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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ժամանակակից աշխարհում գնալով մեծանում է կա-

ռավարման հոգեբանության դերն ու նշանակությունը, 

դեռ ավելին՝ այն  այսօր արագ տեմպերով ներխուժում է 

գործնական դաշտ: Ուստի կառավարման գործնական 

խնդիրները լուծելու համար տվյալ ոլորտի հոգեբան-մաս-

նագետին անհրաժեշտ է տիրապետել հոգեբանության 

այն հիմնարար մեթոդներին, որոնց միջոցով հնարավոր է 

իրականացնել  կառավարչական գործունեության հոգե-

բանական կողմերի ուսումնասիրումը: Սույն մեթոդական 

ուղեցույցում ներկայացված են դիտման, զրույցի, կենսագ-

րական մեթոդները, դրանց կիրառությանը ներկայացվող 

պահանջները, ինչպես նաև մասնագիտության բնութագ-

րականների համակարգային մեթոդը՝ պրոֆեսիոգրա-

ֆիան:  Ներկայացված մեթոդները հիմնական գործիք-

ներն  են կառավարման ոլորտի ուսումնասիրությունների 

համար, որոնց միջոցով ստացված տվյալների հիման վրա 

կատարվում են կառավարման ոլորտի արդյունավետութ-

յան բարձրացմանն ուղղված հոգեբանական աշխատանք-

ները:   
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ԴԻՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴ 

 

Կազմակերպությունում հոգեբանական մթնոլորտը 

պարզելու համար առավել արդյունավետ է դիտման մեթո-

դի կիրառումը: 

Դիտումն անմիջական մեթոդ է՝  դիտվող օբյեկտի 

վարքի նպատակաուղղված, կազմակերպված ընկալումն 

ու արձանագրումը: Դիտման ընթացքում հետազոտողն 

ուշադիր հետևում է շրջապատում կատարվող ամեն ին-

չին: 

Դիտումն անփոխարինելի մեթոդ է, եթե անհրաժեշտ 

է հետազոտել բնական վարքն առանց իրավիճակին մի-

ջամտելու, երբ պետք է ստանալ կատարվող երևույթի վե-

րաբերյալ ամբողջական պատկեր և արտացոլել անհատ-

ների վարքն ամբողջության մեջ:  

Դիտման մեթոդն ունի մի շարք առավելություններ . 

1. Հավաքում է բնական վարքի վերաբերյալ փաս-

տեր (կոնկրետ պայմաններում տարբեր օրինաչափութ-

յունների ուսումնասիրություն): 

2. Արտացոլում է կյանքը,  /հնարավոր է վերլուծել 

խմբի վարքը/: 
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3. Մարդն ընկալվում է որպես մի ամբողջականութ-

յուն: 

4. Բացի մեզ հետաքրքրողներից, դիտման ժամա-

նակ հնարավոր է ուսումնասիրել այլ հատկություններ ևս:  

5. Նպատակային դիտման ժամանակ անմիջական 

կապ է ստեղծվում դիտողի և դիտվողի միջև [1]: 

Տվյալ մեթոդը թույլ է տալիս որոշակի պայմաններում 

մանրամասն նկարագրել անհատների կամ խմբերի բնա-

կան վարքը: Այս մեթոդում «չափող գործիք» հանդես է 

գալիս հենց դիտողը, հետևաբար շատ կարևոր է, որ նա 

լիարժեք  տիրապետի դիտման տեխնիկային: 

Շատ հետազոտողներ դիտման մեթոդը համարում են 

գիտական փաստերի ձեռքբերման կարևոր աղբյուր: Դի-

տումը կարող է կիրառվել առանձին կամ այլ մեթոդների 

հետ համատեղ: Վերջին դեպքում դիտման արդյունքները 

կարևոր տեղեկատվություն են պարունակում հետազոտո-

ղի համար:  

Դիտումը՝ որպես մեթոդ, պետք է լինի` 

 նպատակաուղղված, 

 ընտրողական, 

 պլանավորված, 
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 համակարգային, 

 կազմակերպված, 

 ադեկվատ, 

 ամբողջական, 

 կենտրոնացված [12, էջ 128]: 

Դիտման մեթոդը կիրառելիս պետք է `  

- որոշել դիտման առարկան, օբյեկտը, իրավիճակը, 

- ընտրել դիտման արդյունքներն արձանագրող մի-

ջոցները, 

- կառուցել դիտման պլանը, 

- ընտրել արդյունքների մշակման մեթոդը, 

- մշակել և մեկնաբանել ստացված տեղեկատվությու-

նը: 

Դիտման նպատակը որոշվում է` ելնելով հետազո-

տության վարկածի բովանդակությունից  (ի՞նչ դիտել և 

ինչպե՞ս): 

Դիտումը կարող է տեղի ունենալ անմիջականորեն 

կամ որոշակի գործիքներ, արձանագրող սարքեր օգտա-

գործելով (աուդիո, ֆոտո, վիդեո սարքավորումներ), ս 

վերջիններս, սակայն,  կարող են առաջացնել որոշ դժվա-

րություններ և բացի դրանից, այն կապված է էթիկական 
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խնդրի հետ (չի կարելի իրականացնել առանց թույլտվութ-

յան): 

Արդյունքների արձանագրումը կարող է կատարվել 

դիտման ընթացքում կամ դրանից հետո: Ի դեպ, այս 

դեպքում մեծ նշանակություն է ձեռք բերում հետազոտողի 

հիշողությունը (թույլ հիշողության պարագայում կտուժի 

տվյալների ճշգրտությունը): Այդ պատճառով տեղեկատ-

վության կորստից, սուբյեկտիվությունից խուսափելու հա-

մար խորհուրդ է տրվում   դիտում անցկացնելիս կատա-

րել գրառումներ:  

Կարելի է ունենալ գրառումների օրագիր՝ կատարելու  

որում համապատասխան նշումներ: Կարևոր է գրանցել 

ամենօրյա դիտման արդյունքները: Բացթողումներից խու-

սափելու համար կարելի է օգտագործել հատուկ ձևաթղ-

թեր, որտեղ գրված կլինեն հատկանիշներ/դրսևորումներ, 

արձանագրելիս հատուկ մշակված պայմանական նշան-

ներով կարելի է գրառել տվյալ հատկանիշի առկայությու-

նը/բացակայությունը: 

Դիտման առարկա կարող են լինել վերբալ և ոչ վեր-

բալ վարքի տարբեր յուրահատկություններ: Հետազոտողը 

կարող է դիտել`  
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1. վերբալ ակտերը -բովանդակությունը, հաջորդա-

կանությունը, հաճախականությունը, տևողությունը, ին-

տենսիվությունը և այլն, 

2. արտահայտիչ շարժումները, դեմքի, աչքերի, 

մարմնի արտահայտությունը և այլն,  

3. շարժումները - մարդկանց տեղափոխումն ու ան-

շարժ վիճակները, նրանց միջև տարածությունը, շարժում-

ների արագությունն ու ուղղությունը և այլն,   

4. ֆիզիկական ազդեցությունները - հարվածներ, 

ջանքեր և այլն: 

