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ՆԱԽԱԲԱՆ 
 

Կառավարչական գործունեության արդյունավետությունը 

պայմանավորող գործոնները բաժանվում են համախմբերի՝ հո-

գեբանական և մասնագիտական: Մասնագիտական գործոն-

ներն ապահովվում են մասնագիտական կոմպետենցիաների 

միջոցով, որոնք ձեռք են բերվում մասնագիտական կրթության 

և աշխատանքային փորձի ընթացքում: Հոգեբանական գոր-

ծոնները ևս հոգեբանական կոմպետենցիաներ են, որոնք, սա-

կայն, մասմաբ զարգանում են աշխատանքային գործունեութ-

յան, այլ ոչ թե մասնագիտական կրթության ընթացքում: Այս 

հանգամանքը հոգեբանական գործնական ոլորտին պահանջ է 

ներկայացնում, որը ենթադրում է կառավարչական գործու-

նեության արդյունավետությունն ապահովող հոգեբանական 

գործոնների խմբավորում և զարգացման մեթոդների մշակում: 

Ավանդական դասավանդման մեթոդները թույլ չեն տալիս 

ձևավորել և զարգացնել հոգեբանական որակներ: Ենթադըր-

վում է, որ մասնագիտական հոգեբանական որակների զար-

գացման համար արդյունավետ են սոցիալ-հոգեբանական ակ-

տիվ ուսուցման մեթոդները: Հոգեբանական որակների զար-

գացման գործընթացը պահանջում է համակարգային մոտե-
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ցում, ինչը ենթադրում է հոգեբանական որակների փոխկապ-

վածությունների բացահայտում և զարգացման աշխատանքնե-

րի հատուկ ռազմավարություն: Սույն աշխատությունը ներառել 

է կառավարչական որակների զարգացման մեթոդաբանությու-

նը, ինչպես նաև դրանց զարգացման ծրագիրը:  
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ԳԼՈՒԽ 1. 
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐԻ  
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

 

1.1. Ուսուցման մեթոդների 
հոգեբանական բնութագիրը 

 
Ներկայումս ուսումնական գործընթացը պահանջում է ան-

ընդհատ կատարելագործում, քանի որ տեղի է ունենում սոցիա-
լական արժեքների, հասարակական-տնտեսական պայմաննե-
րի արագընթաց փոփոխություն: Ուսումնական գիտակարգերի 
ուսումնասիրման ժամանակ շեշտը դրվում է բուն ճանաչողութ-
յան գործընթացի վրա, որի արդյունավետությունն ամբողջութ-
յամբ կախված է ուսուցանվողի ճանաչողական ակտիվությու-
նից: Նպատակին հասնելու հաջողությունը կախված է ոչ միայն 
յուրացվածից (ուսուցման բովանդակություն), այլև՝ ինչպես է 
յուրացվում՝ անհատակա՛ն, թե± կոլեկտիվ, ավտորիտա±ր, 
թե±հումանիստական մոտեցմամբ, ուսուցման ռեպրոդուկտի±վ, 
թե± ակտիվ մեթոդների միջոցով: Ակնհայտ է, որ ուսուցման մե-
թոդը այն հիմնական գործիքն է, որի միջոցով իրականացվում 
է գործընթացը: Ն. Վ. Բասովան նշում է, որ գոյություն ունեն 
«մեթոդ» հասկացության ավելի քան 200 սահմանումներ1: Մե-
թոդ բառը հունարենից թարգմանաբար նշանակում է նպատա-
կին հասնելու հետազոտություն, միջոց, ուղի: Փիլիսոփայական 
բառարանում նշվում է, որ «մեթոդը նպատակին հասնելու մի-

1 Н. В. Басова, Педагогика и практическая психология. Ростов на 
Дону, 2000, с. 57. 
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ջոց է, որոշակիորեն կարգավորված գործունեություն»2: Ման-
կավարժական մոտեցումներում ուսուցման մեթոդը դիտարկ-
վում է որպես մեթոդական կատեգորիաների ավելի բարձր մա-
կարդակ: Այն իրենից ներկայացնում է ուսուցանվողի ճանաչո-
ղական գործունեության կազմակերպման, նրա մտավոր ուժե-
րի զարգացման, կրթության գործընթացի ուսումնական ազդե-
ցության հնարների և միջոցների ամբողջություն3:  

Կախված կիրառվող մեթոդներից և միջոցներից՝ կարող են 
առկա լինել ուսուցման ամենատարբեր տեսակներ: ՈՒսուցման 
տեսակն իրենից ներկայացնում է ուսուցանող համակարգերի 
ընդհանրացված բնութագիրը, ուսուցման գործընթացում ուսու-
ցանողի և ուսուցանվողի փոխազդեցության բնույթը, ուսուցման 
կիրառվող միջոցների, մեթոդների, ձևերի գործառույթները: 
Առանձնացվում են ուսուցման հետևյալ տեսակները՝ բացատ-
րական-ցուցադրական, դոգմատիկ, խնդրահարույց, ծրագրա-
վորված, զարգացնող, էվրիստիկ, անձնային կողմնորոշված, 
համակարգչային, մոդուլային, հեռահար4:  

ՈՒսուցման մեթոդներն անխզելիորեն կապված են մտա-
ծողության մեթոդների հետ (ինդուկցիա, դեդուկցիա, վերլու-
ծություն, համադրություն և այլն): Բ. Տ. Լիխաչևը գտնում է, որ 
օբյեկտիվորեն գոյություն ունեն երեք հասարակական աղբյուր-

 2 Философский словарь / Под ред. Фролова И. Т., М., 1987,  
с. 278. 

3 Педагогика: учебник. Под ред. Крившенко Л. П., М., ТК Велби, 
Изд.-во Проспект, 2005, 275 с. 

4 И. Я. Лернер, Качества знаний учащихся. Какими они должны 
быть? М., Знания, 1978. 112 с. 

Ю. К. Бабанский, Оптимизация учебно-воспитательного процесса: 
Методические основы. М., Просвещение, 1982, 192 с. 
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ներ, որոնք սնում են մանկավարժությունը ուսուցման մեթոդնե-
րը մշակելիս, ստեղծարար գործընթացում՝ գիտական ճանաչու-
մը, առօրյա ճանաչումը և տեղեկատվության փոխանակման 
միջոցները: Ուսուցման մանկավարժական մեթոդների առանձ-
նահատկությունը բոլոր երեք աղբյուրների ճանաչման միջոցնե-
րի՝ իրենց մեջ ամփոփելն է5:  

Այժմ անդրադառնանք ուսուցման մեթոդների զարգացման 
և կայացման պատմությանը, որը բավականաչափ երկար է: 
Հին ժամանակներում գերակշռել են նմանակման վրա հիմն-
ված մեթոդները: Ուսուցանվողները դիտել են մանկավարժի 
վարքը և կրկնել որոշակի գործողություններ: Օրինակի ցու-
ցադրումը և նրանց կողմից ցուցադրված գործողությունների 
բազմանգամյա ռեպրոդուկտիվ վերարտադրումը կարելի է հա-
մարել ուսուցման ամենահին մեթոդներից մեկը: Դպրոցների 
ստեղծման պահից սկսեցին լայնորեն ներդրվել ուսուցման 
խոսքային մեթոդները: Դասավանդման հիմնական միջոց եղել 
է բանավոր, իսկ որոշ ժամանակ անց՝ տպագիր խոսքը, որն ու-
սուցանվողները պետք է հիշեին և անհրաժեշտության դեպքում 
մեխանիկորեն վերարտադրեին: Միջին դարերում ծագել և լայն 
տարածում է ստացել ուսուցման դոգմատիկ մեթոդը: Ավելի ուշ 
վերածննդի դարաշրջանի հումանիստները (Ֆ. Բեկոն, Խ. Վի-
վես, Ֆ. Ռաբլե, Մ. Մոնտեն և ուրիշներ) հանդես են եկել տե-
սակետներով, որոնք մատնանշում էին անձի զարգացումն ինք-
նագործունեության և ակտիվության, գիտելիքները գիտակցա-
բար յուրացնելու տեսանկյունից: Հիմնվելով Ֆ. Բեկոնի փիլիսո-

5 Б. Т. Лихачев, Педагогика. Курс лекций: Учеб. пособие для 
студентов пед. учеб. заведений и слушателей ИПК и ФПК. М., Прометей, 
Юрайт, 1998, 388 с. 
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փայական գաղափարների վրա՝ Յա. Ա. Կոմենսկին զարգաց-
րել է ուսուցման մեթոդների տեսությունը, որում ընդհանրացրել 
է մի շարք օբյեկտիվ օրինաչափություններ: Ըստ նրա՝ ուսուցու-
մը պետք է կազմակերպվի ուսուցանվողների տարիքին և ուժե-
րին համապատասխան, անհրաժեշտ է գնալ մասնավորից դե-
պի ընդհանուրը, պարզից բարդը, համադրել խոսքը ակնառու 
ուսուցմանը: XIX դարում ևս փորձարկվել են ուսուցման ամենա-
տարբեր մեթոդներ: Ի. Գ. Պեստալոցցին, Ի. Ֆ. Հերբարտը, Ֆ. 
Ա. Դիստերվերգը այս նոր ուղղության ներկայացուցիչներն էին: 
Ռուսաստանում մանկավարժ-ուսուցանվող փոխազդեցության 
առավել արդյունավետ համակարգ է առաջարկել Կ. Դ. ՈՒշին-
սկին: Նա ուսուցանվողներին տվել է ինքնուրույն աշխատելու 
հնարավորություն, բայց միևնույն ժամանակ աննկատ ու հմուտ 
կերպով կառավարել է նրանց ուսումնական աշխատանքը: XIX 
դարի վերջին XX դարի սկզբին ուսուցման մեջ լայն տարածում 
են ստացել էվրիստիկ մեթոդները: Դրանց կիրառման տարբե-
րակներից մեկն առաջարկել է պրագմատիկ ուղղության ամե-
րիկյան մանկավարժ Ջ. Դյուին, ով ուսուցանվողների պասիվ 
դերից խուսափելու համար ուշադրությունը կենտրոնացնում էր 
նրանց ինքնուրույն աշխատանքի վրա: Սակայն նրա կողմից ա-
ռաջարկված մանկավարժական համակարգում դասավանդողի 
դերն ակնհայտորեն նվազեցված էր, իսկ նրա գործառույթները 
հանգեցվում էին պատահական խորհրդատվությունների և զը-
րույցների վարմանը6: 

Մանկավարժական և հոգեբանական գրականության վեր-
լուծությունից ակնհայտ է, որ XX դարում նույնպես եղել են բազ-

6 П. И. Образцов, В. М. Косухин, Дидактика высшей военной 
школы, 2004. 
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մաթիվ բանավեճեր այն մասին, թե ինչպես է պետք կազմա-
կերպել ուսուցումը: Որպես հիմք՝ սովորաբար վերցվել է այն 
դրույթը, որ յուրաքանչյուր մանկավարժական երևույթ ներա-
ռում է չորս բաղադրիչներ՝ սուբյեկտը, օբյեկտը, գործունեութ-
յան նպատակները, համատեղ գործունեության առարկան: 
Վերջին տարիների մանկավարժության գրքերում հեղինակնե-
րը ընդլայնում են առաջարկված սահմանումը: Ի. Պ. Պոդլասին 
գտնում է, որ ուսուցման մեթոդն առաջին հերթին մանկավար-
ժի և ուսուցանվողների կարգավորված գործունեությունն է, որն 
ուղղված է առաջադրված նպատակի ձեռքբերմանը: Հարկ է 
նշել նաև, որ դասավանդողի ուսուցանող գործունեության մի-
ջոցներն ու ուսուցանվողների ուսումնական գործունեության 
միջոցները սերտորեն կապված են միմյանց հետ7:  

Այլ է ուսուցման մեթոդների նկատմամբ Ի. Ֆ. Խարլամովի 
մոտեցումը, ով ուսուցման մեթոդների ներքո առաջարկում է 
հասկանալ ուսուցչի ուսուցանող աշխատանքի և ուսուցանվող-
ների ճանաչողական գործունեության կազմակերպման կառա-
վարման միջոցները տարաբնույթ դիդակտիկ խնդիրների լուծ-
ման համար, որոնք ուղղված են ուսումնասիրվող նյութը տիրա-
պետելուն8:  

7 И. П. Подласый, Педагогика: Учебник для студентов высших 
педагогических учебных заведений. М., Просвещение: Изд. Центр 
ВЛАДОС, 1996. 

8 И. Ф. Харламов, Педагогика: Учебное пособие. 3-е издание, 
перераб. и доп., М., Юристъ, 1997. 
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Աղյուսակ 1  
 

Ուսուցման մեթոդների դասակարգման  
հիմնական մոտեցումները 

 

Դասակարգում Հիմք Մեթոդների խմբեր 
Ավանդական Գիտելիքների 

աղբյուր 
Խոսքային, ակնառու, 
գործնական 

Ըստ նշանակության 
Ուսուցման փուլերի 
հաջորդականու-
թյուն 

Գիտելիքների ձեռքբերում, 
կարողությունների և հմտու-
թյունների ձևավորում, գիտե-
լիքների կիրառում, ստեղ-
ծարար գործունեություն 

Ըստ դիդակտիկ 
նպատակների 

Ուսուցման 
նպատակները 

Մեթոդներ, որոնք 
նպաստում են նյութի 
նախնական յուրացմանը, 
ձեռք բերված գիտելիքների 
ամրապնդմանն ու 
կատարելագործմանը 

Ուսուցման 
մեթոդների 
դասակարգում՝ ըստ  
Յու. Կ. Բաբանսկու 

Ուսումնական-
ճանաչողական 
գործունեության 
ասպեկտները 

Ուսումնաճանաչողական 
գործունեության 
կազմակերպում և 
իրականացում, դրա 
խթանում և մոտիվացիա, 
ուսումնաճանաչողական 
գործունեության վերահսկում 
և դրա արդյունավետության 
ինքնավերահսկում 

ՈՒսուցման 
մեթոդների 
դասակարգում՝ ըստ  
Ի. Յա. Լերների և  
Մ. Ն. Սկատկինի 

ՈՒսուցանվողների 
գործունեության 
բնույթը 

Բացատրական-
ցուցադրական, 
ռեպրոդուկտիվ, 
խնդրահարույց շարադրման, 
մասնակի-որոնողական, 
հետազոտական 

 
Ավանդական մոտեցման դեպքում (Ե. Ի. Հոլանդ,  

Դ. Օ. Լորդկիպանիձե) դասակարգման չափանիշ համարվում է 
տեղեկատվության ստացման աղբյուրը: Առանձնացվում են 
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երեք խումբ մեթոդներ՝ խոսքային (զրույց, պատմել, դասախո-
սություն, բացատրություն, աշխատանք գրքի հետ), ակնառու 
(ցուցադրություն, ձևաչափերի, սխեմաների ցուցադրում), գործ-
նական (վարժություններ, վարժանքներ, խնդիրների լուծում): 

Հաջորդ՝ ըստ նշանակության մոտեցման դեպքում  
(Մ. Ա. Դանիլով, Բ. Պ. Եսիպով) չափանիշ է ուսուցման գործըն-
թացի փուլերի հաջորդականությունը: ՈՒսուցման մեթոդները 
դասակարգվում են ըստ հետևյալ փուլերի՝ գիտելիքների ձեռք-
բերում, կարողությունների և հմտությունների ձևավորում, գի-
տելիքների կիրառում, ստեղծարար գործունեություն, գիտելիք-
ների, կարողությունների, հմտությունների ամրապնդում, գի-
տելիքների, կարողությունների, հմտությունների ստուգում: 

Ըստ դիդակտիկ նպատակների (Գ. Ի. Շուկինա, Ի. Տ. Օգո-
րոդնիկով)՝ առանձնացվում են մեթոդներ, որոնք նպաստում են 
ուսումնական նյութի առաջնային յուրացմանը և ստացված գի-
տելիքների ամրապնդմանն ու կատարելագործմանը: 

Առավել լայն տարածում ստացել է Յու. Կ. Բաբանսկու կող-
մից առաջարկված ուսուցման մեթոդների դասակարգումը: 
Այստեղ առանձնացվում են մեթոդների երեք հիմնական 
խմբեր՝ ուսումնաճանաչողական գործունեության կազմակերպ-
ման և իրականացման մեթոդներ, ուսումնաճանաչողական 
գործունեության խթանման և մոտիվացիայի մեթոդներ, ուսում-
նաճանաչողական գործունեության արդյունավետության վե-
րահսկման և ինքնավերահսկման մեթոդներ9:  

9 Ю. К. Бабанский, Оптимизация учебно-воспитательного процесса: 
Методические основы. М., Просвещение, 1982, 192 с. 
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Ըստ ուսուցանվողների գործունեության բնույթի՝  
Ի. Յա. Լերները և Մ. Ն. Սկատկինն առանձնացնում են ուսուց-
ման հինգ մեթոդներ, որոնցից յուրաքանչյուրին անցնելիս ու-
սուցանվողների գործունեության ակտիվությունն ու ինքնուրույ-
նությունն աճում է10:  

Ինչպես նշում է Ի. Պ. Պոդլասին՝ ուսուցման «մաքուր» մե-
թոդներ չեն լինում: Նրանք փոխկապակցված են միմյանց հետ, 
ու եթե խոսվում է որոշակի փուլում ինչ-որ մի մեթոդի կիրառ-
ման մասին, դա միայն նշանակում է, որ այդ մեթոդը տվյալ 
պահին գերակշռող է11:  

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված են ուսուցման տարբեր մե-
թոդների համեմատական բնութագրերը՝ կախված դրանց օգ-
նությամբ ուսումնաճանաչողական, ձևավորող և զարգացնող 
խնդիրների լուծման աստիճանից12:  

10 И. Я. Лернер, Качества знаний учащихся. Какими они должны 
быть? М., Знания, 1978, 112 с.  

М. Н. Скадкин, Проблемы современной дидактики. М., 1980. 
11 И. П. Подласый, Педагогика: Учебник для студентов высших пе-

дагогических учебных заведений. М., Просвещение: Изд. Центр 
ВЛАДОС, 1996. 

12 В. В. Гусев, Н. Ф. Маслова, Рабочая книга педагогического само-
образования офицеров: основы педагогики высшей военной школы. 
Орел: ВИПС, 1996. 144 с. 
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Աղյուսակ 2 
 

Ուսուցման տարբեր մեթոդների  
համեմատական բնութագրիչները 

 
 Լուծվող խնդիրները 

Ուսուցման 
մեթոդները 

ձևավորում են զարգացնում են 

 գիտելի
քներ 

կարողու-
թյուններ 

մտածո-
ղություն 

հիշո-
ղություն 

խոսք 

Խոսքային ++ - - - ++ 
Ակնառու + + + ++ - 
Գործնական + ++ ++ + - 
Աշխ. գրքի հետ + + + + + 
Աշխ. մուլտիմեդիայի 
հետ 

+ ++ + + - 

Ուսումնական 
բանավեճեր 

++ - ++ + ++ 

Ինքնուրույն աշխ. ++ ++ ++ + + 
Բանավոր և գրավոր 
վերահսկողություն 

++ - + + ++ 

 
Հարկ ենք համարում նաև մեկնաբանել նշանների նշանա-

կությունը. 
++ - լուծում է շատ լավ, 
+  - լուծում է մասամբ, 
-  - թույլ է լուծում: 
Ըստ էության՝ ուսուցման այս կամ այն մեթոդի ընտրությու-

նը կարող է պայմանավորված լինել ունկնդիրների կրթության, 
զարգացման և հոգեբանական պատրաստման ընդհանուր, 
կոնկրետ պարապմունքի նպատակներով, խնդիրներով և նյու-

 

15 
 



թի բովանդակությամբ, այս կամ այն նյութի ուսումնասիրման 
համար հատկացված ժամանակով, ունկնդիրների պատրաստ-
վածության մակարդակով, նյութական հագեցվածության մա-
կարդակով, ինչպես նաև դասավանդողի պատրաստվածութ-
յան մակարդակով և անձնային որակներով: 

Յու. Կ. Բաբանսկին13 առաջարկում է ուսուցման մեթոդնե-
րի ընտրության այլ մոտեցում, որն իր մեջ ներառում է դասա-
վանդողի վեց հաջորդական քայլեր. 
 ընդունել որոշում այն մասին՝ արդյոք նյութն ուսումնա-

սիրվելու է ինքնուրու՛յն, թե՛ մանկավարժի ղեկավարութ-
յամբ, 

 որոշել ռեպրոդուկտիվ և պրոդուկտիվ մեթոդների հա-
րաբերակցությունը: Եթե կան պայմաններ, ապա առա-
վելությունը պետք է տրվի պրոդուկտիվ մեթոդներին, 

 որոշել ինդուկտիվ և դեդուկտիվ տրամաբանության, 
ճանաչողության վերլուծական և համադրական ուղինե-
րի հարաբերակցությունը, խոսքային, ակնառու, գործ-
նական մեթոդների համատեղման չափն ու միջոցները, 

 որոշել ուսուցանվողների գործունեության խթանման մի-
ջոցներն ու հնարները, 

 որոշել վերահսկողության և ինքնավերահսկողության 
«կետերը», ինտերվալներն ու մեթոդները, 

 մշակել ուսուցման իրական գործընթացը պլանավորվա-
ծից շեղվելու դեպքում լրացուցիչ տարբերակ: 

13 Педагогика: Учебное пособие / Под. ред. Ю. К. Бабанского. 2-е 
Изд., М., Педагогика, 1988. 
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Այսպիսով՝ ուսուցման մեթոդների հոգեբանական առանձ-
նահատկությունների հանգամանալից ուսումնասիրությունը 
թույլ է տալիս բացահայտել այն հոգեբանական միջոցներն ու 
հնարները, որոնց շնորհիվ հնարավոր է առավել արդյունավետ 
կիրառել ուսուցման մեթոդները գործնականում: Հատուկ կարե-
վորություն է ստանում ուսուցման գործընթացում հոգեբանա-
կան ներազդեցության հնարների կիրառումը, ինչպես նաև հո-
գեբանական բաղադրիչների ու մոտեցումների ներդրումը: 
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1.2. Հոգեբանական ուսուցման մեթոդների  
տեսամեթոդական հիմքերը 

 
Սոցիալ-հոգեբանական ուսուցման մեթոդների տեսական 

հիմքերը դրվել են հոգեբանական ու մանկավարժական բազ-
մաթիվ մոտեցումներում: Զարգացնող ուսուցման ամբողջական 
հայեցակարգի մշակման հոգեբանական հիմքերը դրվել են 
դեռևս 1930-ական թվականներին Լ. Ս. Վիգոտսկու, Դ. Բ. Էլ-
կոնինի, Ա. Ն. Լեոնտևի, Վ. Վ. Դավիդովի և ուրիշների աշխա-
տանքներում: Հիմնահարցն սկսել է լայնորեն մշակվել 1960-ա-
կան թվականների երկրորդ կեսին և 1970-ական թվականների 
սկզբին խնդրահարույց ուսուցման վերաբերյալ մանկավարժնե-
րի և հոգեբանների հետազոտություններում: Ուսուցման ակտիվ 
մեթոդների կայացման ու զարգացման գործում մեծ դեր են ու-
նեցել Մ. Մ. Բիրշտեյնի, Տ. Պ. Տիմոֆեևսկու, Ի. Մ. Սիրոեժինա-
յի, Ս. Ռ. Գիդրովիչի, Վ. Ի. Ռաբալսկու, Ա. Ա. Վերբիցկու,  
Վ. Մ. Եֆիմովայի և ուրիշների աշխատանքները:  

Համակարգված մշակվել են զարգացնող ուսուցման երկու 
հիմնական մոտեցումներ Վ. Վ. Դավիդովի և Լ. Վ. Զանկովի 
կողմից: Լ. Վ. Զանկովի համակարգում առաջադրվել են ուսուց-
ման սկզբունքները, որոնք վերաբերում են ուսումնական նյութի 
բարդությանը, դրա արագ յուրացմանը, տեսական գիտելիքնե-
րը խորացնելուն: Տվյալ ուսուցման համակարգը պետք է զար-
գացնի ուսուցանվողների մտածողությունը, հուզական ոլորտը, 
սովորեցնի հասկանալ և առանձնացնել ընդհանուր իմաստը, 
ընթերցվածի հիմնական բովանդակությունը: Սակայն ուսուց-
ման գործընթացում տեսական գիտելիքների շեշտադրումը բա-
ցասաբար է ազդում գործնական ունակությունների և հմտութ-
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յունների մշակման վրա: Կապված դրա հետ՝ այս մոտեցման ոչ 
բոլոր դրույթներն են իրենց հաստատումը գտել մանկավարժա-
կան գիտության մեջ14:  

Վ. Վ. Դավիդովի զարգացնող ուսուցման համակարգն 
ուղղված է ուսուցանվողների ճանաչմանը, ճանաչողական գոր-
ծունեությանը: Եթե ավանդական ուսուցման համակարգում ու-
սուցումն ուղղված է մասնավորից, կոնկրետից, եզակիից դեպի 
ընդհանուրը, վերացականը, ամբողջականը, ապա Վ. Վ. Դա-
վիդովի ուսուցման համակարգում, ընդհակառակը, ընդհանու-
րից դեպի մասնավորը, վերացականից կոնկրետը: Ուսուցան-
վողները սովորում են բացահայտել ուսումնական նյութում հիմ-
նականը, էականը, համընդհանուր վերաբերմունքը, որը որո-
շում է տվյալ գիտելիքների բովանդակությունն ու օբյեկտի կա-
ռուցվածքը: Դա նրանք վերարտադրում են հատուկ առարկա-
յական, գրաֆիկական կամ տառային ձևաչափերում, որոնք 
թույլ են տալիս ուսումնասիրել ուսումնական նյութի որակները 
մաքուր տեսքով: Ուսուցանվողները սովորում են մտքում գործո-
ղություններ կատարելուց անցնել դրանց արտաքին պլանում 
կատարելուն, և՝ հակառակը: Տվյալ համակարգը բազմակող-
մանիորեն կիրառվել և ներդրվել է ուսուցման պրակտիկայում15:  

Մ. Ա. Դանիլովն ու Վ. Պ. Եսիպովն իրենց «Դիդակտիկա» 
աշխատությունում16 ձևակերպել են ուսուցման գործընթացի 
ակտիվացման որոշ կանոններ, որոնք արտացոլում են խնդրա-

14 И. А. Зимняя, Педагогическая психология. М., «Логос», 2000, 
Педагогика / Под ред. Харламова И. Ф., М., 1997. 

15 И. А. Зимняя, Педагогическая психология. М., «Логос», 2000. 
16 М. А. Данилов, Б. П. Есипов, Дидактика, М., Издательство 

Академии педагогических наук, 1957, 518 с. 
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հարույց ուսուցման կազմակերպման մի շարք սկզբունքներ՝ 
մղել ուսուցանվողներին ընդհանրացման, այլ ոչ թե տալ նրանց 
պատրաստ սահմանումներ, հասկացություններ, ուսուցանվող-
ներին պարբերաբար ծանոթացնել գիտության մեթոդներին, 
զարգացնել նրանց մտքի ինքնուրույնությունը ստեղծագործա-
կան խնդիրների օգնությամբ: Այս ուղղություններում հստակ 
ցույց էր տրվում դասավանդման նպատակը, բայց ոչ ուսուցման 
գործընթացը, նպատակին հասնելու ուղիներն ու միջոցները: 
Հետագայում Մ. Ն. Սկատկինը, վերլուծելով ուսուցման գործըն-
թացի ակտիվացմանն ուղղված հետազոտությունները, ուշադ-
րությունը կենտրոնացնում է նորարար մանկավարժների փոր-
ձի վրա՝ որպես նոր ուղղություն դիդակտիկայում17:  

Ուսուցման ակտիվ մեթոդների զարգացման մեջ իրենց 
ներդրումն են ունեցել Ա. Մ. Մատյուշկինը, Տ. Վ. Կուդրյավցևը, 
Մ. Ի. Մախմուտովը, Ի. Յա. Լերները, Մ. Մ. Լևինը և ուրիշներ: 
Բայց ակտիվ մեթոդների տվյալ հետազոտություներն անցկաց-
վել են դպրոցական ուսուցման նյութի վրա, ինչը դժվարացնում 
է դրանց ներդրումը բուհում, քանի որ պահանջվում է այդ մե-
թոդների որոշակի հարմարեցում բուհական կրթության համա-
կարգին: Ա. Մ. Մատյուշկինն իր մոտեցումներում հիմնավորել է 
ուսուցանվողների ուսումնական գործունեության բոլոր տեսակ-
ներում ակտիվ մեթոդների կիրառման անհրաժեշտությունը, 
ներմուծել է երկխոսային խնդրահարույց ուսուցման հասկա-
ցությունը, որն, ըստ նրա, առավել ամբողջական է ներկայաց-
նում դասավանդողի և ուսուցանվողների համատեղ գործու-
նեության բովանդակությունը, նրանց փոխադարձ ակտիվութ-

17 М. И. Махмутов, Проблемное обучение. М., 1975. 
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յունը «սուբյեկտ-սուբյեկտային» հարաբերությունների շրջա-
նակներում18:  

Ուսուցման ակտիվ մեթոդների ելակետային դրույթներից է 
գործունեության առարկայական բովանդակության հայեցա-
կարգը, որը մշակվել է Ա. Ն. Լեոնտևի կողմից: Ըստ այս մո-
տեցման՝ ճանաչողությունը գործունեություն է, որն ուղղված է 
առարկայական աշխարհի յուրացմանը: Հետևաբար այն ա-
ռարկայական գործունեություն է: Մտնելով կոնտակտի մեջ ար-
տաքին աշխարհի առարկաների հետ՝ մարդը ճանաչում է 
դրանք և հարստանում ինչպես աշխարհի ճանաչման, այնպես 
էլ նրա վրա ազդեցության գործնական փորձով19:  

Բուհի պայմաններում ուսուցման ակտիվ մեթոդների կի-
րառմամբ ուսումնական գործընթացը հիմնվում է ուսուցման 
համադիդակտիկ սկզբունքների ամբողջության վրա՝ ներա-
ռելով Ա. Ա. Բալաևի առաջադրած դրույթները20:  

Բուհական կրթության կարևորագույն սկզբունքներից է բո-
վանդակության և ուսուցման մեթոդի միջև հավասարակշռութ-
յունը՝ հաշվի առնելով ուսանողների պատրաստվածությունը և 
պարապմունքի թեման: Կարևորվում է մոդելավորման սկզբուն-
քը, ըստ որի՝ ուսումնական գործընթացի մոդել է ուսումնական 
պլանը: Նրանում արտացոլվում են ուսուցման նպատակներն ու 
խնդիրները, միջոցներն ու մեթոդները, պարապմունքների ըն-
թացակարգը, ձևակերպվում են հարցերն ու խնդիրները, որոնք 

18 А. М. Матюшкин, Активные проблемы психологии высшей школы. 
М., 1977. 

