացման
գաղափարը: Գործունեությունը սկսեցին հասկանալ որպես
բնության ոգեղենացման ուղի, այդ թվում և` սեփական: Մարդու
էություն էր համարվում այն, ինչը ստացվում էր նրա կյանքի
արդյունքում: Եվ գաղափարն այն մասին, որ անձ չեն ծնվում,
այլ դառնում են, հայտնվեց արևմուտքում ձևավորված աշխարհի պատկերի հիմքում: Մասնագիտությունը, դասը, նույնիսկ
ընտանեկան կյանքը սկսեցին դիտարկել հեռանկարների տեսանկյունից: Այստեղ մարդու կյանքը գնահատում էին որոշակի
սանդղակով, և դրա անհամապատասխանությունը ընդունված
համընդհանուր նորմերին ու արժեքներին անձին իրադրությունից դուրս էր մղում: Անցումը մի խմբից մյուսին, գործունեության ոլորտի փոփոխությունը և մասնագիտության ընտրության
ազատությունը XVII–XIX դարերում դարձել էին արևմտյան
մշակույթի լիբերալիզացիայի դարաշրջանի բացահայտումներ:
Այս ժամանակահատվածում կաթոլիկներն Աստծո գործերն
անքննելի էին համարում և կարծում էին, թե ոչ ոք չգիտի իր ճակատագիրը: Նշանակում է՝ մարդն իր գործերով կարող է մոտեցնել կամ հեռացնել ցանկալի փրկությունը: Կարիերայի նկատմամբ բողոքականների մոտեցման համաձայն` յուրաքանչյուր
մարդ ծնվում է արդեն մահացած կամ փրկված, և դա կախված
չէ նրա ընտրած ուղուց: Հարուստ մարդը հաճելի է Աստծուն,
իսկ մեղսագործը, ինչքան էլ տառապի, չի հասնի հաջողության,
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սակայն ստիպված է աշխատել՝ նյութական պահանջները բավարարելու համար: Կարիերայի նկատմամբ ժամանակակից
մոտեցումը՝ որպես հասարակական արժևորման աստիճաններով շարժ, բնորոշ է կապիտալիստական հասարակությանը:
Մարդը պարտավոր է աշխատել ցանկացած պարագայում, սակայն գոյություն ունեն այդ աշխատանքն ավելի հաջող դարձնելու միջոցներ:
Հետաքրքրական է կարիերայի նկատմամբ չինական մոտեցումը. այն է` պետք չէ վարվել մարդկանց հետ այնպես, ինչպես
չես ցանկանա, որ քեզ հետ վարվեն, և այդ դեպքում պետությունում և ընտանիքում քո նկատմամբ թշնամական զգացողություններ չեն լինի: Չինաստանում մարդու հաջողության ցուցանիշը իր և այլ մարդկանց կյանքերը կառավարելու նրա ընդունակությունն է: Ինչպես Կոնֆուցիոսն էր ասում, կառավարել
նշանակում է գործել ճիշտ:
Ընդհանրացնենք կարիերայի վերաբերյալ հնդիկների մոտեցումներն ու դրանց էվոլյուցիան՝ փորձելով դրանք ի մի բերել մի
քանի հիմնական թեզիսներում: Նրանք աշխարհը համարում են
միասնական և անփոփոխ, որտեղ գործում է արդարության օրենքը: Մարդու հաջորդ ծնունդը և տեղը կենդանի էակների
աստիճանակարգության մեջ պայմանավորված է նրանով, թե
ինչպես է մարդն անցնում իր կենսական ուղու փուլերը 280:
Հին հունական, միջնադարյան, բողոքական և ամերիկյան,
չինական և հնդկական մշակույթները ուրույն մոտեցումներ ունեն ուսումնասիրվող հասկացության վերաբերյալ: Առավել
արդյունավետ է կարիերայի վերաբերյալ իրավիճակային ընտրական մոտեցումը:
Այսպիսով, հոգեբանության մեջ կարիերայի սահմանման
տարբեր մոտեցումներ կան: Որոշ դեպքերում կարիերան բնու-

280 О. Зайцева, Философия карьеры, http://www.znanie.info/_portal/ec/
1-common-filosofia_karieri.pdf
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թագրվում է որպես մասնագիտական գործունեության դրսևորում, մեկ այլ դեպքում` որպես անձի գիտակցված դիրք և վարքագիծ` կապված իր աշխատանքի, փորձի և աշխատանքային
գործունեության ողջ ընթացքի հետ: Կարիերան ընկալվում է որպես բարդ սոցիալ-հոգեբանական երևույթ` արտահայտված
մասնագիտական և անձնային զարգացման վերելքներով ու
վայրէջքներով 281:
Կարիերայի ընդլայնված տեսությունն առաջարկվել է
Դ. Սյուպերի կողմից: Ըստ Սյուպերի` անձի մասնագիտական
զարգացման ամենակարևոր որոշիչ գործոնը սեփական անձի
մասին ունեցած պատկերացումն է` մասնագիտական «Ես»կոնցեպցիան, որը հաճախ անգիտակցաբար է դրսևորվում 282:
Մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրների զարգացումն իր
շարունակությունը գտավ Է. Շեյնի, Ե. Գ. Մոլլի, Ե. Ֆ. Ռիբալկոյի
և այլոց աշխատություններում: Կարիերայի կողմնորոշումը, առաջանալով սոցիալականացման արդյունքում, արտացոլում է
մասնագիտական գործունեության համար անհրաժեշտ առաջնային գիտակցված պահանջմունքների առկայությունը անձի
կառուցվածքում: Կարիերայի կողմնորոշման ակտուալացումը
տեղի է ունենում ընտրության իրավիճակում և իր ազդեցությունն է ունենում ինչպես մասնագիտական գործունեության
ընտրության, այնպես էլ աշխատանքի կոնկրետ վայրի ընտրության վրա 283:

281 А. А. Жданович, Карьерные ориентации в структуре профессиональной Я-концепции студентов: автореф. дис. … канд. психол. наук. М.,
2008, 20 с.
282 В. А. Спивак, Разивающее управление персоналом, СПб, Нева, 2004,
440 с.
283 Е. Е. Вахромов, Психологические концепции развития человека;
Теория самоактуализации, М.; Международная педагогическая академия,
2001, 162 с.
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Անձի զարգացման և կայացման խնդիրներով զբաղվել են
ռուս հոգեբաններ Բ. Գ. Անանևը, Բ. Ֆ. Լոմովը, Ա. Ա. Բոդալյովը,
Ա. Ա. Ասմոլովը և այլք: Անձի զարգացման և մասնագիտական
աճի հիմնախնդիրներին անդրադարձել են նաև Ա. Մասլոուն և
Ջ. Հոլանդը: Առաջ են քաշվել հետևյալ հայեցակարգային
դրույթները.
 Անձի մասնագիտական կայացումն ունի պատմական և
սոցիալ-մշակութային հիմնավորում:
 Անձի մասնագիտական կայացման գործընթացը անհատական է, անկրկնելի և յուրօրինակ, սակայն այնտեղ կարելի է
առանձնացնել որակական օրինաչափություններ:
 Մասնագիտական կայացման գործընթացում կարևորը
մասնագիտության մեջ անձնային իմաստի որոնումն է, այլ
կերպ ասած՝ մասնագիտական ինքնորոշումը:
 Մասնագիտական կայացման հոգեբանական առանձնահատկությունների իմացությունը հնարավորություն է տալիս
մարդուն գիտակցաբար կերտելու սեփական մասնագիտական
կենսագրությունը, կառուցելու, ստեղծելու իր պատմությունը 284:
Անձի մասնագիտական կայացումը հոգեբանական առումով
ուղեկցվում է մարդու տարիքային առանձնահատկությունների
իմացությամբ՝ հաշվի առնելով անձի անհատական-հոգեբանական բնութագրերը` մարդու ներուժը, ինքնուրույնությունը մասնագիտության ընտրության հարցում և պատասխանատվությունը աշխատանքի հանդեպ, որոնք պայմանավորված են ընդունակություններով, անձնային գծերով, հետաքրքրություններով
ու հակումներով:
Մասնագիտական զարգացումը պայմանավորված է մի
շարք արտաքին և ներքին գործոններով: Առաջինը ներառում է
սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, մասնագիտական միջավայ284 Э. Ф. Зеер, Основы профориентологии, Учеб.пособие для вузов,
Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Н. О. Садовникова, М., Высшая школа, 2005,
159 с., с. 6-7.
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րը, կազմակերպության կազմակերպչական կուլտուրան և այլն,
երկրորդը` մոտիվացիան, ինքնագնահատականը, առողջական
վիճակը:
Անդրադառնալով մասնագիտական զարգացման ներքին
գործոններին` անհրաժեշտ է խոսել «ինքնարդյունավետություն» հասկացության` որպես անհատական հոգեբանական առանձնահատկության մասին, որը բնութագրում է սեփական
կոմպետենտության ընկալման ոլորտը:
Մասնագիտական զարգացման և ինքնաիրացման գործընթացի վերաբերյալ հետազոտությունները հոգեբանության մեջ
մեծ տեղ են զբաղեցնում, քանի որ մասնագիտական աճը և կատարելագործումը անձի պրոֆեսիոնալիզմի գլխավոր բաղադրամաս են և կարևորագույն պայման մասնագետի անձի կայացման ու ինքնադրսևորման համար: Անձի մասնագիտական
հաջող գործունեությունը պայմանավորված է անձի ինտելեկտուալ զարգացումով, հուզական կայունությամբ, հոգեբանական ինտելեկտի զարգացումով, մասնագիտական ճկունությամբ:
Ինտելեկտուալ զարգացումն ընդլայնում է անհատի մասնագիտական սահմանները՝ դրականորեն ազդելով նրա անձնային
և մասնագիտական ձեռքբերումների, մոտիվացիայի, հետաքրքրությունների, պահանջմունքների ձևավորման վրա: Այն
սկզբունքորեն էական սահմանափակումներ չունի, քա նի որ
մասնագիտական զարգացումը ոչ թե մարդու զարգացման գործընթացին վերջակետ դնելն է, այլ անսահման զարգացման հնարավորություններ փնտրելը:
5.3. Մասնագիտական և անձնային աճի
համակարգային մոտեցումը
«Անձնային աճ» հասկացությունը հոգեբանության մեջ ի
հայտ է եկել բավական ուշ: Այս հասկացության մեկնաբանության համար անհրաժեշտ է անդրադառնալ «անձ» հասկացութ237