Գրանցման ենթակա են հետևյալ հատկանիշները` 

 մարմնի կառուցվածքը, քայլվածքը, դեմքը, միմի-

կան, պանտոմիմիկան, մաշկը, ատամները, հիգիենան, 

շպարի պարագաները, հագուստը, 

 խոսքի բնութագրերը – ձայնը, տեմպը, զրուցասի-

րությունը, արտասանությունը, բառապաշարը, խոսքային 

ռեակցիաները, 

 ընդհանուր շարժունությունը – շարժումների արա-

գությունը, հստակությունը, նպատակաուղղվածությունը, 

լարվածությունը, խախտումները, 
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 սոցիալական վարքը – կոնտակտ հաստատելը, 

վարքի փոփոխությունները, հասարակական հմտություն-

ները, քաղաքավարությունը, սոցիալական վարքի որակա-

կան ցուցանիշները (դոմինանտություն, ագրեսիա, աֆֆիլ-

յացիա), 

 տրամադրությունը – անհոգություն, երջանկութ-

յուն, անփոփոխ տրամադրություն, լրջություն, փոփոխա-

կանություն, 

 վարքը խնդիրների լուծման ընթացքում – խնդիր-

ների հանդեպ վերաբերմունքը, աշխատանքային հմտութ-

յունները, ուշադրությունը, 

 նևրոտիկ լարվածության նշաններ – ձեռքերի 

շարժումներ, ծամածռություններ, քրտնարտադրությունը, 

ձեռքերի դողը և այլն [12, էջ 126]: 

Դիտողի, նրա անհատական-հոգեբանական առանձ-

նահատկությունների ազդեցությունը ևս մեծ է: Հետազոտ-

վողների վարքի սուբյեկտիվությունը հնարավոր է ինչպես 

դիտման ընթացքում տվյալները գրանցելիս, այնպես էլ 

արդյունքների մեկնաբանման փուլում: Այդ դեպքում պա-

հանջվում է փորձագետների մասնակցություն, ում կարծի-

քը և գնահատականը հաշվի են առնվում, ընդունվում են 
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միայն այն դեպքերը, որոնց վերաբերյալ առկա է փորձա-

գետների կարծիքների առավելագույն համաձայնեցվա-

ծություն: 

Էթիկա 

Դիտում իրականացնելիս անհրաժեշտ է պահպանել 

էթիկայի որոշ կանոններ: Ամերիկյան հոգեբանական ա-

սոցիացիան առանձնացնում է դիտման էթիկական կո-

դեքս: 

 Վնաս չհասցնել - հոգեբանն անում է հնարավոր 

ամեն ինչ, որպեսզի խուսափի վնաս հասցնելուց կամ 

նվազեցնի վնասը, եթե դրանից հնարավոր չէ խուսափել: 

 Նվազագույնի հասցնել անձնական կյանք ներ-

խուժելը.  

- Հոգեբանները ներառում են գրավոր և բանավոր 

հաշվետվություններում միայն այն տեղեկությունը, որը 

համապատասխանում է արձանագրությունների նպա-

տակներին: 

- Հոգեբանները քննարկում են գաղտնի տեղեկատ-

վությունը կամ գնահատում են հետազոտության մասնա-

կիցներին վերաբերող տվյալները` հետապնդելով բացա-
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ռապես գիտական կամ մասնագիտական նպատակներ, 

ընդ որում՝ միայն տվյալ ոլորտի մասնագետների հետ: 

 Գաղտնի տեղեկատվության օգտագործումը դի-

դակտիկ կամ այլ նպատակներով. 

- Հոգեբաններն իրենց աշխատանքներում, դասախո-

սություններում կամ այլ ճանապարհով չպետք է բացա-

հայտեն իրենց հետազոտության մասնակիցների մասին 

գաղտնի տվյալներ, եթե վերջիններս չեն տվել գրավոր 

համաձայնություն, կամ առկա չէ էթիկական կամ իրավա-

բանական թույլտվություն: 

- Սովորական դեպքերում գիտական, մասնագիտա-

կան գործունեության մեջ հոգեբանները թաքցնում են հե-

տազոտության մասնակիցների մասին անձնական տեղե-

կությունը, որպեսզի բացառեն դրանց նույնականացման 

հնարավորությունը: 

 Հիմնավորված համաձայնությունից ազատում. 

Նախքան որոշելը, որ ծրագրված հետազոտությունը (որը 

ներառում է, օրինակ, անանուն հարցումներ, բնական դի-

տումներ կամ արխիվային հետազոտության որոշ տեսակ-

ներ) պահանջում է մասնակիցների հիմնավորված համա-

ձայնությունը, հոգեբանները ուսումնասիրում են հետազո-
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տական խորհրդի համապատասխան հրահանգները, 

պահանջները, խորհրդակցում գործընկերներ հետ: 

 Համաձայնություն հետազոտության աուդիո-վի-

դեո-ձայնագրության մասին  – եթե, իհարկե, դիտումը 

բնական չէ, չի անցկացվում հասարակական վայրերում, և 

եթե ենթադրվում է, որ այն չի օգտագործվելու մասնակից-

ների նույնականացման և նրանց վնաս հասցնելու նպա-

տակով: 

Դիտման մեթոդն, այդուհանդերձ, զերծ չէ   թերութ-

յուններից: Այսպես` 

1. Դիտվող փաստը և ուղեկցող երևույթները միա-

խառնված են հանդես գալիս: 

2. Կրկնակի դիտման հնարավորություն չկա: 

3. Արդյունքներն արձանագրվում են նկարագրական 

ձևով (բացատրություններն ու կարծիքները կարող են 

սխալ լինել): 

4. Սուբյեկտիվության մակարդակը բարձր է [1]:  

Պետք է փորձել հնարավորինս բացառել դիտողի 

կողմից թույլ տրվող սխալները: Պետք է ընդունել, որ որ-

քան շատ է դիտողը ցանկանում հաստատել իր վարկածը, 

այնքան աղճատված է լինում իրադարձությունների ընկա-
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լումը: Նա հոգնում է, հարմարվում իրավիճակին և դադա-

րում է նկատել կարևոր փոփոխությունները, սխալներ է 

թույլ տալիս նշումներ անելիս և այլն:  

Դիտման ընթացքին բնորոշ են հետևյալ սխալները` 

 Գալո-էֆեկտ – դիտողի ընդհանրացված տպավո-

րությունը բերում է վարքի սխալ ընկալման, նուրբ տարբե-

րությունների անտեսման: 

 Ներողամտության էֆեկտ – տեղի ունեցածին 

միշտ դրական գնահատական տալու հակում: 