19 А. H. Леонтьев, Деятельность, сознание, личность, М., Поли-
тиздат, 1975. 

20 А. А. Балаев, Активные методы обучения. М., 1986. 
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լուծում են ուսանողներն ուսուցման ընթացքում: Դասավանդո-
ղին անհրաժեշտ է նաև մոդելավորել վերջնարդյունքը, այ-
սինքն՝ ուսումն ավարտած «ուսանողի մոդելը»: Մուտքային վե-
րահսկողության սկզբունքը ենթադրում է, որ անհրաժեշտ է ու-
սումնական գործընթացը նախապատրաստել ուսանողների 
պատրաստվածության առկա մակարդակին՝ նրանց հետաքրք-
րությունները հաշվի առնելով: Սա հնարավորություն է տալիս 
առավելագույն արդյունավետությամբ հստակեցնել ուսումնա-
կան ծրագրի բովանդակությունը, վերանայել ուսուցման ընտր-
ված մեթոդները, որոշել ուսանողների ինքնուրույն աշխատան-
քի բնույթն ու ծավալը, փաստարկներով հիմնավորել ուսուցման 
արդիականությունը և դրանով իսկ առաջացնել սովորելու ցան-
կություն: Կարևորվում է նաև ուսուցման բովանդակության ու 
մեթոդների՝ նպատակներին համապատասխանության 
սկզբունքը: Ուսումնական նպատակին հասնելու համար դասա-
վանդողին անհրաժեշտ է ընտրել ուսանողների ուսումնական 
գործունեության այնպիսի տեսակներ, որոնք առավել են հա-
մապատասխանում կոնկրետ թեմայի ուսումնասիրմանն ու 
խնդիրների լուծմանը: «Խնդրայնության» սկզբունքը ենթադ-
րում է պարապմունքների այնպիսի կազմակերպում, երբ ուսա-
նողներն իմանում են նոր բան, ձեռք են բերում գիտելիքներ և 
կարողություններ՝ հաղթահարելու դժվարություններն ու խոչըն-
դոտները, որոնք ծագում են պրոբլեմային ուսուցումից: «Բա-
ցասական փորձի» սկզբունքը խոսում է այն մասին, որ պրակ-
տիկ գործունեության մեջ հաջողության հետ մեկտեղ թույլ են 
տրվում նաև սխալներ, այդ պատճառով անհրաժեշտ է մար-
դուն սովորեցնել խուսափել սխալներից: ՈՒսուցման կարևորա-
գույն սկզբունքներից մեկը «պարզից դեպի բարդը» գնալն է: 
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Պարապմունքները պլանավորվում և կազմակերպվում են՝ հաշ-
վի առնելով ուսումնական նյութի աճող բարդությունը և նրա 
յուրացման համար կիրառվող մեթոդները: ՈՒսանողների ճա-
նաչողական ակտիվության աղբյուրներից մեկը ուսումնական 
նյութի նորությունն է, որով էլ հիմնավորվում է անընդհատ նո-
րացման սկզբունքը: Ուսուցման ակտիվ մեթոդների կիրառման 
սկզբունքներից է կոլեկտիվ գործունեության կազմակերպումը, 
որն ուղղված է ուսանողների խմբային գործունեության ընդու-
նակության զարգացմանը: «Առաջ անցնող» ուսուցման 
սկզբունքը հոգեբանության մեջ անձի զարգացման հիմնական 
գործոններից մեկն է: «Մեկ քայլ առաջ» ուսուցման մասին խո-
սել է Լ. Ս. Վիգոտսկին: Քննարկելով անձի զարգացման հար-
ցը՝ Լ. Ս. Վիգոտսկին առանձնացնում է հոգեկան զարգացման 
երկու հիմնական մակարդակներ՝ ակտուալ զարգացման գոտի 
և մերձակա զարգացման գոտի: Զարգացման ակտուալ գոտին 
իր մեջ ներառում է գործողությունները, որոնք առկա են երե-
խայի հոգեկանում տվյալ պահին, այն, ինչ երեխան կարող է ա-
նել ինքնուրույն: Զարգացման մերձակա գոտին ընդգրկում է 
այն խնդիրները, որոնք երեխան այսօր կարողանում է իրակա-
նացնել մեծահասակի օգնությամբ, իսկ վաղը՝ ինքնուրույն: Ան-
ձի զարգացման տեսանկյունից կարևորվում է այն, որ ուսուցու-
մը հիմնված լինի զարգացման մերձակա գոտու վրա: Լ. Ս. Վի-
գոտսկին համարում է, որ ուսուցումն իր հետևից տանում է 
զարգացումը, սակայն, միևնույն ժամանակ, այն պետք է շատ 
կտրված չլինի իրականությունից, շատ առաջ չանցնի երեխայի 
զարգացումից: Հնարավոր չէ հասնել արդյունքի այն ուսուցման 
դեպքում, որը կտրված է անձի զարգացման մակարդակից: Ան-
ձի զարգացման համար կարևոր է, որ ուսուցումը ոչ թե զար-
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գացման մակարդակին հավասար շարժվի, այլ մեկ քայլ առաջ, 
բայց ոչ ավելի: Ըստ հեղինակի՝ հոգեկանի զարգացման շար-
ժիչ ուժն ուսուցումն է, սակայն ուսուցումն ու զարգացումը տար-
բեր գործընթացներ են21:  

Ուսուցման ակտիվ մեթոդների սկզբունքներից է ուսուցման 
«ժամանակի տնտեսումը»: Նման մեթոդները հնարավորութ-
յուն են տալիս տնտեսել գիտելիքների ձեռքբերման և հմտութ-
յունների ու կարողությունների ձևավորման վրա ծախսվող ժա-
մանակը: «Ելքային վերահսկողության» սկզբունքը ենթադ-
րում է ուսուցման ակտիվ մեթոդների կիրառում գիտելիքների 
ստուգման գործընթացում՝ ստուգողական գործնական խնդիր-
ներ, պրոբլեմային խնդիրներ և իրավիճակներ: Դրանք կարող 
են լինել անհատական և խմբային22:  

Այսպիսով՝ պրոբլեմային և զարգացնող ուսուցման միջոց է 
ակտիվ ուսուցումը, որի մեթոդների կիրառումը թույլ է տալիս 
ուսանողների մոտ ձևավորել այնպիսի ընդունակություններ, 
ինչպիսիք են ընդհանրացումներ կատարելը, մտքի ինքնուրույ-
նությունը, ուսումնական նյութում գլխավորն առանձնացնելու 
ընդունակությունը և այլն: Ակտիվ մեթոդների կիրառումը բու-
հական համակարգում անհրաժեշտ պայման է բարձր որակա-
վորում ունեցող մասնագետների պատրաստման համար:  
Դրանք թույլ են տալիս ձևավորել ուսանողների գիտելիքները, 
կարողությունները, հմտությունները՝ նրանց ակտիվ ուսումնա-
ճանաչողական գործունեության մեջ ներառելու ուղով: 

21 Л. С. Выготский, Мышление и речь, М.-Л., Соцэкгиз, 1934. 
22 А. А. Балаев, Активные методы обучения. М., 1986. 
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1.3. Հոգեբանական ուսուցման  
ակտիվ մեթոդները 

 
Ճանաչողական գործունեության ակտիվացման, ուսուցան-

վողների ինքնուրույնության և ստեղծարարության զարգացումը 
եղել և մնում է մանկավարժության ու հոգեբանության արդիա-
կան խնդիրներից մեկը: Ժամանակակից կրթության նպատա-
կը կոմպետենցիաներ ձևավորելն է, որն էլ նպաստում է մարդու 
գործունեությանն ու շփման պատրաստակամությանը: Սա են-
թադրում է դիդակտիկ և հոգեբանական պայմանների ստեղ-
ծում, որոնցում ուսուցանվողը՝ իբրև ուսուցման սուբյեկտ, կա-
րող է դրսևորել ոչ միայն ինտելեկտուալ և ճանաչողական ակ-
տիվություն, այլ նաև իր անձնային սոցիալական դիրքորոշումը, 
անհատականությունը: Կախված ուսումնական գործընթացում 
ուսուցանվողների ճանաչողական ակտիվության մակարդա-
կից՝ առանձնացնում են պասիվ և ակտիվ ուսուցում: 

  Պասիվ ուսուցման դեպքում ուսուցանվողը հանդես է 
գալիս ուսումնական գործունեության օբյեկտի դերում: Նա 
պետք է յուրացնի և վերարտադրի ուսումնական նյութը: Սովո-
րաբար դա տեղի է ունենում դասախոսություն-մենախոսութ-
յան, գրականության ընթերցման, ցուցադրման միջոցով: Ուսու-
ցանվողներն այս դեպքում, որպես կանոն, չեն համագործակ-
ցում և չեն իրականացնում ինչ-որ խնդրահարույց, որոնողա-
կան աշխատանքներ: Այնինչ ակտիվ ուսումնաճանաչողական 
գործընթացի մեջ ուսանողների ներառումը կապված է տարաբ-
նույթ հնարների և մեթոդների կիրառման հետ, որոնք ընդհան-
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րացված ստացել են ուսուցման ակտիվ մեթոդներ անվանումը:
 Դրանք ուսանողների ուսումնաճանաչողական գործու-
նեության ակտիվացման միջոցներ են, որոնք նյութի յուրաց-
ման գործընթացում նրանց մղում են ակտիվ մտավոր և գործ-
նական գործունեության, երբ ակտիվ են ոչ միայն դասավանդո-
ղը, այլ նաև ուսանողները23:  

 Ակնհայտ է, որ ակտիվ ուսուցման դեպքում սովորողն 
ավելի մեծ չափով դառնում է ուսումնական գործունեության 
սուբյեկտ, երկխոսության մեջ է մտնում դասավանդողի հետ, 
ակտիվորեն մասնակցում է ճանաչողական գործընթացին՝ լու-
ծելով ստեղծագործական, որոնողական խնդիրներ: Խնդիրնե-
րի լուծման ընթացքում իրականացվում է ուսուցանվողների փո-
խազդեցություն զույգերով կամ խմբերով: 

 Գոյություն ունեն ուսուցանվողների ակտիվության աղբ-
յուրների որոշման տարբեր մոտեցումներ: Տ. Ս. Պանինան 
նշում է, որ ճանաչողական ակտիվությունն անձնային որակ է, 
որը ձեռք է բերվում, ամրապնդվում ու զարգացվում է հատուկ 
կազմակերպված ճանաչողական գործընթացում՝ հաշվի առնե-
լով ուսուցանվողների անհատական և տարիքային առանձնա-
հատկությունները24: Հետազոտողների մեկ այլ խումբ համա-
րում է, որ ակտիվության աղբյուրը գտնվում է մարդուն շրջա-
պատող բնական միջավայրում, և դիտարկում են գործոնները, 
որոնք խթանում են ուսուցանվողների ակտիվությունը: Նման 
գործոնների թվին դասվում են ճանաչողական և մասնագիտա-

23 А. М. Смолкин, Методы активного обучения. М., 1991, с. 30.  
24 Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова, Современные способы активизации 

обучения. 4-е изд., стер. М., 2008, 176 с. 
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կան հետաքրքրությունը, ուսումնական-ճանաչողական գործու-
նեության ստեղծարար բնույթը, պարապմունքների անցկաց-
ման խաղային բնույթը, վերը նշված գործոնների հուզական 
ազդեցությունը:  

Երրորդ մոտեցումն ակտիվության աղբյուրները կապում է 
դասավանդողի անձի և նրա աշխատանքի միջոցների հետ: 
Որպես ուսուցման ակտիվացման մեթոդներ՝ այստեղ առանձ-
նացվում են խնդրայնությունը, փոխադարձ ուսուցանումը, հե-
տազոտումը, անհատականացումն ու ինքնաուսուցանումը, 
ինքնավերահսկման և ինքնակարգավորման մեխանիզմը, մո-
տիվացիայի նոր տեսակների ակտիվացումը, ուսուցանվողների 
զինումը գործունեության, գիտելիքների, կարողությունների յու-
րացման արդյունավետ միջոցներով25: 

Մի շարք հետազոտողների (Բ. Ց. Բադմաև, Մ. Նովիկ,  
Ս. Դ. Սմիրնով, Լ. Գ. Սեմուշինա, Ն. Գ. Յարոշենկո և ուրիշ-
ներ) համոզմամբ ուսուցման ակտիվ մեթոդներ են նրանք,  
որոնք դիրքորոշում են սուբյեկտին՝ցուցաբերելու մեծ ակտի-
վություն ուսումնական գործընթացում26: 

 Դրանց թվին Ո. Յա. Լյաուդիսը, Բ. Ց. Բադմաևը դա-
սում են ծրագրավորված, պրոբլեմային, ինտերակտիվ (կոմու-
նիկատիվ) ուսուցման մեթոդները27:  

25 С. И. Смирнов, Технологии в образовании // Высшее образование 
в России. № 1, 1999, с. 109-112. 

26 Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова, Современные способы активизации 
обучения. 4-е изд., стер. М., 2008, 176 с. 

27 Б. Ц. Бадмаев, Методика преподавания психологии: Учеб.-метод, 
пособие для преподават. и аспирантов вузов. М., Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 1999, 304 с. 
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Հետազոտողների մեկ այլ խումբ էլ ակտիվության աղբյուրը 
տեսնում է դասավանդողի և դասավանդվողների փոխհարա-
բերության և փոխազդեցության ձևերում՝ ենթադրելով, որ ու-
սուցանվողների ինքնաուսուցման ակտիվության զարգացման 
խնդիրը հաջող լուծվում է ինտերակտիվ ուսուցման շրջանակ-
ներում (Ե. Բ. Կորոտաև, Մ. Բ. Կլարին և ուրիշներ)28: 

 Ինտերակտիվն  ակտիվ սոցիալ-հոգեբանական ուսուց-
ման ժամանակակից ուղղություններից մեկն է: «Ինտերակցիա» 
հասկացությունը (անգլ. «Interaction» - փոխազդեցություն բա-
ռից) ծագել է սոցիոլոգիայում և սոցիալական հոգեբանությու-
նում: Սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմը դիտարկում է, որի հիմնա-
դիրն է Ջ. Միդը, անձի զարգացումը և կենսագործունեությունը, 
մարդու կողմից իր «Ես»-ի ստեղծումը այլ մարդկանց հետ 
շփման և փոխազդեցության իրավիճակներում: Հոգեբանութ-
յան մեջ ինտերակցիան հասկացվում է որպես ինչ-որ բանի փո-
խազդեցություն (օրինակ՝ համակարգչի, գրքի) կամ ինչ-որ մե-
կի (մարդու) հետ29: 

Տ. Ս. Պանինան ինտերակտիվ ուսուցումը դիտարկում է 
որպես ճանաչման միջոց, որն իրականացվում է ուսուցանվող-

28 М. В. Кларин, Инновации в мировой педагогике: обучение на 
основе исследования, игры, дискуссии. (Анализ зарубежного опыта). 
Рига: НПЦ «Эксперимент», 1995, 176 с. 

Б. И. Коротяев, Педагогика как совокупность педагогических 
теорий. М., Просвещение, 1986, 95 с. 

29 Дж. Г. Мид, Избранное: Сб. переводов / РАН. ИНИОН. Центр 
социал. научн.-информ. исследований. Отд. социологии и социал. Пси-
хологии; Сост. и переводчик В. Г. Николаев. Отв. ред.  Д. В.  Ефременко. 
М., 2009, 290 с.  
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ների համատեղ գործունեության ձևերում: Հենց դա է ինտե-
րակտիվ մեթոդների էությունը, համաձայն որի՝ ուսուցումը տե-
ղի է ունենում բոլոր ուսանողների և դասավանդողների փո-
խազդեցության գործընթացում30: 

Ուսուցման ակտիվ մեթոդը ուսուցանվողների և դասավան-
դողի փոխազդեցության կազմակերպման ձև է, որի դեպքում 
նրանք փոխազդում են պարապմունքի ընթացքում, և ուսուցան-
վողներն այստեղ պասիվ ունկնդիր չեն, այլ պարապմունքի ակ-
տիվ մասնակիցներ31 (տե՛ս նկար 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Նկար 1 

30 Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова, Современные способы активизации 
обучения. 4-е изд., стер. М., 2008, 176 с. 

31 П. И. Образцов, В. М. Косухин, Дидактика высшей военной 
школы, 2004. 

Ուսուցանվող 

 

Ուսուցանվող 

Ուսուցանվող 

Դասավանդող 
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Ինտերակտիվ մեթոդներն ապահովում են ուսուցանվողնե-
րի շփումը ոչ միայն մանկավարժի, այլ միմյանց հետ: Ակտիվ 
սոցիալ-հոգեբանական ուսուցման մեթոդների հիմքում ընկած 
է ինտերակտիվ ուսուցման մոդելը32 (տե՛ս նկար 2): 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
Նկար 2 

 
Դասավանդողի ակտիվությունն իր տեղը զիջում է ուսա-

նողների ակտիվությանը, ասել է թե՝ դասավանդողի խնդիրը 
մնում է նրանց նախաձեռնողականության համար պայմաննե-
րի ստեղծումը: Դասավանդողը կարգավորում է ուսումնադաս-
տիարակչական գործընթացը և զբաղվում է նրա համալիր 
կազմակերպմամբ՝ որոշելով ընդհանուր ուղղվածությունը, կա-
ռավարելով նախատեսված աշխատանքների պլանի կատար-
ման ժամանակն ու կարգը, իրականացնելով խորհրդատվութ-

32 П. И. Образцов, В. М. Косухин, Дидактика высшей военной 
школы, 2004. 

Դասավանդող 

Ուսուցանվող 

 

Ուսուցանվող 

 

Ուսուցանվող 
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յուն, բացատրելով բարդ տերմինները, ինչպես նաև օգնում է 
լուրջ դժվարությունների դեպքում: 

Իրականացված տեսական վերլուծությունների արդյուն-
քում մենք առաջ ենք քաշել մեր կողմից մշակված ուսուցման 
մոդելը, որում դասավանդողն ու ուսուցանվողները ներկայաց-
ված են հավասարապես, և նրանք ուսուցման գործընթացում 
կարող են հավասար ակտիվություն դրսևորել: Մեր կողմից ա-
ռաջարկվող ուսուցման մոդելը ներկայացված է նկար 3-ում: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Նկար 3 

 
 
Գոյություն ունեն ակտիվ սոցիալ-հոգեբանական ուսուց-

ման մեթոդների տարբեր դասակարգումներ: Ստորև կներկա-
յացնենք դրանցից հիմնականները: 

Ն. Վ. Մատյաշն առաջարկում է առանձնացնել սոցիալ-հո-
գեբանական ուսուցման ակտիվ մեթոդների երեք հիմնական 
տեսակներ՝ սոցիալ-հոգեբանական թրեյնինգ, խմբային բանա-
վեճ, խաղային մեթոդներ: Մեթոդների բաժանումը խմբերի 

Դասա-
վանդող 

Ուսու-
ցանվող 

Ուսու-
ցանվող 

 

Ուսու-
ցանվող 
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պայմանական է, քանի որ դրանք փոխկապակցված են և 
փոխլրացնող33:  

Այդ պատճառով ակտիվ սոցիալ-հոգեբանական ուսուցման 
մեթոդների դասակարգման մեջ կարելի է առանձնացնել երկու 
հիմնական մոտեցումներ: Ըստ առաջին մոտեցման՝ խմբային 
ակտիվ սոցիալ-հոգեբանական ուսուցումը որպես հիմնական 
միջոց օգտագործում է թրեյնինգը, խմբային բանավեճը և իմի-
տացիոն խաղերը՝ որպես առանձին ինքնուրույն մեթոդներ, ո-
րոնք ունեն որակական առանձնահատկություններ և կիրառ-
ման կանոններ: Գործնականում այս մեթոդները կարող են կի-
րառվել ինչպես առանձին, այնպես էլ միաժամանակ: Դասա-
կարգման երկրորդ մոտեցման դեպքում սոցիալ-հոգեբանա-
կան թրեյնինգը դիտարկվում է որպես հիմնական մեթոդ, իսկ 
խմբային բանավեճն ու իմիտացիոն խաղերը՝ մեթոդական 
հնարներ, որոնք չունեն ինքնուրույն նշանակություն. նրանց 
անկախ կիրառումը սահմանափակ է:  

Տ. Ս. Պանինան և Լ. Ն. Վավիլովան ինտեգրատիվ ուսուց-
ման մեթոդներին դասում են էվրիստիկ զրույցը, պրեզենտա-
ցիաները, «ուղեղային գրոհը», «կլոր սեղանի» մեթոդը, «գոր-
ծարար խաղերի» մեթոդը, գործնական աշխատանքների 
մրցույթները, դերային խաղերը, թրեյնինգները, ստեղծագոր-
ծական խնդիրների կոլեկտիվ լուծումները, քեյս-մեթոդը, գործ-
նական անհատական և խմբային վարժությունները, արտադ-
րական գործընթացների մոդելավորումը, հատուկ տեսաձայ-

33 Н. В. Матяш, Методы активного социально-психологического 
обучения, Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., стер. 
М., Академия, 2010, 96 с. 
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նագրությունների քննարկումները, հրավիրված մասնագետնե-
րի հետ հանդիպումները և այլն34:  

Ս. Վ. Յարեմչուկն առաջարկում է հետևյալ դասակար-
գումը35. 

1. ակտիվ մեթոդներ, որոնք ուղղված են գիտելիքների 
ձևավորմանը՝ «ակտիվ դասախոսություններ», ուսուցման կոո-
պերատիվ մեթոդներ, 

2. ակտիվ մեթոդներ՝ ուղղված պատկերացումների և դիր-
քորոշումների ձևավորմանը՝ բանավեճեր, կոնկրետ իրավի-
ճակների վերլուծության մեթոդ, 

3. ակտիվ մեթոդներ՝ ուղղված կարողությունների և հմ-
տությունների ձևավորմանն ու կատարելագործմանը՝ դերային 
խաղեր, իմիտացիոն խաղեր, մեծ խաղեր:  

Այսպիսով՝ հատուկ սոցիալ-հոգեբանական գիտելիքների 
յուրացման գործընթացում տեղի է ունենում ուսուցանվողների 
պարտադիր փոխազդեցություն: Այդ փոխազդեցությունը կրում 
է ոչ թե փուլային, այլ շարունակական բնույթ, քանի որ կազ-
մում է թրեյնինգային պարապմունքի հիմնական բովանդա-
կությունը:  

Ակտիվ սոցիալ-հոգեբանական ուսուցման մեթոդների ա-
ռավելություններին դասվում են՝ 

34 Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова, Современные способы активизации 
обучения. 4-е изд., стер. М., 2008, 176 с. 

35 С. В. Яремчук, Методология и методика психолого-педагогических 
исследований, Учебно-методическое пособие для студентов 
дистанционной формы обучения специальности «Дошкольная 
педагогика и психология». Комсомольск-на-Амуре, 2006. 
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 մասնակիցների ակտիվության բարձր մակարդակն 
ամբողջ պարապմունքի ընթացքում, 

 նրանց շփման մեջ նոր արժեքային կողմնորոշումների 
և դիրքորոշումների ձևավորումը, որոնք նպաստում են 
անձի ինքնաբացահայտմանն ու ինքնիրացմանը, 

 մասնակիցների կողմից խմբում աշխատանքի հմ-
տությունների ձեռքբերում, 

 նրանց ակտիվ սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշման, 
խնդիրների նկատմամբ սեփական վերաբերմունքի 
ստեղծում, 

 տարբեր դժվար, խնդրահարույց իրավիճակների 
նկատմամբ «հոգեբանական իմունիտետի» մշակում36:  

Ուսուցման ակտիվ մեթոդներից առավել լայն տարածում 
ունի համագործակցային ուսումնառությունը: Համագործակցա-
յին ուսումնառությունը դասավանդման համակարգված, կանո-
նակարգված ռազմավարություն է, որի դեպքում ուսուցանվող-
ների փոքր խմբերը համատեղ աշխատանք են ծավալում ընդ-
հանուր որևէ նպատակի իրագործման կամ խնդրի լուծման հա-
մար: Այն համատեղ ուսումնառության տեսակ է: Ներառում է 
խմբային ուսումնառության բազմապիսի տարբերակներ, ինչ-
պիսին են համագործակցային ուսուցումը հասակակիցների 
խմբերում, ուսուցանող-ուսուցանվող հետազոտական ծրագրի 
իրականացումը, «բզզացող» խմբերով կարճաժամկետ աշխա-
տանքը, սովորողների համայնքների կազմակերպումը և այլն: 
Համագործակցային ուսուցման մասին առաջինը խոսել է Ջոն 

36 Р. А. Кутбиддинова, Методы активного социально-психологи-
ческого обучения: учебно-методическое пособие / Р. А. Кутбиддинова. 
Южно-Сахалинск: из-во СахГУ, 2014, 136 с. 
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Դյուին, ով, ընդգծելով կրթության կարևորությունը, այն դի-
տարկում է որպես ուսուցման այնպիսի կառուցակարգ, որը քա-
ղաքացիներին սոցիալ-ժողովրդավարական հասարակարգում 
համագործակցության սկզբունքներով ապրելու ունակություն-
ներ է տալիս: Համագործակցային ուսուցման պատմության 
մյուս կարևոր դեմքը սոցիալ-հոգեբանության մասնագետ Քըրթ 
Լևինն է, որը 1930-40-ական թվականներին ժողովրդավարա-
կան խմբերի ղեկավարների և անդամների վարքագիծը հաս-
կանալու գործում կարևորել է խմբային աշխատանքի դինամի-
կայի նշանակությունը: Հետագայում Մորթոն Դոյչը, որը Լևինի 
աշակերտներից էր, Մասսաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստի-
տուտում իր ուսուցչի «դաշտային տեսության» հիման վրա մշա-
կեց համագործակցության և մրցակցության տեսությունը37:  

Համագործակցային ուսուցման մեթոդի միջոցով վարվող 
դասերը բնորոշվում են հետևյալ առանձնահատկություններով. 

