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Վերջին տարիներին ՀՀ պետական կառավարման ակադմիայի 

կառավարման հոգեբանության ամբիոնում պաշտպանված մա-

գիստրոսական թեզերն ունեն բարձր որակ և գիտական, տեսական ու 

գործնական նշանակություն: 2015 թվականի շրջանավարտներն 

առաջարկել են հայաստանյան իրականության համար խնդրահարույց 

հարցեր, ներկայացրել են կառավարման հոգեբանության ուղղությամբ 

արդիական թեմաներ, իրականացրել  են տարբեր բնագավառներում և 

տնտեսական ոլորտներում որակյալ հետազոտություններ, ինչի 

վկայությունը  բոլոր մագիստրատների աշխատանքների բարձր 

գնահատականներն են: Քանի որ ամբիոնում իրականացվում է 

«Մագիստրանտների ուսուցման արդյունավետությունն ապահովող 

հոգեբանական գործոնների ուսումնասիրում» թեման, ուստի ամբիոնի 

և ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտխորհուրդի 

առաջարկով  որոշում ընդունվեց պաշտպանված թեզերի հիման վրա 

կազմել և տպագրել գիտական հոդվածների ժողովածու: Արժեքավոր է 

այն, որ բացի հոդվածների գիտական եզրակացություններից 

ներկայացված են կոնկրետ գործնական առաջարկներ, որոնք կարող են 

նպաստել կառավարման համակարգի և կառավարչական 

գործունեության արդյունավետությանը: Ժողովածուն օգտակար կլինի 

ինչպես հոգեբանների, այնպես էլ կառավարման համակարգի 

աշխատակիցների համար: 

Ռ. Վ. Աղուզումցյան 

 



4 

 
 

 

ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ և ԱՆՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

ԽՈՒՍԱՓԵԼՈՒ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆՁԻ 

ԿՐԵԱՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՐԱ 

Աբելյան Իննա  

Ժամանակակից մրցակցային պայմաններում, երբ յուրաքանչյուր 

կազմակերպություն ձգտում է առաջնային դիրք գրավել աշխատա-

շուկայում, իր առջև դնում է աշխատանքի արդյունավետության 

բարձրացման խնդիրը: Առաջադրված խնդրի իրականացումը հնարա-

վոր է աշխատակազմի օգնությամբ: Կազմակերպությունը կարող է 

մրցունակ լինել միայն բարձր ստեղծարարության և մոտիվացված 

աշխատանքի շնորհիվ: Հետևաբար կազմակերպության կարևոր 

խնդիրներից մեկն էլ աշխատակիցների ստեղծարարության և 

մոտիվացվածության բարձրացումն է, ինչպես նաև այդպիսի հատկա-

նիշներով օժտված աշխատակիցներով աշխատակազմի համալրումը: 

Ունենալով մոտիվացված անձնակազմ և իրականացնելով ստեղծա-

րար ծրագրեր` կամակերպությունները կբարձրացնեն թե' աշխա-

տանքի արդյունավետությունը, թե' իրենց վարկանիշը, որն էլ կնպասի 

աշխատաշուկայում ցանկալի դիրք գրավելուն: 

Անձնակազմի կառավարումը կարող է ձգտել արդյունավետության 

բարձր մակարդակի, եթե ղեկավարը գիտի իր աշխատակիցների 

աշխատանքային շարժառիթների մասին և իրականացնում է 

միջոցառումներ դրանք բարձրացնելու նպատակով: Իմանալով՝ ինչն է 

անձին դրդում լավ աշխատել, ինչն է նրան մղում առավել 

արդյունավետ աշխատանք կատարելուն,  ինչպիսի դրդապատճառներ 

են ընկած նրա վարքի հիմքում, հնարավոր է ստեղծել գործող 
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մեթոդների մի ամբողջ համակարգ՝ անձնակազմը ճիշտ կառավարելու 

համար [10, էջ 443]: 

Ուսումնասիրելով մոտիվացիան` գիտնականները բախվել են 

բազում դժվարությունների հետ, որոնցից մեկն այն է, որ նույնացվում 

ու որպես հոմանիշներ են օգտագործվում «մոտիվացիա» և «մոտիվ» 

տերմինները:  

Մոտիվը հիմնարար հասկացություն է, որը հոգեբանության մեջ 

կիրառվում է նկարագրելու և վերլուծելու անձին գործունեության մղող 

հոգեբանական գործոնները: Մոտիվացիան ներքին և արտաքին դրդիչ 

ուժերի համախմբություն է, որն անձին մղում է գործունեության, ձև և 

սահմաններ է տալիս դրան, ինչպես նաև ուղղություն է տալիս այդ 

գործունեությանը, որն էլ ուղղված է նպատակը ձեռքբերելուն [12, էջ 

410]: 

Ժամանակակից հոգեբանության մեջ <<մոտիվացիա>> հասկա-

ցության հետ կապում են 2 հոգեբանական երևույթ. 