յանը, ինչը թույլ կտա պարզել, թե որոնք են անձնային հասունության հիմնական չափանիշները:
Անձը մարդու սոցիալական էությունն է, որը մատնանշում է
հասարակության հետ հարաբերությունների ազդեցությամբ
ձևավորվող նրա հասարակական որակները: Անձի զարգացումը երկարատև և բարդ գործընթաց է, որը պայմանավորված է
արտաքին և ներքին գործոններով: Ժամանակակից հոգեբանության մեջ անձը համարվում է կենսաբանական և սոցիալական էակ: Ներքին գործոնները պայմանավորված են նրա կենսաբանական էությամբ: Ներքին գործոններ են համարվում ֆիզիոլոգիական և հոգեֆիզիոլոգիական բաղադրիչները, իսկ արտաքին գործոններ` մարդու շրջապատը և այն միջավայրը, որտեղ ապրում և զարգանում է մարդը: Արտաքին միջավայրի հետ
փոխազդեցության միջոցով ձևավորվում են մարդու անձնային
հատկանիշները:
Անձը, հանդիսանալով իր սեփական կյանքի սուբյեկտ, պատասխանատվություն է կրում ինչպես արտաքին աշխարհի հետ
ունեցած փոխհարաբերությունների, այնպես էլ ինքն իր հետ
ներդաշնակ լինելու համար: Անձը մարդու ինքնակարգավորման ներքին համակարգն է: Այն ազդեցություն է ունենում երկու
տարբեր որոշիչ ուժերի` ներաշխարհի (այսինքն` անձը` որպես
կենդանի էակ, որպես ամբողջություն) և շրջակա միջավայրի`
լայն իմաստով՝ արտաքին աշխարհի, առաջին հերթին՝ այլ անձանց վրա: Հենց այս երեք ուժերի հարաբերակցությամբ էլ ձևավորվում է մարդու կյանքի ուղին: Այն կարելի է ներկայացնել եռանկյան տեսքով:
Հասուն մարդու կարևոր հատկանիշները համարվում են
նպատակաուղղվածությունը, ինքնուրույնությունը, ամբողջականությունը, անհատականությունը: Սակայն այս հատկանիշները մարդուն տրված չեն ի ծնե, դրանք նա ձեռք է բերում սոցիալականացման ընթացքում:
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Անձը ինքնահարգանքի շատ մեծ պահանջմունք ունի, որը
մանկության տարիներին բավարարվում է իր համար կարևոր
անձանց կողմից ստացած սիրով ու հարգանքով: Այլ խոսքով` երեխայի անձը ոչ միայն ուղղորդված է դեպի հասարակության
հետ փոխհարաբերությունները, այլև կախված է այդ փոխհարաբերություններից:
Անձնային աճի գլխավոր հոգեբանական իմաստը նրա ինքնաիրացումը և անձնային հատկանիշների զարգացումն է, այն,
որ մարդը «գտնի» իրեն և իր կյանքի ուղին: Արտաքին աշխարհի
հետ ունեցած փոխհարաբերություններից ավելի կարևոր է
փոխհարաբերությունը սեփական «Ես»-ի հետ: Մարդու համար
կարևոր և սկզբունքային խնդիր է, որ այլ անձինք ընդունեն և
հարգեն իր ներաշխարհը:
Որպես չափանիշ կարող ենք առանձնացնել այլ մարդկանց
ընդունելը, նրանց հասկանալը, սոցիալականացված լինելը և
ստեղծագործական ադապտացիան:
Ինքնազարգացումը անձի զարգացման կարևոր մասն է: Այն
ենթադրում է ավելի խոր ներքին աշխատանք և աշխատանք բացասական հույզերի հետ: Որոշ առումով դա անձի հոգեբանական զարգացումն է:
Անձի զարգացման նույնքան կարևոր մաս է անձնային աճը:
Այն բանից հետո, երբ ներքին խոր աշխատանքն ու հոգեվերլուծությունն ավարտված են, երբ հաղթահարված են հոգեբանական տրավմաները, և անձն իրականությունն ընկալում է համարժեք կերպով, սկսվում է անձնային աճի փուլը: Անձնային աճի հիմնական իմաստն այն է, որ մարդը փորձում է առավելագույնս բացահայտել իր ներքին հնարավորությունները: Սա
նպատակների, համոզմունքների, հմտությունների զարգացման
ուղղությամբ կատարվող աշխատանք է:
Անձի հասունությունը, որը ներառում է անձնային այնպիսի
բաղադրիչներ, ինչպիսիք են ինքնագիտակցումը, համարժեք
ինքնագնահատականը, հետաքրքրություններում և արժեհամակարգում կողմնորոշվելը, նպաստում է կյանքի ընթացքում հան239

դիպող տարբեր իրավիճակներին հարմարվելուն, խթանում է
ինքնադրսևորումն ու ինքնաիրացումը: Մարդու անձնային աճի
ու զարգացման փուլերը փոխկապակցված են և հաջորդում են
միմյանց՝ ինչպես ուղղահայաց և հորիզոնական շարժընթաց.
կուտակված գիտելիքներն ու հմտությունները հանգեցնում են
հորիզոնական աճի, ապա մեծ թռիչքով անցում է կատարվում
ավելի բարձր մակարդակի` զարգացում դեպի վեր, որին դարձյալ հաջորդում է հորիզոնական ուղղությամբ զարգացումը 285:
Մարդու աճի գործընթացներն առավել ինտենսիվ են մանկության տարիներին: Տարիքի հետ թե′ ֆիզիկական, թե′ մտավոր աճը դանդաղում է, իսկ շատ դեպքերում որոշակի տարիքում սկսում է հետ ընթանալ` մտավոր ունակությունները նվազում են, հիշողությունը վատանում է, մկանները հյուծվում են:
Այսպիսով, անձնային աճի և զարգացման ընթացքում անձի
ճանաչողական ոլորտում տեղի են ունենում քանակական և
որակական փոփոխություններ: Անձը ոչ միայն ձեռք է բերում
գիտելիքներ, այլև ձևավորում է աշխարհի նկատմամբ իր տեսակետը, որոշում է իր տեղն այդ աշխարհում, հասկանում, թե ինչն
է այնտեղ կարելի, պատկերացում կազմում սեփական կյանքի և
շրջապատող միջավայրի պատճառահետևանքային կապերի
մասին: Անձնային աճը շարունակական գործընթաց է, որն ավարտ չունի: Անձնային աճի ընթացքում մարդը պետք է խոր
բավարարվածության զգացում ունենա այն գործից, որով զբաղվում է: Սա հնարավորություն կտա նրան դառնալու ավելի բաց,
պատասխանատու, ազատ և ուժեղ, կկարողանա աշխարհն ընկալել իր բազմաթիվ դրական հնարավորություններով, այլ ոչ թե
որպես անվերջանալի խնդիրների պահոց:
Մասնագիտական զարգացումը ենթադրում է մասնագիտական առաջընթաց, որը պայմանավորված է անձի մասնագիտական գիտելիքների մակարդակով, նրա զբաղեցրած պաշտոնա285 Н. И. Козлов, Личностный рост или развитие личности,
http://www.psychologos.ru/articles/view/lichnostnyy_rost_ili_razvitie_lichnosti
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կան և հասարակական դիրքով: Վերջին տասնամյակների ընթացքում մասնագիտական զարգացման ճանապարհն ընդունված է անվանել «կարիերա»: Ժամանակի ընթացքում փոխվել են
այս հասկացության վերաբերյալ մոտեցումներն ու ընկալումը:
«Կարիերա» հասկացությունը լայնորեն տարածված է արևմուտքում (օրինակ՝ ԱՄՆ-ում մասնագիտական ուղղորդվածությունը հաճախ ընդհանրապես համարվում է «կարիերայի
հոգեբանություն») 286: Ռուսաստանում «կարիերա» բառն ավանդաբար ընկալվում է որպես հաջողություն գործունեության ինչ-որ ոլորտում, սակայն` որոշակի բացասական նրբերանգով 287:
Բավական երկար ժամանակ այդ հասկացությունը բացառապես բացասական նշանակություն է ունեցել, քանի որ զուգորդվել է «կարիերիզմ» հասկացության հետ: Այն խորհրդային
ժամանակներում անընդունելի էր համարվում: Սակայն այսօր
շատերի կողմից այն արդեն ընդունվում է և սոցիալապես խրախուսելի է:
Ընդհանուր առմամբ, կարիերան`
 դիտարկվում է որպես դինամիկ երևույթ, մասնագիտական փոփոխությունների, կարգավիճակի, դերի, գործի
բնույթի հաջորդականություն.
 ընդգրկվում է անձի զարգացման մեջ և դիտարկվում է
որպես ինքնաիրացման մի ձև.