1. ուսումնական նպատակների իրականացման համար ու-
սուցանվողներն աշխատում են թիմերով, 

2. թիմերում ընդգրկված են ուժեղ, միջին և թույլ ուսուցան-
վողներ, 

3. խրախուսվում է ամբողջ խումբը և ոչ թե որևէ անհատ: 
Համագործակցային ուսուցման մեթոդով դասերը վարելու 

վեց հիմնական քայլերն են՝ 
1. սահմանել դասի նպատակները,  
2. ապահովել սովորելու շահագրգռվածության (շարժառի-

թի, դրդապատճառի ստեղծում), 

37 К. Левин, Теория поля в социальных науках / [Пер. Е. Сурпина]. - 
СПб., Речь, 2000. 
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3. մատուցել տեղեկատվություն, 
4. տրոհել աշակերտներին թիմերի, 
5. կազմակերպել ուսուցչի աջակցությամբ աշակերտների 

թիմային աշխատանքը, 
6. ներկայացնել թիմային աշխատանքի վերջնական արդ-

յունքը38:  
 Ակտիվ սոցիալ-հոգեբանական ուսուցման մյուս մեթոդը 

քննարկումը, բանավոր հարցուպատասխանների և քննար-
կումների վարումն է: Դասավանդողի անցկացրած կրկնողութ-
յունը, բանավոր հարցուպատասխանը և քննարկումները առա-
ջադիմության բարձր մակարդակ ապահովող ակտիվ դասա-
վանդման եղանակի կարևոր բաղադրիչներն են: ՈՒսումնա-
կան նյութի շուրջ դասավանդող-դասավանդվող զրույցը կարե-
լի է անցկացնել տարբեր կաղապարներով: Մի կողմից վար-
ժանքի կամ արագ ընթացքով կրկնության անցկացումն է, որի 
նպատակը աշակերտների կողմից նյութի մանրամասների յու-
րացման ստուգումն ու ամրապնդումն է: Այս դեպքում շեշտը 
դրվում է «Ճիշտ պատասխաններ» ստանալու, ինչպես նաև ա-
րագ և աշխույժ ընթացքի վրա: Մյուս կողմից՝ կարող է լինել 
քննարկում, որի նպատակը ճանաչողական առավել բարձր մա-
կարդակի ապահովումն է: Ուսուցանվողներին քննադատական 
կամ ստեղծագործական մտածողության մղելու համար հարկա-
վոր են այնպիսի հարցեր արծարծել, որոնք բազմազան ու 

38 Սիրամարգ Վարդումյան, Լիլիթ Հարությունյան, Նինա Ջաղին-
յան, Գարի Վարելլա. Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ. 
Տեսություններ, մեթոդներ, գնահատում, Ձեռնարկ մանկավարժների և 
ուսանողների համար, Եր., «Նոյյան տապան» հրատ., 2003, 404 էջ,  
էջ 176: 
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տարբեր պատասխանների հնարավորություն են ընձեռում և 
ճանաչողական առավել բարձր մակարդակ են ապահովում: 
Կրկնության և քննարկման միջին օղակներն են հարցուպա-
տասխանի վրա հիմնված միջոցառումները, որոնք տարբեր ա-
րագություն և հարցի իմացության տարբեր մակարդակներ են 
պահանջում: Դրանք ընդգրկում են հարցի և պատասխանի ո-
րոշակի հատվածներ, ինչպես նաև դասավանդողի կողմից 
կազմակերպվող այնպիսի գործողություններ, որոնք բնութագր-
վում են որպես «նյութի քննարկում» կամ «տեքստի մեկնաբա-
նում»: Այս մեթոդի կիրառման դեպքում հարցերն ուսուցանվո-
ղին պետք է մղեն նյութի ակտիվ յուրացմանը: Հարցերը պետք 
է կենտրոնացած լինեն նյութի կարևորագույն բաղադրիչների 
վրա և ուսուցանվողների մտածողությունն ուղղորդեն դեպի ա-
ռավել ծանրակշիռ հասկացություններ: Գոյություն ունեն 
քննարկման տարբեր ձևեր, և ընտրված մոտեցումը պետք է 
արտացոլի դասավանդողի նպատակը և դասավանդվողների 
բնավորությունը39:  

 Պրոբլեմային ուսուցում – ուսումնառություն. ուսուց-
ման այս տեսակի հիմքում ուսուցանվողի հետազոտության ու 
հարցադրման ելակետ հանդիսացող իրական և իմաստալից ի-
րավիճակի առաջադրումն է: Խնդրակենտրոն ուսուցումը կազ-
մակերպվում է կենտրոնական խնդրի, խմբային աշխատանքի, 
արձագանքի, լսարանային քննարկման, հմտությունների զար-
գացման և վերջնարդյունքների ամփոփման շուրջ: Դասավան-
դողը կազմակերպում և ղեկավարում է գործողությունների այս 
պարբերաշրջանը, հմտություններ սովորեցնում այդ համա-

39 А. Н. Алехин, Общие методы обучения в школе. К., Радянська 
школа, 1983, 244 с. 
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տեքստի շրջանակներում: Ուսուցանվողներին հրավիրելով յու-
րովի ներդրում ունենալու ուսումնառության գործընթացում՝ այս 
մեթոդը գործուն, ակտիվ ուսումնառության հնարավորություն է 
ընձեռում նաև միավորել տարբեր տարրեր, օրինակ՝ դեպքի ու-
սումնասիրություններ, խմբային աշխատանք, խնդիրների հան-
գուցալուծում, սոկրատեսյան մեթոդ և լսարանային քննարկում: 
Հարցերի հիման վրա խնդիրների հանգուցալուծման ռազմա-
վարություններ յուրացնելու միջոցով ուսուցանվողներն առավել 
արդյունավետ մտածողներ ու սովորողներ են դառնում40:  

Այս մեթոդի կիրառման դեպքում անհրաժեշտ են խնդիր-
ների հանգուցալուծման՝ հարցերի միջոցով ուղղորդվող ռազ-
մավարություններ, որոնք բնորոշվում են հետևյալ հատկանիշ-
ներով. 
 Համապարփակ: Միտքն ուղղորդում են դեպի համա-

պատասխան բոլոր փոփոխականների, տեսանկյուննե-
րի և տեղեկատվության քննարկում: 

 Հարմարեցվող: Հնարավոր է համապատասխանել ու-
նակության և ուսումնական ծրագրերի տարբեր մակար-
դակներ ունեցող ուսուցանվողների պահանջներին: 

 Զատորոշող: Դրանք պետք է համապատասխանեն 
տարբեր իրավիճակների պահանջներին: 

 Արդյունավետ: Կիրառելիս ստացվում է արդյունք, որո-
շում, վճիռ կամ եզրահանգում: 

 Փոխանցելի: Այս ռազմավարությունները հնարավոր է 
սովորեցնել աշակերտներին, որպեսզի հարցադրումներ 

40 В. Т. Кудрявцев, Проблемное обучение. М., 1991. 
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կատարեն41: Պետք է բավականաչափ բարդ լինեն խն-
դիրների և երկընտրանքների լայն շրջանակ հանգուցա-
լուծելու համար, բայց և միաժամանակ պետք է բավա-
կանաչափ պարզ լինեն, որպեսզի դրանք կիրառվեն 
տարիքային տարբեր խմբերի և հմտությունների տար-
բեր մակարդակներ ունեցող անձանց կողմից: Խնդիրնե-
րի հանգուցալուծման ռազմավարությունների մեծ մասը 
նույն մոտեցումն են կիրառում բոլոր իրավիճակներում և 
սովորաբար դրանց շարժիչ, խթանիչ ուժը հարցադրում-
ները չեն: Հարցադրումների միջոցով պետք է հնարա-
վոր լինի ստանալ, վերլուծել տեղեկությունը և հանգել 
տրամաբանված եզրակացությունների: Ի լրումն վերոնշ-
յալի՝ կշռադատված հարցադրումները խթանում են 
մտածողությունն ու ստեղծագործական ուժերը: 

Գաղափարի գիտակցման մեթոդը, որը մշակել է Քորնելի 
համալսարանի պրոֆեսոր Ջոզեֆ Դ. Նովաքը, տեղեկատվութ-
յան կառուցվածքը տեսողական պատկերի միջոցով ներկայաց-
նելու տեխնիկա է, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես են տվյալ ո-
լորտի գաղափարները փոխկապակցվում: Ըստ Դ. Նովաքի՝ 
նոր գաղափարները յուրացվում են կա4մ հայտնագործության 
միջոցով, որը փոքր երեխաների կողմից իրենց առաջին գաղա-
փարներն ու բառերը ձեռք բերելու հիմնական ուղին է, կա4մ նե-
րընկալական ուսումնառության միջոցով, որն իմաստի ընկալ-
ման հիմնական ուղին է դպրոցական երեխաների և չափա-

41 Ս. Վարդումյան, Լ. Հարությունյան, Ն. Ջաղինյան, Գ. Վարելլա, 
Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ. Տեսություններ, 
մեթոդներ, գնահատում, Ձեռնարկ մանկավարժների և ուսանողների 
համար, Եր., «Նոյյան տապան» հրատ., 2003, 404 էջ, էջ 211: 
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հասների համար: Գաղափարի գծագրերը հատկապես օգտա-
կար են գաղափարների ցանցեր ներկայացնելու համար, տվյալ 
դեպքում ոչ միայն հարակից, այլև գծագրի տարբեր հատված-
ներում ներկայացված մտքերը կարող են կապակցվել օղակնե-
րով: Գաղափարների ստացված ցանցը մեծացնում է նոր տե-
ղեկատվությունը ամրակցող հարաբերությունների թիվը, որով 
և ամրապնդում է տեղեկատվության յուրացումը: Համակարգ-
չային ծրագրերը մեծապես կարող են օգնել գաղափարի գծագ-
րերի ստեղծման և պահպանման գործին: Ավտոմատացված 
հարմարանքների միջոցով հնարավոր է բարելավել գծագրերի 
ընդհանուր տեսքն ու միօրինակություն ապահովել: Դրանք 
միաժամանակ կարող են հեշտացնել նյութի ցուցադրումը, ծա-
վալուն և բարդ գաղափարի գծագրերի վերափոխումը, օրի-
նակ՝ գծագրի մասշտաբը փոխելու կամ ավտոմատ վերագծագ-
րելու միջոցով: «Գաղափարի գծագրումը» համալսարանում 
պահանջվող ուսումնառության և մտածողության բազմապիսի 
ձևերի օժանդակ և ամրապնդող միջոց է: Այն կազմելու համար 
անհրաժեշտ է գլխավոր միտքը նշել թղթի մեջտեղում. դա կա-
րող է լինել բառ, նախադասություն կամ իրար հակադրված մի 
քանի հասկացություններ: Այնուհետև, կապակցված գաղա-
փարները պետք է նշել կենտրոնական մտքից ճառագայթող 
ճյուղերին42: Գաղափարի գծագրումը կարելի է համարել ուղե-
ղային գրոհի տարատեսակ: Իրականում դրանք երկուսն էլ 
նպաստում են նոր նյութի, օրինակ, տարբեր մեկնաբանություն-
ների և տեսակետների կուտկմանը:  

42 J. D. Novak, How do we learn our lesson?: Taking students through 
the process. The Science Teacher, 60(3), 50-55. 
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Դասախոսությունը՝ որպես դասավանդման մեթոդ: 
Շատ առումներով ուշագրավ է, որ տեխնոլոգիայի և էլեկտրո-
նային տեխնիկայի մեր դարում պահպանվել է դասավանդման 
սովորական դասախոսության մեթոդը, որն, ըստ էության, 
զրույցի կամ սեմինարի փոխարեն, քննախոսություն է: Դասա-
խոսությունը, թերևս, դասավանդման հնագույն մեթոդն է և հա-
մալսարաններում ու ինստիտուտներում դեռևս ամենալայն տա-
րածումն ունեցող դասավանդման ձևը: Դասախոսելու հմտութ-
յունները հղկելու ուղղությամբ աշխատանք տանելուն զուգահեռ 
դասավանդողը պետք է քննի՝ լսարանի ուսումնառական նպա-
տակների իրագործման տեսակետից արդյո±ք դասախոսությու-
նը դասավանդման լավագույն մեթոդն է, թե± ոչ, քանի որ եթե 
որոշ նպատակների դեպքում արդարացված է դասախոսութ-
յան մեթոդի կիրառումը, ապա այլ նպատակների դեպքում այն 
կարող է անընդունելի լինել: Որպես մանկավարժական ռազ-
մավարություն՝ դասախոսության մեթոդի առավելությունների 
ու թերությունների գիտակցումը կրթության ոլորտի առաջադեմ 
աշխատակցին հնարավորություն է ընձեռում առավել արդյու-
նավետ դասախոսություններ պլանավորել, պատրաստել և մա-
տուցել43: Դասախոսությունը պատրաստելիս հարկավոր է հաշ-
վի առնել ուսուցանվողների ունեցած գիտելիքների պաշարը, 
նրանց ակնկալիքները, ինչպես նաև ուսումնասիրվող թեմայի 
կառուցվածքը: Դասախոսի առաջին որոշումը պետք է լինի դա-
սախոսության թեմայի ընտրությունը: Հաջորդ փուլը տվյալ նյու-

43 Ս. Վարդումյան, Լ. Հարությունյան, Ն. Ջաղինյան, Գ. Վարելլա, 
Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ. Տեսություններ, 
մեթոդներ, գնահատում, Ձեռնարկ մանկավարժների և ուսանողների 
համար, Եր., «Նոյյան տապան» հրատ., 2003, 404 էջ: 
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թի դասավանդման հիմնավորումն է: Այստեղ անհրաժեշտ է 
հստակ սահմանել նպատակները: Հաջորդիվ հարկ է վերլուծել 
լսարանի կազմը և հաշվի առնել իրավիճակի առանձնահատ-
կությունները: Վերլուծությանը հաջորդող քայլը դասախոսութ-
յան նախապատրաստման համար նյութի հայթայթումն է և դա-
սախոսության նախապատրաստումը: Առանձնացվում է նաև 
դասախոսությունները վարելու գործնական փորձերի կատար-
ման փուլը որպես եզրափակիչ: Յուրաքանչուր դասախոսութ-
յուն սովորաբար պարունակում է հետևյալ հիմնական տարրե-
րը՝ ներածական մաս, դասախոսության հիմնական հատված, 
դասախոսության եզրափակում44:  

Ա. Մ. Սմոլկինի կողմից առաջարկվել է ակտիվ ուսուցման 
մեթոդների դասակարգում բուհի համար: Նա առանձնացնում 
է ակտիվ ուսուցման իմիտացիոն մեթոդներ, այսինքն՝ պարապ-
մունքների անցկացման ձևեր, որում ուսումնաճանաչողական 
գործունեությունը կառուցվում է մասնագիտական գործունեութ-
յան իմիտացիայի վրա: Բոլոր մյուս մեթոդները դասվում են ոչ 
իմիտացիոնին. դրանք ճանաչողական գործունեության ակտի-
վացման բոլոր մեթոդներն են, որոնք կիրառվում են դասախո-
սությունների ժամանակ: Իմիտացիոն մեթոդները լինում են 
խաղային և ոչ խաղային: Խաղայիններից են գործնական խա-
ղերը, խաղային նախագծումը, իսկ ոչ խաղայիններից՝ կոնկ-
րետ իրավիճակների վերլուծությունը, իրավիճակային խնդիր-
ների լուծումը և այլն45:  

44 А. А. Вербицкий, Активное обучение в высшей школе: кон-
текстный подход. М., «Высшая школа», 1991. 

45 А. М. Смолкин, Методы активного обучения. М., 1991, с. 30. 
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 Այսպիսով՝ առկա են սոցիալ-հոգեբանական ուսուցման 
ակտիվ մեթոդների բազմաթիվ դասակարգումներ: Սակայն 
այս կամ այն մեթոդների ընտրությունը ինքնանպատակ չէ և բ-
խում է լուծվող կոնկրետ խնդրի առանձնահատկություններից: 
Հարկ է հաշվի առնել, որ ուսուցման ակտիվ մեթոդները բազ-
մագործառական են ուսուցման գործընթացում: Դրանց ընտ-
րությունն ունի իրավիճակային բնույթ, կախված է լուծվող 
խնդրի և տվյալ ուսումնական իրավիճակի առանձնահատկութ-
յուններից: Կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանն 
ուղղված ուսուցման ակտիվ մեթոդների էությունն այն է, որ 
խնդիր է դրվում՝ ուսուցման արդյունքում ուսանողները պետք է 
ոչ միայն ձեռք բերեն գիտելիքներ և ձևավորվեն մասնագիտա-
կան կարողություններ ու հմտություններ, այլ նաև զարգանան 
անձի ստեղծարար և հաղորդակցման ընդունակություններն ու 
այն մասնագիտական կարևոր որակները, որոնց զարգացումը 
ուսուցման նպատակ է:  
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ԳԼՈՒԽ 2. 
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 
 
2.1. Հոգեբանական վարժանքների կազմակերպման  

հիմնական օրինաչափությունները 
 
Սույն ենթագլխում անդրադարձ է կատարվում հոգեբանա-

կան թրեյնինգների էությանը, թրեյնինգային խմբի աշխատան-
քի առավելություններին, սկզբունքներին: Թրեյնինգ եզրույթը 
կիրառվում է մի շարք նշանակություններով՝ ուսուցում, դաս-
տիարակում, վարժանք, վերապատրաստում: 

Սոցիալ-հոգեբանական թրեյնինգ եզրույթը առաջին ան-
գամ ներմուծվել է Մ. Ֆորվեգի կողմից: Խորհրդային հոգեբա-
նության մեջ թրեյնինգը համարվում է ուսուցման ակտիվ մեթոդ 
կամ սոցիալ-հոգեբանական ազդեցություն: Հոգեբանական 
թրեյնինգը հանգամանորեն դիտարկված է Լ. Ա. Պետրովսկու, 
Գ. Ա. Կովալյովի, Գ. Մ. Անդրեևայի, Տ. Վ. Զայցևայի,  
Ա. Ի. Դոնցովի, Գ. Ի. Զախարովի, Ա. Ս. Զոլոտնյակովի,  
Մ. Ռ. Բիտյանովայի, Ի. Վ. Վաչկովի, աշխատանքներում: Անդ-
րադառնանք դրանցից մի քանիսին:  

Գ. Ա. Կովալյովը թրեյնինգը համարում է սոցիալ-հոգեբա-
նական ուսուցման ակտիվ մեթոդ՝ որպես համալիր սոցիալ-դի-
դակտիկ ուղղություն46: 

46 Г. А. Ковалев, Основные направления использования активного 
социального обучения в странах Запада // Психологический журнал. 
1989. № 1. т. 10. с. 127-136. 
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Ըստ Մ. Բիտյանովայի՝ հոգեբանական թրեյնինգն ակտիվ 
ուսուցման ձև է, որը թույլ է տալիս անձին «ինքնաձևավորել» 
հմտություններ և կարողություններ, կառուցել միջանձնային 
հարաբերություններ, արդյունավետ ուսումնական և այլ 
գործունեություն, վերլուծել իրադրությունները իր ու 
գործընկերոջ տեսակետից, զարգացնել իրեն և ուրիշներին 
հասկանալու և ճանաչելու ընդունակությունը գործունեության և 
շփման մեջ47: 

Լ. Ա. Պետրովսկայան դիտարկում է սոցիալ-հոգեբանա-
կան թրեյնինգը ազդեցության միջոց, որն ուղղված է միջանձ-
նային շփման մեջ գիտելիքների, սոցիալական դիրքորոշումնե-
րի, կարողություների և փորձի զարգացմանը, շփման մեջ կոմ-
պետենտության զարգացմանը, հոգեբանական ազդեցութ-
յանը48:  

Ի. Վ. Վաչկովը նշում է, որ թրեյնինգը ոչ միայն ընդունա-
կությունների, այլև տարբեր հոգեկան կառույցների և անձի 
զարգացման մեթոդ է49:  

Ուշագրավ է Տ.Վ. Զայցևայի դիտարկումը, ըստ որի՝ հոգե-
բանական թրեյնինգը մշակութային զենք է, որը կիրառվում է 
նոր վարք ձեռք բերելու համար: Ըստ նրա՝ թրեյնինգը անձի հո-
գեբանական զարգացումն արագացնելու և ինքնիրագործման 

47 М. Р. Битянова, Система развивающей работы школьного 
психолога. Курс лекций. Лекция седьмая. Психологический тренинг как 
форма развивающей работы//Школьный психолог, 2004, № 46, 
http://psy.1september.ru/article.php?ID=200404605 

48 Л. А. Петровская, Теоретические и методические вопросы 
социально-психологического тренинга. М., 1982. 

49 И. Вачков, Основы технологии группового тренинга, учебное 
пособие, М., «Ось-89», 2001, 224 с. 
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միջոց է: Նա նշում է, որ հոգեբանական թրեյնինգն ուղղված է 
այնպիսի խնդիրների լուծմանը, ինչպիսիք են մասնակիցներին 
հաջող վարքի ուսուցանումը, խմբային դինամիկայի տեսության 
հաստատումը, խնդիրների քննարկումը, որոնց բախվել են 
մասնակիցներն իրական պայմաններում՝ օգնելու ստացված 
գիտելիքները կիրառել խմբից դուրս50:  

Ն. Մ. Լեբեդևան, Օ. Վ. Լունևան, Տ. Գ. Ստեֆանենկոն 
գտնում են, որ յուրաքանչյուր թրեյնինգի նպատակը անձի և 
խմբի հոգեբանական բնութագրերի ամբողջության զարգա-
ցումն է, որը բարձրացնում է նրանց կողմից կենսական խնդիր-
ներ լուծելու արդյունավետությունը: Թրեյնինգի հիմնական 
նպատակը անձի սոցիալական ադապտիվության զարգացումն 
է: Ընդ որում հարմարման ներքո նկատի ունեն կրեատիվ ակ-
տիվությունը, այսինքն՝ ոչ թե վարքը վերակառուցել ուրիշներին 
հաճոյանալու համար և իրադրությանը համապատասխան, այլ 
ստեղծագործաբար կառուցել փոխհարաբերությունները շրջա-
պատողների հետ, որոնք կհանգեցնեն առաջադրված նպա-
տակների ձեռքբերմանը51:  

Թրեյնինգն ուսուցման միջոց է, որի շնորհիվ անձը ձեռք է 
բերում նոր գիտելիքներ, հմտություններ, կարողություններ՝ 
ուղղված մասնագիտական գործունեության արդյունավետութ-
յան բարձրացմանը:  

Հարկ է նշել, որ առաջին թրեյնինգային խմբերը, որոնք 
ուղղված էին շփման մեջ կոմպետենտության բարձրացմանը, 

50 Т. В. Зайцева, Теория психологического тренинга, СПб, Речь, 
2002, 80 с. 

51 Н. М. Лебедева, О. В. Лунева, Т. Г. Стефаненко, Межкультурный 
тренинг: задачи и модели, М., 2004. 
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անցկացվել են Կ. Լևինի աշակերտների կողմից Բետելում և ս-
տացել «Տ» խումբ անվանումը: Դրանց հիմքում ընկած էր 
հետևյալ գաղափարը. մարդկանց մեծ մասն ապրում և աշխա-
տում է խմբերով, սակայն հաճախ հաշվի չեն առնում, թե ինչ-
պես են նրանք դրանցում մասնակցում, ինչպես են նրանց ըն-
կալում ուրիշ մարդիկ, ինչ արձագանքներ է առաջացնում 
նրանց վարքը: Կ. Լևինը պնդում էր, որ մարդկանց վարքում և 
դիրքորոշումներում արդյունավետ փոփոխությունների մեծ մա-
սը տեղի է ունենում խմբային, այլ ոչ թե անհատական համա-
տեքստում, այդ պատճառով, դիքորոշումները փոխելու, վարքի 
նոր ձևեր մշակելու համար մարդը պետք է հաղթահարի իր 
աուտենտիկությունը (բնականություն), սովորի իրեն տեսնել 
այնպես, ինչպես իրեն տեսնում են ուրիշները52:  

«Տ» խումբը բնորոշվում էր որպես տարբեր անհատների 
համախումբ, որտեղ հանդիպում են միջանձնային փոխհարա-
բերությունները և խմբային դինամիկան ուսումնասիրելու նպա-
տակով, որոնք առաջանում են նրանց փոխազդեցության հետ-
ևանքով: Կ. Լևինի աշակերտների հաջող աշխատանքը հան-
գեցրեց ԱՄՆ-ում թրեյնինգի ազգային լաբորատորիայի ստեղծ-
մանը: Նրա աշխատանքի արդյունքները հաշվի էին առնվում 
«Տ» խմբերի փորձի մեջ: «Տ» խմբերում ուսուցանում էին կառա-
վարչական անձնակազմին, մենեջերներին, քաղաքական լի-
դերներին՝ արդյունավետ միջանձնային փոխազդեցության, կա-
ռավարման կարողության կազմակերպություններում կոնֆ-
լիկտները հաղթահարելու, խմբային համախմբվածությունն ամ-

52 Психогимнастика в тренинге, Тренинг портнерского общения, под. 
ред. Н. Ю. Хрящевой, Речь, СПб, 2006. 
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րապնդելու համար: Որոշ «Տ» խմբեր ուղղված էին մարդու 
կյանքի նպատակները բացահայտելու, նրա իդենտիկության 
զգացողությունն ուժեղացնելու համար: Դրանք առաջացել են 
1954 թվականին և ստացել «սենզիտիվության խումբ» անվա-
նումը53:  

60-ական թվականներին ի հայտ է գալիս Կ. Ռոջերսի հու-
մանիստական հոգեբանության ավանդույթների վրա հիմնված 
սոցիալական և կենսական կարողությունների շարժումը, որը 
գործածվել է ուսուցիչների, խորհրդատուների, մենեջերների 
մասնագիտական պատրաստության համար՝ հոգեբանական 
աջակցության և զարգացման նպատակով:  

Կենսական կարողությունների թրեյնինգում կիրառվել են 
երեք հիմնական մոդելներ՝ թրեյնինգի մասնակիցների նկատ-
մամբ յուրահատուկ մոտեցումով: Առաջին մոդելը հիմնվում է 
կենսական յոթ կարողությունների վրա՝ խնդրի լուծում, շփում, 
համառություն, ինքնավստահություն, մտածողության քննադա-
տություն, ինքնակառավարման կարողություն և «ես» կոնցեպ-
ցիայի զարգացում:  

Երկրորդ մոդելը կենսական կարողությունները դասակար-
գում է չորս դասի՝ միջանձնային շփում, առողջության պահպա-
նում, իդենտիկության զարգացում, խնդրի լուծում և որոշումնե-
րի ընդունում:  

Երրորդ մոդելը ներառում է հուզական ինքնահսկողության, 
միջանձնային փոխհարաբերությունների, ինքնահասկացման, 

53 С. И. Макшанов, Н. Ю. Хрящева, Психогимнастика в тренинге. 
СПб. 1993. 
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ֆինանսական ինքնապաշտպանության, ինքնաջակցության և 
փորձի թրեյնինգները:  

70-ական թվականներին Լայպցիգի և Իյեյնի համալսարա-
նում Մ. Ֆորվեգի ղեկավարությամբ մշակվել է մեթոդ, որը կոչ-
վում է սոցիալ-հոգեբանական թրեյնինգ: Թրեյնինգի միջոցներ 
են դերային խաղերը՝ դրամատիկ տարրերով, որոնք ստեղծում 
են պայմաններ անհրաժեշտ հաղորդակցական հմտություններ 
ձևավորելու համար: Մ. Ֆորվեգի կողմից ստեղծված մեթոդի 
գործնական կիրառության ոլորտը արտադրական կազմակեր-
պությունների ղեկավարների պատրաստումն է54:  

Սոցիալ-հոգեբանական թրեյնինգների տեսական և մեթո-
դական կողմերին նվիրված առաջին մենագրությունը հրատա-
րակվել է 1982 թվականին Լ.Ա. Պետրովսկու կողմից: Նա դի-
տարկում է թրեյնինգը որպես շփման ոլորտում գիտելիքների և 
կարողությունների յուրահատուկ ուսուցման, ինչպես նաև 
դրանց շտկման ձև: Այդ ձևերի բազմազանությունը նա բաժա-
նում է երկու մեծ դասի՝ հատուկ կարողությունների զարգաց-
մանը միտված և շփման իրադրության վերլուծության փորձի 
խորացում55:  

Այսօր այդ մեթոդը ակտիվորեն գործածվում է երեխաների, 
ծնողների, խմբերի, կազմակերպությունների ղեկավարների 
հետ:  

54 Е. А. Леванова, А. Н. Соболева, В. А. Плешаков, И. О. Телеги-
на, А. Г. Волошина, Игра в тренинге. Возможности игрового взаи-
модействия, СПб, Питер, 2013, 208 с. 

55 Л. А. Петровская, Теоретические и методические вопросы со-
циально-психологического тренинга. М., 1982. 
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Սոցիալ-հոգեբանական թրեյնինգի հիմնական նպատակը 
շփման մեջ կոմպետենտության բարձրացումն է, որը կարող է 
կոնկրետացվել տարբեր խնդիրների դեպքում: 

Թրեյնինգային խմբի հաջող աշխատանքի պայմաններից 
է վարողի կողմից այն խնդրի ռեֆլեքսիան, որը նա լուծում է: 
Ազդեցությունը կարող է իրականացվել դիրքորոշումների մա-
կարդակում կամ կարողություններով ու հմտություններով, կա4մ 
պերցեպտիվ ընդունակություններով: Մեկ թրեյնինգային խմբի 
աշխատանքի ընթացքում տարբեր խնդիրներ առաջադրելը 
նպատակահարմար չէ, քանի որ դա մի կողմից կարող է նվա-
զեցնել ազդեցության արդյունավետությունը, մյուս կողմից՝ ա-
ռաջացնել էթիկական նորմի խախտում. թրեյնինգի ընթացքում 
խնդիրը փոխել կարելի է միայն խմբի համաձայնությամբ:  

Յուրաքանչյուր խումբ արտացոլում է իրական աշխարհ, 
այն հարաբերությունները, որոնք գոյություն ունեն սովորական 
մարդկանց կյանքում, սակայն իրական աշխարհից այդ արհես-
տականորեն ստեղծված «լաբորատորիան» տարբերվում է 
նրանով, որ՝  
 այդտեղ յուրաքանչյուրը կարող է լինել և4 փորձարկող, և4 

փորձարկվող, 
 այդտեղ հնարավոր է խնդրի լուծում, որն անլուծելի է ի-

րական կյանքում, 
 խմբում պարապմունքները ենթադրում են հոգեբանա-

կան անվտանգություն, որն ապահովում է գիտափորձի 
մաքրությունը56:  

56 В. Э. Пахалян, Групповой психологический тернинг, Учебное 
пособие, СПб, Питер, 2006, 224 с., с. 9. 
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«Տ» խմբի մյուս էական կողմը կապված է հենց գործընթա-
ցի բնույթի հետ, որը ենթադրում է այնպիսի տարրեր, ինչպի-
սիք են՝ 

 ինքն իրեն ներկայացնելը 
 հետադարձ կապը 
 փորձարկումներ կատարելը57:  
Ընդգծենք, որ հոգեբանական աշխատանքի խմբային ձևն 

ունի առավելություններ, որոնք կարելի է հաշվի առնել ուսուց-
ման գործընթացում հաջողության հասնելու համար: Այս առու-
մով ուշագրավ է Կ. Ռուդեստամի մոտեցումը, ով առանձնաց-
նում է հոգեբանական աշխատանքների խմբային ձևերի առա-
վելությունները՝ 

1. Խմբային փորձն օգնում է օտարացման հաղթահարմա-
նը, օգնում է լուծել միջանձնային խնդիրներ:  

2. Խումբն արտացոլում է հասարակությունը փոքր մասշ-
տաբով, ակնհայտ է դարձնում այնպիսի թաքնված գործոննե-
րը, ինչպիսիք են գործընկերների ճնշումը, սոցիալական ազդե-
ցությունը և կոնֆորմիզմը:  

3. Հետադարձ կապի հնարավորություն. իրական կյան-
քում ոչ բոլոր մարդիկ ունեն հնարավորություն՝ ստանալու անգ-
նահատելի հետադարձ կապ: 

4. Խմբում անձը կարող է սովորել նոր հմտություններ, 
փորձարկել հարաբերությունների բազմազան ոճեր տարբեր 
զուգընկերների հետ:  

57 В. Т. Кондрашенко, Д. И. Донской, Общая психотерапия, Минск, 
1999, 524 с. 
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5. Խմբում մասնակիցները կարող են նույնականացնել ի-
րենց ուրիշների հետ, խաղալ ուրիշ մարդու դեր՝ ինչպես իրենց, 
այնպես էլ ուրիշներին հասկանալու համար: 

6. Խմբում փոխհարաբերությունները ստեղծում են լարվա-
ծություն, որն օգնում է բացահայտել յուրաքանչյուրի հոգեբա-
նական խնդիրները: Հոգեբանական լարվածությունը խմբում 
կարող է կառուցողական դեր ունենալ: 

7. Խումբը դյուրին է դարձնում ինքնաբացահայտման, ինք-
նահետազոտության և ինքնաճանաչողության գործընթացները: 

8. Խմբային աշխատանքը նախապատվելի է նաև տնտե-
սական պլանում. մասնակիցների համար ավելի էժան է խմբում 
աշխատելը: Հոգեբանի համար ժամանակային առումով ևս շա-
հավետ է58: 

Այս առումով ուշագրավ է Կ. Ռոջերսի միտքը, ըստ որի՝ 
դառնալով խմբի անդամ՝ մարդը սովորում է տալ և ստանալ 
հուզական աջակցություն, ինչպես նաև ձևավորում է նոր, ավե-
լի հասուն վարք59:  

Այսպիսով, հոգեբանական աշխատանքի խմբային ձևն ու-
նի առավելություններ և հնարավորություն է ընձեռում սեղմ 
ժամկետներում ձևավորել ցանկալի որակները: 

Թրեյնինգային խմբի աշխատանքն առանձնանում է մի 
շարք սկզբունքներով, որոնց առկայությունը կառուցողական է 
դարձնում այն: Հարկ է նշել, որ թրեյնինգային խմբի աշխա-

58 И. Вачков, Основы технологии группового тренинга, учебное 
пособие, М., «Ось-89», 2001, 224 с., с. 26-28. 