1. Դրդիչ ուժերի համախմբություն, որոնք առաջացնում և 

պայմանավորում են անհատի ակտիվությունը, 

2. Ուսուցման գործընթաց, դրդապատճառների ձևավորում, որոնք 

խթանում և պահպանում են վարքային ակտիվությունը 

համապատասխան մակարդակում: 

Աշխատանքային գործունեության մեջ անձի մոտիվները հասկա-

նալու համար իրականացվել են մի շարք հետազոտություններ [2, էջ 

144]: 

Այս հարցին առաջիններից անդրադարձել է Ֆ. Թեյլորը, ով 

ուսումնասիրում էր աշխատողների խրախուսումը: Նա առաջինն էր, 

որ կիրառեց գիտական մեթոդը աշխատանքային գործունեության և 
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կառավարման հետազոտության մեջ: Այսպիսով, հենվելով դրա վրա՝ 

նա առանձնացրեց աշխատողների ցածր արտադրողականության 

հետևյալ պատճառները. 

 Մասնագիտական կրթության ցածր մակարդակ, 

 Դանդաղ աշխատելու հակվածությունը, 

 Արդյունավետ աշխատանքի մեթոդների բացակայությունը: 

Ֆ.Թեյլորը նաև առաջարկել է աշխատողներին իրենց աշխատանքի 

համար խրախուսելու առավել խելամիտ տարբերակ: Այս մեթոդն իր 

մեջ ներառում է կազմակերպչական գործունեության գիտական 

առաջին դրույթները. 

 Աշխատողների բոլոր գործողությունների ուսումնասիրում և 

դասակարգում, արդյունավետ ռազմավարության որոնում, 

 Աշխատողների մանրակրկիտ ընտրություն, վերապատրաս-

տում, 

 Աշխատակիցների և կառավարիչների միջև համագործակցութ-

յուն, 

 Նյութական խրախուսում աշխատանքը արագ և հստակ 

կատարելու համար [2, էջ 144]: 

Կառավարման ոլորտում իր հետազոտություններով հայտնի է 

նաև Մյուստերբերգը: Ըստ նրա՝ կազմակերպության տնտեսական 

արդյունավետության բարձրացումը կնպաստի հետևյալ խնդիրները 

լուծելուն՝ 

 Որոնել հաջողության հասնելու մոտիվացիայով և բարձր 

արտադրողականությամբ աշխատողների, 

 Իրականացնել կազմակերպչական գործունեություն, որի 

նպատակը առավելագույն  արտադրողականության հասնել է, 
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 Հաշվի առնել մոտիվացնող գործոնները  աշխատանքային 

գործունեության ժամանակ  [2, էջ 144]: 

Վարքաբանական ուղղության ներկայացուցիչներից է Ի. Պավլովը, 

ով 1927 թվականին վարքի ուսումնասիրության առաջին փորձերն է 

կատարել: Նա նկատեց, որ ինքնավար գործառույթները կարող են 

պայմանական լինել և ցույց տվեց, որ շան թքարտադրությունը կարող է 

նաև առաջանալ ոչ միայն սննդից, այլ նաև այլ ազդակների 

առկայությունից, օրինակ՝ զանգից:  

Իր ներդրումն է ունեցել նաև վարքաբանական ուղղության 

ներկայացուցիչներից Բ. Սկինները, ով որոշումների կայացման 

գործընթացը բաժանել է առանձին գործողությունների, որոնցից 

յուրաքանչյուրը կառավարվում է ամրապնդմամբ: Ամրապնդումը 

կարող է տարբեր կերպ լինել, սակայն դրանք բոլորը դասակարգվում 

են ըստ 2 հիմնական չափանիշների՝ 

1) Ամրապնդում կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ նախորդ 

ամրապնդումից արդեն որոշ ժամանակ է անցել: Սա ժամանակավոր 

ամրապնդումն է: 

2) Ամրապնդում լինում է այն դեպքում, երբ ամրապնդման պահից 

սկսած բազամաթիվ ռեակցիաներ են ստացվել: Սա համաչափ 

ամրապնդումն է [2, էջ 144]: 

Բ. Սկիններն առանձնացնում է վարքի 2 հիմնական տիպ՝ 

օպերանտային և ռեսպոնդենտային: Ռեսպոնդենտայինը, երբ ավտո-

մատ կերպով են հակազդում ազդակին, իսկ օպերանտային վարքը 

պայմանավորված է վարքին հաջորդող արդյունքով: Հետևանքների 

բարենպաստ լինելու դեպքում օպերանտի ամրապնդում է լինում, և 

հնարավոր է օպերանտի կրկնություն, իսկ հակառակ դեպքում, երբ 
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հետևանքները բարենպաստ չեն և չկա ամրապնդում, օպերանտ 

ստանալու հավանականությունը փոքրանում է [14, էջ 277]: 

 Բ. Սկիններն անդրադարձել է նաև Ի. Պավլովի հետազոտությանը: 

Ըստ նրա՝ Պավլովի հետազոտությունը կիրառության շատ նեղ 

շրջանակ է ընդգրկում: Նրան հաջողվել է այն առումով, որ 

թքարտադրությունը ինքնավար գործառույթներին է դասվում: 