286

Е. Г. Молл, Управление карьерой менеджера RTF. СПб., Питер, 2012,

198 с.
Е. А. Могилёвкин, Карьерный рост: дигностика, технологии, тренинг
Монография., СПб., Речь, 2007, 336 с.
Основы планирования профессиональной деятельности: Учеб. пособие
для вузов, Л. Г. Рыбалкина, С. С. Новикова, Е. Г. Сидорова, и др., под ред.
Г. В. Галевского, Сиб. гос. индустр. ун-т, Регион. учеб. консультац.-метод.
Центр профориентации и содействия трудоустройству выпускников
«Карьера». Новокузнецк: СибГИУ, 2002, 143 с.
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 անհատական բնույթ ունի, սակայն կան հիմնական բնութագրիչներ, որոնք կարելի է օգտագործել կարիերան
նկարագրելու, գնահատելու համար.
 որոշակի իմաստով կյանքի և մասնագիտության կազմակերպված և գիտակցված ծրագիր է (Молл, 2012,
Могилевкин, 2007):
Մի շարք ժամանակակից կազմակերպություններում առանձնացնում են կարիերայի երկու տիպ` մասնագիտական և
ներկազմակերպական:
Մասնագիտական է համարվում այն կարիերան, երբ աշխատողն իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում զարգացման տարբեր փուլեր է անցնում` կրթության, աշխատանքի
ընդունվելու, մասնագիտական զարգացման, անհատական
մասնագիտական կարողությունների պահպանման, թոշակի
անցնելու: Այս բոլոր աստիճաններով աշխատողը կարող է անցնել ինչպես մեկ, այնպես էլ տարբեր կազմակերպություններում:
Կարիերայի ներկազմակերպական տիպը իրականացվում է
մի քանի ուղղություններով: Առաջինը ուղղահայացն է` հիերարխիկ մակարդակի ավելի բարձր աստիճանի հասնելը: Հենց
այս ուղղության հետ է կապված սեփական կարիերայի
ընկալումը:
Երկրորդ ուղղությունը հորիզոնականն է` միևնույն հիերարխիկ համակարգում գործունեության այլ տեսակի անցնելը:
Ակմեաբանության մեջ կարիերան դիտարկվում է ոչ միայն
որպես պաշտոնի բարձրացում կազմակերպական աստիճանակարգության մեջ, այլև սեփական անձի զարգացման գործընթաց, մասնագիտական գործունեության մեջ իր հնարավորությունների զարգացում և ձգտում իր «ակմեին» 288:
Յուրաքանչյուր աշխատող պետք է գիտակցի իր մասնագիտական զարգացման ուղին: Աշխատակցի համար կարևոր է
պատկերացում ունենալը, թե նա ինչի կարող է հասնել իր աշ-

288 А. А. Бодалев, Н. В. Васина, Акмеология. Настоящий человек. Каков
он и как им становиятся?՛՛ СПб: Речь, 2010, 224 с.
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խատանքի արդյունքում. նրա ձեռքբերումների արդյունքները
պետք է իր համար ակնհայտ լինեն, իսկ կարիերայի հնարավոր
ճանապարհը` հստակորեն պլանավորված: Ո րոշ կազմակերպություններ, աշխատակիցների հետ համաձայնեցնելով, նրանց
են տրամադրում կարիերայի անհատական պլաններ, որոնք ներառում են առաջին հերթին աշխատակիցների տեսանկյունից
գրավիչ նպատակներ 289:
Կարիերայի նպատակ կարող են համարվել աշխատողների
ամենատարբեր՝ ինչպես սոցիալապես կարևոր, այնպես էլ անհատական ձգտումները: Օրինակ`ինքնագնահատականի և ինքնավստահության բարձրացումը, ազդեցիկ լինելու և իշխելու
հնարավորությունը, ինքնավարության ձգտումը, կարևորության
գիտակցումը, ֆինանսական բարեկեցությունը:
Չնայած նպատակադրումը կարիերայի համար կարևոր
քայլ է, սակայն մասնագիտական զարգացման համար միայն
դա բավարար չէ. կարևոր է որոշել դրված նպատակների իրականացման ուղիներն ու ժամկետները: Հենց սա է կարիերայի
պլանավորման էությունը: Կարիերայի պլանավորումն իրականացվում է տարբեր ուղիներով: Որոշ կազմակերպություններում գործում է հիերարխիկ համակարգ: Օրինակ՝ եթե դուք
ցանկանում եք զբաղեցնել տվյալ պաշտոնը, ապա պետք է որոշակի ժամանակ հաջորդաբար աշխատեք երեք այլ պաշտոններում, որոնք հիերարխիկ համակարգում գտնվում են ձեր
ցանկացած պաշտոնից ներքև: Սովորաբար նման դեպքերում
սահմանված են լինում կարիերային սանդուղքի աստիճանները
հաղթահարելու հստակ չափանիշներ: Այլ կազմակերպություններում այսպիսի հստակ սխեմա չկա. պաշտոնն զբաղեցնելու
համար մրցութային հիմունքներով ընտրում են լավագույններին և ապահովում նրանց նախապատրաստումն ու զարգացումը:

А. Вайсман, Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия
менеджмента: 5 факторов успеха. М., Интерэксперт, Экономика, 1995.
289

243

Աշխատակիցների զարգացմանն ու մասնագիտական աճի
ապահովմանն ուղղված ժամանակակից մեթոդներից է պլանավորումը: Կարիերայի պլանը աշխատակցի անհատական աշխատանքային գործունեության պլանն է, որը ենթադրում է
նպատակի իրականացում աշխատանքային ոլորտում: Պետք է
հաշվի առնել, որ կարիերայի պլանավորումը չի ենթադրում նոր
հաստիքի ստեղծում և 100 %-ով չի երաշխավորում առաջխաղացում կամ նոր պաշտոնի ստացում: Միաժամանակ կարիերայի պլանավորումը նպաստում է աշխատակցի անհատական
և մասնագիտական աճին, բարձրացնում է կազմակերպության
համար նրա կարևորությունը և ապահովում է անձնակազմի
համապատասխանությունը պոտենցիալ հնարավորություններին:
Անհրաժեշտ է տարբերակել կարիերայի պլանավորումը և
աշխատանքի ու ֆունկցիոնալ պարտականությունների պլանավորումը: Կարիերայի պլանավորումը չի հիմնվում աշխատակցի առաջնահերթ խնդրի` ամենահավանական պաշտոնը ստանալու վրա, դրա խնդիրն այլ է` ձևավորել խոստումնալից նպատակ: Կարիերայի պլանավորումն առաջին հերթին կարևորվում
է աշխատակցի համար, քանի որ ուղղորդող միջոց է դեպի իր
նպատակը: Կարիերայի պլանավորումը սերտորեն կապված է
տարիքային փուլերի հետ: Յուրաքանչյուր տարիքային փուլում
հասուն անձը լուծում է որոշակի կարիերային խնդիր, սակայն
չկան հստակ դրված տարիքային շրջաններ, որտեղ անձը պարտադիր պետք է լուծի հենց այդ խնդիրը: Հատկանշական է, որ
կարիերային առաջընթացի ժամանակ որպես խոչընդոտ հանդես է գալիս ուսուցումից աշխատանք անցումը: Ուսուցման
փուլի անավարտունությունը թույլ չի տալիս լիարժեք ընդգրկվել աշխատանքային գործունեության մեջ, և անձը, ըստ էության, անընդհատ գտնվում է ավելի շատ ուսուցման փուլում, քան
աշխատանքային, ինչն էլ իր հերթին բերում է չափազանց մեծ
ռեսուրսների ու ժամանակի ներդրման և անհամապատասխան
արդյունավետության: Ստորև ներկայացնում ենք կարիերային
փուլերի և տարիքային միջակայքերի համառոտ բնութագիրը:
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Կարիերայի
փուլերը