59 К. Роджерс, Клиент-центрированная психотерапия, М., Апрель-
пресс, 2002, 512 с. 
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տանքի սկզբունքներին անդրադարձել են մի շարք հեղինակ-
ներ(Մ. Բիտյանովա, Ս. Մակշանով, Ի. Վաչկով): Դրանք են՝ 
ակտիվության սկզբունքը, հետազոտական, ստեղծագործական 
դիրքի սկզբունքը, վարքը գիտակցելու սկզբունքը, սուբյեկտ-
սուբյեկտային շփման գիտակցում: Հակիրճ անդրադառնանք 
դրանցից յուրաքանչյուրին:  

Ակտիվության սկզբունք 
Թրեյնինգային խմբի մասնակիցների ակտիվությունն ունի 

հատուկ բնույթ, որն առանձնանում է դասախոսություն լսող 
կամ գիրք կարդացող մարդու ակտիվությունից: Թրեյնինգում 
մարդիկ ներգրավվում են հատուկ մշակված գործողությունների 
մեջ: Դա կարող է լինել իրադրություն, վարժության կատարում, 
ուրիշների վարքի դիտում: Ակտիվությունը մեծանում է այն 
դեպքում, երբ մենք մասնակիցներին տալիս ենք կատարվող 
գործողությունների մեջ ամեն պահի ներգրավվելու դիրքորո-
շում:  

Ակտիվության սկզբունքը հիմնվում է փորձարարական հո-
գեբանությունից հայտնի գաղափարի վրա. մարդը յուրացնում 
է լսածի 10 տոկոսը, տեսածի՝ 50, ասվածի՝ 70 տոկոսը, 90 տո-
կոսն այն ամենի, ինչ անում է:  

Հետազոտական, ստեղծագործական դիրքի սկզբունք 
Այս սկզբունքի էությունն այն է, որ թրեյնինգի ընթացքում 

խմբի մասնակիցները գիտակցում, հայտնաբերում, բացահայ-
տում են գաղափարներ, օրինաչափություններ, ինչպես նաև ի-
րենց անձնային ռեսուրսները, հնարավոր առանձնահատկութ-
յունները: Ելնելով այս սկզբունքից՝ խմբավարի աշխատանքն 

 

53 
 



է՝ կազմակերպել այնպիսի իրադրություններ, որոնք հնարա-
վորություն կտան խմբի անդամներին գիտակցել, փորձարկել 
և մարզել վարքի նոր միջոցներ: Թրեյնինգային խմբում 
ստեղծվում է կրեատիվ միջավայր, որի հիմնական բնութա-
գրիչներն են խնդրայնությունը, անորոշությունը, ընդունումը, 
չգնահատելը: 

Վարքը գիտակցելու սկզբունք 
Թրեյնինգների ընթացքում մասնակիցների վարքը տեղա-

փոխվում է իմպուլսիվից օբյեկտիվ մակարդակ, որը թույլ է տա-
լիս փոփոխություններ կատարել թրեյնինգում: Վարքի օբյեկ-
տիվացման համընդհանուր միջոց է հետադարձ կապը: Խմբում 
արդյունավետ հետադարձ կապի համար պայմանների ստեղ-
ծումը խմբավարական աշխատանքի կարևոր խնդիր է:  

Սուբյեկտ-սուբյեկտային շփման սկզբունք 
Այս դեպքում հաշվի են առնվում փոխազդեցության մյուս 

մասնակիցների հետաքրքրություները, ինչպես նաև նրանց 
զգացմունքները, հույզերը, ապրումները:  

Այս սկզբունքի իրագործումը ստեղծում է խմբում անվտան-
գության, վստահության մթնոլորտ, որը թույլ է տալիս մասնա-
կիցներին փորձարկել իրենց վարքը՝ չվախենալով սխալներից: 
Այն սերտ կապված է խմբի մասնակիցների ստեղծագործա-
կան, հետազոտական սկզբունքի հետ60:  

60 С. И. Макшанов, Н. Ю. Хрящева, Психогимнастика в тренинге. 
СПб. 1993. 
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Նշված սկզբունքների հաջորդական կատարումը սոցիալ- 
հոգեբանական թրեյնինգի արդյունավետ աշխատանքի պայ-
մաններից է:  

Բացի ընդհանուր սկզբունքներից, կա խմբավարի աշխա-
տանքի հատուկ սկզբունք, որի էությունն այն ամենի մշտական 
ռեֆլեքսիան է, ինչ տեղի է ունենում խմբում: Այդ ռեֆլեքսիան 
իրականացվում է շնորհիվ նրա, երբ խմբավարն անընդհատ ի-
րեն տալիս է երեք հարց՝ ի՛նչ նպատակի եմ ես ուզում հասնել, 
ինչու՛ եմ ուզում հասնել այդ նպատակին, ի՛նչ միջոցներով եմ 
պատրաստվում դրանց հասնել: Երկրորդ հարցի պատասխա-
նը տալիս են խմբի հետ աշխատանքի ախտորոշիչ հետազո-
տությունները:  

Ախտորոշման օբյեկտներն են՝ 
 Աշխատանքի բովանդակային պլանը 
 Խմբի զարգացման և միասնության մակարդակը 
 Խմբի յուրաքանչյուր մասնակցի վիճակը, նրա վերա-

բերմունքն իր, ուրիշների, թրեյնինգի հանդեպ61: 
Թրեյնինգի արդյունավետությունը կախված է ոչ միայն 

խմբավարի կողմից իրականացվող ախտորոշումից, այլև որ-
քան շատ միջոցներ նա ունի այս կամ այն նպատակին հասնե-
լու համար:  

Միջոցների ընտրության առաջին քայլը մեթոդների ընտ-
րությունն է: Առավել հաճախ կիրառվողների թվին են պատկա-
նում խմբային բանավեճերը, դերային խաղերը, փսիխոդրա-
ման,  փսիխոգիմնաստիկան:  

61 С. И. Макшанов, Н. Ю. Хрящева, Психогимнастика в тренинге. 
СПб. 1993, 104 с. 
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Մ. Ռ. Բիտյանովան նշում է, որ թրեյնինգային ուսուցման 
առանձնահատկությունն այն է, երբ մասնակիցն այդտեղ զբա-
ղեցնում է ակտիվ դիրք, իսկ հմտությունների յուրացումը տեղի 
է ունենում վերապրելու գործընթացի, անձնային փորձի, զգա-
լու, գործելու հիման վրա62:  

Առանձնացվում են մի շարք սկզբունքներ, որոնց հիման 
վրա կառուցվում է խմբային գործունեությունը: Այդ սկզբունքնե-
րին հետևելը հսկում է խմբավարը՝ կիրառելով դրանք աշխա-
տանքի տարբեր փուլերում: 

Դրանք են՝ 
 Մոդելավորման սկզբունք՝ թրեյնինգում մոդելավորվում 

են տարբեր իրական իրադրություններ, որտեղ մասնա-
կիցները ցույց են տալիս վարքի դրական և բացասա-
կան ձևեր: 

 Նորույթի սկզբունքը ենթադրում է վարժությունների յու-
րօրինակություն և խաղի մեջ ընկերոջ մշտական փոփո-
խություն:  

 Հետազոտական սկզբունք՝խումբն ինքնուրույն է գտնում 
առաջադրված խնդիրների լուծումը: 

 Հետադարձ կապի սկզբունք՝ ապահովվում է տեսաձայ-
նագրության միջոցով և խմբի մասնակիցների կարծիք-
ները լսելով:  

62 М. Р. Битянова, Система развивающей работы школьного психо-
лога. Курс лекций, психологический тренинг как форма развивающей 
работы, 2004, № 46. 
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 Ախտորոշման սկզբունք՝ խմբավարը պետք է մշտապես 
իրականացնի խմբի վիճակի և նրա առանձին մասնա-
կիցների ախտորոշում:  

 Նպատակադրման սկզբունք՝ խմբավարը պետք է նա-
խապես որոշի խմբի աշխատանքների նպատակը և վե-
րափոխի դրանք աշխատանքի ընթացքում՝ կախված 
խմբային գործունեության տարբեր գործոններից:  

 Ակտիվության սկզբունք՝ ենթադրում է խմբի մասնակից-
ների մշտական ակտիվություն: 

 Վստահության և գաղտնապահության սկզբունքը են-
թադրում է խմբի անդամների անկեղծություն և խմբում 
տեղի ունեցող տեղեկության չտարածում:  

 «Այստեղ և հիմա» սկզբունք՝ ուշադրությունը կենտրո-
նացվում է թրեյնինգի ընթացքում մասնակիցների հետ 
տեղի ունեցող իրադրությունների վրա:  

 Անձնավորման սկզբունք՝ պահանջում է կոնկրետ ար-
տահայտություն և դրանց հասցեագրում կոնկրետ մաս-
նակիցներին: 

 Զգացմունքների պարզաբանման սկզբունք՝ հետադարձ 
կապի դեպքում զգացմունքների և ապրումների նկա-
րագրում63:  

Ըստ Ս. Ի. Մակշանովի՝ հոգեբանական թրեյնինգի սկզ-
բունքները ներառում են՝ 

 թրեյնինգային միջավայր ստեղծելը, 

63 Организация и проведение тренинга: Учебное пособие / Под ред.  
А. В. Федотова. Л., ЛГТУ, 1991. 
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 մասնակիցների վարքը, 
 կազմակերպչական, 
 էթիկական սկզբունքները64:  
Ըստ Ի. Վ. Վաչկովի՝ թրեյնինգային մեթոդները հիմնվում 

են հետևյալ սկզբունքների վրա՝ 
 Շարժման կազմակերպում 
 Տարածության կազմակերպում 
 Ժամանակի կազմակերպում:  
Դրանք են՝ իրադրականության, մետաֆորիզացիա, 

տրանսսպեկտիվի սկզբունք65:  
Մ. Ռ. Բիտյանովան առանձնացնում է խմբի աշխատանքի 

նորմերի և կանոնների երկու դաս՝ հիմնական և ընթացիկ: 
Անդրադառնանք հիմնականներին:  
0-0 օրենքը, որը նախատեսում է թրեյնիգի ժամանակին 

սկսելը, դրա ավարտը և ընդմիջումից հետո ժամանակին լսա-
րան վերադառնալը: 

Միմյանց «դու»-ով դիմելը: 
Սկզբից մինչև վերջ աշխատանքը՝ թրեյնինգի մասնակիցը 

պետք է մասնակցի բոլոր պարապմունքներին սկզբից մինչև 
վերջ: 

Տեղեկության գաղտնիությունը, թրեյնինգային խմբից 
դուրս դրա չքննարկելը: 

64 В. Э. Пахалян, Групповой психологический тернинг, Учебное 
пособие, СПб, Питер, 2006, 224 с., с. 41. 

65 И. В. Вачков, Психология тренинговой работы, Содержательные, 
орагнизационные и методические аспекты ведения тренинговой группы, 
М., Эксмо, 2007, 416 с., с. 42. 
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«Այստեղ և հիմա» սկզբունքը՝ խմբի աշխատանքն ընթա-
նում է միայն մասնակիցների արդիական պահանջմունքների և 
ապրումների տարածության մեջ: Կարող են քննարկվել անցյալ 
իրադրություններ կամ նախկին փոխհարաբերություններ, բայց 
միայն դրանց նկատմամբ այսօրվա վերաբերմունքի համա-
տեքստում: Առավել արժեքավոր են այն իրավիճակները, ապ-
րումները և հարաբերությունները, որոնք անմիջականորեն ծա-
գում են խմբային փոխազդեցության մեջ:  

Ընթացիկներն են՝ 
Բոլոր արտահայտությունները պետք է բխեն անձից՝ «ես 

գտնում եմ», «ես մտածում եմ»: 
Ուրիշներին դիմել «դու ասացիր» արտահայտությամբ: 
Արտահայտությունները չգնահատելը: 
Աշխատանքում ակտիվությունը: 
Խոսելու իրավունքը և լսելու պարտականությունը66:  
Կ. Ռուդեստամը նշում է, որ խմբային աշխատանքի նպա-

տակները կարող են լինել տարբեր: Դրանք կարող են առա-
ջադրվել ներսից և որոշվել նրա մասնակիցների պահանջ-
մունքներով67:  

Ի. Վ. Վաչկովը գտնում է, որ թրեյնինգի նպատակն է օգնել 
մասնակիցներին յուրացնելու ինչ-որ գործունեություն: Ըստ 

66 М. Р. Битянова, Программа и сценарий // Школьный психолог, 
2000, № 14. 

В. Э. Пахалян, Групповой психологический тернинг, Учебное посо-
бие, СПб, Питер, 2006, 224 с., с. 42-43. 

67 К. Рудестам, Групповая психотерапия, Психокоррекционные 
группы: теория и практика, Пер. с англ. /Общ. ред. и вступ. ст.  
Л. А. Петровской, М., Прогресс, 1990, 368 с. 
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նրա՝ թրեյնինգի մասնակիցը պետք է ցանկանա դա անել, ի-
մանա, թե ինչպես դա անել, կարողանա դա անել68: 

Ըստ Գ. Սարտանի՝ յուրաքանչյուր թրեյնինգի նպատակը 
ոչ թե հմտությունների և կարողությունների, այլ խմբային տա-
րածության ձևավորումն է, որտեղ մասնակիցները կարող են 
համախմբել խմբային փորձը առաջադրված խնդիրները լուծե-
լու համար: Խմբավարի դիրքը խմբի նկատմամբ սկզբից ևեթ 
կախված է իր առջև դրված նպատակներից, ասել է թե՝ այն 
արժեքներից, որոնք արտացոլում են հոգեբանի՝ որպես խմբա-
վարի վերաբերմունքն իրենց հանդեպ: Այդ իսկ պատճառով 
մինչև խմբային աշխատանք սկսելը կարևոր է, որպեսզի 
խմբավարն իրեն հարցնի՝ ինչու՛ եմ ես որոշել դառնալ խմբա-
վար, ինչու՛ եմ ես ուզում խումբ վարել69: 

Այսպիսով, սոցիալ-հոգեբանական թրեյնինգները կազմա-
կերպվում են որոշակի օրինաչափությունների, սկզբունքների 
հիման վրա, որոնց հաջորդական կատարումը արդյունավետ 
աշխատանքի պայմաններից է:  

68 И. Вачков, Основы технологии группового тренинга, учебное 
пособие, М., «Ось-89», 2001, 224 с. 

69 В. Э. Пахалян, Групповой психологический тернинг, Учебное 
пособие, СПб, Питер, 2006, 224 с., с. 21. 

 

60 
 

                                                           



2.2. Խումբ վարելու հիմնական  
սկզբունքները 

 
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հոգեբանական աշ-

խատանքի խմբային ձևն ունի առավելություններ, անհրաժեշտ 
է ընդգծել, որ խումբ վարելն ունի իր առանձնահատկություննե-
րը: Խմբի գործունեության արդյունավետությունը պայմանա-
վորված է այն հանգամանքով, թե ինչ հիմնական սկզբունքնե-
րով են իրականացվում աշխատանքները: Մինչ սկզբունքներին 
անդրադառնալը նշենք թրեյնինգային խմբի նպատակների մա-
սին: Այսպես, Ի. Վաչկովը, հենվելով Ա. Ալեքսանդրովսկու և Կ. 
Ռուդեստամի կարծիքների վրա, առանձնացրել է ընդհանուր 
նպատակներ, որոնք միավորում են ըստ բովանդակության և 
ուղղվածության տարբեր թրեյնինգային խմբեր. 

 ուսումնասիրել խմբի անդամների հոգեբանական 
խնդիրները և օգնել դրանք լուծել,  

 բարելավել սուբյեկտիվ ինքնազգացողությունը և ամ-
րապնդել հոգեկան առողջությունը, 

 ուսումնասիրել հոգեբանական օրինաչափությունները, 
կառուցակարգերը և միջանձնային հարաբերություննե-
րի արդյունավետ միջոցները՝ ստեղծելու մարդկանց 
հետ արդյունավետ և ներդաշնակ շփում70: 

Թրեյնինգի նպատակներին հաջորդում են խնդիրները: 
Ընդգծենք, որ թրեյնինգը՝ որպես մեթոդ, ուղղված է նրան, որ 
մասնակիցները յուրացնեն ինչ-որ գործունեություն: 

70 И. Вачков, И. Вачков, Основы технологии группового тренинга, 
учебное пособие, М., «Ось-89», 2001, 224 с., с. 25. 
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Այդ իմաստով մարդը պետք է՝ 
1. ցանկանա դա անել, 
2. իմանա, թե ինչպես դա անի, 
3. կարողանա դա անել: 
Հոգեբանական թրեյնինգը լուծում է հետևյալ խնդիրները՝ 
1. Ձևավորում է նոր գործունեության հանդեպ շահադրդում 

և դրական վերաբերմունք: 
2. Ձևավորում է մասնակցի պատկերացումների համա-

կարգը (խոսքը վերաբերում է հենց պատկերացումների համա-
կարգի ձևավորմանը, այլ ոչ թե հասկացությունների համա-
կարգի): Թրեյնինգը դաս չէ. այստեղ խոր գիտելիքներ յուրաց-
նելու խնդիր չկա: Պատկերացումները հստակ և որոշակի չեն, 
բայց դրանք կարող են առավել մեծ ազդեցություն ունենալ 
մարդու կյանքի վրա, քան յուրացված, բայց չապրված և հա-
մոզմունք չդարձրած գիտելիքները: Երբեմն խումբ վարողը 
ջանք է գործադրում, որպեսզի օգնի մասնակիցներին՝ փոխելու 
նախկինը և յուրացնելու նոր պատկերացումներ:  

3. Ձևավորում են կարողություններ. սա թերևս թրեյնինգի 
ամենակարևոր խնդիրն է: Կարողությունները լինում են երեք 
տեսակի՝ տեխնոլոգիական, ռազմավարական և դիսպոզիցիոն: 
Տեխնոլոգիական կարողությունները որոշակի իրավիճակնե-
րում գիտելիքները և հմտությունները կիրառելու ընդունակութ-
յուններն են, ռազմավարականը՝ գործունեության ռազմավա-
րությունը մշակելու, դիսպոզիցիոնը՝ իրադրության հանդեպ ո-
րոշակի դիսպոզիցիա զբաղեցնելու ընդունակությունն է:  

Հարկ է նշել, որ առկա են հոգեբանական թրեյնինգների 
գլխավոր պահանջները: 

 

62 
 



Թրեյնինգ կազմակերպելու կարևոր պահանջներից է այ-
ցելուների ցանկությունը՝ դառնալ թրեյնինգային խմբի անդամ: 
Մասնակցության ինքնակամությունը անհրաժեշտ մասնագի-
տական էթիկական պահանջ է:  

Թրեյնինգային խմբերը պետք է մշակեն իրենց սեփական 
նորմերը, ընդ որում յուրաքանչյուր կոնկրետ խմբում դրանք 
կարող են լինել հենց այդ իսկ խմբին բնորոշ: Խմբի զարգաց-
ման համար նորմերն անհրաժեշտություն են: Այդ իսկ պատճա-
ռով խմբավարը պետք է նպաստի մասնակիցների կողմից այն-
պիսի նորմերի ընդունմանը, որոնք համապատասխանում են 
խմբի նպատակին: Ըստ Ի. Վաչկովի՝ նպատակահարմար է 
հենց սկզբից առաջադրել մասնակիցներին որոշակի կանոն-
ներ, որոնց հետևելը խիստ պարտադիր է71:  

Գ.Լ. Իսուրինայի կարծիքով՝ խմբի զարգացման ընթաց-
քում նորմերը կարող են էականորեն փոխվել, հատկապես նոր, 
բարդ իրադրությունների առաջացման դեպքում, բայց առանց 
դրանց համաձայնեցման չի կարող լինել խմբի կազմակերպ-
ված ակտիվություն: Ըստ նրա՝ դրական նորմերն են՝ հույզերի 
անկեղծ դրսևորումը, իր հայացքների և սկզբունքների ազատ 
արտահայտումը, իր խնդիրների մասին պատմելը, ուրիշներին 
ընդունելը, հանդուրժողականությունը նրանց սկզբունքների և 
հայացքների հանդեպ, գնահատող դատողություններից խու-
սափելու ձգտումը72: Թրեյնինգային աշխատանքի ամենասկզ-
բում խմբավարը տեղեկացնում է մասնակիցներին այն մասին, 

71 И. Вачков, Основы технологии группового тренинга, учебное 
пособие, М., «Ось-89», 2001, 224 с., с. 28. 

72 В. Э. Пахалян, Групповой психологический тернинг, Учебное 
пособие, СПб, Питер, 2006, 224 с., с. 80. 
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թե ինչ կարող են ստանալ նրանք ուսուցման արդյունքում, որից 
հետո հաստատվում են խմբում աշխատանքի հիմնական 
սկզբունքները: Թրեյնինգային խմբերի մեծ մասին բնորոշ են 
վերոնշյալ սկզբունքները: Անդրադառնանք դրանցից յուրա-
քանչյուրին:  

«Այստեղ և հիմա» սկզբունքի դեպքում մասնակիցները 
վերլուծում են այն գործընթացները, զգացմունքները, հույզերը, 
ապրումները, որոնք տեղի են ունենում խմբում այդ պահին: 
Ներկայի վրա կենտրոնանալու սկզբունքը նպաստում է մաս-
նակիցների խոր ռեֆլեքսիային, ինքն իրեն, իր մտքերի և զ-
գացմունքների վրա կենտրոնանալուն, ինքնավերլուծության 
հմտությունների զարգացմանը:  

Հաջորդ սկզբունքը անկեղծությունն է և բաց լինելը: Ինչ-
պես նշում է Ս. Ջուրարդը, սեփական «ես»-ի բացահայտումը 
ուրիշների մոտ ուժեղ և առողջ անձի հատկանիշ է: Խմբում ան-
կեղծությունը նպաստում է ուրիշներին անկեղծ հետադարձ 
կապ տրամադրելուն և նրանցից ստանալուն: 

«Ես» սկզբունքի էություննն այն է, որ մասնակիցների հիմ-
նական ուշադրությունը պետք է կենտրոնացվի ինքնաճանաչո-
ղության, ինքնավերլուծության և ռեֆլեքսիայի գործընթացների 
վրա: Խմբի անդամների կողմից ասվող բոլոր արտահայտութ-
յունները պետք է լինեն «ես զգում եմ, ինձ թվում է»:  

 Սա ուղղակիրեն կապված է թրեյնինգի խնդիրներից մեկի 
հետ, այն է՝ սովորեցնել պատասխանատվություն ստանձնել և 
ընդունել ինքն իրեն այնպիսին, ինչպիսին կա:  

Հաջորդ սկզբունքներից է ակտիվությունը, այն է՝ խմբում 
չի կարող տիրել պասիվ վիճակ: Քանի որ թրեյնինգը վերաբե-
րում է ուսուցման և զարգացման ակտիվ մեթոդներին, ապա 
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նրանում մասնակիցների ակտիվ ընդգրկվածությունը պարտա-
դիր պայման է:  

Գաղտնապահության սկզբունքի էությունն այն է, որ 
խմբում կատարվող իրադարձությունները պետք է մնան խմբի 
ներսում:  

Այսպիսով, թրեյնինգի նորմերը ստեղծում են հատուկ հո-
գեբանական մթնոլորտ, որը խիստ կարող է տարբերվել նրա-
նից, ինչ կա ավանդական խմբերում: Թրեյնինգի մասնակից-
ները, գիտակցելով դա, սկսում են իրենք հետևել այդ նորմերի 
իրականացմանը:  

Խմբում դինամիկան ընթացող գործընթացների բնութա-
գիրն է՝ դրա զարգացման և փոփոխության չափով: Խմբային 
դինամիկա եզրույթը ներառվել է սոցիալական հոգեբանության 
մեջ 20-րդ դարում Կ. Լևինի կողմից:  

Ջ. Կոտլերը և Ռ. Բրաունը ներկայացնում են խմբային գոր-
ծընթացի իրենց տեսլականը, ըստ որի՝ յուրաքանչյուր խումբ 
անցնում է զարգացման 5 առանձին փուլեր՝ 

 ձևավորման փուլ, 
 սկզբնական փուլ, 
 միջանկյալ փուլ, 
 աշխատանքային փուլ, 
 ավարտի փուլ73:  
Խմբային դինամիկայի բնութագրերից են խմբի կառուց-

վածքը, խմբային դերերը և լիդերությունը: Խմբային դինամի-
կայի բնութագրերից է նաև համախմբվածությունը: Առկա են 

73 В. Э. Пахалян, Групповой психологический тернинг, Учебное 
пособие, СПб, Питер, 2006, 224 с., с. 76. 
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խմբային համախմբվածությանը նպաստող և խանգարող գոր-
ծոններ: Այդ առոււմով ընդգծենք, որ Ի.Վաչկովը, ընդհանրաց-
նելով Ա.Ալեքսանդրովի, Ժ.Գոդֆրուայի, Կ. Ռուդեստամի հե-
տազոտությունները, ներկայացնում է խմբային համախմբվա-
ծությանը նպաստող գործոնները՝ 

1. խմբի մասնակիցների հետաքրքրությունների, հայացք-
ների, արժեքների և կողմնորոշումների համընկնումը, 

2. խմբի կազմի միատարրության մակարդակը, 
3. հոգեբանական անվտանգության, ընդունման մթնոլոր-

տը, 
4. ակտիվ, հուզականորեն հագեցած համատեղ գործու-

նեությունը, որն ուղղված է նպատակի ձեռքբերմանը, որը կար-
ևոր է մասնակիցների համար, 

5. խմբավարի՝ որպես մոդելի գրավչությունը, 
6. խմբավարի որակավորված աշխատանքը. նա գործա-

ծում է հատուկ հոգետեխնիկական միջոցներ և վարժություն-
ներ՝ բարձրացնելու խմբի համախմբվածությունը,  

7. այլ խմբի առկայությունը, որը կարող է դիտարկվել որ-
պես մրցակից, 

8. խմբում մարդու ներկայություն, ով ունակ է հակադրել ի-
րեն խմբին, ով կտրուկ առանձնանում է մասնակիցների մեծ 
մասից74:  

Համախմբվածությունը որոշում է թրեյնինգային աշխա-
տանքի հաջողությունը, ինչը դարձնում է այն կայուն բացասա-
կան հույզերով ուղեկցվող իրադրությունների հանդեպ, օգնում 

74 И. Вачков, Основы технологии группового тренинга, учебное 
пособие, М., «Ось-89», 2001, 224 с., с. 32-33. 
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է հաղթահարել ճգնաժամերը զարգացման մեջ: Երբեմն բարձր 
համախմբվածության ձեռքբերումը դառնում է հոգեբանական 
թրեյնինգի կարևոր նպատակ: Միշտ չէ, որ հնարավոր է ձեռք 
բերել խմբային համախմբվածություն:  

Խմբային համախմբվածության նվազեցման պատճառ-
ներն են՝ թրեյնինգային խմբերում ենթախմբերի առաջացումը, 
խմբի մասնակիցների նախկինում ծանոթ լինելը, խմբավարի 
կողմից ոչ հմուտ կառավարումը, միասնական նպատակի և 
համատեղ գործունեության բացակայությունը, թույլ խմբային 
դինամիկան:  

Ընդհանրացնենք՝ խումբ վարելու ընթացքում անհրաժեշտ 
է ձևակերպել նորմերը, հետևել դրանց շարժընթացին և փո-
փոխմանը՝ ըստ խմբի անդամների զարգացման և փոփոխութ-
յան:  
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2.3. Խմբավարի անձը և մասնագիտական  
պատրաստվածությունը 

 
Այս ենթագլխում քննարկվում են խմբավարի անձին ներ-

կայացվող հոգեբանական պահանջները, նրա մասնագիտա-
կան և հոգեբանական պատրաստվածությունը՝ որպես խմբի 
արդյունավետ գործունեության անհրաժեշտ պայման:  

Խմբավարը թրեյնինգների բոլոր տեսակներում կարևոր 
դերակատարություն ունի: Նա նպաստում է խմբի զարգացմա-
նը, դյուրին դարձնում դրա ընթացքը: Խմբում ուսուցանում է ոչ 
թե խմբավարը, այլ խումբը: Ըստ էության, խմբավարի բուն 
խնդիրն է՝ անմիջականորեն ազդել խմբային գործընթացների 
և միջնորդավորված՝ նրա առանձին մասնակիցների վրա75:  

Վարողի և մասնակիցների փոխհարաբերությունների վե-
րաբերյալ ուշագրավ է Տ. Զայցևայի մոտեցումը, ըստ որի՝ վա-
րողն ու մասնակիցներն ընդգրկվում են բազմաչափ տարա-
ծության մեջ՝ կազմված երեք փոխկապակցված տարրերից՝ 
վարողի անձից, փոփոխություն ձեռք բերելու համար համատեղ 
գործունեությունից և շփումից, որը միջնորդավորված է թրեյ-
նինգի գործընթացով: Արդեն իսկ աքսոմիա է, որ նույնիսկ մեկ 
տեսական դպրոցի, միևնույն ուղղության շրջանակներում հնա-
րավոր չէ համեմատել տարբեր վարողների կողմից անցկաց-
վող թրեյնինգի արդյունքները: Ըստ Տ. Զայցևայի՝ խմբավարի 
սուբյեկտիվիզմը դրսևորվում է թրեյնինգի բոլոր փուլերում76:  