Հ. Հեկհաուզենը ձեռքբերումների մոտիվացիան մեկնաբանելիս 

մոտիվացիան դիտարկում է ոչ թե վարքի հիմնական պատճառ, այլ 

մարդու և շրջապատի միջև փոխազդեցության ժամանակ բազմաթիվ 

գործոնների դինամիկ փոխազդեցություն, ներառյալ նաև վարքը:  

Այստեղ քննարկվում են մարդու և շրջապատի միջև այն 

փոխազդեցությունները, որոնք իրենց մեջ ներառում են ձեռքբերում-

ները: Ձեռքբերումների մոտիվացիան սահմանվում է որպես մարդու 

փորձը ընդլայնելու կամ պահպանելու հնարավորինս բարձր 

ունակություններ՝ գործունեության տարբեր ոլորտներում, որտեղ 

գործունեության իրականացումը բերում է հաջողության կամ 

անհաջողության [15, էջ 3]: 

Մոտիվացիայի տեսակներին են դասում հաջողության հասնելու և 

անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիաները: Մոտիվացիայի այս 

տեսակներին անդրադարձել է Թ. Էլերսը: Ըստ նրա՝ 

1. Հաջողության հասնելու մոտիվացիային հակված անձինք  ունեն 

միջին կամ ցածր ռիսկի մակարդակ: Նրանք խուսափում են բարձր 

ռիսկայնությունից: 

2. Անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիայի հակված 

անձինք  նախընտրում են կա'մ շատ ցածր, կա'մ էլ շատ բարձր 
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ռիսկայնություն: Նրանց մոտ պաշտպանական ռեակցիան և 

անհաջողության մատնվելու վախը շատ բարձր է [11, էջ 627]:  

Համարվում է, որ հաջողության հասնելու մոտիվացիայի 

տեսական հիմքը դրել են ՄակԿլելանդը և Ատկինսոնը 40-ական 

թվականներին իրականացրած հետազոտությունների արդյունքում: 

Համատեղ աշխատանքի արդյունքում մշակվել է պրոյեկտիվ թեստ, որն 

ունի իր տեսական և փորձարարական հիմքերը. 

1.Յուրաքանչյուր մարդ մյուս բոլոր պահանջմունքների հետ մեկտեղ 

ունի նաև ձեռքբերումներ ունենալու պահանջմունք, որը նրան մղում է 

գործունեությունն առավել բարձր մակարդակով իրականացնելուն: 

2.Ձեռքբերումներ ունենալու պահանջմունքը դրսևորվում է 

հաջողության հասնելու ձգտումով և անհաջողությունից խուսափելով, 

ինչպես նաև դրանց փոխհարաբերությամբ [17, էջ 39]: 

Ըստ Դ. Ս. ՄակԿլելանդի՝ հաջողության հասնելու պահանջմունքը 

մրցակցություն է կատարելության չափանիշների միջև, ձգտումը 

գերազանցելու այն: Լաբորատոր պայմաններում ուսումնասիրելով 

հաջողության հասնելու դրդապատճառները՝ նա եկավ այն եզրա-

կացության, որ ղեկավարների մոտ հաջողության հասնելու մոտի-

վացիան բարձր է, և նրանք իրենց վրա կարող են առավել մեծ 

պատասխանատվություն վերցնել: Այս տեսությունն առանձնանում է 

նրանով, որ մարդիկ որոշ չափով իրենք են ընտրում իրենց 

ակտիվությունը և նույնիսկ այդ պարագայում հիմնվում են 

հաջողության հավանականության իրենց պատկերացումների վրա 

յուրաքանչյուր իրադրությունում: 

Դ. Ս. ՄակԿլելանդն առանձնացրել է 3 պայման, որի դեպքում 

առաջանում է հաջողության հասնելու մոտիվը. 
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1. Մարդը պետք է պատրաստ լինի իր վրա վերցնել գործի ամբողջ 

պատասխանատվությունը, 

2. Պետք է հստակ պատկերացնել, թե ինչ արդյունք կտա տվյալ 

գործը.  այն հաջողություն կբերի, թե կավարտվի պարտությամբ, 

3. Հաջողությունը չպետք է խիստ հստակեցնել կամ երաշխա-

վորել, սակայն պետք է կապված լինի որոշակի ռիսկի ու անորոշութ-

յան հետ: 

Հաջողության հասնելու մոտիվացիայի ներքո հասկանում ենք 

մոտիվացիա, որն ուղղված է ցանկացած տեսակի գործունեությունը 

գերազանց կատարելուն և որոշակի արդյունք ձեռքբերելուն: 

Վերջերս կատարված հետազոտությունները ցույց են տալիս, թե 

անձն ինչպես է բացատրում բացասական իրադարձությունները կամ 

անհաջողությունները, և դրանք հնարավորություն են տալիս կանխա-

տեսել նրա հետագա գործունեությունը և մոտիվացիան: Այդ  պատճա-

ռով մոտիվացիան ուսումնասիրվում է ոչ միայն որպես անհրաժեշտ 

պայման, այլ նաև որպես դրդիչ ուժ, որը նպաստում է հաջողության 

հասնելուն: 

Յուրաքանչյուր անհատականություն, որքան էլ տաղանդավոր 

լինի, կյանքի որոշակի շրջանում անհաջողության է հանդիպում: 