Մասնագիտության
ընտրություն և մասնագիտության հիմունքների յուրացում

Մասնագետի կայացում

Տարիքային
ինտերվալը
15-25
տարեկան

25 -35

Բնութագիրը

Մասնագիտական
կողմնորոշում
Մասնագիտական
կրթական ծրագրի յուրացում
Մասնագիտությանը
հարմարում

Մասնագիտական
ասպարեզի, աշխատաշուկայի ուսումնասիրում
Մասնագիտական
գործունեության իրականացում, մասնագիտական հմտությունների զարգացում

Մասնագիտական
առաջխաղացում

35- 50

Մասնագիտական
ասպարեզում դերի և
տեղի ամրապնդում
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Հոգեբանական յուրահատկությունների
դրսևորում
 Ինքնուրույնություն
 Հաղորդակցական
կարողություն
 Սեփական պահանջմունքների գիտակցում
 Մտավոր և հոգեկան
ռեսուրսների գիտակցում
 Նոր գիտելիքների
յուրացման պահանջմունք
 Հարմարվողական
հմտություններ,
մասնագիտության հանդեպ պատասխանատվություն,
 մասնագիտական
ուժեղ և թույլ կողմերի
գիտակցում և ընդունում,
 մասնագիտական
ունակությունները
ինքնուրույն զարգացնելու կարողություն
 Վստահություն
սեփական անձի և շրջապատի հանդեպ,
 հուզական կայունություն,
 բանակցային և հաղորդակցական հմտություններ,

Մասնագիտական
պատասխանատվության բարձրացում

Ձեռք բերած
մասնագիտական
զարգացման աստիճանի ընդունում

50-65

Թոշակառու

65-ավելի

Մասնագիտական
հմտությունների փոխանցում,
երիտասարդ
մասնագետների
աջակցում
Մասնագիտական
խորհրդատվության
իրականացում

 սեփական անձի և
այլ անձանց մասնագիտական ունակությունների ընդունում և
ճանաչում
 Մանկավարժական
հմտություններ,
 հանդուրժողականություն,
 սեփական կյանքի
իմաստավորում
 Սեփական անձով
բավարարվածություն

Կարիերայի պլանավորման համար առաջարկվում են
հետևյալ քայլերը.
 մասնագիտական առաջխաղացման տարբեր փուլերում աշխատանքի բովանդակության ուսումնասիրում,
 յուրաքանչյուր փուլի համար գնահատման չափանիշների որոշում,
 նոր փուլ մուտք գործելու պահանջների որոշում`
անձնային հատկանիշներ, կրթական մակարդակ, որակավորում, տարիք, աշխատանքային փորձ և այլն,
 աշխատակցի կազմակերպչական և աշխատանքային
փորձի մակարդակի որոշում, որն անհրաժեշտ է
ավելի բարձր մակարդակի անցնելու համար 290:
Կարիերայի փուլերը
Ծանոթանալով նոր աշխատակցի հետ՝ անձնակազմի կառավարիչը պետք է հաշվի առնի տվյալ ժամանակահատվածում
290

Г. В. Щекин, Основы кадрового менеджмента, К., МАУП, 2004, 280 с.
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նրա անցած կարիերայի փուլերը: Դա հնարավորություն կտա
հստակեցնելու մասնագիտական գործունեության նպատակները, մասնագիտական շարժընթացը և անհատական մոտիվացիայի յուրահատկությունը:
Ստորև ներկայացնում ենք կարիերայի փուլերի հակիրճ
նկարագրությունը 291:
Մարդու պահանջմունքները կարիերայի փուլերում
Կարիերայի
փուլերը

Տարիքային
ժամանակահատվածը

Համառոտ բնութագիրը

Դրդապատճառների
առանձնահատկությունները (ըստ
Մասլոուի)