75 Г. И. Захарова, Теория и методика психологического тренинга, 
Учебное пососбие, Челябинск Издательство ЮУрГУ, 2008,  

76 Т. В. Зайцева, Теория психологического тренинга, СПб, Речь, 
2002, 80 с. 
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Նա այդ փուլերը առանձնացնում է հետևյալ կերպ: Առաջի-
նը տեսական հիմքի ընտրությունն է: Այս կամ այն հոգեբանա-
կան դպրոցի ընտրությունը միջնորդավորված է վարողի ան-
ձով: Խմբավարի «տեսական ինքնորոշումը» ընթանում է նրա 
հայացքների, դիրքորոշումների, արժեքային համակարգի ազ-
դեցությամբ: Բացի այդ, խմբավարի տեսական հայեցակարգը 
որոշում է նրա վերաբերմունքը մասնակցիների խնդրի հան-
դեպ և պայմանավորում է հոգեբանական միջամտության բնույ-
թը, ուղղվածությունը և բովանդակությունը: 

Երկրորդը թրեյնինգի գործառույթի որոշումն է՝ փոփո-
խություն, զարգացում, կանխարգելում կամ վերականգնում: 
Խմբավարը որոշում է խմբի զարգացման հեռանկարը, ընտ-
րում միջամտության խորությունը, ինտենսիվությունը և հիմնա-
կան գործառույթը:  

Երրորդը հոգեախտորոշումն է. յուրաքանչյուր թրեյնինգ 
սկսելուց առաջ խմբավարն իրականացնում է հոգեախտորոշիչ 
խնդիր:  

Չորրորդը միջոցների ընտրությունն է, որը խմբավարի մե-
նաշնորհն է, ինչին հաջորդում են մասնագիտական գործո-
ղությունները: Այնուհետև իրականացվում է արդյունքների փոր-
ձարարական ստուգում: Յուրաքանչյուր խմբավար ունի իր հա-
մար հատուկ նշանների համակարգ, որը ցույց է տալիս, թե 
ինչպես է ընթանում խմբային գործընթացը:  

Թրեյնինգի ինստիտուտի մասնագետներն առանձնացնում 
են խմբավարի հետևյալ կարևոր գործառույթները (Յանիչևա 
1988): 

Առաջին հերթին խմբավարն իրականացնում է «գործըն-
թացի կազմակերպչի» գործառույթը: Նա ստեղծում է առանձ-
նահատուկ միջավայր, որն ընդլայնում կամ նեղացնում է ինք-
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նաբացահայտման հնարավորությունը՝ դրանով իսկ որոշելով 
հնարավոր փոփոխությունների խորքը: Խմբավարն ստեղծում է 
պայմաններ, ընտրում է գործընթացը, դնում շեշտադրումները, 
որոնք կարող են օգտակար լինել մասնակիցներին իրենց հար-
ցերի պատասխանները որոնելիս: Բացի այդ, խմբավարն օժտ-
ված է իրեն բնորոշ ճկունությամբ, որը թույլ է տալիս փոխել 
ծրագիրը՝ հարմարվելով յուրաքանչյուր մասնակցի և խմբի յու-
րօրինակությանը: Կամակերպչական գործընթացի գործառույ-
թի հաջորդ կարևոր կողմը մասնակիցների որոշակի մոտիվա-
ցիայի ստեղծումն է:  

Երկրորդ գործառույթը խմբավարի՝ ցանկալի վարքի մոդե-
լի դրսևորումն է: Խոսքը վերաբերում է ոչ միայն վարք ցույց 
տալուն, որի զարգացմանն ուղղված է այս կամ այն ծրագիրը: 
Հոգեբանը մասնակիցների համար «ճիշտ վարքի» յուրօրինակ 
մոդել է: Շատ հեղինակներ ուշադրության են արժանացնում 
այն հանգամանքը, որ պարապմունքների վերջում մասնակից-
ներն սկսում են պատճենել վարողի շարժումները և բառապա-
շարը, ինչը վկայում է, որ այդ խմբավարին հաջողվել է զբա-
ղեցնել խմբում ոչ ձևական լիդերի դերը և դառնալ արժեքների, 
նորմերի, վարքի կարծրատիպերի կրող խմբի անդամների հա-
մար:  

Խմբավարի երրորդ գործառույթը տեղեկության աղբյուր 
լինելն է: Խմբի անդամներից յուրաքանչյուրը պետք է ընտրի՝ 
ընդունի՛ տեղեկությունը, թե՛ ոչ: Այս ամենով հանդերձ՝ խմբա-
վարն ազդում է ընդհանուր հոգեբանական մթնոլորտի ստեղծ-
մանը77: 

77 Т. В. Зайцева, Теория психологического тренинга, СПб, Речь, 
2002, 80 с. 
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Խմբավարին անհրաժեշտ է ապահովել մասնակիցների 
միջև սուբյեկտ-սուբյեկտ բնույթը, ինչը ենթադրում է մասնա-
կիցների հոգեբանական հավասարություն: 

Խմբավարը պետք է ընդունի յուրաքանչյուր մասնակցի, 
ամբողջ խմբին այնպիսին, ինչպիսին նրանք կան, կարողանա 
վստահել խմբային գործընթացին՝ միանման վերաբերվելու հա-
ջողված և անհաջող գործընթացներին:  

Սուբյեկտ-սուբյեկտային շփումը ենթադրում է ուրիշներին 
մանրամասն դիտում, նրա հուզական վիճակի զգալը: Թրեյնին-
գում շփման բնորոշ գիծը զգացմունքների լեզուն է: Կարևոր է 
խմբավարի ուշադրության ուղղվածությունը խմբում տվյալ պա-
հին տիրող զգացմունքների վրա: Խմբավարն իր դերը հաջող 
կատարելու և խնդիրներն արդյունավետ լուծելու համար հենց 
սկզբից պետք է ընտրի իր զգացմունքներն ազատ դրսևորելու 
սկզբունքը: Խմբավարը խմբում վարքի մոդել է: Նրա ազատ 
շփվելու պատրաստակամությունը, անկեղծությունը և բնակա-
նությունը հուզական դրսևորումներում էական են խմբի հաջո-
ղության համար: Նա պետք է տիրապետի նաև շփման ոչ վեր-
բալ միջոցներին: Շատ կարևոր են նաև խմբավարի անձնային 
առանձնահատկությունները: Ըստ խորհրդային հոգեբանների՝ 
խմբավարի գլխավոր որակը մարդկային կարգապահությունն 
է, որը համալիր հասկացություն է՝ ընդգրկում է և4 բարոյակա-
նությունը, և4 մարդկայնությունը, և4 ոգեղենությունը: Առանց այս 
որակների նա դառնում է մանիպուլյատոր, ծրագրի ձևական ի-
րականացնող:  

Երկրորդ կարևոր որակը պատասխանատվությունն է, պա-
տասխանատվությունն այն ամենի հանդեպ, ինչ տեղի է ունե-
նում խմբում:  
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Խմբավարը պետք է հասկանա է խմբի մասնակիցներին 
նույնիսկ այն դեպքում, եթե նրանք խոսում են այլ մասնագի-
տական լեզվով:  

Հաջորդը նրա ինքնատիրապետման ունակությունն է: 
Ինքնատիրապետումը, ինքնահսկողությունը, զսպվածությունը 
կարող են փրկել խմբավարին սխալ իմպուլսիվ գործողություն-
ներ կատարելուց: Եվս մեկ լուրջ փորձություն է խմբավարի հա-
մար հուզականորեն հագեցած իրադրությունը. եթե խմբավարը 
սթրեսակայուն չէ, ապա կարող է խուճապի մատնվել մասնա-
կիցների ագրեսիայի, նևրոտիկ պոռթկումների, դեպրեսիվ ար-
ձագանքների դեպքում, համարժեք ձևով այդ իրավիճակներից 
դուրս գալը նրա համար դժվար է: 

Առաջադրված նպատակին հասնելու համբերությունը 
նույնպես ինքնակարգավորման տարր է: Խմբավարը պետք է 
կարողանա համբերել, մինչև խումբը «կհասունանա»՝ կատա-
րելու համապատասխան քայլը, չշտապեցնի խմբին:  

Հաջող աշխատանքի համար խմբավարի մոտ պետք է 
զարգացած լինեն ուշադրությունը և օպերատիվ հիշողությունը, 
հակառակ դեպքում նա չի կարող արդյունավետ ընկալել, մտա-
պահել և օպերատիվ վերակազմավորել մասնակիցներից եկող 
տեղեկությունը:  

Թրեյնինգային խմբավարի հիմնարար անձնային որակ է 
նրա ինքնագնահատականի համարժեք լինելը: Որպես մարդ՝ 
նա չի կարող իր անձը «թաքցնել» խմբի մասնակիցներից, ով-
քեր ուշադիր նրան հետևում են: Այդ դեպքում բարձր կամ ցածր 
ինքնագնահատականը անբարենպաստ ազդեցություն է գոր-
ծում մասնակիցների վրա: Բացի այդ, համարժեք ինքնագնա-
հատականը այլ մարդկանց համարժեք գնահատականի գրա-
վականն է:  
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Խմբավարի հաջորդ կարևոր որակը սոցիալական զգայու-
նությունն է: Այն ենթադրում է այլ մարդկանց վիճակների, խմբի 
զգացմունքների և նրա վիճակների փոփոխությունները զգալը: 
Առանց սոցիալական զգայունության խմբավարն աշխատում է 
չոր, ծայրահեղ ձևական, նույնիսկ հակված է մանիպուլյացիա-
ներ կատարելու:  

Չափի զգացողությունը որոշ չափով սոցիալական զգայու-
նության հետևանք է: Խմբավարի համար կարևոր է ինչպես 
պասիվ, այնպես էլ ակտիվ չափի զգացումը: Պասիվ տակտի 
զգացումն այն է, երբ չեն խանգարում, նույնիսկ նպաստում են 
խմբային գործընթացին, մասնակիցների ինքնարտահայտմա-
նը: Ակտիվը խմբի կամ մասնակցի վրա ադեկվատ ազդելու 
չափն է: 

Խմբավարի հիմնարար որակներից է ճկունությունը, ար-
ձագանքման արագությունը, վարքը վերակառուցելու ունա-
կությունը՝ կախված մասնակիցների կոնկրետ գործողություն-
ներից, խմբում տիրող իրադրությունից:  

Խմբավարը մեծ մասամբ ուրիշներին է խոսելու հնարավո-
րություն տալիս, քան ինքն է խոսում: 

Նա հնարավորություն է տալիս ակտիվ զարգացնել խմբա-
յին գործընթացը, չի կաշկանդում մասնակիցների ազատ ար-
տահայտվելը:  

Թրեյնինգ վարողի կարևոր կարողություններն են՝ 
1. կարողանալ մշտապես գիտակցել՝ ի±նչ և ինչի± համար է 

անում, 
2. խմբային գործընթացը, խաղերի արդյունքները, բանա-

վեճերը կանխատեսելու ունակություն, 
3. խմբային շփման միջոցներին և տեխնիկաներին տիրա-

պետում, 
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4. պլանն իրագործելու կարողություն, 
5. ստեղծված իրավիճակը խմբի կամ մասնակցի զարգաց-

ման օգտին կիրառելու կարողություն78:  
Անդրադառնալով հումանիստական սկզբունքին՝ նշենք՝ 

ըստ ամենայնի, խմբում զարգացնող և առողջացնող մթնոլորտ 
ստեղծվում է խմբի անդամների և խմբավարի ջերմ փոխհարա-
բերությունների, ինքնաբացահայտվելու, անկեղծության, էմպա-
տիայի մթնոլորտի արդյունքում: Անհնարին է ստիպողաբար ա-
ռաջացնել երջանկության զգացողություն, զարգացնել անձը: 
Հետևաբար անհրաժեշտ է, որ խմբավարն ունենա այնպիսի 
անձնային բնութագիր, որը թույլ կտա նրան հոգ տանել խմբի 
անդամների ինքնագիտակցության զարգացման համար՝ 
ստեղծելու առավելագույն բարենպաստ պայմաններ, որոնք էլ 
ապահովում է թրեյնինգային աշխատանքի արդյունավետութ-
յունը:  

Ընդհանրացնելով խմբավարների՝ մասնագիտորեն կար-
ևոր անձնային գծերի բազմաթիվ հետազոտության արդյունք-
ները՝ (Ա. Կոսևսկա, Ս. Կրասխոտվիլ, Մ. Լիբերման, Կ. Ռո-
ջերս, Սլավսոն, Ի. Յալոմ) կարելի է առանձնացնել հետևյալ 
անձնային գծերը, որոնք ցանկալի են թրեյնինգային խմբի ղե-
կավարի համար՝ 
 կենտրոնացվածություն այցելուի անձի վրա, նրան օգնե-

լու ցանկություն և ընդունակություն, 
 ճկունություն և համբերատարություն, 
 ապրումակցելու ունակություն, ընկալունակություն, հու-

զական հարմարավետության մթնոլորտ ստեղծելու ըն-
դունակություն, 

78 Г. И. Захарова, Теория и методика психологического тренинга, 
Учебное пососбие, Челябинск, Издательство ЮУрГУ, 2008. 
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 վարքի աուտենտիկություն, խմբին իրական հույզեր և 
ապրումներ առաջադրելու ունակություն, 

 եռանդ և լավատեսություն, խմբի անդամների փոփոխ-
վելու և զարգանալու ընդունակության հանդեպ հավատ, 

 հավասարակշռություն, հանդուրժողականություն 
ֆրուստրացիայի և անորոշության հանդեպ, ինքնակար-
գավորման բարձր մակարդակ, 

 ինքնավստահություն, դրական ինքնավերաբերմունք, 
համարժեք ինքնագնահատական, սեփական կոնֆլիկտ-
ների, պահանջմունքների, դրդապատճառների գիտակ-
ցում, 

 հարուստ երևակայություն, ինտուիցիա, 
 ինտելեկտի բարձր մակարդակ79:  
Կ. Ռուդեստամը նշում է, որ աճի և թերապևտիկ խմբերում 

ղեկավարը պետք է լինի մասամբ դերասան, մասամբ՝ գիտնա-
կան, ով միավորում է զգացմունքները և ինտուիցիան մեթոդնե-
րի ու հայեցակարգերի մասնագիտական գիտելիքների հետ: 
Մի կողմից՝ ինքնագիտակցության զարգացման, խմբային և 
անհատական դինամիկայի մասին գիտելիքների և փորձի ա-
ճին զուգընթաց մեծանում է ինտուիցիայի հուսալիությունը: Հա-
յեցակարգերը, մեթոդները կարող են հիմք ծառայել զգաց-
մունքների և ինտուիցիայի ճշտությունը ստուգելու համար: Մ-
յուս կողմից՝ հայեցակարգերը և մեթոդները, կիրառվելով ա-
ռանց ինտուիցիան և հույզերը հաշվի առնելու, կարող են հան-
գեցնել ոչ ճկուն կառավարման ոճին: Խմբի արդյունավետ ղե-

79 И. Вачков, Основы технологии группового тренинга, учебное 
пособие, М., «Ось-89», 2001, 224 с., с. 81. 
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կավարումը ենթադրում է կառավարման ոճի ճիշտ ընտրություն 
և ստեղծագործական կարողությունների լայն սպեկտր80:  

Ն.Մ. Լեբեդևան, Օ.Վ. Լունևան, Տ.Գ. Ստեֆանենկոն նշում 
են, որ խմբավարը թրեյնիգի յուրաքանչյուր պահի իրեն պետք 
է տա հետևյալ ստուգող հարցերը և ունենա դրանց պատաս-
խանները՝ 

1. Խմբում տվյալ պահին տեղի ունեցածը ո±ր խնդրի լուծ-
մանն է ուղղված: 

2. Ինչպե±ս են հարաբերակցվում խմբի ներկա իրադրութ-
յունները թրեյնինգի նպատակների հետ: 

3. Ի±նչ շտկողական աշխատանքներ պետք է նախաձեռ-
նել, եթե խումբը հիմնական ուղուց շեղվել է81:  

Ըստ Ի. Վ. Վաչկովի՝ կարևոր գործոն է հոգեբանի անձը, 
ով որոշում է թրեյնինգի հաջողությունը կամ անհաջողությունը: 
Նա նշում է, որ հոգեբանական թրեյնինգում «անձնային ներդ-
րումն» ունի առաջնային դեր82: 

Մ. Ռ. Բիտյանովան նշում է, որ խմբային աշխատանքի յու-
րաքանչյուր մոդել իր մեջ կրում է ստեղծող անձի հետքը, յուրա-
քանչյուրն իրականացնում է մարդկային հարաբերությունների 
իր տեսլականը: Նա ընդգծում է, որ հոգեբանների կողմից կի-

80 К. Рудестам, Групповая психотерапия, Психокоррекционные 
группы: теория и практика, Пер. с англ./Общ. ред. и вступ. ст.  
Л. А. Петровской, М., Прогресс, 1990, 368 с. 

И. Вачков, Основы технологии группового тренинга, учебное посо-
бие, М., «Ось-89», 2001, 224 с., с. 82. 

81 Н. М. Лебедева, О. В. Лунева, Т. Г. Стефаненко, Межкультурный 
тренинг: задачи и модели, М., 2004. 

82 И. В. Вачков, Психология тренинговой работы: Содержательные, 
организационные и методические аспекты ведения тренинговой группы, 
М., Эксмо, 2007, 416 с., с. 118. 
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րառվող մոդելների հիմքում ընկած են իրենց պատկերացումնե-
րը մարդկանց կյանքի արժեքների, իմաստների և  դրանց հաս-
նելու թույլատրելի միջոցների մասին: Խմբավարի կողմից կի-
րառվող մեթոդը հեռարձակում է հոգեբանի անձնային պրոյեկ-
տը, հաճախ՝ կիսաթաքնված տեսքով: Ըստ նրա՝ նա թաքցնում 
է դա ոչ թե այն պատճառով, որ ցանկանում է կառավարել 
մարդկանց, այլ հենց ինքն էլ ոչ միշտ է ամբողջությամբ գի-
տակցում փոխանցվող պրոյեկտը83 : 

Ըստ Վ. Տ. Կոնդրաշենկոյի և Դ. Ի. Դոնսկոյի՝ լավ խմբա-
վարը նա է, ով հավատում է խմբի իմաստնությանը և մասնա-
կիցների՝ իրենց իսկ կողմից ստեղծած դժվարին իրավիճակնե-
րից ելք գտնելու ունակությանը: Նրանք գտնում են, որ ղեկա-
վարի դերը մասնակիցներին համախմբելն է նրանց վարքը և 
փոխհարաբերություններն ուսումնասիրելու համատեղ գործու-
նեության մեջ, կազմակերպել խմբային գործընթացը, այնու-
հետև աննկատ հեռանալ դիրեկտիվ ղեկավարումից: Ըստ 
նրանց՝ «Տ» խմբերի ղեկավարների ընդհանուր սխալն է ակ-
տիվ ընդգրկվելը խմբային գործընթացի մեջ, «հանել» խումբը 
փակուղային իրավիճակից, ինչը միայն խանգարում է խմբին՝ 
իրականացնելու իր ռեզերվային հնարարավորությունները: 
Միևնույն ժամանակ ղեկավարելուց հեռանալը չի նշանակում 
կորցնել հսկողությունը: Արհեստավարժ խմբավարը մնում է 
կենտորնական անձ, ինչը թույլ է տալիս նրան ուղղորդել 
խմբային գործընթացը անհրաժեշտ ուղով84:  

83 М. Р. Битянова, Система развивающей работы школьного психо-
лога. Курс лекций, психологический тренинг как форма развивающей 
работы, 2004, № 46. 

84 В. Т. Кондрашенко, Д. И. Донской, С. А. Игумнов, Общая психо-
терапия, Минск, 1999, 524 с., с. 337. 

 

77 
 

                                                           



Հեղինակների մեծամասնությունը, դիտարկելով խմբավա-
րին ներկայացվող պահանջները, նշում են նրա դերային 
սկզբունքների կախվածությունը թրեյնինգի նպատակներից: 
Այս համատեքստում առանձնացվում են հետևյալ գործառույթ-
ները՝ 

 Փորձագետ 
 Էտալոն 
 Ղեկավար 
 Վերլուծող 
 Մեկնաբան 
 Միջնորդ 
 Անձ, ով հավասար է մյուսներին85:  
Շատ կարևոր են նաև խումբը ղեկավարելու ոճերը: Դրանք 

են՝ ավտորիտար, դեմոկրատական, լիբերալ, ինչպես նաև դի-
րեկտիվ և ոչ դիրեկտիվ:  

Խմբում այս կամ այն ոճին նախապատվություն տալը 
միանշանակ չէ: Հաստատված է, որ որոշակի պայմաններում 
արդյունավետ է ավտորիտար ոճը, երբ խմբի խնդիրն ունի 
հստակ կառուցվածք, երբ խմբի անդամներն ուժեղ սթրեսի մեջ 
են, երբ խմբի դինամիկան այնքան անհասկանալի է մասնա-
կիցների համար, որ նրանք չեն կարող հստակ գիտակցել, թե 
ինչ է տեղի ունենում86:  

Ի. Վ. Վաչկովը նշում է, որ սկզբնական փուլում շատ 
խմբեր ձգտում են, որ իրենց հստակ կառուցվածք հաղորդեն և 

85 В. Э. Пахалян, Групповой психологический тернинг, Учебное 
пособие, СПб, Питер, 2006, 224 с., с. 100. 

86 К. Рудестам, Групповая психотерапия. Психокоррекционные 
группы: теория и практика: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст.  
Л. А. Петровской, М., Прогресс, 1990, 368 с. 
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խիստ կառավարեն: Դա իրականում անհրաժեշտ է սկզբնա-
կան պարփակվածությունը և տագնապայնությունը հաղթահա-
րելու և խմբային գործընթացներն արագացնելու համար87: 

Ըստ Գ. Բակիրովայի՝ կառավարիչների թրեյնինգ վարողի 
որակավորումը պետք է լինի բարձր և բազմազան, նա պետք է 
տիրապետի կարողությունների և գիտելիքների հետևյալ ո-
լորտներին՝ 

 Կառավարում 
 Մարդկային ռեսուրսների կառավարում 
 Խմբերի սոցիալական հոգեբանություն 
 Անձի հոգեբանություն 
 Շփման հոգեբանություն 
 Հոգեվերլուծություն 
 Խմբի վերլուծություն 
 Խմբային հոգեթերապիա88:  
Այսպիսով, խմբավարի մասնագիտական և հոգեբանական 

որակների ամբողջությունը հնարավորություն է տալիս ապահո-
վել խմբի գործունեության արդյունավետությունը և ուղղորդում 
է մասնակիցների անձնային ու մասնագիտական զարգացումը:  

 
 
 

87 И. В. Вачков, Основы технологии группового тренинга, Психо-
техники, Учебное пособие М., «Ось-89», 2001, 224 с., с. 80. 

88 Г. Х. Бакирова, Тренинг управления персоналом, СПб, Речь, 
2006, 400 с., с. 57. 

 

79 
 

                                                           



2.4. Հոգեբանական որակների զարգացման  
թրեյնինգների ծրագրեր կազմելու սկզբունքները 

 
Այս ենթագլխում քննարկվում են սկզբունքները, որոնց հի-

ման վրա կազմվում են հոգեբանական որակների զարգացման 
թրեյնինգային ծրագրերը: Նախորդ ենթագլխի վերլուծությունը 
ևս ցույց տվեց, որ թրեյնինգներում մեծ դերակատարություն ու-
նեն խմբավարի անձնային և մասնագիտական որակները: Թ-
րեյնինգային ծրագրեր կազմելու գործում ևս դերակատարութ-
յունը խմբավարինն է:  

Կախված թրեյնինգային ծրագրերի բազմազանությունից՝ 
յուրաքանչյուր տեսակի թրեյնինգի անցկացման մեթոդիկան 
բավական յուրահատուկ է89:  

Յուրաքանչյուր մասնագետ, հենվելով որոշակի հայեցա-
կարգի վրա, որոշում է աշխատանքի նպատակները, խնդիրնե-
րը և առարկան, ձևակերպում է խմբային աշխատանքի բովան-
դակությունը՝ կախված նրա փորձից, նպատակներից և կոնկ-
րետ խնդիրներից: 

Միաժամանակ պետք է հաշվի առնել, որ կան ընդհանուր 
ռազմավարություններ, որոնք անհրաժեշտ են ծրագրերը կազ-
մելու համար:  

Նշենք, որ հոգեբանական որակների զարգացման թրեյ-
նինգների ծրագրեր կազմելու սկզբունքներին անդրադառնա-
լիս հենվում ենք Վ. Յասվինի, Գ. Բակիրովայի, Ի. Վաչկովի,  
Մ. Բիտյանովայի մոտեցումների վրա:  

89 Г. И. Захарова, Теория и методика посихологического тренинга, 
учебное пособие, Челябинск, ЮУрГУ, 2008. 
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Մ. Ռ. Բիտյանովան նշում է, որ կոնկրետ թրեյնինգային 
ծրագիր կազմելիս, որպես կանոն, կիրառվում է հետևյալ ռազ-
մավարությունը՝  
 Առաջարկվում են վարժություններ, որոնք ուղղված են 

լարվածության նվազեցմանը, խմբի անդամների հան-
դեպ անվստահությունը հաղթահարելուն: 

 Գործածվում են տեխնիկաներ, որոնք ուղղված են մաս-
նակիցների պերցեպտիվ փորձը ընդլայնելուն, էմպա-
տիայի զարգացմանը, մասնակիցների նույնականաց-
ման խթանմանը: 

 Ստեղծվում են իրադրություններ, որոնցում դրսևորվում 
են մասնակիցների վարքի մանիպուլյատիվ և ավտորի-
տար ռազմավարություններ կիրառելու անհաջողություն-
ները: 

 Մասնակիցների արդեն ձևավորված հոգեբանական 
պատրաստության հիման վրա տեղի է ունենում մի-
ջանձնային փոխազդեցության նոր ռազմավարության 
յուրացում: 

 Թրեյնինգի ավարտական մասում կիրառվում են ընդ-
հանրացնող վարժություններ, որոնք ուղղված են անձի՝ 
որպես մասնագետի աշխարհում իր տեղը գտած մար-
դու գիտակցմանը, արժեքային համակարգի վերաի-
մաստավորմանը90: 

Հարկ է նշել, որ վարժություների ընտրությունը ևս չի իրա-
կանացվում մեխանիկորեն, այլ համապատասխանեցվում է 
թրեյնինգի նպատակին, խնդիրներին: 

90 В. А. Ясвин, Образовательная среда: от моделирования к проек-
тированию, М., Смысл, 2001, 365 с. 
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Այս առումով Վ. Ա. Յասվինը, դիտարկելով վարժություննե-
րի ընտրության մարտավարության հարցը, ընդգծում է, որ 
կոնկրետ վարժություններ (խաղեր, տեխնիկաներ) ընտրելիս 
պետք է հիմնվել հետևյալ չափանիշների վրա՝ 
 վարժությունների համապատասխանությունը պարապ-

մունքների նպատակին, 
 պարզ վարժություններից դեպի բարդը անցնելու հաջոր-

դականությունը, 
 առանձին վարժությունների միջև կապի առկայությունը, 

որն ապահովում է ողջ միջոցառման միասնական ընկա-
լումը, 

 մասնակիցների կենսագործունեության ռիթմի անհրա-
ժեշտ հերթափոխում, խոսակցությունների և գործողութ-
յունների հերթափոխում, 

 մասնակիցների խմբային, զույգով, անհատական գոր-
ծունեության հերթափոխում, 

 յուրաքանչյուր մասնակցին ինքնիրացման հնարավո-
րության տրամադրում, 

 մասնակիցների ինքնաբուխ տեղաշարժման հնարավո-
րությունը կրթական տարածքում, 

 մասնակիցների՝ պարապմունքներից բավականություն 
ստանալը, 

 յուրաքանչյուրին բոլոր վարժություններին և դրանց 
արդյունքներին մասնակցելու հնարավորություն91:  

91 В. А. Ясвин, Образовательная среда: от моделирования к 
проектированию. М., Смысл, 2001, 365 с. 