Որքան համարձակ ու որոշիչ են գործողությունները, այդքան մեծ է 

պարտության հավանականությունը [7, էջ 37]: 

Զարգանալու, կատարելության հասնելու համար բավարար չէ 

միայն հաղթանակներ տանել, պետք է կարողանալ ապրել 

անհաջողությունը: Վերլուծելով անհաջողության պատճառները, 

հետևություններ անելով անցյալի դասերից՝ մարդը քայլեր է ձեռնար-

կում իր զարգացման համար: Նրանք, ովքեր կարողանում են անցյալից 
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դասեր քաղել և սովորել սեփական փորձից, ունեն մեծ 

հնարավորություն ապագայում հաջողության հասնելու համար: 

Անհաջողության պատճառները պետք է փնտրել անհատական 

գործոններում, մոտիվացիայի ցածր մակարդակում, կոմ-

պետենտության բացակայության մեջ: Հաճախ անհաջողության պատ-

ճառը կարող է լինել այն, որ մարդը ժխտում է օբյեկտիվ պայմանները, 

հաշվի չի առնում նյութականի, հասարակականի և հոգեբանականի 

առկայությունը: Մարդկանց արձագանքը անհաջողություններին 

տարբերվում է հաջողություններին տրվող արձագանքից: Դրանք 

կարող են լինել կոնստրուկտիվ և դեստրուկտիվ, ռացիոնալ և 

էմոցիոնալ, նորմալ և պաթոլոգիական [7, էջ 39]: 

Կառուցողական արձագանքն  անհաջողություններին ենթադրում 

է, որ անհաջողությունը ոչ թե  նվազեցնում, այլ ուժեղացնում է 

մոտիվացիան: Անհաջողությանը կոնստրուկտիվ արձագանքելու  

արդյունքում մարդը գիտակցում է իր թերությունները, ավելի շատ 

էներգիա և ժամանակ է ծախսում նպատակին հասնելու համար, ոչ թե 

դադարեցնում է իր գործունեությունը: Սուբյեկտը սկսում է վերլուծել 

անհաջողության պատճառները և դա մեծացնում է հետագայում 

հաջողության հասնելու հնարավորությունը: Անհատը, ով ինչ որ գործ է 

սկսել, չի ընկճվում առաջին իսկ անհաջողության դեպքում, այլ սկսում 

է ավելի համառորեն աշխատել նպատակին հասնելու համար: Նա, 

որպես կանոն, առավել մեծ էներգիայի պաշարով անցնում է 

նպատակն իրականացնելուն: Կոնստրուկտիվ արձագանքի  դեպքում 

մեծանում է համառությունը և մոտիվացվածությունը [7, էջ 40]: 

Կառուցողական ռեակցիա առաջանում է ոչ միայն մոտիվացիայի 

ոլորտում, այլ նաև ճանաչողության: Ունենալով անհաջողություն՝ 
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մարդը միտված է փոխել գործելաոճը և կատարելագործել ռազմա-

վարությունը: Նա սովորում է իր սխալների վրա և փորձ է կուտակում:  

Մոտիվացիոն և ճանաչողական փոփոխությունները, գործելաոճի 

կատարելագործումը և ճիշտ ընտրված մեթոդները հաջորդ քայլերում 

հաջողության հասնելու երաշխիքներն են: 

Դեստրուկտիվ արձագանքն անհաջողություններին հանգեցնում  է 

ինքնագանահատականի իջեցմանը,  թերարժեքության բարդույթի և 

անպաշտպանության: Մարդու մոտ բացակայում է ակտիվությունը և 

հաճախ հրաժարվում է հետագա գործունեությունից:  

Դեստրուկտիվ արձագանքը կարող է ուղղված լինել ինչպես տվյալ 

անձին, այնպես էլ այլ մարդկանց: Սուբյեկտը, ով չի ընդունում իրեն, 

շրջապատի հետ ոչ ձևական շփման ժամանակ դժվարությունների է 

հանդիպում, կարող է ագրեսիվ լինել այն մարդկանց հանդեպ, ում 

հաջողությունն ավելի շատ է ժպտացել [7, էջ 40]: 

Ռիսկը և քաջությունը նույնպես մեծ դեր են կատարում 

կառավարման մեջ, որոշումների կայացման գործընթացում, ինչպես 

նաև պաշտպանում են կոնսերվատիզմից և կոնֆորմիզմից: Ռիսկային 

գործողությունների շնորհիվ է, որ մարդ հաղթում է հակառակորդին, 

սակայն չհիմնավորված ռիսկը բերում է պարտության: Այս դեպքում 

ռիսկի դիմելով՝ մարդ կարող է ամեն ինչ կորցնել: Համարձակության 

բացակայությունը և զգուշությունը գործողություններում խանգարում 

են նպատակը ձեռքբերելուն: Ղեկավարը, ով վախենում է ռիսկի դիմել, 

կորցնում է զարգանալու և առավել բարձր նպատակների հասնելու 

հնարավորությունը [7, էջ 42]: 