Նախնական

Մինչև 25
տարեկան

Աշխատանքային գործունեության պատրաստությունը, գործունեության
ոլորտի ընտրություն

Անվտանգություն,
սոցիալական
ընդունում

Կայացում

Մինչև 30
տարեկան

Աշխատանքի յուրացում,
մասնագիտական հմտությունների զարգացում

Սոցիալական
ընդունում, անկախություն

Առաջընթաց

Մինչև 45
տարեկան

Մասնագիտական
զարգացում

Սոցիալական
ընդունում, ինքնիրացում

60-ից հետո

Թոշակի անցնելու նախապատրաստում,
փոխարինողի որոնում և
ուսուցում

Սոցիալական ընդունման պահպանում

65-ից հետո

Գործունեության այլ
տեսակներով զբաղվելը

Ինքնադրսևորման
որոնում գործունեության նոր
տեսակում

Ավարտ

Թոշակային

Управление персоналом, под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремена,
М., Юнити, 2007, 560 с.
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Կարիերայի նախնական փուլը ներառում է ուսուցումը դպրոցում, միջին և բարձրագույն կրթությունը և տևում է մինչև 25
տարեկանը: Այդ ժամանակահատվածում մարդը կարող է
փոխել մի քանի աշխատանք՝ գործունեության այնպիսի տեսակ
ընտրելու համար, որը կբավարա րի նրա պահանջմունքները և
կհամապատասխանի հնարավորություններին: Սա կարելի է
համարել որոնումների փուլ: Եթե անձը միանգամից է գտնում
գործունեության տեսակը, ապա սկսվում է ինքնահաստատման
գործընթացը:
Կայացման փուլում (25-ից մինչև 30 տարեկան) ան ձը յուրացնում է մասնագիտությունը, ձեռք է բերում անհրաժեշտ
հմտություններ և ինքնահաստատվում է որպես մասնագետ:
Մեր իրականության մեջ այս փուլն ունի գենդերային
առանձնահատկություն. տղամարդիկ կարիերայի կայացման
հիմքում դնում են ընտանիքի բարեկեցության հարցը: Այս
փուլում առաջանում է անկախության պահանջ: Աշխատակիցների մեծ մասի ընտանիք, երեխ աներ ունենալը ավելի
շատ աշխատավարձ ստանալու պահանջ է առաջացնում:
Առաջընթացի փուլում (30-ից 45 տարեկան) տեղի է ունենում
որակավորման բարձրացում: Ա շխատակիցը ձեռք է բերում
փորձ, հմտություններ, մեծանում է ինքնահաստատման, ավելի
բարձր կարգավիճակ ունենալու պահանջը: Անձն ավելի շատ է
ձգտում անկախության, ինքնադրսևորման: Այս փուլում աշխատակցի ուշադրության կենտրոնում են աշխատավարձի ավելացման և առողջության մասին հոգ տանելու խնդիրները:
Պահպանման փուլում (45-60) աշխատակիցը ձգտում է
պահպանելու ձեռք բերածը. նա հասել է որակավորման բարձրացման գագաթնակետին: Առաջանում է գիտելիքները ուրիշներին փոխանցելու պահանջ: Այս փուլին բնորոշ է աշխատանքում ստեղծագործելը, անկախության և ինքնադրսևորման
ձգտումը հասնում է գագաթնակետին, մեծանում է հարգանքի
արժանանալու պահանջմունքը: Մեծանում է նաև աշխատանքի
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բարձր վարձատրության և այլ եկամուտներ ունենալու պահանջը:
Ավարտի փուլում (60-65 տ արեկան) աշխատողը նախապատրաստվում է թոշակի անցնելու, որոնում է փոխարինող:
Սա ճգնաժամի, ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական անհարմարավետության փուլ է: Մեծանում է հարգանքի և ինքնահաստատման պահանջմունքը: Աշխատողը ձգտում է պահպանելու
աշխատավարձը, բայց և ձգտում է ունենալու եկամտի այլ աղբյուրներ:
Թոշակի տարիք: Այս փուլում կարիերան տվյալ կազմակերպությունում ավարտվում է, և ստեղծվում է գործունեության այլ տեսակներում ինքնադրսևորվելու հնարավորություն 292:
Այսպիսով, կարիերայում նպատակադրումը կարևոր բաղադրիչ է, որն ուղղորդում է ցանկացած գործունեություն: Բացի
նպատակադրումից` կարևորվում է նպատակի իրականացման
ուղիների և ժամկետների հստակեցումը, ինչն էլ իրենից ներկայացնում է կարիերայի պլանավորում: Կարիերայում նպատակադրումը, ինչպես նաև կարիերայի պլանավորումը հստակեցնում են աշխատակցի ցանկություններն ու սպասումները և
իմաստավորում ջանքերի ներդրումը:
5.4. Կարիերային կողմնորոշման հոգեբանական
յուրահատկությունները
Ժամանակակից մասնագետի զարգացման կարևորագույն
ասպեկտ է կարիերային ներուժի իրացումը: Կարիերայի կառավարումը դինամիկ սոցիալ-տնտեսական պայմաններում
Управление персоналом организации, Учебник, под ред. А. Я. Кибанова, М., ИНФРА-М., 2005, 638 с., с. 432-433.
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մասնագիտական հաջողության հիմնական պայմանն է:
Կարիերայի աճի ինքնաիրացման մասին ժամանակակից
պատկերացումը զգալիորեն տարբերվում է նախկինում եղած
պատկերացումներից: Ամերիկյան ավանդույթում կարիերան,
ըստ Ջ. Սյուպերի, «այն դերերի որոշակի հաջորդականություն
ու համադրություն է, որոնք մարդը կատարում է իր կյանքի
ընթացքում»: Նման ըմբռնումը մոտ է ռուսական ավանդական
կենսական ինքնորոշմանը 293: Ժամանակակից մասնագետի
կայացման և զարգացման առանձնահատկությունները տարբերվում են ոչ միայն կարիերային ընտրության ընդգրկունությամբ և կարիերայի մեկնաբանությունների բազմազանությամբ, այլև նրանով, որ ժամանակակից մասնագետը պետք է
ավելի լայն և խոր գիտելիքների տիրապետի:
Որոշ հեղինակներ առանձնացնում են մասնագիտական
աճի և կարիերայի առաջխաղացման երկու չափանիշ` օբյեկտիվ
և սուբյեկտիվ (Մոգիլյովկին, 2004): Կարիերայի աճի օբյեկտիվ
գործընթացը կարելի է գնահատել երկու չափանիշով` շարժ
կազմակերպության ներսում և շարժ մասնագիտության մեջ:
Ուստի ավանդաբար կարիերայի աճն ավելի նկատելի է ուղղահայաց
առաջխաղացմամբ:
Կարիերայի
հաջողության
սուբյեկտիվ չափանիշը կարող է լինել մարդու գնահատականը
սեփական ձեռքբերումներին: Հոլլը (1995) դա բնորոշել է որպես
«հոգեբանական հաջողություն» 294: Հաջող կարիերա պլանավորելիս և իրականացնելիս, բացի արտաքին չափանիշներից, կարևոր դեր ունեն նաև ներքինները: Ներքին չափանիշներ
կարող ենք համարել անձի սուբյեկտիվ պատկերացումները իր
հաջողության մասին: Սուբյեկտիվ գործոն է նաև այն ռեֆերենտ
խմբի կարծիքը, որի անդամ մարդն է իրեն համարում: Այսինքն`
այդ խմբի գնահատականը նույնպես ընկած է տվյալ մարդու
293 Н. С. Пряжников, Теория и практика профессионального самоопределения. Учебное пособие. М., МГППИ, 1999, 97 с.
294 Холл Кэлвин, Теории личности. М., “КСП”, 1997, 720 с.
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կարիերայի հաջողության հիմքում: Իր մասնագիտական
հաջողության նկատմամբ անձի սուբյեկտիվ գնահատականն էլ
կապված է արտաքին բնութագրերից, ցուցանիշներից, որոնք
սոցիումը համարում է հաջողության խորհրդանիշներ (պրոֆեսիոնալների շրջանում ճանաչված լինելը, հեղինակությունը,
նյութական բարեկեցությունը և այլն): Չեմեկովը (2003) և
Կրիչևսկին (2006) հաջող կարիերայի չափանիշներ են համարում կարգավիճակը (պաշտոնը), կարիերային շարժունությունը, վաստակը (աշխատավարձ), նվաճումները (ձեռքբերումներ) 295: Հաջող կարիերայի առաջին կարևոր չափանիշներից մեկը զբաղեցրած պաշտոնն է: Ըստ այս մոտեցման` կարիերան համարվում է անցում մի պաշտոնից մյուսին` ավելի
բարձր պաշտոնի, որն
ունի ավելի շատ պատասխանատվություն և խնդիրների հենք: Նման ընկալումն ավանդական է
և հիմնվում է այն հանգամանքի վրա, որ պաշտոնի անվանումն
արտացոլում է նրա հիերարխիկ մակարդակը, այսինքն` թե որ
աստիճանին է հասել, և հասարակական կարծիքն ընդունում է
աշխատողի առաջընթաց շարժումը դեպի բարձր հիերարխիկ
սանդուղք:
Իսկ կարիերայի աճը նկատելի է կա՛մ աշխատանքային
գրքույկում, կա՛մ ռեզյումեում:

Արդյունավետ կարիերա ապահովող չափանիշներից մեկը
կարիերայի շարժունությունն է, որը ենթադրում է պաշտոնների

անցման արագություն: Ժամանակակից արտասահմանյան ընկերություններում կարիերայի շարժունությունը համարվում է
բարձր, եթե մարդու մի պաշտոնի տևողությունը չի գերազանցում 2.5-3 տարին, օրինակ` եթե մենեջերը հինգ տարի հետո է
անցնում մյուս պաշտոնին, ապա նա համարվում է մրցակցությունից դուրս մնացած, ուշացած:

Р. Л. Кричевский, Психология профессиональной карьеры, Под общ
ред. А. А. Деркача Изд-во РАГС, 2006.
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Հաջող կարիերայի չափանիշ է համարվում նաև աշխատավարձի բարձրացումը, որը նյութական (փողի) կարիերան
է:
Շատ փորձագետների կարծիքով, գոյություն ունի կարիերայի ևս մեկ չափանիշ` նվաճումների կարիերա: Կան մենեջերներ, որոնց աչքերը վառվում են նոր ձեռքբերման, կատարելագործման ցանկությունից, հետաքրքրվածությունից, նրանց չի
հետաքրքրում ո՛չ կարգավիճակը, ո՛չ փողը, նրանց հետաքրքրում են ռիսկային նախագծերը, անսովոր աշխատանքը:
Այսպես. ավանդական իմաստով հաջող կարիերան գծային
առաջընթաց շարժումն է, իսկ ոչ ավանդական իմաստով՝
նյութական և նվաճումների կարիերան: Հայտնի հոգեբան
Կրիչևսկին ներկայացնում է մի ամբողջ խումբ գործոններ,
որոնք ազդում են կարիերայի նախապատվության վրա: Դրանք
են՝ հասարակության մեջ մասնագիտական հեղինակություն
վայելելը, ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակը, հարազատների դիրքորոշումները, անձնային առանձնահատկությունները, ինչպես նաև այս կամ այն մասնագիտական
գործունեությամբ զբաղվելու սահմանափակումները:
Պետական ծառայողի կարիերայի աճի հաջողությունը պայմանավորված է այնպիսի չափանիշներով, ինչպիսիք են իրական իշխանությունը, ղեկավարից հարաբերական անկախության հասնելը, սեփական հավակնությունների և ինքնաիրացման բավարարումը, աշխատանքի ղեկավարումը, որը պահանջում է առավելագույն իրացում, ներկա աշխատանքի պահպանման և ապագա ձեռքբերումների (մասնագիտական և
սոցիալական կարգավիճակ) երաշխիքները, լայն և օգտակար
կապերի ստեղծումը, ցանկալիի և հնարավորի համատեղումը:
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Պետական աշխատողի համար հաջող կարիերա է համարվում «աշխատանքը լավ կոլեկտիվում», «կոլեգաների, ենթակաների, ղեկավարների կողմից ճանաչված լինելը», «կոլեկտիվում պիտանի մարդ լինելը» 296:
Նրանց պատկերացումներում հաջող կարիերան զուգակցվում է նախևառաջ պրոֆեսիոնալիզմի բարձր մակարդակի, ինչպես նաև հեղինակության ու հարգանքի հասնելու հետ, ընդ
որում, ոչ միայն կոլեկտիվում, այլև լայն սոցիալական միջավայրում: Կարիերային ուղղորդվածություններն այն արժեքային
ուղղորդվածությունները, սոցիալական դիրքորոշումները,
շահերը, սոցիալապես պայմանավորված գործունեության
դրդումներն են, որոնք բնորոշ են տվյալ մարդուն: Կարիերային ուղղորդվածություններն առաջանում են կարիերայի զարգացման առաջին տարիներին, դրանք կայուն են և կարող են
երկար ժամանակ կայուն մնալ: Ընդ որում, շատ հաճախ
մարդն իր կարիերային ուղղորդվածություններն իրացնում է
անգիտակցաբար: Մասնագիտական կրթություն ստանալու
նախաշեմին անձն արդեն իսկ ունենում է որոշակի պատկերացումներ կարիերային կողմնորոշումների վերաբերյալ, ինչը նրան ուղղորդում է մասնագիտական գործունեությունում
և հետագա զարգացման ընթացքում:
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսանողների
շրջանում անցկացված հետազոտության նպատակն էր պարզել, թե կարիերային ինչպիսի կողմնորոշում ունեն հիմնականում հանրային ծառայության ոլորտի համար կադրեր պատրաստող Ակադեմիայի դիմորդները: Որպես ախտորոշման
մեթոդիկա՝ օգտագործել ենք Է. Շեյնի «Կարիերային խարիսխներ» մեթոդիկան, որը թույլ է տալիս բացահայտել հետևյալ
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կարիերային ուղղորդվածությունները՝ մասնագիտական իրազեկություն, մենեջմենթ, ինքնավարություն, կայունություն,
ծառայություն, մարտահրավեր, կյանքի ոճերի ինտեգրում,
ձեռնարկատիրություն 297:
Հետազոտությանը մասնակցել է տարբեր մասնագիտությունների գծով 30 մագիստրանտ:
Ստացված ցուցանիշների միջինացված պատկերից երևում
է, որ առաջին տեղում է ինքնավարությունը, ինչը ենթադրում է,
որ նման ուղղորդվածություն ունեցող անձի առաջնային
խնդիրը կազմակերպական կանոններից, սահմանված կարգից ու սահմանափակումներից ազատվելն է: Հստակորեն արտահայտված է ամեն ինչ յուրովի անելու պահանջմունքը՝
ինքնուրույն որոշել, թե երբ, ինչի վրա և ինչքան աշխատել:
Նման մարդը չի ցանկանում ենթարկվել կազմակերպության
կանոններին (աշխատատեղ, ժամանակ, համազգեստ): Իհարկե, յուրաքանչյուր մարդ որոշակիորեն կարիք ունի ինքնավարության, սակայն եթե նման ուղղորդվածությունն ուժեղ է արտահայտված, ապա անհատը պատրաստ է հրաժարվելու ծառայությունում առաջխաղացումից կամ այլ հնարավորություններից` իր անկախությունը պահպանելու համար: Նման
մարդը կարող է աշխատել կազմակերպությունում, որն ապահովում է ազատության բավարար աստիճան, սակայն լուրջ
պարտականություններ կամ նվիրվածություն չի զգա կազմակերպության հանդեպ և կմերժի իր ինքնավարությունը սահմանափակելու ցանկացած փորձ:
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Երկրորդ տեղում մասնագիտական իրազեկությունն է: Այս
ուղղորդվածությունը կապված է որոշակի բնագավառում ընդունակությունների և շնորհների առկայության հետ (գիտական հետազոտություններ, տեխնիկական նախագծում, ֆինանսական վերլուծություն և այլն): Նման ուղղորդվածություն
ունեցող մարդը ցանկանում է իր գործի վարպետը լինել, նա
հատկապես երջանիկ է լինում, երբ հաջողության է հասնում
մասնագիտական ոլորտում, սակայն արագ կորցնում է հետաքրքրությունը աշխատանքի նկատմամբ, ինչը թույլ չի տալիս զարգացնել իր ընդունակությունները: Միաժամանակ
նման մարդը որոնում է իր վարպետությանը համարժեք կարգավիճակ: Նա պատրաստ է ուրիշներին կառավարելու, սա կայն կառավարումը նրա համար հատուկ հետաքրքրություն
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չի ներկայացնում: Այդ պատճառով էլ այս կատեգորիային
պատկանողներից շատերը մերժում են կառավարչի աշխատանքը, կառավարումը դիտարկում են որպես մասնագիտական ոլորտում առաջխաղացման անհրաժեշտ պայման: Սովորաբար դա կազմակերպությունների մեծ մասում ամենաբազմաքանակ խումբն է, որն ապահովում է իրավասու որոշումների ընդունումը:
Հետաքրքրական է այն, որ կառավարում ուղղորդումը
գտնվում է երրորդ տեղում, չնայած այն հանգամանքին, որ
փորձարկվողներն ապագա կառավարիչներ կամ կառավարման տարբեր ոլորտների ապագա աշխատողներ էին: Ստացված տվյալները վկայում են, որ նրանք դեռևս պատրաստ չեն
իրենց կարիերան սկսելու կառավարում ուղղորդմամբ: Սակայն միջին ցուցանիշները բացահայտում են ևս մի կարևոր
հանգամանք. ամենացածր մակարդակում գտնվում է փորձարկվողների նախաձեռնողականություն ուղղորդումը, ինչը
ենթադրում է, որ փորձարկվողների` ինչ-որ նոր բան ստեղծելու ձգտումը թույլ է արտահայտված, խոչընդոտները հաղթահարելու ցանկությունը, ինչպես նաև ռիսկի հակվածությունը
գտնվում են ցածր մակարդակում: Այս տիպի անձը գերադասում է աշխատել որևէ մեկի ղեկավարությամբ, խուսափում է
սեփական նախաձեռնությամբ ինչ-որ բան ստեղծելուց:
Կարելի է եզրակացնել, որ ապագա կառավարիչների կարիերային կողմնորոշումների մեջ գերակշռում են այնպիսիք,
որոնք բնորոշ են կարիերայի նախնական փուլերին, սակայն
դրանց կայուն դրսևորումները կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ մասնագիտական առաջընթացի և կարիերային աստիճանով սահուն վերելքի համար:
Այսպիսով, կարիերան կարևոր տեղ է զբաղեցնում ժամանակակից մարդու պահանջմունքների համակարգում: Հաջող կարիերան ապահովում է անձի նյութական բարեկեցությունը, բավարարում է անձի բարձրագույն հոգեբանական պահանջմունք-
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ները, ինչպիսիք են ինքնաիրացման, հարգանքի և ինքնահարգանքի, իշխանության և հաջողության պահանջմունքները:
Մարդկանց գործողություններն ավելի ակտիվ են այն
ժամանակ, երբ համոզված են, որ իրենց ընտրած ռազմավարությունը կհանգեցնի ցանկալի նպատակին: Մարդը շատ հազվադեպ է ամբողջովին բավարարված լինում, իսկ եթե անգամ
բավարարվում է, ապա դա շատ կարճ է տևում: Բավական է բավարարել մի պահանջմունքը, և նրա փոխարեն առաջանում է
մյուսը, ապա երկրորդը, հետո երրորդը և այսպես շարունակ:
Ցանկությունը մարդու անվերջանալի և անփոխարինելի բնութագրական առանձնահատկություններից է և ուղեկցում է մարդուն ամբողջ կյանքի ընթացքում: Մոտիվի արտաքին դրսևորումը գրեթե միշտ կախված է օրգանիզմում պահանջմունքի բավարարման կամ չբավարարման մակարդակից, այսինքն` թե որքանով են բավարարված առաջնային, հիմնական պահանջմունքները:
Դրդապատճառի բովանդակության մեջ կարելի է առանձնացնել բնորոշ, անհատական, անկրկնելի, կոնկրետ եզակի իրավիճակով բնութագրվող և կայուն ինչ-որ բան, ինչի համար
տվյալ առարկան կամ երևույթը ավելին չէ, քան մարմնավորման
հնարավոր ձևերից մեկը: Նման կայուն առարկայական բովանդակությունը բնութագրում է ոչ այնքան պահանջմունքի առարկան, որքան այդ պահանջմունքը զգացող անհատին: Պահանջմունքի առկայությունն անհրաժեշտ նախապայման է ցանկացած գործունեության համար, սակայն պահանջմունքն ինքն իրենով չի կարող գործունեությանը որոշակի ուղղվածություն
հաղորդել: Պահանջմունքի առարկան հենց գործունեության մոտիվն է:
Հեդոնիզմի համաձայն` մարդու գործունեությունը ենթարկվում է «առավելագույն դրական և նվազագույն բացասական
հույզեր» սկզբունքին, այսինքն` մարդը ձգտում է միայն հա-
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ճույքների և խուսափում է տառապանքներից: Այստեղ հենց
հույզերն են հանդիսանում գործունեության մոտիվ 298:

5.5. Մասնագիտական զարգացման
արդյունավետության գործոնները
Մասնագիտական աճի վրա ազդող հիմնական գործոնները
արդի ժամանակներում կարելի է բաժանել հետևյալ ենթախմբերի՝
 սոցիալական միջավայրի ազդեցություն
 տվյալ հասարակարգում կարիերային աճի հնարավորություն
 անձնային հոգեբանական գործոններ:
Մենեջերների շրջանում անցկացված հարցմանը, թե ինչ է
կարիերան իրենց համար, ավանդական պատասխան է տրվել.
կարևորելով վարչական սանդուղքով առաջընթացը, շարժումը
դեպի վեր՝ փորձարկվողները նշել են, որ իրենց պաշտոնը պիտի
«բարձր» անուն ունենա, նույնիսկ բարձր աշխատավարձն այնքան չեն կարևորել, որքան պաշտոնը:
Կարիերային հաջողությունները որոշվում են որոշակի չափանիշներով, որոնք թերևս որքան անձնական են, այնքան էլ
պայմանավորված են համընդհանուր մոտեցումներով:
Հաջող կարիերիայի թվարկված տարաբնույթ գործոններից
բացի՝ կան նաև անձնային գործոններ՝
 ինքնարդյունավետություն
 վերահսկողության լոկուս
 հուզական կայունություն
 փսիխոտիզմի ցածր մակարդակ