В. Э. Пахалян, Групповой психологический тернинг, Учебное 
пособие, СПб, Питер, 2006, 224 с., с.61. 
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Ըստ Վ. Ա. Յասվինի՝ միշտ պետք է պատկերացնել՝ինչպես 
սկսել հանդիպումը և ինչով դա ավարտել. պարապմունքների 
անցկացման պլանը պետք է լինի ավարտված, բայց ոչ վերջ-
նական, քանի որ հաճախ այն շտկվում է՝ կախված խմբում տի-
րող իրադրությունից92:  

Այս դիտարկումը ցույց է տալիս, որ ծրագրի առկայությունը 
կարևոր է և պարտադիր, սակայն այն ճկուն պետք է լինի, որը 
հնարավորություն կտա հեշտությամբ փոփոխություններ կա-
տարել:  

Յուրաքանչյուր ծրագիր ունի իր ծավալը: Սովորաբար 
թրեյնինգային ծրագրի ժամանակային առավելագույն սահման-
ները տրվում են 24–ից մինչև 72 ժամ: Ժամերը որոշվում են՝ 
կախված նպատակից և իրական իրավիճակներից:  

Ուշագրավ է Ի. Վաչկովի՝ թրեյնինգին պատրաստվելու 9 
քայլ ունեցող մոդելը: Անդրադառնանք դրանց:  

Առաջին քայլը թրեյնինգի նպատակի և թեմայի որոշումն է՝ 
որպես ապագա արդյունքի պատկեր: Որքանով հստակ, կոնկ-
րետ և իրատեսական կարող է լինել ապագա արդյունքի պատ-
կերը, այնքան մեծ է արդյունք ստանալու հավանականությունը:  

Երկրորդ քայլը թրեյնինգային խմբի կազմը որոշելն է: 
Արդյունավետ աշխատանքի համար մասնակիցները 12 են: 

Երրորդ քայլը ժամանակային ռեսուրսների որոշումն է: 
Անհրաժեշտ է հենց սկզբից պլանավորել, թե որքա±ն են տևելու 
պարապմունքները, ի±նչ հաճախականությամբ: Ի±նչ տևողութ-
յուն է ունենալու յուրաքանչյուր պարապմունք: 

92 В. А. Ясвин, Образовательная среда: от моделирования к 
проектированию, М., Смысл, 2001, 365 с. 
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Չորրորդ քայլը հիմնահարցի ձևակերպումն է: Անհրաժեշտ 
է հստակ ձևակերպել հիմնահարցերը, որոնք պետք է լուծել 
թրեյնինգի գործընթացում:  

Հինգերորդ քայլը խնդրի ձևակերպումն է: Խնդիրը գործու-
նեության նպատակն է, որը տրված է որոշակի պայմաններում: 
Խնդիրը պետք է ձևակերպել հստակ:  

Վեցերորդ քայլը համապատասխան հոգետեխնիկաների 
ընտրությունն է: Անհրաժեշտ է, որ հոգետեխնիկաները լինեն 
առաջադրված խնդիրների համապատասխանությամբ:  

Յոթերորդ քայլը թրեյնինգային ծրագրերի բլոկների, յու-
րաքանչյուր բլոկում պարապմունքների առանձնացումն է: Անհ-
րաժեշտ է հաշվել, թե յուրաքանչյուր բլոկ քանի պարապմունք է 
ընդգրկում:  

Ութերորդ քայլը թրեյնինգի սցենարային պլանի կազմումն 
է: Այս քայլի իրականացումը կապված է պարապմունքների 
տեխնիկաների բաշխման հետ: Այս դեպքում պետք է հաշվի 
առնել հետևյալ չափանիշները՝ 

Տեխնիկայի կողմից լուծվող կարևոր խնդիրը, 
Ժամանակը, որն անհրաժեշտ է ծախսել տեխնիկայի վրա, 
Տեխնիկաների համադրությունը միմյանց հետ, 
Խմբային դինամիկայի փուլը, երբ պետք է կիրառվի տեխ-

նիկան, 
Մասնակիցների ակտիվության տեսակը և մակարդակը, 

որն առաջացնում է տեխնիկան, 
Հոգետեխնիկայի կիրառության տեղին լինելը տվյալ պա-

հին:  
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Իներորդ քայլը թրեյնինգի կարճ սցենարի գրելն է, որտեղ 
պետք է նշվեն յուրաքանչյուր պարապմունքի նպատակը և ողջ 
անհրաժեշտ նյութերը93:  

Այս քայլերը կարելի է կիրառել կառավարիչների հոգեբա-
նական որակների զարգացմանն ուղղված թրեյնինգային 
ծրագրերը կազմելիս: Այս առումով նպատակահարմար ենք 
գտնում ներկայացնել Գ. Բակիրայի մշակած ծրագիրը: 

Կառավարչի աշխատանքը, անկախ նրա ունեցած մակար-
դակներից(ցածր, միջին կամ բարձր), մի կողմից պահանջում է 
մասնագիտական կոմպետենտություն՝ կարողություն և գիտե-
լիքներ իր գործունեության ոլորտում, մյուս կողմից՝ սոցիալ-հո-
գեբանական կոմպետենտություն՝ գիտելիքներ անձի հոգեբա-
նության, կոլեկտիվի, շփման, կառավարման, ինքն իրեն հաս-
կանալու, այլ մարդկանց հասկանալու, միջանձնային հարաբե-
րությունների և իրադրությունների ոլորտում: 

Սոցիալ-հոգեբանական կոմպետենտությունը կառավար-
չական կարողությունների զարգացման հիմքն է: Կառավարչի 
սոցիալ-հոգեբանական կոմպետենտության մասին խոսելիս 
անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալ կողմերը՝ 

1. Ղեկավար՝ ներառում է իր մասին իմանալը, հասկանալը 
և գիտակցելը(իր որակները, դրդապատճառները, վարքի ա-
ռանձնահատկությունները, ընդունակությունները, հնարավո-
րությունները): 

2. Ենթակա՝ ներառում է իր ենթականերին հասկանալը 
(նրանց բնավորության առանձնահատկությունները, վարքը, 

93 И. В. Вачков, Психология тренинговой работы, Содержательные, 
орагнизационные и методические аспекты ведения тренинговой группы, 
М., Эксмо, 2007, 416 с., с. 120-127. 
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դրդապատճառները, ընդունակությունները, հնարավորություն-
ները): 

3. Խումբ՝ ներառում է խմբային գործընթացների, օրինա-
չափությունների, երևույթների իմացություն, հասկացում և գի-
տակցում: 

4. Հաղորդակցում՝ ներառում է գիտելիքներ, հասկացում և 
գիտակցում ղեկավարի՝ առանձին ենթակաների հետ փոխազ-
դեցության մասին, ենթակաների միջև: 

5. Խմբի հետ փոխազդեցություն՝ հաղորդակցման միջոց-
ների իմացություն, հասկացում և գիտակցում, ենթակաների 
խմբի վրա ազդեցություն կազմակերպության նպատակներին 
հասնելու համար: 

6. Կանխատեսում՝ սեփական ոճի ազդեցության իմացութ-
յուն, հասկացում և գիտակցում 

7. Կիրառում՝ կառավարչական գործունեության մեջ բոլոր 
գիտելիքների, կարողությունների գործածում կոնկրետ խնդիր-
ներ լուծելու դեպքում՝ նպատակներին հասնելու համար: 

Սոցիալ-հոգեբանական կոմպետենտության ձևավորման, 
զարգացման և կատարելագործման հիմքում ընկած են կառա-
վարչական կադրերի թրեյնինգային ծրագրերը: 

Ըստ Գ. Բակիրովայի՝թրեյնինգի հնարավոր ծրագրերը 
կարող են ուղղված լինել երեք պայմանական մակարդակների՝ 

հոգեկան գործընթացների մակարդակ, 
միջանձնային փոխազդեցության մակարդակ, 
ներանձնային մակարդակ94:  
Յուրաքանչյուր մակարդակն իր հերթին կարող է բաժան-

վել բարձր և ցածր ենթամակարդակների: 

94 Г. Х. Бакирова, Тренинг управления персоналом, СПб, Речь, 2006, 
400 с., с. 51. 
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Առաջին մակարդակն ուղղված է կոգնիտիվ հոգեկան գոր-
ծընթացների զարգացմանը՝ ուշադրություն, հիշողություն, ըն-
կալում, պատկերացումներ, երևակայություն, մտածողություն, 
ինչպես նաև հույզեր:  

Ցածր ենթամակարդակում կարելի է իրականացնել՝ 
Հոգեախտորոշում, 
Սենսոր, պերցեպտիվ գործընթացների և սենսոմոտոր 

ռեակցիաների զարգացում, 
Զգայության, ընկալման, հիշողության գործընթացների և 

դրանց կառուցակարգերի, հատկությունների տեսական ուսում-
նասիրություն, 

Անհատական ներուժի բացահայտում՝ սենսոր ինֆորմա-
ցիան յուրացնելու համար,  

Տեղեկությունը մտապահելու մնեմիկ հնարքների ուսումնա-
սիրում: 

Բարձր ենթամակարդակում նպատակահարմար է պատ-
կերացումների, երևակայության, մտածողության զարգացումը: 
Այս մակարդակին կարելի է վերագրել նաև կրեատիվության 
զարգացումը, թեև ստեղծագործելու ընդունակության վրա ազ-
դում են նաև անձնային առանձնահատկությունները: Այդ 
պատճառով կրեատիվության զարգացումը ներառում է թրեյ-
նինգի ներանձնային մակարդակ: Եթե կառավարչի կրեատի-
վությունը արգելակված է միջանձնային խնդիրներով, ապա 
ծրագիրը պետք է ներառի թրեյնինգի միջանձնային մակար-
դակը: 
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Ուսուցումը պետք է ներառի մարդու հոգեկանի երեք հիմ-
նական ոլորտներ՝ 
 Կոգնիտիվ՝ գիտելիքների ձեռքբերումը տեսական մա-

կարդակում: 
 Հուզական՝ մարդը լավ մտապահում է այն տեղեկությու-

նը, որն ապրվում է հուզականորեն: 
 Վարքային՝ վարքի նոր ռազմավարությունների յուրա-

ցում:  
Առաջին մակարդակում ուսուցումը պետք է ընթանա ակ-

տիվ մեթոդների կիրառությամբ: 
Ըստ հեղինակի՝ կառավարչի կոգնիտիվ ոլորտի թրեյնին-

գի հաջողության վրա ազդում է հուզական ֆոնը: Առաջին հեր-
թին խմբում առկա մթնոլորտն է, որը թույլ է տալիս զգալ անվ-
տանգություն: Երկրորդ՝ մասնակիցների ներանձնային հուզա-
կան վիճակները: Այսպիսով, կոգնիտիվ ոլորտի զարգացումը չի 
կարող հուզականից առանձին ընթանալ:  

Դրա հետ կապված՝ ավելանում են հուզական ոլորտի զար-
գացման այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են՝ 
 տվյալ իրադրության մեջ ծագած զգացմունքների, հույ-

զերի գիտակցում, 
 ավելորդ հուզական լարվածության բացառում, 
 սեփական հուզական վիճակի փոփոխություն:  
Վերը թվարկված խնդիրների համար կարելի է կիրառել 

աուտոգեն մարզման տարրեր, ֆունկցիոնալ երաժշտություն, 
վարժություններ, որոնք հիմնվում են գեշտալտ հոգեբանության 
վրա:  
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Անդրադառնանք երկրորդ՝ միջանձնային մակարդակին:  
Ըստ Գ. Բակիրովայի՝ թրեյնինգի միջանձնային մակարդա-

կը հիմնականում պետք է վերաբերի շփման ոլորտին, կառա-
վարչի փոխազդեցությանը տարբեր մարդկանց, խմբերի հետ:  

Ցածր ենթախմբում լուծվում են հետևյալ խնդիրները՝ 
 հուզական բազմազան դրսևորումների զարգացում, 
 ինքնախտորոշում և հուզական ոլորտի հսկողություն, 
 հուզական վիճակի մասին տեղեկության հասկանալը, 
 կոնտակտի հաստատումը, այն պահելը մեկ զրուցակցի, 

խմբի հետ, 
 շփման միջոցների յուրացում հուզականորեն հագեցած 

կամ կոնֆլիկտային իրադրություններում, զրուցակցի 
մոտ հուզական լարվածության նվազեցում, 

 ոչ ռեֆլեքսիվ լսելու տեխնիկաներին տիրապետում, 
 ակտիվ լսելու տեխնիկաների, տեղեկություն ստանալու 

միջոցների ուսումնասիրում, 
 տեղեկությունը հաղորդելու միջոցների ուսուցանում, 
 Կառուցողական վեճի միջոցների ուսուցում, տեսակետի 

հիմնավորում: 
Բարձր ենթամակարդակը ենթադրում է, որ կարելի է 

բարձրացնել միջանձնային հարաբերությունների սենզիտի-
վությունը՝ 
 սովորել ավելի խորը հասկանալ ուրիշ մարդկանց, 

նրանց հուզական ապրումները, դրդապատճառները, 
հետաքրքրությունները, պահանջմունքները և արժեք-
ները:  
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 սովորել գիտակցել սեփական հույզերը, զգացմունքնե-
րը, որոնք առաջանում են այլ մարդկանց հանդեպ, 

 համարժեք ընդունել այլ մարդկանց և ինքն իրեն շփման 
ոլորտում, 

 ձեռք բերել համարժեք արձագանքելու հմտություններ 
շփման մեջ, 

 սովորել կանխատեսել միջանձնային հարաբերություն-
ների զարգացումը:  

Այս մակարդակը ներառում է նաև կառավարչական մաս, 
որտեղ լուծվում են հետևյալ խնդիրները՝ 

1. Հրապարակային ելույթի հմտություններ: 
2. Խմբային բանավեճեր անցկացնելու հմտություններ և 

ռազմավարություններ: 
3. Խնդրի խմբային լուծման տարբեր մեթոդներ՝ «Բալտին-

յան մեթոդ», «ուղեղային գրոհ», «բանավեճ»: 
4. Կոնֆլիկտային իրավիճակների լուծման տեխնիկաներ և 

ռազմավարություններ: 
5. Բանակցություններ վարելու ռազմավարություններ և 

տեխնիկաներ: 
6. Մոտիվացման միջոցներ և ռազմավարություններ: 
7. Իշխանություն կիրառելու միջոցներ և ռազմավարութ-

յուններ: 
8. Խրախուսման միջոցներ և ռազմավարություններ: 
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9. Կառուցողական քննադատության ռազմավարություն-
ներ և միջոցներ95: 

Թրեյնինգի երրորդ մակարդակը ներառում է խնդիրներ, 
որոնք վերաբերում են կառավարչի անձին:  

Ցածր ենթամակարդակը ներառում է հետևյալ կողմերը` 
Սեփական գործունեության դրդապատճառի, մասնագի-

տության ընտրության բացահայտում, 
Ինքնախտորոշում և հուզական վիճակի ինքնակարգավո-

րում, 
Համարժեք ինքնաընկալման, դրական վերաբերմունքի 

ձեռքբերում, 
Ինքնագնահատականի, հավակնությունների մակարդակի 

որոշում, 
Ինքնագնահատման համարժեք մակարդակի ձեռքբերում:  
Բարձր ենթամակարդակի դեպքում իրականացվում է 

վարքի ռեակցիաների, կարծրատիպերի, հուզական արձա-
գանքման անձնային առանձնահատկությունների, մարդկանց 
հետ շփման շտկում: 

Այս մակարդակում կառավարիչների հետ աշխատանքի 
հիմնական մեթոդներն են սենզիտիվության և անձնային աճի 
թրեյնինգները: 

Խմբային սեսիաներում կարելի է կիրառել փսիխոդրամա, 
խմբային բանավեճ:  

95 Г. Х. Бакирова, Тренинг управления персоналом, СПб, Речь, 
2006, 400 с., с. 54. 
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Թրեյնինգային ծրագրեր մշակելու փուլերն ըստ Գ. Բակի-
րովայի՝ 

1. Թրեյնինգի նպատակի որոշում, հմտությունների ա-
ռանձնացում, որոնք պետք է զարգացվեն և ուսուցանվեն թրեյ-
նինգում: 

2. Թրեյնինգի համար պլանավորված հմտությունների և 
կարողությունների բաշխում ըստ օրերի և ժամերի: Յուրաքանչ-
յուր թրեյնինգ ներառում է սկզբնական փուլ, բուն թրեյնինգը և 
ավարտը:  

3. Մեթոդական հարցերի լուծում՝ մեթոդական միջոցների 
որոշում, որոնց միջոցով մշակվում են այս կամ այն հմտություն-
ները:  

4. Կողմնորոշիչ հիմքերի մշակում՝ տեխնիկաների, միջոց-
ների կարճ ցանկ: 

5. Տեղեկատվական թղթերի մշակում, որոնց նպատակն է 
հակիրճ գրավոր տեսքով հաղորդել կարևոր տեղեկությունը:  

6. Իրադրությունների ընտրություն և վարժությունների 
մշակում յուրաքանչյուր տեխնիկայի և հաղորդակցական հնար-
քի համար: Իրադրությունները կարող են լինել առօրյա կյան-
քից, ինչպես նաև կառավարիչների «գործարար» կյանքից:  

7. Վարժությունների նախնական բաշխում մասնակիցների 
միջև այնպես, որ այն մոտիկ կամ համահունչ լինի մարդու 
խնդրին:  

8. Անհատական խնդրի կամ իրադրության ավելացում 
ընդհանուր ծրագրին, եթե այն սերտ կապված է զարգացվող 
կարողության հետ:  
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9. Լրացուցիչ մեթոդի հավանական ընտրություն, որը 
պետք է կիրառվի անհատական խնդիրներ լուծելիս96: 

Այսպիսով, հոգեբանական որակների զարգացման թրեյ-
նինգային ծրագրեր կազմելու գործընթացն ունի իր յուրահատ-
կությունները՝ կախված թրեյնինգի նպատակից և առաջադր-
ված խնդիրներից, ինչն էլ ապահովում է թրեյնինգային ծրագ-
րերի տարատեսակությունը և բազմազանությունը: Ինչ խոսք, 
թրեյնինգային ծրագրերը, անկախ իրենց տեսակից, կազմվում 
են որոշակի սկզբունքներով և ունեն որոշակի ուղղորդվածութ-
յուն: Մեր կողմից սույն տեսական վերլուծությունը հիմք հանդի-
սացավ մշակելու թրեյնինգային ծրագիր՝ զարգացնելու կառա-
վարիչների հոգեբանական որակները:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96 Г. Х. Бакирова, Тренинг управления персоналом, СПб, Речь, 
2006, 400 с., с. 100-101. 
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ԳԼՈՒԽ 3. 
ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐԻ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ 
 

3.1. Կառավարչական հոգեբանական որակների  
զարգացման գործնական դասընթացի նկարագիրը 
 
Գործնական դասընթացը նախատեսված է պետական և 

մասնավոր ոլորտի կառավարիչների համար, որի նպատակն է՝ 
ձևավորել և զարգացնել մասնակիցների անձնային ու կառա-
վարչական որակները, որոնք կապահովեն կառավարչական 
գործունեության արդյունավետ իրականացումը: Հիմք ընդունե-
լով տեսական և փորձարարական ուսումնասիրությունները՝ 
որպես զարգացման ենթակա կառավարչական որակներ և հմ-
տություններ, առանձնացվել են՝  
 ժամանակի կառավարման հմտություն, 
 աշխատանքային գործունեության մոտիվացիայի զար-

գացման հմտություն, 
 կազմակերպական կոնֆլիկտների կառավարման և լուծ-

ման հմտություն, 
 հույզերի կառավարման հմտություն, 
 ազդեցություն գործելու կարողություն, 
 ստեղծարար մտածողություն, 
 կարիերային աճի ունակություն: 
Ժամանակի կառավարման հմտությունը զարգացման են-

թակա որակ է: Ավանդաբար «ժամանակի կառավարումը» հա-
մարվում է կառավարման ուղղություն: Ժամանակի կառավա-
րումը միջդիսցիպլինար գիտության և պրակտիկայի բաժին է` 
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նվիրված մի շարք ոլորտներում և մարդկային գործունեության 
տարբեր ճյուղերում ժամանակի արդյունավետ օգտագործմա-
նը:Ժամանակի կառավարումը գտնվում է մի շարք գիտություն-
ների ուսումնասիրման կիզակետում՝ փիլիսոփայության, հոգե-
բանության, սոցիոլոգիայի, կենսաբանության, ֆիզիկայի և 
այլն: ժամանակի կառավարումը ենթադրում է որևէ օբյեկտի 
(ինքդ քեզ, ենթականեր և այլք) կամ կենսագործունեության 
գործընթացների (աշխատանք, հանգիստ և այլն) կառավարում 
ժամանակի մեջ: Ժամանակի կառավարումը պահանջում է 
կարգապահություն և կազմակերպվածություն, բայց ոչ երբեք 
կույր ու անվերապահ հնազանդություն որոշակի կանոնների: 
Առկա են ժամանակի կառավարման տարբեր մոտեցումներ: 
Հիմնական սկզբունքը նպատակադրումն է, առաջնային նպա-
տակները երկրորդայինից տարբերելը, որն էլ առավել արդյու-
նավետ է դարձնում ժամանակի կառավարումը: Մերօրյա կա-
ռավարման համակարգում ժամանակի կառավարման վերա-
բերյալ կան մոտեցումներ, որոնք հիմանակում կարող են օգ-
տագործվել ղեկավարների կողմից, և պայմանավորում են 
նրանց ենթակայության տակ գտնվողների ժամանակի արդյու-
նավետ պլանավորումը և կառավարումը, դրանք են` Պարետոյի 
սկզբունքը, ԱԲԳ վերլուծությունը և Էյզենհաուերի սկզբունքը: 
Սովորաբար կառավարչի կողմից պլանավորվում է ընդհանուր 
ժամանակի որոշ մասը, իսկ որոշ մասն էլ՝ ոչ: Որպես այդպի-
սին՝ հայտնի է 60:40 սկզբունքը, ըստ որի՝ նախատեսվում է 
աշխատանքային ժամանակի միայն որոշակի հատվածը պլա-
նավորել: Փորձը ցույց է տալիս, որ այն պետք է կազմի ժամա-
նակի մոտավորապես 60% - ը: Մնացյալ 40% - ը պետք է թող-
նել բոլոր տեսակի անսպասելի դեպքերի և ժամանակ «խժռող-
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ների» համար: Բացի այդ, պետք է խուսափել այն իրավիճակ-
ներից, երբ պլանավորված գործն ավելի շատ ժամանակ է 
խլում, քան նախատեսված էր նրա համար: Նախ և առաջ 
պետք է հիշել, որ արդյունավետ ժամանակի կառավարման 
համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է կառավարչի ինքնակա-
ռավարումը: Իսկ գործողություններ կատարելու համար այս-
տեղ ամենակարևոր գործոններն են ներքին դիրքորոշումը և 
ազդակները: Որպես այդպիսին՝ կառավարիչը չի կարող կառա-
վարել ժամանակը, բայց կարող է փոխել իր վերաբերմունքը 
դրա նկատմամբ: Որպեսզի կառավարիչը ունենա հնարավո-
րություն քիչ ժամանակում հասնելու ավելիին, ուղղակի պետք է 
հստակ իմանա՝ ո՛րն է իր համար կարևոր, ինչի՛ է ուզում հաս-
նել և ինչպե՛ս պետք է անել դա: Դրան կօգնեն հետևյալ մոտե-
ցումները՝ 

 Պարետոյի սկզբունքը – այն, ինչը հրատապ է, ոչ միշտ է 
կարևոր, իսկ այն, ինչը կարևոր է, ոչ միշտ է հրատապ: Այդ իսկ 
պատճառով առաջին հերթին պետք է տարբերակել «կարևորը» 
«հրատապից»: Այս սկզբունքը կրում է իր հեղինակի` իտալացի 
տնտեսագետ Վիլֆրեդո Պարետոյի անունը97: 

Համաձայն Պարետոյի սկզբունքի՝ չարժե սկզբում զբաղվել 
ամենահեշտ գործերով, քանի որ դրանք քիչ ժամանակ են պա-
հանջում: Պետք է առաջնահերթ խնդիրներով զբաղվել, հետո 
անցնել երկրորդական, անկարևորներին: Պարետոյի սկզբուն-
քը ցույց է տալիս՝ 80% արդյունքի մենք հաճախ հասնում ենք 
մեր ժամանակի ընդամենը 20%-ի ընթացքում: 

97 А. А. Альтшуллер, Практическая психология для менеджера, 
Феникс, Ростов н/Дону, 2004. 
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ԱԲԳ վերլուծություն – պլանավորման և հաստատման գե-
րակայության այս սկզբունքը հստակեցնում է Պարետոյի 
սկզբունքը: Այս վերլուծության էությունն է` բաժանել բոլոր գոր-
ծերը 3 կատեգորիայի: Այսպիսի բաժանման ելակետն է՝ 
խնդիրների հարաբերական կարևորությունը չի համընկնում ի-
րենց հարաբերական քանակի հետ: Կարևորագույն խնդիրնե-
րը (Ա կատեգորիա), լուծում ստանալով ղեկավարի կողմից, 
կազմում են ընդհանուր գործերի քանակի մոտովորապես  
15%-ը: Սակայն նրանց կարևորությունը (նպատակին հասնելու 
ներդրումը) կազմում է մոտավորապես 65%: Քիչ կարևոր գոր-
ծերի քանակը (Բ կատեգորիա) կազմում է մոտավորապես 20%, 
և նույնքան էլ կարևորություն, իսկ անկարևոր խնդիրները՝  
(Գ կատեգորիա) համապատասխանաբար 65% և 15%: ԱԲԳ 
վերլուծությանը տիրապետել նշանակում է՝ 

ա) սովորել դասակարգել խնդիրները, 
բ) որոշել դրանց լուծման հերթականությունը, 
գ) տրամադրել անհրաժեշտ ժամանակ դրանց լուծման 

համար: 
Սա անելու համար սկզբում հարկավոր է դասակարգել բո-

լոր այն գործերը, որոնք պետք է կատարել այսօր` ըստ դասա-
կարգման: Խնդիրների դասակարգման գործընթացից հետո ո-
րոշեք այն ժամանակը, որը պետք է ծախսել դրանց լուծման 
վրա: Դրա համար աշխատանքային պլանում հարկավոր է ա-
ռանձնացնել՝ 

ա) 65% նախօրոք պլանավորած ժամանակ` Ա կատեգո-
րիայի խնդիրները լուծելու, 

բ) 20% նախօրոք պլանավորած ժամանակ` Բ կատեգո-
րիայի խնդիրները լուծելու, 
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գ) 15% նախօրոք պլանավորած ժամանակ` Գ կատեգորիա-
յի խնդիրները լուծելու: 

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ ժամանակի տե-
սակարար կշիռը՝ տրամադրած յուրաքանչյուր կատեգորիայի 
խնդիրների լուծմանը, համապատասխան է ոչ թե նրանց քա-
նակին, այլ կարևորությանը: 

Եվ, վերջապես, պետք է որոշել խնդիրների լուծման հեր-
թականությունը: Խորհուրդ է տրվում Ա խմբի խնդիրները լուծել 
առաջին հերթին, որպեսզի ապահովել ընդհանուր արդյունքի 
մեծ մասը: Հաջորդիվ` Բ խմբի և միայն վերջում` Գ խմբի 
խնդիրները, եթե, իհարկե, այդ ամենին ժամանակ մնա: Եթե 
ժամանակ չի մնում, պետք է դրանք հետաձգել: Այսպիսով, 
ներկայացված մոտեցումները միավորվում են մեկ սկզբունքով, 
այն է՝ ժամանակի արդյունավետ օգտագործման համար պետք 
է առանձնացնել առավել կարևոր և հրատապ գործերը:  

Այս որակի զարգացումը կարելի է իրականացել հատուկ 
ընտրված վարժությունների և իրավիճակային խնդիրների լուծ-
ման միջոցով: Սակայն բացի պլանավորման ունակության 
զարգացումից, երբեմն անհրաժեշտություն է առաջանում աշ-
խատել հոգեբանական պատնեշների հետ, որոնք թույլ չեն տա-
լիս որոշում ընդունել և շարժվել առաջ: Մեծ նշանակություն ու-
նի ինքնակառավարման հմտության զարգացումը: Ենթադր-
վում է, որ այս որակի զարգացման համար անհրաժեշտ է կա-
տարել հոգեբանական աշխատանք ինքնամոտիվացիա և մո-
տիվացիա հոգեբանական աշխատանք: Ժամանակի կառա-
վարման հմտության զարգացումը նախատեսում է՝  
 ժամանակի կառավարման հմտության ախտորոշում, 
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 ժամանակի կառավարման տեսական մոտեցումների 
ներկայացում, 

 ժամանակի կառավարման գործնական վարժություննե-
րի կատարում, 

 ձեռք բերված հմտությունների ամրապնդում: 
Մյուս որակը, որը համարել ենք կարևոր կառավարչական 

գործունեության արդյունավետության համար, աշխատանքա-
յին գործունեության մոտիվացիայի զարգացման հմտությունն 
է: Մոտիվները, ունենալով ներքին և արտաքին պատճառակա-
նություն, դասակարգվում են ըստ տարբեր չափանիշների, ուս-
տի դրանք խմբավորելու միասնական տարբերակ դեռևս չկա: 
Աշխատանքային գործունեության մոտիվացիաների դասա-
կարգումներին անդրադառնալիս հարկ է նշել, որ հաճախ է 
շրջանառվում՝ «աշխատանքի դիմաց վարձատրությունն է հիմ-
նական մոտիվատորն ու շարժիչ ուժը»: Սակայն հոգեբանութ-
յան տեսանկյունից մոտիվների հիմնախնդիրներն ավելի բարդ 
են. 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 դիրքո-
րոշումներով: Առանձնացվում են նաև անձնական, հասարա-
կական, գաղափարական, բարոյական և այլ տեսակի մոտիվ-
ներ: Անձը, ընդգրկվելով որևէ գործունեության մեջ, առաջ-
նորդվում է որոշակի սկզբունքներով և, բնականաբար, դրդիչ 
ուժերով: Մոտիվացիաներն առանձնացվում են ըստ անձի գոր-
ծունեության տեսակների, որոնք բացատրում են անձի այս կամ 
այն գործունեության մեջ ներգրավվելու դրդապատճառը: Գոր-
ծունեության դրդապատճառները որոշում են գործունեության 
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արդյունքների որակը: Ըստ գործունեության տեսակների՝ մո-
տիվները կարող են լինել շփման, ուսուցման, մասնագիտա-
կան, խաղի և այլն: Այդ ամենով հանդերձ՝ մոտիվները կարող 
են տևական ժամանակ ակտիվ լինել կամ ունենալ կարճաժամ-
կետ ընթացք: Այս ամենից զատ՝ տարբերակում են անձի հա-
սարակական ակտիվությունը պայմանավորող մոտիվներ: Մո-
տիվները դասակարգվում են ըստ խմբերի: Առաջին խմբում են 
այն մոտիվները, որոնք վերաբերում են անձի կարևոր հասա-
րակական պահանջմունքներին՝ ըստ դրանց բովանդակության 
չափանիշի: Այդ դեպքում տարբերակում են գաղափարական 
(աշխարհայացքով պայմանավորված), քաղաքական (քաղա-
քականության նկատմամբ անձի դիրքը), բարոյական (բարոյա-
կան նորմերի և արժեքների վրա հիմնված) և գեղագիտական 
(գեղեցիկի պահանջը արտացոլող) մոտիվներ:Ըստ ծագման 
աղբյուրի (ինչպես նաև կարգավորման առանձնահատկութ-
յան)՝ առանձնացնում են սոցիալական (պատրիոտ), կոլեկտի-
վին շահադրդող, գործունեական (գործունեական-գործընթա-
ցային) և խրախուսող (խթանող-խրախուսող) մոտիվներ: Գոր-
ծունեական մոտիվներն առաջանում են մարդու որոշակի գոր-
ծունեության հիման վրա: Դրանք աշխատանքային գործու-
նեության առանձնահատկությունների հետևանք են, որոշակի 
աշխատանքի պայման: Խրախուսող մոտիվացիայի առաջաց-
ման աղբյուրը նյութական և բարոյական խթանումն է, պարգ-
ևատրումը, որը մարդն ստանում է աշխատավարձի, հավելավ-
ճարների, գովասանքի տեսքով: Առանձին խմբում միավորվում 
են ըստ գործունեության բնույթի մոտիվները՝ հասարակական-
քաղաքական, մասնագիտական, ուսումնաճանաչողական: 
Ըստ դրսևորման ժամանակի՝ մոտիվները լինում են մշտական, 
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երկարատև և կարճատև: Առաջինները գործում են մարդու ողջ 
կյանքի ընթացքում (օրինակ՝ բնական պահանջմունքների բա-
վարարումը), երկրորդները՝ մի քանի տարի (անձի ճանաչողա-
կան պահանջմունքի բավարարումը), երրորդները՝ ժամանակի 
որոշակի հատվածում (նորի հետ կապված պահանջմունքը): 
Ըստ դրսևորման ուժի՝ մոտիվները բաժանվում են ուժեղների 
(դրանք կազմում են գործող մոտիվացիան), չափավորների 
(բնութագրվում են դրսևորման միջին ուժով) և թույլերի (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 ա-
ռաջ 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 նախկի-
նում, ապա՝ փոխել հետաքրքրությունը98:  