Ռիսկը և արկածախնդրությունը ներկա ժամանակում սահմանա-

փակությունից, հանգամանքների ճնշումից ազատվելն է, այն ավելիին 
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ձգտելու արտահայտումն է: Համարձակ մարդիկ առավել հակված են 

կայացնել ռիսկային որոշումներ: Համարձակներն իրենց կյանքը լցնում 

են արկածներով, միշտ ռիսկի են դիմում և հաշվի չեն առնում վտանգը: 

Ի հակադրություն մարդկանց այս տեսակին, կան մարդիկ, ովքեր 

խուսափում են ռիսկի դիմելուց և զգուշորեն են գործում:  

Համարձակությունը (հակվածությունը ռիսկի դիմելու) ինքնա-

նպատակ չէ, այլ հաջողության հասնելու միջոց է: Գործունեության 

արդյունավետությունը և նպատակներին հասնելը կախված չեն միայն 

ռիսկի դիմելուց ու համարձակությունից: Արդյունավետ գործունեութ-

յանը նպաստող գործոններ են նաև գիտելիքը, փորձը, մոտիվացիան, 

կազմակերպվածությունը, հանգամանքները: Այս գործոնների մեջ 

ռիսկայնության տեղը առաջիններից է:  

Գործունեության մեջ հաջողությունը երաշխավորված է այն 

ժամանակ, երբ օպտիմալ ձևով համատեղված է ռիսկայնությունն 

իրատեսության հետ [7, էջ 43]: 

Այսպիսով, յուրաքանչյուր աշխատողի համար կարևոր է, որ 

հաջողության հասնելու համար պայմաններ ստեղծվեն, որը թույլ կտա 

գործունեությունն առավել մոտիվացված և գերազանց կատարելու, իսկ 

անհաջողութունների դեպքում չպետք է խուսափել, պետք է փորձել 

հասկանալ պատճառները, գնահատել ռիսկերը և առավել 

կառուցողական ձևով լուծում տալ դրան: 

Ինչ վերաբերում է ստեղծարարությանը, ապա ժամանակակից 

գիտության մեջ ձևավորվել է առանձին ուղղություն՝ ստեղծարարութ-

յան հոգեբանություն, որն ուսումնասիրում է ստեղծարարությունը, 

ստեղծարար գործունեությունը [13]: Ստեղծարարության հոգեբանութ-
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յան հիմնական խնդիրն այն է, որպեսզի ուսումնասիրի ստեղծարար 

գործընթացում հոգեկան երևույթները և մեխանիզմները: 

Ստեղծարարությունն   ուսումնասիրվում է տարբեր հայեցակար-

գերում, սակայն այն կարծես գլուխկոտրուկ լինի, որը դեռ մինչև վերջ 

ոչ մեկին չի հաջողվել հավաքել: 

Դեռ 60-ական թվականներին տրվել էին ստեղծարարության ավելի 

քան 60 սահմանում, և ինչպես նշում է Րեպուչին, դրանց թիվն օրեցօր 

ավելանում է: Սահմանումները ներկայումս այնքան են շատացել, որ 

դժվար է դրանց գնահատական տալ: Ինչպես նշում են 

հետազոտողները, կրեատիվության հասկացումը պահանջում է 

կրեատիվ գործողություններ:   

Ֆ. Բարրոնի և Դ. Խարինգտոնի 1970-ից 1980-ական թվականներին 

կատարած հետազոտությունների արդյունքում հրապարակվեց 

հետևյալը. 

 Կրեատիվությունը նոր մոտեցումների և նոր արտադրանքի 

անհրաժեշտությանը հարմարվողական արձագանք տալու 

ունակությունն է: 

 Նոր արտադրանքի ստեղծումը կախված է ստեղծարարի 

անհատականությունից և նրա ներքին մոտիվացիայից: 

 Ստեղծարարության հիմնական հատկանիշը նրա 

յուրօրինակության, վալիդության, կառուցվածքի մեջ է: 

 Ստեղծարար արտադրանքներն իրենց բնույթով կարող են 

տարբեր լինել՝ խնդրի նորովի լուծում, քիմիական գործընթացի բացա-

հայտում, երաժշտության ստեղծում, հասարակական խնդիրների 

նորովի լուծում [16]: 
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Է.դե Բոնոն նշում է, որ ստեղծարարության ամենացածր մակար-

դակը նախկինում գոյություն չունեցող ինչ որ բանի ստեղծումն է: 

Այնուհետև գնահատվում են կատարված աշխատանքի արդյունքները: 

Դրա համար այդ նորույթը պետք է ստեղծողի համար արժեք ունենա: 

Այստեղից արդեն նոր կարող է խոսվել ստեղծարարության մասին, որը 

պետք է լինի նորություն և արժեքավոր: Միևնույն ժամանակ այն պետք 

է յուրահատկություն ունենա, իր տեսակի մեջ լինի եզակի [3, էջ 20]: 

Պ. Կուկը նշում է, որ թեև կրեատիվությունը գործունեության 

տարբեր ոլորտներում հաջողության հասնելու համար կարևորագույն 

գործոններից է, սակայն այս հասկացության համար դժվար է բառացի 

ձևակերպում տալ [8]: 

 Ըստ Կուկի՝ ստեղծարարությունը յուրօրինակ գաղափարների 

արտահայտումն է՝ առանց հաշվի առնելու դրանց օգտակարությունը: 

Այս սահմանման մեջ ընդգծվում է միայն կրեատիվության գործընթացը 

և անտեսվում է արդյունքը: 

 Ըստ Ու. Կոյնի՝ ստեղծարարությունը յուրօրինակ և խելացի 

գաղափարների առաջադրումն է: 

 Ըստ Չ. Դևիսի՝ ստեղծարարությունը մի բանի իրագործումն է, 

որը մինչ այդ ոչ ոք չի կատարել և ներառում է. 