298 Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Н. О. Садовникова, Профориентология: учеб. Пособие для высшей школы, М., 2006, с. 12.
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 մոտիվացիան կարիերայում 299:
Կարիերայում առաջընթաց ունենալու կարևոր գործոններից
են նաև հաջողության հասնելու ներքին վստահությունը (համոզվածությունը), անձնային պատասխանատվությունը, կոնֆլիկտային չլինելը, նեյրոտիզմի և փսիխոտիզմի ցածր մակարդակը, մտավոր ընդունակությունները, ստեղծագործական
մտածողությունը, հուզակամային որակները, հաղորդակցական
բնութագրերը:

5.6. Կարիերային աճի դրդապատճառները
Ամերիկացի հետազոտողներ Ռայմոնդ Նոէն, Էն Վիգենս
Նոէն և Ջուլիա Բախցիրևը առանձնացրել են կարիերայի մոտիվացիայի հետևյալ բնութագրերը` կարիերային ինսայթ, կարիերային մասնակցություն և կարիերային կայունություն 300: Այսպիսով, կարիերայի մոտիվացիան ներառում է երեք հիմնական
կոմպոնենտներ`
1. կարիերայի ինտուիցիա (ինսայթ).
2. կարիերային կայունություն.
3. նույնականացում կարիերայի հետ (մասնակցություն) 301:
Կարիերայի ինտուիցիան (ինսայթ) գլխավոր կոմպոնենտ է,
որը որոշում է, թե որքանով են իրական մարդու սպասելիքները,
որքանով են իրեն հայտնի իր ուժեղ և թույլ կողմերը, որոնք են
կարիերայում իր յուրահատուկ նպատակները: Միաժամանակ
ինտուիցիան մյուսների հետաքրքրությունները, ընդունակութ-

Е. А. Могилёвкин, Карьерный рост. Диагностика, технологии,
тренинг. М.: Речь, 2007, 336 с., с. 87.
300 Е. А. Могилёвкин, Карьерный рост. Диагностика, технологии,
тренинг, М., Речь, 2007, 336 с.
301 Мотивация карьеры,
http://studme.org/41256/menedzhment/motivatsiya_karery
299
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յունը, առավելություններն ու թերությունները ենթագիտակցորեն ընկալելն է: Այդպիսի մարդիկ շատ լավ են պատկերացնում
իրենց մասնագիտական առաջընթացը: Իսկ եթե մարդու կարիերային ինտուիցիայի մակարդակը ցածր է, ապա նա անարդյունավետ է օգտագործում իր անձնային ռեսուրսները, սպասելիքները համարժեք չեն իր հնարավորություններին, դժվարությամբ
է յուրացնում աշխատանքային նոր մեթոդները (փոփոխությունները):
Կարիերայի ինտուիցիան կախված է նաև տարիքից. 20-35
տարեկան աշխատող մարդու ինտուիցիան ավելի բարձր է, քան
35-45, առավել ևս՝ 46-ից բարձր տարիք ունեցող աշխատողների
ինտուիցիան:
Կարիերային կայունությունը (ճկունություն) ներառում է
փոփոխվող հանգամանքներին անձի հարմարումը և բացասական իրավիճակների հետ գործ ունենալը: Ենթադրում է
հարմարման ընդունակություններ, աշխատանք բացասական իրավիճակների հետ, աշխատանքում նախաձեռնությունն իր
ձեռքը վերցնելու ընդունակություն, հիմնախնդիրները դասակարգելու ունակություն, անհաղթահարելի թվացող խոչընդոտների պարագայում աշխատելու կարողություն: Կարիերայում
ճկունության բարձր մակարդակ ունեցող մարդիկ բավական
հաջողությամբ են հաղթահարում դժվարությունները, հեշտությամբ են յուրացնում նոր տեխնոլոգիաներն ու մեթոդները, համապատասխանեցնում են իրենց կարողությունները նոր փոփոխված պայմաններին՝ պրոֆեսիոնալ գործունեություն իրականացնելու նպատակով:
Կարիերային մասնակցելը մարդու ներգրավվածության աստիճանն է նոր առաջընթաց ունենալու և ճանաչման հասնելու
համար, գործի հետ չկապված աշխատանքներից հրաժարվելու
կարողությունը` նպատակներին հասնելու համար: Այն մոտիվացիան ուղղորդող բաղադրիչ է: Կարիերայի մասնակցության
բարձր մակարդակ ունեցող մարդիկ շատ արագ են յուրացնում
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իրենց աշխատանքը, պատրաստ են կատարելու նույնիսկ շատ
բարդ խնդիրներ կազմակերպության նպատակներին հասնելու
համար: Իսկ կարիերային մասնակցության ցածր մակարդակ
ունեցող մարդը ավելի շատ ուղղորդվում է սեփական նպատակներով` բավարար չափով հաշվի չառնելով կազմակերպության
նպատակները:

Մասնագիտական գործունեության
դրդապատճառների վրա ազդող գործոնները

Գիտակցված և
չգիտակցված
հոգեբանական
խնդիրների
լուծման
հնարավորություն

Ոլորտի
կայունություն

Սոցիալական
միջավայր

Մասնագիտական
գործունեության
ներքին
դրդապատճառներ

Աշխատանքի
հնարավորություն
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Հասանելիություն

2004-2005 թվա կաններին Շեստյակովն ուսումնասիրեց կարիերայի մոտիվացիան: Ուսումնասիրության արդյունքները
ցույց տվեցին, որ որոշակի կապ կա կարիերայի բովանդակության և կայունության միջև: Որքան աշխատողներն ավելի շատ
էին բավարարված իրենց աշխատանքի բովանդակությունից,
այնքան ավելի մոտիվացված էին և պատրաստակամ` հաղթահարելու ցանկացած դժվարություն:
Մի շարք հետազոտություններ ցույց են տվել, որ մոտիվացիայի մակարդակը ավելի շատ կախված է հոգեբանական գործոններից (աշխատանքից բավարարվածություն, աշխատանքի
բովանդակությունը, հարաբերությունները աշխատանքային միջավայրում), քան սոցիալ-ժողովրդագրական գործոններից (սեռ,
տարիք, կարգավիճակ, ստաժ):
Ե. Մոգիլյովկինի «Կարիերային աճ» գրքում ներկայացված
են Կրասնովայի կողմից առանձնացված կազմակերպչական
նվիրվածության (հակում) հետևյալ տիպերը.
1. Նվիրվածություն կազմակերպությանը, որը ենթադրում է
աշխատակիցների և կազմակերպության նպատակների ու արժեքների ընդունում, նույնականանալը խմբի հետ և ինտեգրվելն
այնտեղ: Այստեղ առկա է նաև հուզական բաղադրիչը: Նվիրվածությունը կազմակերպության համար կարևոր է հարաբերությունների, նախաձեռնության և պատասխանատվության զարգացման առումով: Կազմակերպությունում ստեղծվում է ապահով միջավայր, հոգևոր մթնոլորտ, ինչն անհրաժեշտ է գործունեության և ընդհանրապես կենսագոյության համար, ձևավորվում է տվյալ և ոչ այլ կազմակերպության անդամ լինելու պատասխանատվություն:
2. Նվիրվածություն կորպորատիվ մշակույթին, որը ենթադրում է մասնակցություն կազմակերպության սոցիալական առաքելության, իդեալների իրականացմանը, հասարակայնորեն
կարևոր խնդիրների լուծմանը, ինչպես նաև նվիրվածություն
կազմակերպության սոցիալ-հոգեբանական մշակույթին:
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3. Նվիրվածություն կոլեկտիվին. սա անձի պատկանելն է
ռեֆերենտ խմբին, ինչպես նաև նրա հետ հուզական, հաղորդակցական, սոցիալ-տնտեսական կապեր ունենալը: Աշխատանքային կոլեկտիվն այն միջավայրն է, որտեղ բավարարվում
է մարդու` հարգված լինելու, ճանաչման և ինքնաիրացման պահանջմունքները:
4. Նվիրվածություն կազմակերպության ղեկավարին. խոսքը հուզական նվիրվածության և վստահության մասին է: Այդպիսի աշխատակիցները շատ լավ գիտեն իրենց ղեկավարի
բնավորությունը, հետաքրքրությունները, ձգտումներն ու սովորությունները: Նրանք նվիրված են ղեկավարին, ընդունում են
նրա գաղափարները, գնահատում անձնային հատկանիշները և
պատրաստ են առաջնորդվելու նրա կողմից առաջադրված
սկզբունքներով 302:
Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ կարիերան մոտիվացնող և հաջողություն ապահովող կարևոր գործոն է նվիրվածությունը կազմակերպությանը:
Աշխատանքային կոլեկտիվին և կազմակերպության կորպորատիվ մշակույթին նվիրվածությունը նպաստում է կարիերայի
նեղ առաջընթացին: Իսկ կոլեկտիվին նվիրված լինելու դեպքում
կարիերայի առաջընթացը առաջին տեղում չէ. առավել կարևոր
են հուզական կապերն ու հարաբերությունները:
Այսպիսով, կարիերայի հաջողությունն ապահովում են մի
շարք գործոններ` հոգեբանական, ոչ հոգեբանական (տնտեսական, քաղաքական, իրավական), անձնային (կամային, կազմակերպչական-գործնական, ինտելեկտուալ, հաղորդակցական,
հուզական և այլ որակներ) և այլն, ինչպես նաև մոտիվացիան և
հաջողության հասնելու չափանիշները:

Е. А. Могилёвкин, Карьерный рост. Диагностика, технологии,
тренинг. М., Речь, 2007, 336 с., с. 92-93.
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Կարիերայի ընդհանուր տեսքը՝ ըստ Դրայվերի
Գոյություն ունի կարիերայի կոնֆիգուրացիայի մի քանի
տիպ:
Նպատակային կարիերա
Աշխատակիցը մեկ անգամ և ընդմիշտ ընտրում է մասնագիտական տարածությունը, պլանավորում իր առաջընթացի փուլերը դեպի մասնագիտական իդեալ և ձգտում է հասնելու դրան:
Միապաղաղ կարիերա
Այս դեպքում աշխատողը մեկ անգամ ուրվագծում է ցանկալի մասնագիտական կարգավիճակը և, ձեռք բերելով այն, չի
ձգտում կարիերայի առաջընթացի՝ նույնիսկ իր սոցիալական,
մասնագիտական և նյութական դիրքը բարելավելու համար:
Պարուրաձև կարիերա
Աշխատողը շահադրդված է փոխելու գործունեության տեսակները և դրանց յուրացմանը զուգահեռ բարձրանում է կազմակերպչական աստիճանակարգության աստիճաններով:
Ակնթարթային կարիերա
Այս դեպքում գործունեության մի տեսակից մյուսին անցումը
տեղի է ունենում տարերայնորեն՝ առանց նկատելի տրամաբանության:
Կայուն կարիերա
Կայուն կարիերայի դեպքում մասնագետը հասնում է որոշակի մակարդակի և մնում է այնտեղ բավական երկար՝ ավելի
քան յոթ տարի:
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Մարող կարիերա
Այս դեպքում աշխատողը հասնում է որոշակի կարգավիճակի, մնում է այդտեղ որոշակի ժամանակ, այնուհետև սկսում է
անկում ապրել 303:
Այսպիսով, կարիերային դրդապատճառները հոգեբանական
տեսանկյունից կրում են անձնային բնույթ: Անձն իր մասնագիտական պահանջմունքները բավարարում է մասնագիտական գործունեության և պաշտոնեական առաջխաղացման
միջոցով:

Е. В. Киселева, Планирование и развитие карьеры : учебное пособие
для студентов высших учебных заведений, Е. В. Киселева, Вологда: Легия,
2010, 332 с.
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ՎԵՐՋԱԲԱՆ
Տեսական և փորձարարական վերլուծությունները ցույց
տվեցին, որ, չնայած ժամանակակից հոգեբանական գիտության
զարգացման բուռն ընթացքին, անձնային և մասնագիտական
զարգացման հոգեբանական օրինաչափությունների վերաբերյալ հարցերին դեռևս սպառիչ պատասխաններ չեն տրվել:
Հիմնահարցը գտնվում է հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում, սակայն փոփոխվող հասարակական միջավայրում
անձնային և մասնագիտական զարգացման լիարժեք, կայուն
մոդելներ առաջարկելը, ինչ խոսք, բարդ է և խնդրահարույց:
Անձը, լինելով հասարակական միջավայրի ծնունդ, կրում է
այդ հասարակությանը բնորոշ հոգեբանական օրինաչափությունները, որոնք արտահայտվում են մասնագիտության ընտրության, մասնագիտության նկատմամբ վերաբերմունքի և
իհարկե՝ աշխատանքային գործունեության մեջ:
Անձի մասնագիտական զարգացումը և կարիերային
առաջընթացը փոխկապակցված են, սակայն դրանց հիմքում
ընկած են անձնային առանձնահատկություններ, որոնք ուղղորդում են անձին իրականացնելու այս կամ այն մասնագիտական
գործունեությունը: Դրանցով են պայմանավորված աշխատանքային գործունեության դրդապատճառները և այդ գործունեության մեջ անձի ներուժը կիրառելու հնարավորությունները:
Աշխատանքային գործունեությունը կարող է անձին տանել
ինչպես դեպի զարգացում, այնպես էլ՝ մասնագիտական աղավաղման: Այս առումով հոգեբանական գիտությունը, անձնային
և մասնագիտական զարգացման հոգեբանական համահարաբերակցության վերաբերյալ լուծումներ որոնելով, կնպաստի
անձի զարգացման ճանապարհին նրա ողջ ներուժի
կիրառմանը:
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Աղուզումցյան Ռ. Վ., Լոքյան Ա. Բ., Պետրոսյան Լ. Հ., Բանակցությունների վարման հոգեբանություն, գործնական խորհուրդներ, Երևան, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, 2014,
72 էջ:
2. Աղուզումցյան Ռ. Վ., Լոքյան Ա. Բ., Պետրոսյան Լ. Հ., Կոնֆլիկտի կառավարումը կազմակերպություններում, Երևան «Պետական ծառայություն» 2012, 76 էջ:
3. Բարսեղյան Ա. Լ., Տրամաբանականի և ինտուիցիայի փոխհարաբերությունը սուբյեկտի իմացական գործունեության մեջ,
թեկն. ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, 2005, 24 էջ:
4. Լոքյան Ա., Հանրային ծառայողների մասնագիտական գործունեության հոգեբանական առանձնահատկությունները, Երևան,
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, 2015, 240 էջ:
5. Լոքյան Ա., Քաղաքացիական ծառայողների հաղորդակցական կոմպետենցիաների ձևավորման առանձնահատկությունները, Արդիականության մարտահրավերները. Փիլիսոփայական և
հոգեբանական հիմնախնդիրներ, ԵՊՀ փիլիսոփայության և
հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային
գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2014, 492 էջ,
էջ 391-395:
6. Լոքյան Ա., Կառավարչական գործունեության ազդեցությունը անձի հոգեբանական հատկությունների ձևավորման վրա,
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր., Ասողիկ, 2013:
7. Լոքյան Ա., Հուզական ինտելեկտի դրսևորման առանձնահատկությունները հանրային ծառայողների մոտ, «Տեսական և
կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» V
միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր., «Էդիթ Պրինտ» հրատ.,
2015, 686 էջ, էջ 122-125:
8. Խուդոյան Ս. Ս., Անձի զարգացման ճգնաժամային տարիքները, Եր., Զանգակ-97, 2004, 248 էջ:
9. Աղուզումցյան Ռ. Վ., Պետրոսյան Լ. Հ., Պողոսյան Ս. Հ., Խաչատրյան Ա. Ռ., Կառավարչական գործունեության առանձնահատկությունների հոգեբանական նկարագիրը, կոլեկտիվ մենագրություն, Երևան, 2015, 232 էջ:
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10. Կառուցողական կրթության հիմունքները և մեթոդները.
ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Զոհրաբյան,
Ա. Արնաուդյան և ուրիշներ, Եր., Տիգրան Մեծ, 2004, 336 էջ:
11. Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ՀՕ-172-Ն
(ընդունվել է 2011թ.):
12. Վ. Պապոյան, Ա. Գալստյան, Ե. Մուրադյանը, Դ. Սարգսյան,
Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման ուղղորդումը կրթական համակարգում, նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ.,
2015, 76 էջ:
13. Նալչաջյան Ա. Ա., Հոգեբանության հիմունքներ, Երևան,
«Հոգեբան» հրատ.,1997, XVIII, 648 էջ:
14. Նալչաջյան Ա. Ա., Սոցիալական հոգեբանություն, Եր.,
«Զանգակ-97», 2004, 432 էջ:
15. Ոսկանյան Կ. Վ., Մտածողության ուղղվածությունը և
դպրոցականի մեջ դրա արդյունավետ զարգացման հիմունքները,
«Հոգեբանություն և կյանք» N1, Եր. 2001, էջ 31-34
16. Պետրովսկի Ա. Վ., Տարիքային և մանկավարժական
հոգեբանություն «Լույս» հրատ. Երևան, 1977, 394 էջ:
17. Պետրոսյան Մ., Ջավադյան Ա., Ամիրյան Դ., Անձը և
պաշտոնը, Երևան, «Պետական ծառայություն» հրատ., 2013, 344 էջ:
18. Պետրոսյան Լ., Թադևոսյան Հ., Մասնագիտական գործունեության ազդեցությունը կառավարիչների հոգեբանական որակների ձևավորման վրա, «Հանրային կառավարում» գիտական
հանդես, Պետական ծառայություն, Երևան, 2014 թ., N1-2, էջ 302 311:
19. Պետրոսյան Լ., Պետական ծառայողների գործառույթների
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