Դրդապատճառները կատարում են երեք հիմնական գոր-
ծառույթ՝ մղող, ուղղորդող և կարգավորող: Մղող գործառույ-
թի էությունն այն է, երբ մոտիվները պայմանավորում են անձի 
արարքները, նրա վարքը և գործունեությունը: Անձի ինքնաի-
րացումը կախված է մոտիվների ուժգնությունից, իրականացու-
մից, այսինքն՝ հոգեբանական ակտիվության հիմնական ազ-
դակների վերածվելուց, որոնք որոշում են վարքը: Ուղղորդող 
գործառույթը վարքի, գործունեության որոշակի գծի ընտրութ-
յունն է և իրագործումը: Այս գործառույթը պայմանավորված է 

98 В. П. Сладкевич, Мотивационный менеджмент, Курс лекций, 
Киев, МАУП, 2001, 168 с. 
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մոտիվացիայի կայունությամբ, աստիճանակարգությամբ, մո-
տիվների բազմազանությամբ և ուժով:Կարգավորող գործա-
ռույթն այն է, երբ վարքը և գործունեությունը, պայմանավոր-
ված մոտիվացիայի առանձնահատկություններով, ունեն կա՛մ 
անձնային բնույթ, կա՛մ ուղղված են կոլեկտիվի, արտադրութ-
յան շահերի իրականացմանը99: Մոտիվների տեսակների դա-
սակարգումը թույլ է տալիս հոգեբանական մոտեցումներ ձևա-
վորել անձի աշխատանքային գործունեության մոտիվացիայի 
համակարգի նկատմամբ: Աշխատանքային մոտիվացիաները, 
պայմանավորված անձի հոգեբանական առանձնահատկութ-
յուններով, ենթարկվում են փոփոխության: Սակայն կառավար-
ման տեսանկյունից մոտիվացիայի համակարգերում անձի պա-
հանջմունքները հաճախ աստիճանակարգության սկզբունքով 
չեն ներառվում, ինչն էլ իր հերթին հանգեցնում է արտաքին մո-
տիվացիաների գերակշռության: Կոմելլին և Ռոզենշտիլը նշում 
են, որ աշխատանքի համար կարևոր մոտիվացիաները խթա-
նելու և ակտիվացնելու աղբյուր կարող են լինել՝ 

 «Ես»-ը, 
 խնդիրը (եթե այն աշխատակցին առաջադրում է գոր-

ծողությունների ազատություն), 
 լիդերը (օրինակ՝ եթե ղեկավարը խրախուսանքի է ար-

ժանանում իր ենթակաների կողմից այն բանի համար, 
որ մատնանշում է նրանց համար հստակ ձևակերպ-
ված նպատակներ, որոնց իրականացման համար 
նրանք պետք է ջանք գործադրեն), 

99 В. П. Сладкевич, Мотивационный менеджмент, курс лекций,  
К. МАУП, 2001, 168 с., с. 27. 
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 խումբը (եթե դրան բնորոշ են արդյունավետության 
բարձր նորմեր), 

 կազմակերպությունը (եթե կան նպատակներ, որոնք 
դրական են գնահատում իր աշխատակիցները), 

 հասարակությունն ընդհանրապես (եթե այնտեղ տի-
րում է ակնհայտ անհոգ տրամադրություն)100:  

Այսպիսով, կազմակերպությունը կարող է ինքնուրույն սահ-
մանել խնդիրները, ղեկավարների լիդերության ոճերը, խմբա-
յին գործընթացները և ընդհանուր կազմակերպչական պայ-
մաններն այնպես, որ դրանք մոտիվացնեն աշխատակիցնե-
րին:Անձի մոտիվացված գործողությունն ունի նպատակներ, ո-
րոնց ձգտում է հասնել, ինչպես նաև նպատակին հասնելու ու-
ղիներ, որոնք որոնում է: Աշխատանքային մոտիվացիան ազ-
դում է վարքի շատ մոդելների վրա, որոնք կարևոր են կազմա-
կերպության համար, ինչպես նաև վարքի մոդելների արդյունք-
ների վրա (օրինակ՝ արդյունավետություն, մասնագիտության 
ընտրություն, կազմակերպությանը պատկանելություն, բացա-
կայություններ)101: 

Մյուս որակը կազմակերպական կոնֆլիկտների կառա-
վարման և լուծման հմտությունն է: Ժամանակակից պայման-
ներում կազմակերպությունների հաջող գործառության կարևոր 
գործոն է դրանց գործունեության արդյունավետության բարձ-
րացումը: Խնդիրները, որոնց ներկայումս բախվում են կազմա-
կերպությունները, համալիր բնույթ են կրում: Այդ համալիրի յու-
րահատկությունը պարզ գործառությունից դեպի արդյունավետ 

100 Организационная психология Л. Фон Розенштиль, В. Мольт,  
Б. Рюттингер, гуманитарный центр, Харьков, 2014, 464 с., с. 294. 

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

 

103 
 

                                                           



կառավարման տեսություն անցնելու գաղափարախոսության 
մեջ է, ո.րովհետև սոցիալ-տնտեսական հեղափոխությունները 
կազմակերպությունների գործառության նոր ռազմավարության 
անցնելու անհրաժեշտություն առաջացրին: Ռազմավարություն, 
որում հիմնական շեշտը բևեռվում է նպատակներն ու գործա-
ռույթներն իրականացնելու, միջավայրի փոփոխվող պայման-
ներին ճկունությամբ հարմարվելու, նորարություններն արագ 
ներդնելու և բարենպաստ ներքին միջավայր ստեղծելու վրա: 
Կազմակերպություններում կոնֆլիկտի դերի և էության վերա-
բերյալ ընդհանրացված պատկերացում ձևավորելը բավական 
բարդ խնդիր է: Սոցիոլոգիայում, մենեջմենթում, հոգեբանութ-
յան, մանկավարժության, կազմակերպությունների տեսության 
մեջ և իմացության այլ ոլորտներում կոնֆլիկտը տարբեր կերպ 
են սահմանում: Դրանց տարբերակումը կախված է նրանից, թե 
դրանք ինչպե՛ս են հասկացվում և կառավարման ի՛նչ միջոցներ 
են առաջարկվում: Այսպես, յուրաքանչյուր հեղինակ հաճախ 
կոնֆլիկտների և դրանց դիտարկման համար անհրաժեշտ այլ 
հասկացությունների սեփական ըմբռնումն է առաջարկում: Տե-
սական և գործնական նյութն ընդհանրացնելով` կարևոր է 
կոնֆլիկտների դիտարկման համար անհրաժեշտ մի շարք կա-
տեգորիաներ ձևակերպել: Այս հասկացությունները սահմանելն 
անհրաժեշտ է կոնֆլիկտի հետագա վերլուծության համար: 
Ընդհանրացնելով՝ կոնֆլիկտը կարելի է սահմանել որպես դի-
նամիկորեն հավասարակշռված փոխազդեցություն, որն իրա-
կանանում է երկու կամ ավել թվով սուբյեկտների միջև` շահե-
րը, նպատակները, դրանց հասնելու միջոցները չհամընկնելու 
հիմքի վրա: Կոնֆլիկտի գործընթացում ազդեցության սուբյեկտ 
կարող է լինել առանձին մարդը, կամ մարդկանց խումբը: Եթե 
կոնֆլիկտը դիտարկենք կազմակերպության դիրքերից, ապա 
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հենց կոնֆլիկտի սուբյեկտներից է կախված ծագող հակասութ-
յուների սրության աստիճանը, դրանց տևողությունը, կոնֆլիկ-
տի լուծման միջոցն ու տեխնոլոգիան: Չէ՛ որ կազմակերպութ-
յունում անհատների համախումբը բաղկացած է մարդկանցից, 
որոնք տարբեր հոգեբանական, ֆիզիոլոգիական, իմացական 
բնութագրեր ունեն, նաև` տարբեր կենսափորձ, նպատակներ 
ու խնդիրներ: Կարելի է նշել, որ կոնֆլիկտի էական ցուցանիշ-
ներից են մասնակից կողմերի բնորոշ առանձնահատկություն-
ները: Նշենք այն հիմնական հասկացությունները, որոնք բնու-
թագրում են կազմակերպություններում առաջացող կոնֆլիկտ-
ների անկողմնակալությունը:Կոնֆլիկտի սուբյեկտներն ա-
ռանձին անհատները կամ անհատների խմբերն են, որոնց 
անձնական նպատակները տարբերվում են կազմակերպության 
նպատակներից: Կոնֆլիկտին մասնակցելու աստիճանից կախ-
ված` առանձնացնում են՝  

 հիմնական մասնակիցներ` ասպարեզում հանդես եկող 
գլխավոր գործող անձինք, ընդդիմախոսներ, 

 աջակցող խումբ` մարդիկ, որոնք կարող են արմատա-
պես ազդել կոնֆլիկտի զարգացման և դրա ելքի վրա, 

 այլ մասնակիցներ, ովքեր կարող են ընդամենը հպան-
ցիկ ազդեցություն գործել կոնֆլիկտի ընթացքի և արդ-
յունքի վրա: 

Հույզերի կառավարման հմտությունը՝ որպես կարևոր 
կառավարչական որակ, ենթակա է զարգացման: Հույզերի 
կառավարումը նախ և առաջ ենթադրում է սեփական հույզերի 
գիտակցում, այնուհետև դրանց արտահայտման կարողություն: 
Կազմակերպական միջավայրում հուզական վիճակները 
մեծապես որոշում են գործունեության արդյունավետությունը, 
քանի որ անմիջական ազդում են դրա ընթացքի վրա: 
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Հույզերի կամ հուզական ապրումների ներքո սովորաբար 
նկատի ունեն մարդու ամենաբազմազան արձագանքները՝ 
բուռն կրքերի դրսևորումից մինչև տրամադրության նուրբ ե-
րանգները: Հոգեբանության մեջ հույզերի ներքո նկատի ունեն 
գործընթացները, որոնք արտացոլում են անձնային նշանա-
կությունը և արտաքին ու ներքին իրադրությունների գնահա-
տումն ապրումների ձևով: Հույզերին բնորոշ է սուբյեկտիվութ-
յունը: Եթե ընկալումն ու մտածողությունը թույլ են տալիս մար-
դուն քիչ թե շատ օբյեկտիվորեն արտացոլել շրջապատող աշ-
խարհը, ապա հույզերն արտացոլում են մարդու սուբյեկտիվ վե-
րաբերմունքն ինքն իր և շրջապատող աշխարհի նկատմամբ: 
Հենց հույզերն են արտացոլում ճանաչողության անձնական 
նշանակությունը ոգեշնչման, համակվածության, հակվածութ-
յան և հետաքրքրության միջոցով: Հուզական գործընթացների 
կառուցվածքը տարբերվում է ճանաչողականից: Հույզերի դա-
սին են պատկանում տրամադրությունը, զգացմունքները, ա-
ֆեկտը, կրքերը, սթրեսը:  

Հույզերի կառավարման հմտության զարգացումը նախա-
տեսում է՝  

 Սովորել ճանաչել ու գիտակցել սեփական և ուրիշ 
մարդկանց հույզերը: 

 Հաստատել և պահպանել դրական միջանձնային հա-
ղորդակցում: 

 Ախտորոշել և հաղթահարել կոնֆլիկտները, որոնք ծա-
գում են գործընկերների, այցելուների մոտ: 

 Բացահայտել և գիտակցել աշխատանքում անարդյու-
նավետության պատճառները, յուրաքանչյուր մասնակ-
ցի ներուժը: 

 Սովորել կառավարել զգացմունքները:  
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Անդրադառնալով կառավարչական մյուս կարևոր որակին՝ 
ազդեցություն գործելու կարողությանը, նշենք, որ մարդ 
մարդ փոխհարաբերությունը պարունակող մասնագիտություն-
ներում այն որոշիչ նշանակություն ունի: Կառավարչական գոր-
ծունեության ընթացքում առանց այս որակի գրեթե անհնար է 
իրականացնել աշխատանքը: Ազդեցությունը կարող է տեղի ու-
նենալ տարբեր միջոցներով. դրանք կարող են լինել անմիջա-
կան և անուղղակի: Անմիջական ազդեցությունը կարող է լինել 
հրամանների, խնդրանքի, համոզման և այլ ձևերով, սակայն 
առավել հզոր ազդեցության ձև է հուզականը, որն անձին 
դրդում է կատարել գործողություն, որը ոչ միշտ է բխում իր իսկ 
շահերից: Կառավարչական գործունեության ընթացքում հա-
ճախ զգացվում է ազդեցություն գործելու անհրաժեշտությունը, 
այդ իսկ պատճառով կառավարիչը պետք է տիրապետի՝ 

 հոգեբանական ազդեցության հնարների տեսական մո-
տեցումներին, 

 հոգեբանական ազդեցությունը տարբերակելու հմտութ-
յանը, 

 հոգեբանական ազդեցությունից պաշտպանվելու 
հմտությանը, 

 հոգեբանական ազդեցություն գործելու կարողությանը: 
Ստեղծարար մտածողություն 
 Հասկանալ կրեատիվության նշանակությունը գործա-

րարության մեջ: 
 Գիտակցել և հաղթահարել պատնեշները, որոնք խան-

գարում են կրեատիվության դրսևորմանը: 
 Ճանաչել կրեատիվության զարգացման արտաքին և 

ներքին ռեսուրսները: 
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 Ձեռք բերել կրեատիվ միջավայր ստեղծելու հմտութ-
յուններ: 

 Ձևավորել կրեատիվ գործընթացը կառավարելու 
հմտություններ: 

 Ձևավորել գործընկերների կրեատիվությունը զարգաց-
նելու հմտություններ: 

 Ձևավորել կրեատիվ խորհրդակցության հմտություն-
ներ: 

 
Կարիերային աճի ունակություն 
Ե. Վ. Պախոմովան «սահմանումների վերլուծություն» հոդ-

վածում նշում է, որ կարիերան առաջընթացն է մասնագիտա-
կան գործունեության ոլորտում: Այս հասկացությունը հաճախ 
օգտագործում են այլ եզրույթների հետ, օրինակ՝ մասնագիտա-
կան իրականացում, մասնագիտական հաջողություն, աշխա-
տանքային ուղի, մասնագիտություն և այլն: Հեղինակը, իրա-
կանացնելով բովանդակային (կոնտենտ) վերլուծություն, եզրա-
կացնում է, որ կարիերան սուբյեկտի մասնագիտական զար-
գացման գործընթացն է: Կարիերան նախ կարելի է դիտարկել 
սոցիալական և մասնագիտական համատեքստերում: Այս հա-
մատեքստերից յուրաքանչյուրի համար առանձնացվում են որո-
շակի խնդիրներ, որոնք տարբեր են կարիերայի տարբեր փու-
լերի համար102:  

102 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 կա-
րիերայի բազմաթիվ սահմանումներ, որոնցում առկա են մի 
շարք էական տարբերություններ: Ֆ. Ռ. Ֆիլիպովն առանձնաց-
նում է կարիերայի հետ առնչվող մակրոտնտեսական գործոն-
ները՝ հասարակական-տնտեսական հարաբերությունների գե-
րակա տեսակը և կարիերայի իրականացման համար տվյալ 
հասարակության կողմից օբյեկտիվորեն ներկայացվող հնարա-
վորությունները103: Ա. Յա. Կիբանովը կարիերան սահմանում է 
որպես անհատական գիտակցվող դիրքորոշում և վարք, որոնք 
կապված են աշխատանքային փորձի ու գործունեության հետ 
մարդու աշխատանքային կյանքի ընթացքում104: Ա. Կ. Մարկո-
վան առանձնացնում է կարիերայի լայն և նեղ ըմբռնում: Լայն 
ըմբռնման դեպքում կարիերան դիտարկվում է որպես մասնա-
գիտական առաջընթաց, մասնագիտական աճ, անցում պրոֆե-
սիոնալիզմի մի աստիճանից մյուսին: Նեղ ըմբռնմամբ՝ կարիե-
րան պաշտոնական շարժն է, որտեղ առաջնահերթ են որոշա-
կի սոցիալական կարգավիճակի ձեռքբերումը, որոշակի պաշ-
տոն զբաղեցնելը105: Ն. Ս. Պրյաժնիկովի մեկնաբանությամբ՝ 
կարիերայի կառուցումը մասնագիտական ինքնորոշման գոր-
ծընթաց է, որն իրենից ներկայացնում է միմյանց հաջորդող 
ընտրությունների շարք, և որի հիմքում անձի «Ես»-կոնցեպ-
ցիան է՝ որպես հարաբերականորեն ամբողջական գոյացութ-

103 Ф. Р. Филиппов, Карьера, Энциклопедический социологический 
словарь. М., РАН ИСПИ, 1995. 

104 А. Я. Кибанов, Управление деловой карьерой персонала, Управ-
ление персоналом организации: Учебник. М.: ИНФРА-М., 1997. 

105А. К. Маркова, Психология профессионализма. М., 1996, 312 с. 
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յուն, որն էլ շարունակ փոխվում է մարդու մեծանալուն զուգա-
հեռ106:  

Որպես «կարիերա» հասկացության հոգեբանական բո-
վանդակություն` Ա. Ա. Բոդալյովը և Լ. Ա. Ռուդկևիչն առանձ-
նացնում են մի քանի բաղադրիչ` մարդու կողմից իր առջև 
դրված նպատակները, մարդուն գործունեության կատարման 
մղող շարժառիթների համակարգը, ինչպես նաև համապա-
տասխան գործունեության իրականացման ժամանակ մասնա-
գետի ընդունակությունների իրագործման աստիճանը107:  

Կարիերան բնութագրվում է նաև որպես եռաբաղադրիչ 
կառուցվածք, որի մեջ մտնում են նպատակային, գործընթա-
ցային և արդյունքի բաղադրիչները (Տ. Նևստրուևա, Տ. Գնեդի-
նա):  

 
Կարիերայի պլանավորման համար առաջարկվում են 

հետևյալ քայլերը. 
 ուսումնասիրել մասնագիտական առաջխաղացման 

տարբեր փուլերում աշխատանքի բովանդակությունը,  
 որոշել յուրաքանչյուր փուլի համար գնահատման չա-

փանիշները, 

106 Н. С. Пряжников, Профессиональное и личностное самоопреде-
ление. М., Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО 
«МОДЕК», 1996. 

107 А. А. Бодалев, Л. А. Рудкевич, О содержательном наполнении 
понятия «Карьера» и ее вариантах, Как становятся великими или 
выдаюшимися, М., КВАНТ, 1997. 

 

110 
 

                                                           



 որոշել նոր փուլ մուտք գործելու պահանջները՝ անձնա-
յին հատկանիշներ, կրթական մակարդակ, որակավո-
րում, տարիք, աշխատանքային փորձ և այլն, 

 որոշել աշխատակցի կազմակերպչական և աշխատան-
քային փորձի մակարդակը, որն անհրաժեշտ է ավելի 
բարձր մակարդակի անցնելու համար108: 

 
Կարիերայի փուլերը 
Ծանոթանալով նոր աշխատակցի հետ՝ անձնակազմի կա-

ռավարիչը պետք է հաշվի առնի տվյալ ժամանակահատվածում 
նրա անցած կարիերայի փուլերը: Դա հնարավորություն կտա 
հստակեցնելու մասնագիտական գործունեության նպատակնե-
րը, մասնագիտական շարժընթացը և անհատական մոտիվա-
ցիայի յուրահատկությունը:  

 

108 Г. В. Щекин, Основы кадрового менеджмента, К., МАУП, 2004, 
280 с. 
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3.2. Կառավարչական հոգեբանական  
որակների զարգացման գործնական  

դասընթացի իրականացման ընթացքը 
 
Հիմք ընդունելով վերը նշված մեթոդաբանությունը՝ փոր-

ձարկվել է կառավարչական հմտությունների զարգացման 
գործնական դասընթացը:  

Դասընթացի արդյունավետությունը պարզելու համար մեր 
կողմից ընտրվել է մեթոդիկաների համակազմ, որի միջոցով 
նախքան դասընթացի սկսելը չափվել է մասնակիցների կառա-
վարչական որակների դրսևորման մակարդակը: 

Որպես այդպիսի մեթոդիկաներ կիրառվել են՝  
 Ֆ. Վիլյամսի կրեատիվության մեթոդիկան,  
 Ժամանակի կառավարման թեստը, 
 Ն.Հոլի հուզական ինտելեկտի թեստը, 
 Կ. Թովմասի կոնֆլիկտային իրավիճակներում կիրառ-

վող վարքի ռազմավարության բացահայտման մեթոդի-
կան, 

 Հերցբերգի դրդապատճառների թեստը, 
 Կարիերայի մոտիվացիայի թեստը:  
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ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 
 
 Ծրագրի անվանումը` «ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 

    ԴԱՍԸՆԹԱՑ» 
 
Ծրագրի տևողությունը՝  32 ժամ 
  
 
1. Հիմնախնդիրը 
Հայաստանի Հանրապետության պետական ծառայության 

համակարգի գործունեության բարելավման նպատակով վեր-
ջին տարիներին իրականացվում են մի շարք վերապատրաս-
տումներ, որոնք ուղղված են պետական ծառայողների մասնա-
գիտական կոմպետենցիաների զարգացմանը: Իրականացվում 
է հանրային ծառայության համակարգի պաշտոնների գնահա-
տում, որով հնարավոր է պարզել  տվյալ պաշտոնում նշանակ-
վող անձի մասնագիտական որակների համակազմը, իսկ վե-
րապատրաստումները մեծապես ուղղված են այդ որակների 
զարգացմանը: Սակայն, այդուհանդերձ, բաց է մնում հանրա-
յին ծառայողի հոգեբանական որակների զարգացման հարցը: 
Ժամանակակից գիտական ուսումնասիրությունները թույլ են 
տալիս բացահայտել այն հոգեբանական որակների համակազ-
մը, որն անհրաժեշտ է հանրային ծառայողի արդյունավետ 
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գործունեության համար: Ժամանակակից վերապատրաստման 
ծրագրերը ներառում են որոշ հոգեբանական բաղադրիչներ, 
սակայն դրանց զարգացման մեթոդները կրում են տեղեկատ-
վական բնույթ: Այնինչ հոգեբանական երևույթների մասին տե-
ղեկությունները դեռևս չեն զարգացնում այդ որակները: Հաշվի 
առնելով այս հանգամանքը՝ իրականացվել է հանրային ծառա-
յողների հոգեբանական որակների գնահատում թեստավոր-
ման միջոցով, որը թույլ է տվել բացահայտել քանակական և ո-
րակական տվյալներ: Այդ տվյալների հիման վրա կազմվել է 
հոգեբանական որակների զարգացման ծրագիր, որն իր մեթո-
դաբանությամբ էականորեն տարբերվում է վերապատրաստ-
ման մյուս ծրագրերից: Տվյալ ծրագրի արդյունավետության 
գնահատման համար որպես ռազմավարություն ընտրվել է դա-
սընթացից առաջ և դասընթացից հետո հոգեբանական որակ-
ների արտահայտվածության չափումը: Այս ռազմավարությունը 
հնարավորություն կընձեռի գնահատել դասընթացի արդյունա-
վետությունը: 

 
2. Նպատակը  
Ծրագրի նպատակն է՝ հատուկ մեթոդաբանությամբ փոր-

ձարարական ճանապարհով մշակել և իրականացնել պետա-
կան ծառայության համակարգի աշխատակիցների հոգեբանա-
կան որակների զարգացման դասընթաց:  
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3. Հանձնառության նկարագրությունը 
Կառավարչական հոգեբանական որակների զարգացման 

աշխատանքներն ընդհանուր առմամբ ներառում են՝ 
1. Գիտական հոգեբանության մեջ հայտնի մեթոդիկանե-

րի օգնությամբ գնահատել պետական ծառայողների կառա-
վարչական հոգեբանական որակների արտահայտվածության 
աստիճանը: 

2. Իրականացնել գործնական դասընթաց ակտիվ ուսուց-
ման մեթոդների միջոցով, որոնք ներառում են դերային խա-
ղեր, իրավիճակների վերլուծություն, հոգեբանական վարժանք-
ներ: 

3. Ծրագրի սկզբում կիրառված մեթոդիկաների օգնութ-
յամբ գնահատել պետական ծառայողների կառավարչական 
հոգեբանական որակների արտահայտվածության աստիճանը 
և հետադարձ կապի միջոցով ի հայտ բերել որակական թե-
րությունները: 

4. Կատարել շտկումներ իրականացված ծրագրում: 
 

4. Թիրախային խումբ 
Թիրախային խումբը ընտրվելու է՝ ելնելով հետևյալ 

սկզբունքներից` 
 23-45 տարեկան հանրային ծառայողներ, ովքեր ունեն 

նվազագույնը բակալավրի աստիճան: 
 Առնվազն երեք տարվա փորձ հանրային ծառայության 

համակարգում: 
 Միջին օղակի կառավարիչներ: 
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5. Ակնկալվող հիմնական արդյունքները 
Գործնական դասընթացը նախատեսված է պետական ո-

լորտի կառավարիչների համար, որի նպատակն է՝ ձևավորել և 
զարգացնել մասնակիցների անձնային ու կառավարչական ո-
րակներ, որոնք կապահովեն կառավարչական գործունեության 
արդյունանվետ իրականացումը: Ակնկալվում է կառավարչա-
կան հետևյալ որակների արտահայտվածության բարձր աստի-
ճան՝  
 ժամանակի կառավարման հմտություն, 
 աշխատանքային գործունեության մոտիվացիայի զար-

գացման հմտություն, 
 կազմակերպական կոնֆլիկտների կառավարման և լուծ-

ման հմտություն, 
 ստեղծարար մտածողություն, 
 կարիերայի աճի ունակություն: 
Գնահատման վերաբերյալ հիմնական զեկույցը և հաշվետ-

վությունը ներկայացվում է (էլեկտրոնային և տպագիր)՝ կցելով 
գնահատման ընթացքում ձեռք բերված բոլոր հիմքերը։  
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Դասընթացի ուսումնական քարտեզը 
 

Թեմատիկ բո-
վանդակության 
բաշխումն ըստ 

շաբաթների 

Դասավանդ-
ման ձևը 

Ուսումնառության 
եղանակը 

Գնահատման 
ձևը 

Հանդիպում 1 
(4ժամ) 
Հոգեբանական 
որակների 
ախտորոշում 

Թեստավորում  
Թեստերի 
մեկնաբանում  

 

Հանդիպում 2 
(4ժամ) 
Ժամանակի 
կառավարման 
հմտության 
զարգացում 

Իրավիճակի 
վերլուծությու, 
հոգեբանական 
վարժանք 

Վարժությունների 
մասնակցություն, 
իրավիճակային 
խնդիրների լուծում, 
տեսական 
մոտեցումների 
մեկնաբանում 

Ընթացքի 
գնահատում 
Հարցախույզ, 
անհատական 
և խմբային 
քննարկում: 

Հանդիպում 3 
(4ժամ) 
Աշխատանքային 
գործունեության 
մոտիվացիայի 
զարգացման 
հմտություն 
 

Տեսական 
մետեցումների 
ներկայացում և 
վերլուծություն: 
Հոգեբանական 
վարժանքներ 

Հոգեբանական 
վարժանքների 
մասնակցություն, 
անհատական 
մոտիվացիաների 
գիտակցում, դերային 
խաղ 

Հանդիպում 4 
(4ժամ) 
Կազմակերպա-
կան կոնֆլիկտ-
ների կառավար-
ման և լուծման 
հմտություն 

Հոգեբանական 
վարժանքներ, 
դերային խաղ 

Հոգեբանական 
վարժանքների 
մասնակցություն, 
ինքնավերլուծություն, 
դերային խաղի 
վերլուծություն 

Ընթացքի 
գնահատում 
Հետադարձ 
կապ վերլու-
ծություն:  
մտքերի և 
հույզերի 
անդրադարձ 
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Թեմատիկ բո-
վանդակության 
բաշխումն ըստ 

շաբաթների 

Դասավանդ-
ման ձևը 

Ուսումնառության 
եղանակը 

Գնահատման 
ձևը 

Հանդիպում 6 
(4ժամ) 
Ազդեցություն 
գործելու 
կարողություն 

Հոգեբանական 
վարժանքներ, 
դերային խաղ, 
իրավիճակային 
խնդիրներ 

Հոգեբանական վար-
ժանքների մասնակ-
ցություն, ինքնավեր-
լուծություն, դերային 
խաղի վերլուծություն, 
զգացմունքների 
գիտակցում 

Ընթացքի 
գնահատում 
վերլուծու-
թյուն, մտքերի 
և հույզերի 
անդրադարձ 

Հանդիպում 7 
(4ժամ) 
Ստեղծարար 
մտածողության 
զարգացում 
 

Հոգեբանական 
վարժանքներ, 
դերային խաղ, 
իրավիճակային 
խնդիրներ 

Հոգեբանական 
վարժանքների 
մասնակցություն, 
Խնդիրների լուծում 

Հետադարձ 
կապ-վերլու-
ծություն: 
մտքերի և 
հույզերի 
անդրադարձ 
 

Հանդիպում 8 
(4ժամ) 
Կարիերային 
աճի 
ունակության 
զարգացում 

Տեսական 
մետեցումների 
ներկայացում և 
վերլուծություն: 
Հոգեբանական 
վարժանքներ. 