 Կենտրոնական միտման էֆեկտ – դիտողը 

ձգտում է միջինացված գնահատական տալ դիտվող վար-

քին: 

 Կոռելյացիայի սխալ – վարքի մի նշանի գնահա-

տումը տեղի է ունենում մեկ այլ նշանի հիման վրա (ինտե-

լեկտը գնահատվում է ըստ խոսքի արագության): 

 Հակադրության/Կոնտրաստի սխալ – դիտողը 

հակված է դիտվողների մոտ սեփական գծերին հակասող 

գծեր առանձնացնել: 

 Առաջին տպավորության սխալ – անհատի մասին 

առաջին տպավորությունը որոշում է նրա հետագա վարքի 

ընկալումը և գնահատումը:  
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ՆԿԱՐ 1.  ԴԻՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴ 

 

 

Արդյունքները 
մշակելու 
մեթոդներ 

Դիտում 

Նպատա
կ 

Պլան 

Արդյունքներն 
արձանագրող 

միջոցներ 

էթիկա 

Գաղտնիու-
թյուն 

Աուդիո, վիդեո 
ձայնագրության 

մասին 
համաձայնություն 

Գործընթաց 

Արդյունքների 
արձանագրում 

Նպատակի և պլանի 
համապատասխա-

նությամբ արդյունքների 
մշակում 

Գնահատում 
Նպատակի և 

արդյունքի 
համադրում 

Վնաս 
չհասցնել 
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ԶՐՈՒՅՑԻ ՄԵԹՈԴ 

 

Զրույցը բանավոր տեղեկություն ստանալն է անձից՝ 

նրա հետ ուղղորդված խոսակցություն վարելու ուղով:  

Զրույցի մեթոդը կիրառվում է անձի (նրա վերաբեր-

մունքը կազմակերպության հանդեպ, կազմակերպությու-

նում իր դիրքի հանդեպ, փոխհարաբերությունները գոր-

ծընկերների հետ) հետաքրքրություններն ուսումնասիրելու 

դեպքում: 

Այն գործածվում է նաև հետազոտության այլ մեթոդ-

ների կիրառման դեպքում՝ լրացուցիչ տեղեկություն ստա-

նալու համար:  

Զրույցի մեթոդը կիրառվում է նաև ինչ- որ հետազո-

տություն սկսելուց առաջ առաջին ծանոթության դեպքում:  

Զրույցը կարող է լինել ստանդարտացված (հստակ 

ձևակերպված հարցերով) և (ոչ ստանդարտացված՝ ա-

զատ հարցադրումներով):  Յուրաքանչյուր զրույց պետք է 

ունենա հստակ ձևակերպված նպատակ և անցկացման 

պլան:   

Զրույցի հաջողությունը կախված է պատրաստվա-

ծությունից, որը ենթադրում է  նպատակի առկայություն, 

պլան, անձի տարիքային և անհատական հոգեբանական 
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առանձնահատկությունները, անցկացման վայրը հաշվի 

առնելը: 

Ինչպես նաև զրույցի հաջողությունը կախված է 

տրվող պատասխանների անկեղծությունից՝ վստահութ-

յան առկայություն, հետազոտության տակտ, զրույցի 

նպատակի հետ կապված ճիշտ հարցադրումներ [12]:   

Սկզբունքորեն զրույցը՝ որպես շփման միջոց, կարող է 

տարվել ոչ միայն բանավոր, այլև գրավոր: Իսկ որպես 

փորձարարական մեթոդ՝ զրույցը, ըստ էության, ենթադ-

րում է հենց բանավոր շփում:  

Զրույցը լայնորեն կիրառվում է սոցիալական, բժշկա-

կան, տարիքային, իրավաբանական, քաղաքական հոգե-

բանության մեջ: Որպես ինքնուրույն մեթոդ՝ զրույցն առա-

վել շատ գործածվում է խորհրդատվական, ախտորոշիչ և 

հոգեշտկողական աշխատանքներում: Գործնական հոգե-

բանի աշխատանքում  զրույցը հաճախ ոչ միայն հոգեբա-

նական տվյալներ հավաքագրելու մասնագիտական մե-

թոդ է, այլև տեղեկացնելու, համոզելու, դաստիարակելու 

միջոց[6]:  

Զրույցի մեթոդը սերտ կապված է դիտման մեթոդի 

հետ: 

Զրույցի հաջողության համար շատ կարևոր է խոսակ-

ցության սկիզբը: Առաջին իսկ  նախադասությունները կա-
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րող են առաջացնել կա°մ հետաքրքրություն, ցանկություն 

երկխոսության մեջ մտնելու համար, կա°մ էլ դրանից հրա-

ժարում:  

Զրուցակցի հետ լավ կոնտակտ պահելու համար հե-

տազոտողը պետք է ցույց տա իր հետաքրքրությունը ան-

ձի խնդիրների, կարծիքների  նկատմամբ:  Իր ակտիվ 

մասնակցությունը, դրանց նկատմամբ հետաքրքրությունը 

հետազոտողը կարող է դրսևորել միմիկայով, դիրքով, 

ժեստերով, ինտոնացիայով, լրացուցիչ հարցերով: Զրույցը 

միշտ ուղեկցվում է հետազոտվողի վարքը դիտելով: Այդ 

դիտումը տալիս է լրացուցիչ, երբեմն հիմնական տեղե-

կություն զրուցակցի մասին, բացահայտում խոսակցութ-

յան առարկայի նկատմամբ վերաբերմունքը: 

Հոգեբանական զրույցի յուրահատկությունը զրուցա-

կիցների դիրքերի անհավասարությունն է: Հոգեբանն 

այստեղ նախաձեռնող կողմ է. հենց նա է ուղղորդում խո-

սակցության թեման և տալիս հարցեր: Զրուցակիցը սովո-

րաբար պատասխանող կողմն է: Այդ իսկ պատճառով 

շատ կարևոր է, որպեսզի զրույցը չվերածվի հարցաքն-

նության, քանի որ նվազեցնում է արդյունավետությունը: 

Հոգեբանական զրույցի կարևոր առանձնահատկութ-

յուններից մեկը պայմանավորված է նրանով, որ հասարա-

կության մեջ մշակված է հոգեբանի նկատմամբ վերաբեր-
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մունք՝ որպես մարդկային հոգու և հարաբերությունների 

մասնագետ: Զրույցի ընթացքում էլ զրուցակիցն անմիջա-

պես ուզում է ստանալ իր հարցերի պատասխանները, 

խորհուրդներ կյանքում իր վարքի մասին: Իսկ հոգեբանը 

պետք է համապատասխանի սպասումների այդ համա-

կարգին: Նա պետք է լինի հաղորդակցվող, նրբանկատ, 

հանդուրժող, հուզականորեն զգայուն, ռեֆլեքսիվ, լայնա-

խոհ, ունենա խոր հոգեբանական գիտելիքներ: 