միտք+հայտնագործություն+կիրառում [8]: 

Ըստ Ա. Սենտ Դորդի՝ ստեղծարար մտածողությունը ենթադրում է 

տեսնել այն, ինչը տեսնում են բոլորը և մտածել այն ամենի մասին, ինչի 

մասին դեռ ոչ ոք չի մտածել: 

Ստեղծարարությունն անհրաժեշտ է հաջողության հասնելու 

համար: Աշխատողները ստիպված են անընդհատ թարմացնել և 

ամրապնդել իրենց հմտությունները, որպեսզի հավասարակշիռ ձևով 
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արձագանքեն աճող փոփոխություններին և ոչ հստակ համակար-

գերին, որոնց մասնիկն էլ հենց իրենք են համարվում: 

Խմբի ստեղծարարության գործընթացի կառավարումն իր մեջ 

ներառում է մտածողության տարբեր ձևերի համատեղում, կրեա-

տիվության փուլերի միջև հավասարակշռության պահպանում: 

Նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորման մեջ ստեղծարարությունը 

հիմնված է 3 սկզբունքների վրա. [5] 

Առաջինը վերջնարդյունքն է, քանի որ ստեղծարարության 

(կրեատիվության) դրդիչ ուժ կարող է լինել ցանկալիի ձեռքբերումը, 

կամ ինչ որ մի բանից խուսափումը, կրեատիվության գործընթացը 

միշտ շարժվում է դեպի դրական արդյունքի որոնումը: 

Հետադարձ կապ, բայց ոչ պարտություն. կրեատիվության 

արդյունքը չի կարող պարտությունը լինել, իսկ հաջողության 

բացակայությունն ընկալվում է որպես այլ խնդրի լուծում կամ հետա-

դարձ կապ, որը տեղեկություն է տալիս այն մասին, որ պետք է 

շտկումներ անել և ինչպես պետք է շտկել: 

Ճկունություն՝ կրեատիվությունը կապված է այլընտրանքի 

առկայության հետ: Յուրաքանչյուր գործողություն իրականացնելուց 

առաջ կարևոր է հավաքել դրա իրականացման միջոցների մի քանի 

տարբերակներ: Այլընտրանքի առկայությունն ավելի լավ է, քան դրա 

բացակայությունը: Ընտրված տարբերակի չաշխատելու դեպքում 

պետք է կիրառել այլ տարբերակ: 

Կրեատիվությունը ենթադրում է նորի ստեղծում, իսկ 

նորարարության մակարդակի որոշումը որոշակի դժվարություն է 

ներկայացնում: Այն կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ. 
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 Ըստ Ալտշուլլերի՝ նորարարության առաջին մակարդակն 

ընկած է մեկ մասնագիտության շրջանակում, տվյալ բնագավառի մեկ 

բաժնում, երկրորդ մակարդակը՝ մեկ բնագավառի շրջանակներում, 

երրորդ մակարդակը՝ մեկ գիտության շրջանակում, չորրորդ մակար-

դակը՝ գիտության սահմաններից դուրս, հինգերորդ մակարդակը՝  

դուրս է ժամանակակից գիտություններից, դրա համար սկզբից պետք է 

գյուտը անել, ապա հիմնվել նոր գիտական փաստերի վրա, որոշել 

գիտական խնդիրներ: 

 Հաջորդ մոտեցման էությունն այն է, թե խնդրի լուծման 

ընթացքում ինչպիսի փոփոխություններ են իրականացվել և ինչպես են 

դրանք գնահատվել: 

Աշխատանքում կրեատիվության դրսևորման համար կարևոր 

պայման է ներքին մոտիվացիան, փորձը, գիտելիքները,  և այն 

ժամանակակից պայմաններում կրում է թիմային բնույթ: 

Ներկայումս խնդրի կրեատիվ լուծման համար առանձնացվում են 

հետևյալ պայմանները՝ գիտելիք, փորձ, աշխատասիրություն, կրեա-

տիվ մտածելու կարողություն, մոտիվացիա [6]: 

Կրեատիվ մտածողությունը պահանջում է ինքնավստահություն, 

ակտիվություն և առաջնորդություն, ռիսկի դիմելու ունակություն: 

Կրեատիվությունը կախված է այնպիսի որակներից, ինչպիսիք են՝  

գյուտարար լինելը, նոր որոշումներ կայացնեու ունակությունը, 

խնդրին տարբեր կողմերից նայելու ունակությունը, հետաքրքրությունը 

դեպի փորձարարություն, անընդհատ նոր գաղափարներ ստեղծելը: 