 

Ընթացքի 
գնահատում 
Հետադարձ 
կապ-վերլու-
ծություն 
 

Հանդիպում 9 
(4ժամ) 
Հոգեբանական 
որակների 
ախտորոշում 

Թեստավորում,  

Թեստերի մեկնաբա-
նում, հոգեբանական 
որակների 
զարգացման 
դինամիկայի 
ամրագրում  
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Մինչ դասընթացը սկսելը իրականացվել է հետազոտութ-
յուն փորձարարական խմբի անդամների շրջանում: Ստորև 
ներկայացվում են հետազոտության տվյալների վերլուծությունը: 
Փորձարարական խմբի անդամների թիվը 30 է: Այնուհետև 
ներկայացվում են դասընթացի ավարտից հետո իրականաց-
ված հետազոտության արդյունքները:  

Անդրադառնանք Վիլյամսի կրեատիվության թեստի ցու-
ցանիշների վերլուծությանը: 
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Նկար 1. Կրեատիվության միջին ցուցանիշները 
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Թեստի առավելագույն միավորը 131 է: Գործոնների ա-
ռավելագույն միավորներն են՝ Արագությունը - 12, Ճկունությու-
նը - 11, Յուրօրինակությունը-36, Մշակվածությունը-36, Անվա-
նումը - 36 

Փորձարարական խմբի անդամների կրեատիվության հե-
տազոտության նպատակով կիրառվել է Ֆ. Վիլյամսի թեստը, 
որը բացահայտում է կրեատիվության հինգ գործոնները՝ արա-
գությունը, ճկունությունը, յուրօրինակությունը, մշակվածությու-
նը, վերբալ ընդունակությունը: Հետազոտության արդյունքների 
վերլուծությունը ցույց տվեց, որ փորձարարական խմբի ան-
դամների կրեատիվության ցուցանիշները ցածր են, ինչը վկա-
յում է, որ նրանք դժվարությամբ են առաջադրում խնդրի լուծ-
ման տարբեր, անսովոր եղանակներ, հաղթահարում դժվա-
րությունները՝ անսովոր լուծումներ կիրառելով: Բարձր են փոր-
ձարարական խմբի անդամների արագության ցուցանիշները, 
այսինքն՝ նրանք հեշտությամբ են մեծ թվով գաղափարներ ա-
ռաջադրում, արագ են մտածում, կարող են առաջադրել մեկ 
պատասխանի փոխարեն մի քանիսը: Թեպետ այդ գաղափար-
ները նույն բնույթի են՝ չնայած մեծաքանակ լինելուն: Ճկունութ-
յան ցուցանիշները ցածր են, նշանակում է, որ նրանք դժվա-
րությամբ են առաջադրում տարբեր բնույթի և դասերի պատ-
կանող գաղափարներ: Գտնում ենք՝ փորձարարական խմբի 
ճկունության գործոնը զարգացնելու կարիք ունի: Մինչդեռ փոր-
ձարարական խմբի յուրօրինակության ցուցանիշները միջինից 
բարձր են, ինչը վկայում է, որ նրանք որոշ իրավիճակներում 
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կարող են առաջադրել անսովոր, յուրօրինակ, ոչ ստանդարտ 
գաղափարներ, խնդրի լուծման նոր միջոցներ: Մշակվածութ-
յան ցուցանիշները միջին մակարդակում են գտնվում, նշանա-
կում է՝ նրանք ոչ բոլոր իրավիճակներում են պարզ գաղափարը 
մշակում՝ դարձնելով այն հետաքրքիր և խորը, ավելին՝ միշտ չէ, 
որ կարող են հիմնական գաղափարին ավելացնել ինչ-որ բան, 
ընդլայնել այն: Յուրօրինակության և մշակվածության ստան-
դարտ շեղումների ցուցանիշները բարձր չեն, խումբը միա-
տարր է: Պարզվեց նաև, որ անվանման ցուցանիշները ցածր 
են, պատճառը, թերևս, խմբի անդամների հարուստ բառապա-
շար չունենալն է, նրանք դժվարությամբ են գործածում լեզուն 
ստեղծագործաբար: Անվանման ստանդարտ շեղման ցուցանի-
շը բարձր է, այսինքն՝ տվյալները ցրված են միջին արժեքի 
շուրջ: Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ փորձարարա-
կան խմբի անդամների կրեատիվության ցուցանիշը ցածր է, ա-
սել է թե՝ նրանք հեշտությամբ կարող են առաջադրել մեծ թվով 
գաղափարներ, սակայն դժվարանում են տարբեր դասի գաղա-
փարներ առաջադրելիս: Երբեմն կարող են առաջադրել խնդրի 
լուծման յուրօրինակ, ոչ ստանդարտ եղանակներ, առաջ քաշել 
նոր, անսովոր գաղափարներ: Նրանք միշտ չէ, որ պատրաստ 
են մշակել գաղափարը՝ ավելացնելով ինչ-որ դետալներ, դարձ-
նել այն խորը և հետաքրքիր: Ինչպես նաև լեզվի ստեղծագոր-
ծական կիրառումն ավելի հազվադեպ է դրսևորվում: Ելնելով 
հետազոտության արդյունքներից՝ անհրաժեշտություն է առա-
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ջանում զարգացնել կրեատիվության հետևյալ գործոնները՝ 
ճկունությունը, մշակվածությունը, անվանումը:  

Մասնագիտական գործունեության մոտիվացիան բացա-
հայտելու համար կիրառել ենք Հերցբերգի մոտիվացիայի 
բացահայտման մեթոդիկան: Արդյունքում ստացվել են հետև-
յալ տվյալները: 

10 և ավելի աշխատանքային տարվա փորձ ունեցող 30 
հետազոտվողների թեստային տվյալներում առանձնացրել 
ենք առաջին հինգ մոտիվացիաները, որոնք առավելագույնն 
են գնահատվել: 
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Նկար 2. Մոտիվացիայի դրսևորումները 
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Ը - Համագործակցություն կոլեկտիվում 
Է - Աշխատանքի էությունը 
Զ - Անձնական նվաճումներ  
Բ - Հասարակության կողմից ընդունված, գնահատված 

լինելը 
Գ - Պատասխանատվությունը 
Փորձարարական խմբի անդամների հետևյալ մոտիվա-

ցիաները առաջնային են համարվում: 
Համաձայն Ֆ. Հերցբերգի տեսության՝ մոտիվացիոն գոր-

ծոնները դիտարկվում են որպես պահանջմունքների ինքնու-
րույն խումբ, որոնք ընդհանրացնելով կարելի է անվանել աճի 
պահանջմունքի խումբ: Եթե տվյալ պահանջմունքները բավա-
րարվում են, ապա անձը բավարարվածություն է զգում, և դ-
րանք մոտիվացնող գործոններ են: Ինչպես երևում է ստացված 
տվյալներից, առավել ցածր է արտահայտված Ե- կարիերային 
մոտիվացիան, Ա-Ֆինանսները և Դ-հարաբերությունները ղե-
կավարության հետ: Հետաքրքրական է այն հանգամանքը, որ 
փորձարարական խմբի անդամների անձնական նվաճումների 
մոտիվացիան կապված չէ կարիերային առաջընթացի հետ: Ն-
րանք առավել մոտիվացված են կոլեկտիվում համագործակ-
ցությամբ, ինչը խոսում է այն մասին, որ նրանց համար կար-
ևոր են կոլեկտիվի անդամների վերաբերմունքը, աշխատանքի 
պատրաստակամությունը: Ըստ մեթոդիկայի ցուցանիշների՝ 
փորձարարական խմբի անդամներին դուր է գալիս նրանց աշ-
խատանքի էությունը, ինչը համահունչ է ցածր արտահայտված 
ֆինանսական մոտիվացիայի հետ:  

Անդրադառնանք կոնֆլիկտային իրավիճակներում կիրառ-
վող վարքի ռազմավարության ցուցանիշների վերլուծությանը:  
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Նկար 3. Կոնֆլիկտային իրավիճակներում 
կիրառվող վարքի ռազմավարությունները 

 
 
Փորձարարական խմբի անդամների հետազոտության 

արդյունքներից պարզվեց, որ նրանք կոնֆլիկտային իրավի-
ճակներում գերադասում են կիրառել «խուսափման» ռազմա-
վարությունը, որն ընտրելու դեպքում նրանք խուսափում են 
կոնֆլիկտային հարցերի քննարկումից կամ դրանք հետաձ-
գում՝ այդ դեպքում անտեսելով ոչ միայն իրենց, այլև ուրիշնե-
րի հետաքրքրությունները: Որոշ իրավիճակներում կարող են 
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գնալ փոխզիջման կամ հարմարվել կոնֆլիտային իրադրութ-
յանը: Փոխզիջման դեպքում կոնֆլիկտային հարաբերություն-
ների մեջ գտնվող կողմերը գալիս են համաձայնության՝ փո-
խադարձ զիջումների գնալու հաշվին: Իսկ հարմարման դեպ-
քում նրանք անտեսում են իրենց հետաքրքրությունները՝ ի 
շահ ուրիշների: Երբեմն կարող են համագործակցել. այս դեպ-
քում բավարարվում են երկու կողմերի հետաքրքրությունները: 
Այն հանգեցնում է փոխադարձ հարգանքի, վստահության ա-
ռաջացմանը՝ դարձնելով հարաբերությունները ամուր, կայուն: 
Կոնֆլիկտային իրադրության լուծման այս ռազմավարությունը 
համարվում է առավել կառուցողական: Ուշագրավ է, որ փոր-
ձարարական խմբի անդամներն առավել հազվադեպ են կի-
րառում մրցակցություն «ռազմավարությունը»: Կոնֆլիկտային 
իրավիճակներում վարքի ռազմավարությունների ստանդարտ 
շեղումների ցուցանիշները բարձր չեն. խումբը միատարր է: 
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Հուզական ինտելեկտ 
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Նկար 4. Հուզական ինտելեկտի միջին ցուցանիշները 

 
Հետազոտության նպատակով կիրառվել է Ն. Հոլի հուզա-

կան ինտելեկտի բացահայտման մեթոդիկան, որը տեղայնաց-
ված է109: Անդրադառնալով հետազոտության արդյունքներին՝ 
հարկ է նշել, որ փորձարարական խմբի անդամների հուզական 
ինտելեկտի բաղադրիչներից հուզական տեղեկացվածությունը 

109 Ռ. Աղուզումցյան, Լ. Պետրոսյան, Ս. Պողոսյան, Ա. Խաչատ-
րյան, Կառավարիչների հոգեբանական ընտրության գործընթացի 
առանձնահատկությունները, Եր., 2016, ՀՀ ՊԿԱ, 208էջ, էջ 138: 
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և ապրումակցումը գտնվում են միջին մակարդակում: Հուզա-
կան տեղեկացվածության և ապրումակցման միջին ցուցանիշ-
ները վկայում են, որ նրանք որոշ իրավիճակներում կարողա-
նում են հասկանալ և գիտակցել իրենց հուզերը: Համանման 
ձևով նրանք որոշ իրավիճակներում կարող են հասկանալ այլ 
մարդկանց հույզերը, ապրումակցել, աջակցել նրանց: Նրանք 
միայն որոշ իրավիճակներում կարող են հասկանալ մարդու վի-
ճակն ըստ ժեստերի, դիմախաղի, խոսքի երանգավորումների, 
մարմնի դիրքի: Սեփական հույզերի կառավարման, ինքնամո-
տիվացիայի և այլ մարդկանց հույզերի ճանաչման ցածր ցուցա-
նիշները վկայում են, որ փորձարարական խմբի անդամները 
դժվարությամբ են կառավարում սեփական հույզերը, դրսևո-
րում հուզական ճկունություն, կառավարում վարքը՝հույզերը 
կառավարելու հաշվին, ինչպես նաև ազդեցություն գործում այլ 
մարդկանց հուզական վիճակների վրա: Այսպիսով, կարող ենք 
փաստել, որ փորձարարական խմբի անդամները որոշ իրավի-
ճակներում կարողանում են հասկանալ և գիտակցել ինչպես ի-
րենց հույզերը, այնպես էլ ուրիշներինը, սակայն դժվարությամբ 
են կառավարում սեփական հույզերը, վարքը, ազդեցություն 
գործում այլ մարդկանց հուզական վիճակների վրա: Ելնելով 
հետազոտության արդյունքներից՝ անհրաժեշտ է զարգացնել 
փորձարարական խմբի անդամների հուզական ինտելեկտը:  
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Ժամանակի կառավարում 
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Նկար 5. Ժամանակի կառավարման ցուցանիշները 

 
Հետազոտական տվյալներից ակնհայտ է, որ փորձարա-

րական խմբի անդամների նպատակասլացության ցուցանիշը 
բարձր է: Դա վկայում է այն մասին, որ նրանք կենտրոնացված 
են նպատակի վրա և ժամանակը հարմարեցնում են իրենց 
նպատակներին: Սակայն ցածր է արտահայտված «Կողմնորո-
շումը դեպի ներկան» սանդղակը, որը չափում է դեպի ներկան 
ժամանակային կողմնորոշումը: Այս հանգամանքը խոսում է 
այն մասին, որ նրանք աշխատանքը պլանավորելիս միշտ ուղղ-
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ված են ապագայի, աշխատանքի արդյունքի վրա, այլ ոչ թե 
ներկայի: Համեմատաբար ցածր է արտահայտված «Ինքնա-
կազմակերպման» սանդղակը, որը չափում է գործունեությունը 
կազմակերպելիս սուբյեկտի՝ արտաքին միջոցներ կիրառելու 
հակվածությունը: Դա խոսում է այն մասին, որ աշխատանքն ի-
րականացնելիս նրանք օգտագործում են միայն սեփական ռե-
սուրսները: Ընդհանուր գումարային ցուցանիշը գտնվում է մի-
ջին մակարդակում, այսինքն՝ անհրաժեշտություն կա բարձ-
րացնելու փորձարարական խմբի անդամների ժամանակի կա-
ռավարման ընդհանուր ցուցանիշը:  

  
Կարիերայի մոտիվացիա 
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Նկար 6. Կարիերայի մոտիվացիայի ցուցանիշները 
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Փորձարարական խմբի անդամների կարիերային մոտի-
վացիաներից առավել բարձր ցուցանիշներ են գրանցվել կա-
րիերային կայունության և կարիերային մասնակից լինելու 
սանդղակներում: Կարիերային կայունության զարգացման 
բարձր մակարդակով աշխատակիցները հեշտ են հարմարվում 
փոփոխվող պայմաններին և ընդունակ են արդյունավետ հաղ-
թահարել դժվարություններն ու խնդիրները, որոնք ծագում են 
մասնագիտական գործունեության իրականացման ընթացքում: 
Նրանք առանձնանում են համառությամբ մասնագիտական ա-
ճի ճանապարհին տարբեր տիպի խոչընդոտներն ու ծառայո-
ղական խնդիրները հաղթահարելիս: Կարիերային մասնակից 
լինելու ցուցանիշի բարձր արտահայտվածությունը բնորոշ է 
աշխատակիցներին, ովքեր պատրաստ են առավելագույն նվի-
րումով աշխատել նախ և առաջ հանուն կազմակերպության 
նպատակների և ընդունակ են բավականաչափ երկար ժամա-
նակ աշխատել անհատույց: Նման աշխատակիցները պատ-
րաստ են իրենց վրա վերցնել կազմակերպության ցանկացած 
հոգս: Այս ցուցանիշը համահունչ է մոտիվացիայի բաղադրիչ-
ներում ցածր արտահայտված ֆինանսների մոտիվացիայի 
հետ: Իսկ կարիերային ինտուիցիան առավել ցածր է արտա-
հայտված: Կարիերային ինտուիցիայի զարգացման ցածր մա-
կարդակը բնորոշ է այն աշխատակիցներին, ովքեր բավարար 
արդյունավետությամբ չեն օգտագործում իրենց անձնային ռե-
սուրսները ծառայության մեջ առաջ գնալու համար: Նման աշ-
խատակիցները կարող են ունենալ ոչ համարժեք (կա՛մ իջեց-
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ված, կա՛մ բարձրացված) կարիերային սպասելիքներ: Նրանք 
դժվարությամբ են յուրացնում աշխատանքի նոր մեթոդներ: 

Դասընթացի ավարտից հետո իրականացվող հետազո-
տության արդյունքների վերլուծությունը:  

Կրեատիվության թեստի միջին ցուցանիշները դասընթա-
ցից առաջ և հետո ներկայացված են աղյուսակ 1-ում:  

 
Աղյուսակ 1. 

 
Կրեատիվության թեստի ցուցանիշները 

 

 
Ցուցանիշները 
դասընթացից 

առաջ 

Ցուցանիշները 
դասընթացից 

հետո 
t 

արագություն 12 12 - 
ճկունություն 6 8 5,28 
յուրօրինակություն 24 28 5,12 
մշակվածություն 18 21 2,46 
անվանում 15 20 2,67 
Կրեատիվություն 75 89 4,42 

 
 
Հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը ցույց 

տվեց, որ բարձր են ինչպես կրեատիվության, այնպես էլ դրա 
գործոնների ցուցանիշները: Ճկունության գործոնը նույնպես 
բարձր է(ըստ Ստյուդենտի t կրիտիկական չափանիշի՝ տարբե-
րությունը նշանակալի է 0,001 մակարդակում), ինչը նշանակում 
է, որ նրանք կարող են առաջադրել տարբեր դասի պատկանող 
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գաղափարներ: Յուօրինակության(ըստ Ստյուդենտի t կրիտի-
կական չափանիշի՝ տարբերությունը նշանակալի է 0,001 մա-
կարդակում) և մշակվածության( ըստ Ստյուդենտի t կրիտիկա-
կան չափանիշի՝ տարբերությունը նշանակալի է 0,01 մակար-
դակում) բարձր ցուցանիշները վկայում են, որ նրանք կարող են 
առաջադրել անսովոր, ոչ ստանդարտ, յուօրինակ գաղափար-
ներ, շեղվել ակնհայտից, ինչպես նաև մշակել պարզ գաղափա-
րը՝ դարձնելով այն խորը, հետաքրքիր: Հարկ է նշել, որ դասըն-
թացը հնարավորություն տվեց հարստացնել փորձարարական 
խմբի անդամների բառապաշարը(նրանք հաճախ են գործա-
ծում լեզուն ստեղծագործաբար) և բարձրացնել նրանց կրեա-
տիվությունը, ասել է թե՝ նրանք կարող են առաջադրել մեծա-
քանակ և տարաբնույթ, անսովոր, յուօրինակ գաղափարներ, 
մշակել դրանք և լեզվում ստեղծագործաբար կիրառել:  

 
Աղյուսակ 2 

 

Կոնֆլիկտային իրավիճակներում կիրառվող վարքի 
ռազմավարությունները  

 
 Ցուցանիշները 

դասընթացից 
առաջ 

Ցուցանիշները 
դասընթացից 

հետո 
t 

մրցակցություն 3 5 4,3 
համագործակցություն 5 5 1,7 
փոխզիջում 6 7 3,8 
խուսափում 7 7 - 
հարմարում 6 6 1 
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Դասընթացի ավարտից հետո փորձարարական խմբի ան-
դամների կոնֆլիկտային իրավիճակներում դրսևորվող վարքը 
ձեռք բերեց որոշակի ճկունություն, այն է՝ նրանք կարող են 
գնալ փոխզիջման և խուսափել կոնֆլիկտային հարցերի 
քննարկումից: Նրանք կարող են և՛ մրցակցել, և՛ համագործակ-
ցել: Միևնույն ժամանակ բարձրացել է նրանց մրցակցության 
ցուցանիշը(ըստ Ստյուդենտի t կրիտիկական չափանիշի՝ տար-
բերությունը նշանակալի է 0,001 մակարդակում): Մրցակցութ-
յունը, ըստ էության, անձի հետաքրքրությունների բավարա-
րումն է՝ ի վնաս ուրիշների:  

 
 

Հերցբերգի մոտիվացիայի 
բացահայտման մեթոդիկան 
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Նկար 7. Մոտիվացիայի դրսևորումները  
դասընթացից հետո 
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Հատկանշական է, որ դասընթացի ավարտից հետո փոր-
ձարարական խմբի անդամների կարիերայի մոտիվացիան 
դարձել է առաջնային (եթե մինչև դասընթացը կարիերայի 
միավորը 9-ն է, ապա հետո՝ 14, t=5,0, ըստ Ստյուդենտի կրի-
տիկական չափանիշի՝ տարբերություն է առկա 0,001 մակար-
դակում), այսինքն՝ նրանք ավելի շատ են մտածում կարիերայի 
առաջընթացի մասին, նրանք մոտիվացված են աշխատում, 
բավականություն են ստանում իրենց աշխատանքից՝ ապահո-
վելով իրենց կարիերայի առաջընթացը:  

 
 

Հուզական ինտելեկտ  
 

Հուզական ինտելեկտի միջին ցուցանիշները դասընթացից 
առաջ և հետո ներկայացված են աղյուսակ 3-ում: 

 

Աղյուսակ 3 
 

Հուզական ինտելեկտի միջին ցուցանիշները  
 

Հուզական 
ինտելեկտ 

Ցուցանիշները 
դասընթացից 

առաջ 

Ցուցանիշները 
դասընթացից 

հետո 
t 

Հուզական 
տեղեկացվածություն 

10,9 14,4 3,41 

Սեփական հույզերի 
կառավարում 

1,2 8,4 4,05 

Ինքնամոտիվացիա  4,6 9,3 2,80 
Ապրումակցում  12,1 14,5 1,88 
Այլ մարդկանց 
հույզերի ճանաչում 

8,1 10,1 1,54 

Գումարային 
ցուցանիշ 

36,9 56,7 4,70 
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Անդրադառնալով դասընթացից հետո իրականացված հե-
տազոտության արդյունքներին՝ հարկ է նշել, որ հուզական տե-
ղեկացվածության միջին ցուցանիշը բարձրացել է (ըստ Ստյու-
դենտի t կրիտիկական չափանիշի՝ տարբերությունը նշանակա-
լի է 0,001 մակարդակում), ինչը խոսում է այն մասին, որ փոր-
ձարարական խմբի անդամները հասկանում և գիտակցում են 
իրենց հույզերը, ներքին վիճակը, անընդհատ կարող են հա-
մալրել հույզերի սեփական բառարանը: Սեփական հույզերի 
հասկացումը հնարավորություն է տալիս նրանց հասկանալու 
նաև ուրիշ մարդկանց հույզերն ու զգացմունքները, ապրումակ-
ցել նրանց, կարեկցել, աջակցել(բարձր են նաև ապրումակց-
ման ցուցանիշները): Փորձարարական խմբի անդամների սե-
փական հույզերի կառավարման, ինքնամոտիվացիայի, այլ 
մարդկանց հույզերը ճանաչելու ցուցանիշները միջին մակար-
դակում են: Դասընթացից հետո բարձրացել են նրանց սեփա-
կան հույզերը և վարքը կառավարելու ունակությունը(ըստ Ստ-
յուդենտի t կրիտիկական չափանիշի՝ տարբերությունը նշանա-
կալի է 0,001 մակարդակում), ինչը նշանակում է, որ նրանք կա-
րող են որոշ իրավիճակներում կառավարել իրենց հույզերը, սե-
փական վարքը, դրսևորել հուզական ճկունություն: Այլ մարդ-
կանց հույզերի ճանաչման ցուցանիշը ևս միջին մակարդակում 
է (ըստ Ստյուդենտի t կրիտիկական չափանիշի՝ տարբերությու-
նը նշանակալի չէ), ինչը վկայում է, որ նրանք որոշ իրավիճակ-
ներում կարող են ազդել այլ մարդկանց հուզական վիճակների 
վրա: Այսպիսով, դասընթացը հնարավորություն տվեց բարձ-
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րացնելու փորձարարական խմբի անդամների հուզական ին-
տելեկտը, ասել է թե՝ նրանք կարող են հասկանալ և գիտակցել 
ինչպես իրենց, այնպես էլ այլ մարդկանց հույզերը, որոշ իրա-
վիճակներում՝ կառավարել դրանք և ազդեցություն գործել այլ 
մարդկանց հուզական վիճակների վրա:  

 
 

Ժամանակի կառավարում 
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Նկար 8. ժամանակի կառավարման միջին  
ցուցանիշները դասընթացից հետո 
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Հետազոտության արդյունքներից ակնհայտ է, որ փորձա-
րարական խմբի անդամների ինքնակազմակերպման և ներկա-
յին միտվածության ցուցանիշները դասընթացի ավարտից հե-
տո բարձր են: Ինքնակազմակերպման դեպքում տարբերությու-
նը նշանակալի է 0,001 մակարդակում t=4,4: Ինքնակազմա-
կերպման բարձր ցուցանիշները վկայում են, որ փորձարարա-
կան խմբի անդամները գործունեությունը կազմակերպելիս 
գործածում են արտաքին ռեսուրսներ, օգնող միջոցներ՝ օրագ-
րեր: Միտվածությունը ներկային սանդղակի բարձր ցուցանիշ-
ները խոսում են այն մասին, որ փորձարկվողներն արդեն կա-
րողանում են կենտրոնանալ ժամանակի տվյալ պահին կա-
տարվող իրադարձությունների վրա, «այստեղ և հիմա» ապ-
րումները նրանց համար մեծ արժեք և նշանակություն ունեն: 
Տարբերությունը նշանակալի է t=2,75, 0,01 մակարդակում: 
Հարկավ, դասընթացից հետո բարձր է նաև ժամանակի կառա-
վարման ընդհանուր ցուցանիշը, տարբերությունը նշանակալի է 
0,001 մակարդակում t=5,5: Ընդհանրացնելով՝ կարող ենք ա-
սել, որ նրանք ունակ են պլանավորելու և կազմակերպելու 
իրենց գործունեությունը, ինչպես նաև կառավարելու ժամա-
նակը:  
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Կարիերայի մոտիվացիա 
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Նկար 9. Կարիերայի մոտիվացիայի միջին ցուցանիշները 

 
 

Փորձարարական խմբի անդամների կարերիայի մոտիվա-
ցիայի հետազոտության արդյունքների վերլուծությունից պարզ-
վեց, որ դասընթացի ավարտից հետո նրանց կարիերային ին-
տուիցիայի մակարդակը բարձր է (ըստ Ստյուդենտի t կրիտի-
կական չափանիշի՝ տարբերությունը նշանակալի է t=3,0, 0,001 
մակարդակում), ինչը ցույց է տալիս, որ նրանք իրատեսորեն 
են գնահատում իրենց կարիերայի հեռանկարները, եթե ոչ գի-
տակցաբար, ապա ինտուիտիվ կերպով հասկանում են իրենց 
ուժեղ և թույլ կողմերը, հմտորեն ձևափոխում են իրենց կարիե-
րայի նպատակները և դրանց հասնելու համար ակտիվ գործում 

 

138 
 



են: Ուշագրավ է, որ դասընթացի ավարտից հետո փորձարա-
րական խմբի անդամների և՛ կարիերայի ինտուիցիան, և՛ կա-
րիերայի մոտիվացիան (ըստ Հերցբերգի) բարձր մակարդա-
կում են, այսինքն՝ դասընթացը զարգացրել է նրանց կարերիա-
յի նպատակների ձևակերպման ունակությունները, որոնք կա-
րող են ապահովել առաջընթացը կարիերայում:  

Այսպիսով, հանրագումարի բերելով կառավարչական 
հմտությունների զարգացման գործնական դասընթացից առաջ 
և հետո իրականացված հետազոտության արդյունքները՝ կա-
րող ենք փաստել, որ այն հնարավորություն ընձեռեց զարա-
գացնելու մասնակիցների կրեատիվությունը, կոնֆլիկտային ի-
րավիճակներում վարքի ճկունությունը, հուզական ինտելեկտը, 
կարիերայի մոտիվացիան, ժամանակը կառավարելու ունա-
կությունը, աշխատանքային գործունեության մոտիվացիան:  
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ՎԵՐՋԱԲԱՆ 
 
Այսպիսով, իրականացված տեսական և փորձարարական 

ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս եզրահանգելու, որ կա-
ռավարչական հոգեբանական որակների զարգացման ծրագ-
րերը պահանջում են յուրօրինակ մոտեցում, ինչը ենթադրում է 
հոգեբանական որակների զարգացում ակտիվ սոցիալ-հոգե-
բանական մեթոդների միջոցով: Հոգեբանական որակները, 
հանդիսանալով զարգացման ենթակա մասնագիտական բա-
ղադրիչներ, կարող են ձևավորվել և արտահայտվել աշխա-
տանքային գործընթացում: Ակտիվ ուսուցման մեթոդները են-
թադրում են այնպիսի միջավայրի ստեղծում, որը մոդելավորում 
է բուն աշխատանքային գործընթացը, միևնույն ժամանակ ա-
պահով միջավայր է, որտեղ հնարավոր է արծարծել հոգեբա-
նական խնդիրները և մասնագիտական աջակցման միջոցով 
ձևավորել նոր վերաբերմունք դրանց նկատմամբ, որոնց 
շնորհիվ հնարավոր կլինի կարգավորել  հուզական, վարքային 
և այլ դրսևորումները: Կառավարչական հոգեբանական որակ-
ների զարգացման գործում մեծ դերակատարում ունի վերա-
պատրաստումներ իրականացնող անձը, որը ոչ միայն տեղե-
կատվության փոխանցող է, այլև հոգեբանական որակների 
զարգացման «ուղեկցողը»: Այս հանգամանքը հատուկ պահանջ 
է ներկայացնում նրա անձնային հատկություններին և մասնա-
գիտական պատրաստվածությանը:  
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