Բայց միշտ չէ, որ արդյունավետ է կառավարվող 

զրույցը, այսինքն՝ զրույց, որտեղ նախաձեռնությունը հե-

տազոտողինն է: Երբեմն առավել արդյունավետ են զրույ-

ցի չկառավարվող ձևերը: Այստեղ նախաձեռնությունը 

հարցվողինն է: Այսպիսի զրույցը բնորոշ է հոգեթերապև-

տիկ աշխատանքում, երբ մարդուն անհրաժեշտ է «խոսե-

լ»:  Այստեղ կարևոր որակ է հոգեբանի լսելու ունակությու-

նը:  

Զրույցի ընթացքում լսելը ակտիվ ուշադրությունն  է 

այն ամենի հանդեպ, ինչի մասին և ում հետ խոսում են: Լ-

սելու կարողությունն ունի երկու կողմ: Առաջինը արտա-

քին, կազմակերպչականն է: Այս դեպքում ուշադրությունը 

կենտրոնացվում է խոսակցության թեմայի, ինչպես նաև  

դրանում ակտիվ մասնակցության վրա, զրուցակցի կող-

մից հետաքրքրության պահպանմանը: Լսելու այդ մա-
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կարդակը ապահովում է ճիշտ ընկալումը և զրուցակցի 

խոսքի ինտելեկտուալ հասկացումը, բայց բավարար չէ 

զրուցակցի հուզական հասկացման համար:  

Լսելու երկրորդ կողմը ներքինն է, ապրումակցումը: 

Որոշ իրավիճակներում բավարար է լսելու առաջին մա-

կարդակը, նույնիսկ ցանկալի չէ ապրումակցումը: Որոշ ի-

րավիճակներում էլ առանց հուզական մասնակցության 

պարզապես անհնարին է, քանզի անհրաժեշտ տեղեկութ-

յունը կարող ենք չստանալ:  

Անկախ նրանից, թե ինչպիսին է զրույցի ձևը, այն 

գրեթե առարկությունների (ռեպլիկների) փոխանակում է: 

Հենց ռեպլիկներն են ուղղորդում խոսակցությունը, որո-

շում նրա ռազմավարությունը: Կարևոր է նաև հաշվի առ-

նել, որ ռեպլիկների որոշ տեսակներ, որոնց հիմքում ըն-

կած են մարդու հոգեկան առանձնահատկությունները  և 

վերաբերմունքը զրուցակցի հանդեպ, կարող են խանգա-

րել շփման ընթացքը մինչև դրա ընդհատելը: Դրանց 

թվում են՝ 

1. հրահանգը, հրամանը (օրինակ՝ խոսե'ք պարզ, 

կրկնե'ք) 

2. կանխազգուշացում, վտանգ (Դուք դեռ կզղջաք 

սրա համար) 

3. խոստում (հանգստացե'ք, ես Ձեզ լսում եմ) 
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4. խրատ(դա ճիշտ չէ, Դուք պետք է վարվեք այսպես, 

փորձե'ք կատարել այսպես) 

5. դատապարտում (Դուք վատ եք վարվելու, սխալ-

վում եք, ես չեմ կարող Ձեզ հետ վիճել) 

6. համաձայնություն, գովեստ  «Կարծում եմ՝ Դուք ի-

րավացի եք», «Ես հպարտանում եմ Ձեզնով» 

7. նվաստացում, 

8. մեկնաբանություն, 

9. հուսադրում: 

Այսպիսի առարկությունները խանգարում են զրու-

ցակցի մտքերի ընթացքը, նույնիսկ կարող են նրան զայ-

րացնել: 

Հոգեբանական զրույց վարելու հիմնական միջոցներն 

են՝ 

Զրույցը կարելի է կառավարել և' խոսքով, և' լռութ-

յամբ:  Առաջին դեպքում զրույցը ռեֆլեքսիվ լսելու միջո-

ցով վարելն է, երկրորդը՝ ոչ ռեֆլեքսիվ:  

Ոչ ռեֆլեքսիվ լսելը ուշադիր լռելու կարողությունն է: 

Դրանում կարող են դրսևորվել և' հավանություն տալը, և' 

հասկացումը, և' մասնակցությունը: Զրույցի այս տեխնի-

կան բավական արդյունավետ է, որոշ դեպքերում միակ 

հնարավոր միջոցն  է արդյունավետ շփման և հոգեբանա-

կան տեղեկություն ստանալու համար: 
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Որոշ իրադրություններում  ոչ ռեֆլեքսիվ լսելն ա-

ռանձնապես օգտակար է: 

Դրանցից մեկն այն է, երբ զրուցակիցն «այրվում» է իր 

վերաբերմունքը կամ տեսակետն արտահայտելու համար: 

Եվ դա պետք է խրախուսել հոգեթերապևտիկ զրույցի ժա-

մանակ ախտորոշման նպատակով, մասնագիտական 

ընտրություն կատարելիս, հարցազրույց անցկացնելիս: 

Մյուս դեպքում զրուցակիցն ուզում է քննարկել ցավա-

լի հարցերը: Նա ինքն այդ մասին պետք է խոսի:  Կարող 

են լինել դեպքեր, երբ խոսողը դժվարանում  է իր խնդիր-

ների մասին խոսել: Նրա խոսելու ընթացքում չմիջամտելը 

դյուրին է դարձնում ինքնարտահայտումը, ինչպես նաև 

զրուցակցի հույզերի ազատագրումը: Սակայն ոչ ռեֆլեք-

սիվ լսելը պետք է գործածել զգուշորեն [12]:  

Ոչ ռեֆլեքսիվ լսելը իրականացնում է ընկալված տե-

ղեկությունը ճշտելու հսկողության գործառույթ: Այդ հսկո-

ղության անհրաժեշտությունը կարող է առաջանալ տար-

բեր պատճառներով, օրինակ՝ բառերի բազմանշանա-

կությունը. անհրաժեշտ է ճշտել, թե ինչ նշանակությամբ է 

կիրառում զրուցակիցը բառը: Պատճառներից կարող են 

լինել ինքնարտահայտվելու դժվարությունները, որոնք 

պայմանավորված են ավանդույթներով:  Քաղաքավա-
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րության որոշ կանոններ սահմանափակում են մարդկանց 

խոսքային ակտիվությունը:  

Զրույցի արդյունավետությունը խոչընդոտում են 

շփման անձնային պատնեշները՝ ամաչկոտությունը, վա-

խը, ճնշվածությունը, մտքերը դժվարությամբ արտահայ-

տելը: Որքան անձն անվստահ է, այնքան ավելի դժվա-

րությամբ է խոսակցության մեջ մոտենում  գլխավորին:  

Ռեֆլեքսիվ լսելու տեխնիկան ներառում է զրուցակցին 

խոսակցության մեջ ընդգրկելու չորս հիմնական միջոց՝ 

պարզաբանում, փոխակերպում, զգացմունքների արտա-

հայտում և ամփոփում:  