Կրեատիվ մարդիկ ձգտում են միշտ վերանայել գոյություն ունեցող 

կարծրատիպերը, պատկերացնում են իրենց ապագա հաջողութ-

յունները, վերանայում են տարբեր գյուտեր և դրանց հետևանքները: 
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Նրանք փնտրում են ընդհանուր գծեր այն ամենի մեջ, ինչը թվում է 

անհամատեղելի, ստեղծում են անսպասելի համադրություններ: 

Կրեատիվ գործունեությունը կոտրում է բոլոր գոյություն ունեցող 

կարծրատիպերը:  

Կրեատիվությունը հիմնված է երևակայության, ինտելեկտի, 

գյուտարարության և ինքնակրթության վրա: Ամայստայլն առանձնաց-

նում է կրեատիվության 3 հիմնական բաղադրիչներ. 

1) Իրազեկություն՝ գիտելիք, հմտություն, փորձ, 

2) Ստեղծարար մտածողություն՝ ճկունություն, համառություն 

որոշում կայացնելիս, կրեատիվ մտածողության մեթոդների կիրառում, 

3) Մոտիվացիա՝ ներքին՝ սեփական հետաքրքրքվածությունը 

խնդրի լուծման ժամանակ, ինքնակատարելագործման ձգտում և 

գիտելիքների կիրառում, և արտաքին մոտիվացիա՝ նյութական 

խրախուսում և առաջխաղացում [6]: 

Արդի ժամանակներում նոր գաղափարները դադարել են լինել 

միայն մեկ անձի աշխատանքի արդյունքը, այլ դարձել են մի խումբ 

մասնագետների համատեղ աշխատանքի արդյունք:  

Աշխատավայրում աշխատողների կրեատիվությունը խթանելու 

հիմնական բաղադրիչներն են՝ 

 Խնդրի առաջադրում, 

 Աշխատանքային խմբի ձևավորում, 

 Խնդիրների պլանավորում և բաշխում, 

 Ռեսուրսներ, 

 Գործողություններում ազատություն, 

 Խրախուսում, 

 Կազմակերպության օգնություն, 
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 Սխալի իրավունք, 

 Հարգանք գործընկերոջ կարծիքի նկատմամբ: 

Ինչպես ցույց է տալիս փորձը, հաջող աշխատանքի գրավականը 

կախված է ոչ միայն տարբեր մասնագիտության տեր մարդկանցից 

կազմված խմբից, այլ մտածողության տարբեր ձևեր և ճանաչողական 

հմտություններ ունեցողներից: Դրա հետ մեկտեղ ղեկավարը պետք է 

հստակ իմանա ոչ միայն իր, այլ նաև իր աշխատակիցների ճանաչողա-

կան նախընտրությունները [6]: 

Կրեատիվության համար վտանգավոր է հին մեթոդների կիրա-

ռումը, որը թույլ չի տալիս նոր գաղափարի և դրա իրականացման 

համար կրեատիվության դրսևորմանը: Կրեատիվությունը, ինչպես 

յուրաքանչյուր ընդունակություն, անընդհատ զարգացման կարիք ունի: 

Կան մի շարք գործողություններ, որոնց իրականացման դեպքում 

բարձրանում է աշխատողների՝ կրեատիվ աշխատելու ցանկությունը՝ 

 Հոգեբանական հատկանիշների վերլուծություն, 

 Մտքերի վերարտադրության մեթոդների ուսուցանում և 

թրեյնինգային ծրագրերի մշակում, 

 Խմբում աշխատելու կանոնների ուսուցում և դերերի բաշխում,  

 Ղեկավարի ընդունակությունների վերլուծություն՝ աշխատելու 

ստեղծագործական մեծ պաշարով: 

Կրեատիվ կառավարումը պահանջում է և' ղեկավարների, և' 

անձնակազմի բազմակողմանի պատրաստվածություն, իսկ դրական 

արդյունքի հասնելու համար անհրաժեշտ է փոխհամաձայնեցված 

աշխատանք, որն ուղղված է համատեղ նպատակները ձեռքբերելուն, 

որտեղ նաև իրենց դերն ունեն աշխատակիցները: 
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Ներկայիս պայմաններում մրցակցության մեջ մտնելու համար 

կազմակերպություններին անհրաժեշտ է խելամիտ օգտագործել 

ներքին ռեսուրսները՝ առաջին հերթին անձնակազմը: Աշխատանքային 

միջավայրում կրեատիվության զարգացման և խթանման համար շատ 

կարևոր է տվյալ կազմակերպության կողմից  յուրաքանչյուր 

աշխատողի ինքնաարտահայտման ձևերի գնահատումը [9, էջ 8]: 

Անհրաժեշտ է կազմակերպել նոր գործընթացներ, որոնք ուղղված են 

կազմակերպության մրցակցության հնարավորության բարձրացմանը: 

Այսօր անձի կրեատիվությանը մեծ ուշադրություն է դարձվում. 