Պարզաբանումը հարցվողին դիմելն է տեղեկությունը 

հստակեցնելու, հասկանալի դարձնելու համար: Այս դեպ-

քում ստանում են լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հստա-

կեցնում արտահայտածի իմաստը: Ձևակերպվում են այդ 

հարցերը այսպես՝ «Դուք ի՞նչ նկատի ունեիք», «Ես չհաս-

կացա վերջին նախադասությունը», «Բացատրե°ք ինձ 

սա»:  

Փոխակերպումը խոսողի արտահայտությունների 

ձևակերպումն է այլ տեսքով, որի նպատակը զրուցակցին 

ճիշտ հասկանալը ստուգելն է:  

Զգացմունքների արտահայտումը լսողի կողմից խո-

սողի վիճակների և ապրումների բառացի արձագանքն է: 
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Դրանք են՝ «Թվում է, որ Դուք զգում եք», Չե˚ք զգում 

արդյոք»: 

Ամփոփումը խոսողի մտքերի և զգացմունքների ամ-

բողջությունն է:  Այն հնարավորություն է տալիս միավորել 

զրույցի առանձին մասերը մեկ ամբողջության մեջ և ներ-

կայացնել ողջ խոսակցությունն իր հուզական և իմաստա-

յին միասնությամբ, ամփոփ ձևով:  Հատկապես կարևոր է 

ամփոփել բազմապլանային զրույցը:   

Զրույցը վարելու միջոց է էմպատիկ լսելը, որի էությու-

նը խոսողին կարեկցելն է կամ ապրումակցելը, ինչպես 

նաև  տեղեկացնելը էմպատիայի մասին: Էմպատիկ լսելու 

յուրահատկությունը դիրքորոշումն է և նպատակը: Էմպա-

տիկ լսելու նպատակը զրուցակցի ներաշխարհ թափան-

ցելն է, նրա արժեքները կիսելն է, անհատականությունը 

բացահայտելն է:  

Զրույցի մեթոդին ներկայացվում են հետևյալ պա-

հանջները՝ 

 ձևակերպել զրույցի նպատակը, 

 կազմել պլանը, 

 պատրաստել հարցեր, 

 կառուցել գործնական, բնական փոխհարաբե-

րություններ, 
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 հաշվի առնել զրուցակցի պահանջմունքները և 

հետաքրքրությունները,  

 հաշվի առնել հուզական բնույթ ունեցող իրադ-

րությունները: 

Զրույցի հարցերն են՝ 

ուղղակի և անուղղակի, 

պրոյեկտիվ հարցեր- այստեղ խոսքը վերաբերում է ոչ 

թե զրուցակցին, այլ ինչ- որ մեկին՝ հորինված անձ:  

Զրույցը վարելու հիմնական պահանջներն են՝ 

 Որոշել զրույցի նպատակը, հակառակ դեպքում 

զրույցն անիմաստ է (զրույցի իրական նպատակները 

պետք է հայտնի չլինեն զրուցակցին): 

 Որոշել նպատակային հարցերը: 

 Հարցերը դասակարգել ըստ կարևորության: 

 Հարցերը ճիշտ ձևակերպել: 

 Զրույցի պլանը պետք է լինի ճկուն, բխի կոնկրետ 

իրադրությունից: 

 Որոշել զրույցի առանցքային հարցերը՝ ելնելով 

զրուցակցի պահանջմունքներից, հետաքրքրություններից 

[4]:  

Կոնտակտի մեջ զրուցակցի հետ կարելի է մտնել՝ ա-

ռաջադրելով զրուցակցին հետաքրքրող, հուզական բնույթ 

ունեցող հարցեր:  
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Չսկսել զրուցակցի մոտ բացասական ապրումներ ա-

ռաջացնող հարցերից: 

Խորամուխ եղե'ք այն ամենի մեջ, ինչ հետաքրքրում 

է: 

Նայե՛ք ամեն ինչին զրուցակցի աչքերով, զգացմունք-

ներով: 

Եթե նկատում եք զրուցակցի պասիվությունը, ուրեմն  

Դուք սկսել եք՝ 

 ոչ ճիշտ հարցից, 

 հարցադրումն անտեղի է, 

 զրուցակիցը չունի տրամադրություն 

 ոչ այն տոնով եք սկսել 

 հարցը ցավ է պատճառել: 

Սխալն անմիջապես ուղղե'ք, միշտ եղե'ք ակտիվ, ու-

շադիր: 

Ստեղծե'ք վստահության մթնոլորտ [4]: 
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ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴ  

 

 Կենսագրական մեթոդն իրենից ներկայացնում է 

մարդու՝ որպես անձի և գործունեության սուբյեկտի  նկա-

րագրության յուրօրինակ միջոց: Այն միակ մեթոդն է, որը 

թույլ է տալիս ուսումնասիրել անձին զարգացման ընթաց-

քում: Այս մեթոդի թերությունն այն է, որ այն նկարագրա-

կան բնույթ ունի: Կենսագրական մեթոդի առարկան անձի 

կյանքի ուղին է: Որպես կենսագրական մեթոդի աղբյուր՝ 

հանդես են գալիս ինքը՝ հետազոտվողը, և նրան շրջա-

պատող իրադարձությունները: 

Կենսագրական մեթոդին առանձնահատուկ ուշադ-

րություն է դարձրել Բ.Գ. Անանևը անհատականության 

տեսությունը մշակելիս: Ըստ նրա՝ կենսագրական մեթոդը 

մարդու՝ որպես անձի և գործունեության սուբյեկտի, կյան-

քի ուղու մասին տվյալների հավաքագրումն է և վերլու-

ծությունը [3]: Կենսագրական մեթոդը տալիս է տեղեկութ-

յուն անձի սուբյեկտիվ ապրումների և օբյեկտիվ իրադ-

րությունների մասին, որոնց հիման վրա կարելի է եզրա-
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կացնել անձի բնավորության, ինքնագիտակցության, 

ուղղվածության, տաղանդի և փորձի մասին: Այս բոլորը 

կենսագրական փաստեր են  և չեն կարող հասկացվել 

մարդու իրական կյանքի ուղուց դուրս[11]:   

 Հետազոտության նպատակն է անձի բնութագրի 

կազմումը կենսագրական մեթոդի հիման վրա, որն իր 

մեջ ներառում է հետևյալ բաժինները՝ 

 կյանքի ճանապարհի տվյալներ, 

 սոցիալականացում, 

 զարգացման միջավայր, 

 կյանքի տարբեր փուլերում ունեցած հետաքրքրու-

թյուններ ու զբաղմունքներ, 

 առողջական վիճակ: 

 

Աշխատանքի բնույթը.  

Փորձարկվողին տրվում է կենսագրական աղյուսակ՝ 

հետևյալ հրահանգով. 

5. Խնդրում եմ՝ հնարավորինս մանրամասն նկարա-

գրե՛ք Ձեր կյանքի պատմությունը. ինչպիսի՞ ընտանիքում 
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եք մեծացել, ինչպե՞ս է անցել Ձեր մանկությունը, ինչպե՞ս 

է ապրել Ձեր ընտանիքը, ինչպե՞ս էին Ձեր ընտանիքի ան-

դամները վերաբերվում մեկը մյուսին և այլն:  

Արդյունքների վերլուծության ընթացքում կազմվում է 

անձի զարգացման աղյուսակ, որտեղ հերթականությամբ 

առանձնացվում են բոլոր տարեթվերը, որոնք հիշատակ-

վել են հետազոտվողի կողմից, այդ տարեթվերի հետ 

կապված իրադարձությունները և ապրումները, որոնք ու-

ղեկցել են դրանց: 

 Այնուհետև պատասխանները մշակվում են կոն-

տենտ վերլուծության մեթոդով: Արդյունքների մեկնաբա-

նումը ենթադրում է հետևյալի վերլուծությունը՝  

 անձի զարգացման սոցիալական իրավիճակներ, 

 զարգացման տարբեր փուլերում ապրված զգաց-

մունքները, 

  անձի սոցիալական ակտիվություն, ուղղվածու-

թյուն, հետաքրքրություններ, ձգտումներ, շփման շրջա-

նակներ: 
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Ժամանակակից կենսագրական մեթոդները հիմնված 

են անձի ուսումնասիրության վրա պատմական ժամանա-

կահատվածում և անհատական փոխհարաբերություննե-

րի զարգացման հեռանկարում: Կենսագրական տեղե-

կության աղբյուրներ են՝  

 ուսումնասիրվող անձը, 

 նրան ճանաչող անձինք, 

 նրա գործունեության արդյունքները, 

 պատմական և գրական աղբյուրները, 

 նյութեր, որոնք ամրագրում են անձի կյանքի իրա-

դարձությունները, օրինակ՝ ընտանեկան արխիվ,  

 բնակության վայրի, մասնագիտական գործու-

նեության մասին տվյալներ, 

 ընտանեկան և աշխատանքային իրադրություն, 

 անձնական իրեր՝ հագուստ, աշխատանքի գոր-

ծիքներ, գրքեր, զարդեր[12, էջ 347] : 

 

Կենսագրական մեթոդը հաճախ գործածվում է  տար-

բեր կազմակերպությունների ղեկավարների, կենսագիր-
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ների կողմից, ովքեր ուսումնասիրում են մարդկանց կյան-

քը, ինչպես նաև անծանոթ մարդկանց հետ շփումները: 

Այն կիրառվոււմ է մարդու հետ շփվելիս՝ նրա հոգեբանա-

կան բնութագիրը կազմելու համար:  

Օրինակ՝ Դուք կազմակերպության ղեկավարն եք և 

ընդունում եք աշխատանքի նոր աշխատակցի: Ձեզ անհ-

րաժեշտ է իմանալ, թե նա ինչպիսի մարդ է, ինչ առանձ-

նահատկություններ ունի, ինչպիսին է նրա կյանքի փորձը: 

Բացի հարցազրույց անցկացնելուց, Դուք կարող եք գոր-

ծածել կենսագրական մեթոդը: Զրուցե'ք մարդու հետ, թող 

նա պատմի իր կենսագրությունից փաստեր և կյանքից 

կարևոր պահեր: Այսպիսի զրույցն ընթանում է անկաշ-

կանդ մթնոլորտում, ինչը հաճելի է երկուստեք:  

Կենսագրական մեթոդի գործածումը նոր մարդուն 

ճանաչելու հրաշալի միջոց է և հնարավորություն՝ տեսնե-

լու նրա ուժեղ և թույլ կողմերը, ինչպես նաև ներկայացնե-

լու նրա հետ փոխազդեցության հնարավոր հեռանկարը:  
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ՊՐՈՖԵՍԻՈԳՐԱՄԱ ԵՎ ՓՍԻԽՈԳՐԱՄԱ 

 

Աշխատանքային գործունեության տեսակների բազ-

մազանությունը հոգեբանության առջև դնում է մասնագի-

տությունների հոգեբանական դասակարգման խնդիր, 

աշխատանքի տարբեր տեսակների հոգեբանական որակ-

ների ընդհանուր բնութագրականների բացահայտում, 

ինչպես նաև բացահայտելու, թե հոգեբանական տեսանկ-

յունից ինչերն են միավորում և տարանջատում մասնագի-

տությունները։ 

Մասնագիտական պիտանիության տեսանկյունից աշ-

խատանքային գործունեության հոգեբանական վերլու-

ծությունը դիտարկվում է որպես անձին ներկայացվող 

պահանջների, նրա ընդունակությունների և մասնագի-

տական կարևոր որակների հիմնավորման միջոց:  

Մասնագետին ներկայացվող մասնագիտական  պա-

հանջների հիմնավորման ժամանակ հարկ է հաշվի առնել 

այն փաստը, որ գոյություն ունեն պահանջներ գործնակա-

նում չփոխհատուցվող, զարգացման չենթարկվող հոգե-
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բանական որակների հանդեպ: Այդ որակներին են պատ-

կանում խառնվածքը, բնավորության որոշ գծեր, հուզա-

կան անկայունությունը և այլն։ Մյուս կողմից կան պա-

հանջներ, որոնք մասնակիորեն են սահմանափակում ան-

հատական առանձնահատկությունները, որոնցից որոշնե-

րը հեշտությամբ փոխհատուցվում են, զարգանում՝ ուսու-

ցանվողի համապատասխան ճիգերի և հատուկ մարզում-

ների շնորհիվ։  

Այսպիսով, մասնագիտական գործունեության հոգե-

բանական վերլուծության արդյունքում պետք է որոշվեն 

մասնագետի հոգեբանական առանձնահատկություննե-

րին ներկայացվող պահանջները՝ 

 բացահայտվեն մասնագիտական կարևոր հո-

գեկան գործընթացները (ընդունակությունները), հատ-

կությունները և վիճակները, 

 բացահայտվեն զարգացման ենթարկվող հոգե-

բանական որակները, 
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 որոշվեն հոգեբանական որակները, որոնք կա-

րող են բացասականորեն ազդել հետագա մասնագիտա-

կան գործունեության հաջողության վրա [1]։  

Կոնկրետ աշխատանքային գործունեության վերլու-

ծության արդյունքների հիման վրա որոշվում և մշակվում է 

մասնագետի հոգեբանական առանձնահատկությունների 

ուսումնասիրման մեթոդական միջոցների համալիր։  

Աշխատանքային գործունեության հոգեբանական ու-

սումնասիրությունը և վերլուծությունը ախտորոշման, կան-

խատեսման և մասնագիտական պիտանիության ձևավոր-

ման խնդիրների լուծման նպատակով ենթադրում է կոնկ-

րետ աշխատանքային գործընթացի, միջոցների, պայման-

ների և գործունեության կազմակերպման վերաբերյալ գի-

տական փաստերի, տվյալների ձեռքբերում, համակար-

գում և կիրառում։ 

Մասնագիտության (պաշտոնի) բնութագրականների 

ուսումնասիրության այսպիսի համակարգային մեթոդը 

կոչվում է պրոֆեսիոգրաֆիա։   
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«Պրոֆեսիոգրաֆիա» հասկացությունը ընդհանուր 

առմամբ ներառում է պրոֆեսիայի ուսումնասիրության 

գործընթացը, հոգեբանական բնութագիրը և պրոֆեսիայի 

նախագծումը։ Պրոֆեսիոգրաֆիայի իրականացման ժա-

մանակ ուսումնասիրվում են որևէ աշխատանքային գոր-

ծընթացի կենտրոնական բաղադրիչներ հանդիսացող օբ-

յեկտների՝ աշխատանքի սուբյեկտի, առարկայի, խնդիր-

ների, գործիքների և պայմանների հատկանիշները։ 

Պրոֆեսիոգրաֆիայի արդյունքում կազմվում են պրո-

ֆեսիոգրամա և փսիխոգրամա [14]:  

Պրոֆեսիոգրաման ցանկացած մասնագիտության 

համար աշխատանքի նախադրյալ և արդյունք է: Այն եր-

բեք չի կարող ավարտված համարվել, քանի որ մասնագի-

տությունները պարբերաբար փոփոխվում են:  

Փսիխոգրաման իրենից ներկայացնում է մասնագի-

տության հոգեբանական «դիմանկարը», որը ներկայաց-

վում է տվյալ մասնագիտության համար արդիական հոգե-

բանական գործառույթների խմբով:  Փսիխոգրամայում ա-

ռանձնացվում և նկարագրվում են  մարդու այնպիսի ո-
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րակներ, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ աշխատանքային 

գործունեությունը հաջող իրականացնելու համար: Այդ 

հատկանիշներն անվանում են մասնագիտական կարևոր 

որակներ: 

Որոշ հետազոտողներ համարում են, որ փսիխոգրա-

ման պետք է պատասխանի ավելի խիստ պահանջների, 

մասնավորապես՝ 1. արտացոլի անհրաժեշտ և չփոխհա-

տուցվող հատկությունները, որոնք ներկայացվում են 

ցանկացած աշխատողի; 2. արտացոլի ցանկալի հատ-

կությունները, որոնք որոշում են բարձր պրոֆեսիոնալիզ-

մի հասնելու հնարավորությունը:  

Պրոֆեսիոգրաման մասնագիտության առանձնա-

հատկությունների նկարագրություն է, որը ներկայացնում 

է մասնագիտական պահանջները: Իր մեջ ներառում է աշ-

խատանքային գործընթացի արտադրատեխնիկական, 

սոցիալ-տնտեսական պայմանների նկարագրությունը, 

ինչպես նաև այն հոգեֆիզիոլոգիական պահանջների 

նկարագրությունները, որոնք անհրաժեշտ են որոշակի 

մասնագիտության համար: Տարբերակվում են երկու տի-
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պի պրոֆեսիոգրամա՝ պրոֆեսիոքարտեզ և լրիվ պրոֆե-

սիոգրամա: 

Պրոֆեսիոգրաման ստացվում է մասնագիտական 

գործունեության ուսումնասիրման արդյունքում, այն իր 

մեջ ներառում է փսիխոգրամա – իդեալական կամ տիպիկ 

պրոֆեսիոնալին հատուկ նկարագիր, որը ձևակերպված է 

հոգեբանական չափվող միավորների միջոցով: Այն հիմ-

նականում կազմվում է մարդկային ռեսուրսների կառա-

վարման մասնագետի և աշխատակազմի ղեկավարի կամ 

տվյալ բաժնի վարիչի կողմից և ներկայացնում է հետևյալ 

պահանջները` 

1. աշխատանքի խնդրի և արդյունքի հստակ որոշում, 

2. ամբողջական մասնագիտական գործունեության 

նկարագրում, 

3. տվյալ մասնագիտությունում մարդու զարգացման 

հնարավոր ուղղությունների ցուցադրում, 

4. մասնագիտության փոփոխության հնարավոր հե-

ռանկարների ցուցադրում, 



 

40 

 

5. պրոֆեսիոգրամայի ուղղվածությունը գործնական 

խնդիրների լուծմանը (պրոֆեսիոգրաման որպես պրո-

ֆընտրության, մասնագիտական ուսուցման, աշխատան-

քի ռացիոնալիզացիայի հիմք և այլն), 

6. զարգացման չենթարկվող տարբեր մասնագիտա-

կան հոգեբանական որակների առանձնացում և նկարագ-

րում, ինչպես նաև այն որակների, որոնք ենթակա են 

զարգացման, 

7. որևէ մասնագիտական կրթության վերապատ-

րաստման և այլ գործընթացներ, որոնք կապված են 

տվյալ պաշտոնում մասնագիտական որակների բարձ-

րացման հետ:  

Պրոֆեսիոգրաման նպատակահարմար է կազմել 

հետևյալ մեթոդոլոգիական սխեմայով. 
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Մասնագի-

տություն 

մասնագիտական 

կարևոր 

պահանջներ 

մասնագիտական 

կարևոր 

հատկանիշներ 

հետազոտության 

մեթոդներ 

Գնահատ-

ման նորմեր 
Փսիխո-

գրամա 

Մասնագի-

տական ուղու 

կանխատեսում 

լրացուցիչ պատրաստ-

ման տեսակներ 

մասնագիտական 

ընտրություն և աշխա-

տակցի հարմարում 

համապատասխան մաս-

նագիտության հոգեֆիզիո-

լոգիական նկարագիր 
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Առանձնացվում են պրոֆեսիոգրամաներ կազմելու 

հետևյալ  մոտեցումները՝ 

 Համակարգում – պրոֆեսիոգրամայում պետք է ար-

տահայտվեն կազմակերպության կառուցվածքում 

պաշտոնի կարևորությունը և աշխատակցի հնարա-

վոր մասնագիտական ուղին: 

 Ամբողջականություն - մասնագիտական գործու-

նեության կարևոր հատկանիշների գնահատումը և 

վերլուծությունը պետք է անցկացվեն անձի հոգեֆի-

զիոլոգիական, հոգեկան և տեղեկատվական աս-

պեկտներով: 

 Գործնականություն – թեստերի ուսումնասիրության 

արդյունքների  մեկնաբանությունները պետք է ներ-

կայացվեն այնպիսի տերմինաբանությամբ, որոնք 

օգտագործվում են գործնական ուղղություններում: 

 Գիտականություն և ժամանակակից մոտեցումներ – 

կիրառվող մեթոդոլոգիան պետք է ստեղծված լինի 

նորագույն  հայեցակարգերի, մեթոդների և գիտե-

լիքների հիման վրա: 

 Արդյունավետություն – արդյունքում պետք է բացա-

հայտվի կազմակերպության խնդիրների պրակտիկ 

լուծում: 
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Պրոֆեսիոգրամայի կարևոր բաղադրիչ է փսիխոգրա-

ման՝ որոշակի մասնագիտական գործունեության հոգե-

բանական բնութագիրը: Փսիխոգրամայի կազմման հա-

մար անհրաժեշտ է պսիխոդիագնոստի և տվյալ մասնա-

գիտության վերաբերյալ գիտելիքների համադրություն: 

Պրոֆեսիոգրամայի դիտարկման օբյեկտ կարող են 

լինել նմանատիպ հոգեկան գործառույթները՝ 

 բարձր զգայունություն հետևյալ անալիզատորների 

համար՝ տեսողական, լսողական, համային, մկա-

նային և այլն, 

 ճանաչողության արագություն և հստակություն, 

 տարածության, չափի, հեռավորության, արագութ-

յան ընկալում, 

 ուշադրության ցուցանիշներ՝ կենտրոնացում, կայու-

նություն և այլն, 

 հիշողության տարատեսակներ՝ օպերատիվ, երկա-

րատև, տեսողական,  

 մտածողություն՝ արդյունավետ, ստեղծագործական, 

վերացական, վերամշակող, 

 մտածողության գործողությունների արագություն, 

 արագ կողմնորոշվելու և հստակ որոշումներ կա-

յացնելու հնարավորություն, 

 դրական մոտիվացիա և աշխատելու ցանկություն, 
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 ղեկավարելու ձգտում, մշակութաարտադրական 

ներուժ:  
 

Ե. Ռոմանովան ներկայացնում է մի շարք մասնագի-

տությունների հոգեբանական վերլուծություն և պրոֆե-

սիոգրամաներ [13]: 

 «Կառավարիչ» մասնագիտության համար նա ներկա-

յացնում է հետևյալ վերլուծությունը. 
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Պրոֆեսիոգրամա 

Մասնագիտական գործունեության իրականացման  

հաջողությունն ապահովող որակներ 

 

Ընդունակություններ 

 

 կազմակերպչական ընդունակություններ (հիմքում 

ընկած են այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են ուժեղ 

կամքը, նպատակաուղղվածությունը, վճռականութ-

յունը, համառությունը, ստեղծագործական մոտե-

ցումը և այլն), 

 ղեկավարելու ընդունակություն, 

 ենթակաների հետ շփվելիս լիդերության որակների 

դրսևորման ընդունակություն, 

 հաղորդակցման ընդունակություններ (կոնտակտ 

հաստատելու, փոխհարաբերությունները հարթելու 

ունակություն, վերբալ և ոչ վերբալ շփման ուղիների 

զարգացվածություն, մասնագիտական կոմպետեն-

տություն և այլն), 

 ինքնակառավարման ընդունակություններ (ինքնա-

կառավարման և ռեֆլեքսիայի գործընթացում ինք-

նակարգավորման ընդունակություն), 
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 գործարարի գործնական որակներ դրսևորելու, հե-

ռանկարային նպատակներ դնելու, բարենպաստ 

հնարավորություններն օգտագործելու, կազմակեր-

պության կազմակերպչական կառուցվածքը փոխե-

լու ընդունակություններ, 

 լավ զարգացած վերլուծական ընդունակություններ 

(անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու, մշա-

կելու, գնահատելու, համեմատելու և յուրացնելու ու-

նակություն), 

 վերացարկվելու ընդունակություն, 

 հայեցակարգային մտածողության բարձր մակար-

դակ: 

Վերոնշյալներին  կարելի է ավելացնել նաև արդյու-

նավետ խմբեր ձևավորելու և զարգացնելու, կարճ ժամա-

նակահատվածում խնդրային իրավիճակներ լուծելու կա-

րողությունները:  
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Փսիխոգրամա 

Անձնային որակներ, հետաքրքրություններ և 

 հակումներ 

 

 զարգացվածություն, 

 արտաքին գրավչություն (կոկիկություն, նրբագե-

ղություն, լավ վարվելաձև, դաստիարակվածություն, 

հստակ, պարզ, կենդանի խոսք), 

 վստահություն սեփական անձի և ընդունվող որո-

շումների հանդեպ, 

 նպատակաուղղվածություն (կազմակերպչական 

գործունեության դրդապատճառների առաջնայնութ-

յուն), 

 պատշաճություն (չափի զգացում դրսևորելու և փո-

խազդեցության լավագույն ձևը գտնելու ընդունա-

կություն); 

 գործնականություն (մարդկանց գրավելու, նրանց 

գործունեությունն ակտիվացնելու ունակություն, հու-

զակամային փոխազդեցության լավագույն միջոցնե-

րը գտնելու և դրանց կիրառման ճիշտ պահն ընտ-

րելու ունակություն), 

 պահանջկոտություն, 
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 քննադատողականություն (հաստատված նորմերից 

գործունեության համար նշանակալի շեղումները 

հայտնաբերելու և արտահայտելու ունակություն), 

 ճկունություն (կառավարչական իրավիճակներում 

տարբեր փոփոխություններին ճկուն արձագանքելու 

ունակություն); 

 կրեատիվություն (կառավարչական խնդիրներին 

ստեղծագործաբար մոտենալու ունակություն), 

 զարգացած կանխազգացման առկայություն, 

 անձնային աճի ձգտում; 

 հումորի զգացման առկայություն (խմբում հոգեբա-

նական մթնոլորտի վրա դրական ազդեցության ցու-

ցաբերում): 

 

Նպատակահարմար է պրոֆեսիոգրաֆիայում ներառել 

նաև մասնագիտական գործունեության արդյունավետութ-

յունը խոչընդոտող որակներ. 

 

♦ կազմակերպչական և հաղորդակցական ընդունա-

կությունների զարգացման ցածր մակարդակ, 

♦ անինքնավստահություն, անվճռականություն, 

♦ անկազմակերպվածություն, անկարգապահություն, 

աննախաձեռնողականություն, 
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♦ անսկզբունքայնություն, պարտքի զգացման բացա-

կայություն, 

♦ անհավասարակշռվածություն, անտակտություն, 

♦ ռիգիդություն (փոխվելու, միջավայրի ազդեցությամբ 

վարքը փոխելու անկարողություն, ցանկության բա-

ցակայություն), 

♦ պատասխանատվությունն ուրիշների վրա գցելու 

հակում: 

 Այս շարքին կարելի է ավելացնել նաև վախը անհա-

ջողությունից, ինքնակառավարման անկարողությու-

նը:  
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