աշխատողների հատկանիշների գնահատման դեպքում որոշվում է 

նրա հետագա ներդրումը աշխատանքում: Բացի այդ աշխատողների 

կրեատիվությունը կազմակերպության համար համարվում է կարևոր 

առավելություններից մեկը [4]: 

Անձնակազմի կրեատիվության բարձրացման կարևոր միջոց է 

մոտիվացիայի բարձրացումը: Եթե նախկինում կրեատիվությունը 

դիտարկվում էր որպես մարդու ինքնազարգացման միջոց, ապա 

վերջին ժամանակներում ուշադրություն է դարձվում դրա կիրառական 

կողմին, այն է՝ ինչպես կիրառել կրեատիվությունն ի օգուտ 

կառավարիչների, ինչպիսին պետք է լինեն աշխատանքային պայման-

ները, մոտիվացիայի տեսակները, աշխատակիցների միջև փոխ-

հարաբերությունները, ինչպես վերլուծել և կիրառել աշխատողների 

գործունեության արդյունքները: 

Կրեատիվությունը պետք է համարվի աշխատանքի արդյունա-

վետության բարձրացման միջոց: 

Այսպիսով, աշխատակիցների կրեատիվությունը խթանում է 

կազմակերպությունների հաջող գործունեությունը, կազմակերպութ-
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յունն էլ իր հերթին պետք է համապատասխան քայլեր ձեռնարկի և 

պայմաններ ստեղծի աշխատողների կրեատիվության դրսևորման 

համար: 

Հենվելով գիտական տեսակետների վրա՝ կատարել ենք 

հետազոտություն, որի  նպատակն է ցույց տալ, որ հաջողության 

հասնելու և անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիաները և անձի 

կրեատիվության մակարդակը փոխկապված են: Հաջողության 

հասնելու մոտիվացիայի բարձր լինելու դեպքում կրեատիվության 

մակարդակը բարձր է, իսկ անհաջողությունից խուսափելու 

մոտիվացիայի բարձր լինելու դեպքում կրեատիվության մակարդակը 

ցածր է: Հետազոտական աշխատանքի իրականացման համար 

ընտրվել է թեստավորման մեթոդը: Ընտրվել են հետևյալ  փոր-

ձարարական մեթոդիկաները՝ 

1. Հաջողության հասնելու մոտիվացիան չափելու համար 

օգտագործվել է Էլերսի <<հաջողության հասնելու>> թեստը,  

2. Անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիան չափելու համար 

օգտագործվել է Էլերսի <<անհաջողությունից խուսափելու>> թեստը,  

3. Կրեատիվության բացահայտման համար օգտագործվել է 

Տորրենսի <<անավարտ պատկերների>> մեթոդիկան: 

Որպես հետազոտության ընտրանք՝ հանդես են գալիս 21-ից 60 

տարեկան 50 պետական ծառայողները: 

Հետազոտական տվյալների վերլուծության և համեմատության 

արդյունքում ստացվել է հետևյալ պատկերը. 50  պետական աշխատող-

ներից 39-ի մոտ հաջողության հասնելու մոտիվացիան բարձր է 

անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիայից: 11-ի մոտ ավելի 

բարձր է անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիան: Հետաքրքրա-
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կան է այն փաստը, որ այն աշխատողները, ում մոտ բարձր է 

անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիան, ցածր է պատկերավոր 

կրեատիվության մակարդակը, իսկ այն աշխատողները, որոնց մոտ 

բարձր է հաջողության հասնելու մոտիվացիան, պատկերավոր 

կրեատիվությունը նույնպես բարձր է, ի տարբերություն  նրանց, ում 

մոտ բարձր է անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիան: 

 
Հիստոգրամ 1. Հաջողության հասնելու, անհաջողությունից խուսափելու 

մոտիվացիաները և կրեատիվությունը չափող մեթոդիկաներից ստացված 

ցուցանիշների վերլուծություն: 
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Նորմալ բաշխումը ցույց տալու համար կիրառել ենք Կոլմագորով-

Սմիրնովի թեստը, այնուհետև կատարել ենք կոռելյացիոն 

վերլուծություն[1]: Վերլուծության արդյունքում ստացվել է հետևյալ 

պատկերը. հաջողության հասնելու մոտիվացիայի բարձր լինելու 

դեպքում պատկերավոր կրեատիվության մակարդակը բարձր է, 

այսինքն կապը գծային է, իսկ անհաջողությունից խուսափելու 

մոտիվացիայի բարձր լինելու դեպքում կրեատիվության մակարդակը 

ցածր է, այսինքն՝ կապը հակադարձ է: 

Աղյուսակ 1. 

Հաջողության հասնելու և անհաջողությունից խուսափելու 

մոտիվացիաները և կրեատիվությունը չափող մեթոդիկաներից ստացված 

ցուցանիշների կոռելացիոն վերլուծություն 
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Այսպիսով, ուսումնասիրելով հաջողության հասնելու և անհաջողութ-

յունից խուսափելու մոտիվացիաների, ինչպես նաև կրեատիվության 

տեսական հիմքերը, կատարելով հետազոտություն դրանց կապը 

բացահայտելու համար՝ կարող ենք գալ հետևյալ եզրակացության. 

 Մոտիվացիան աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրաց-

նելու կարևորագույն գործոններից է: 

 Կրեատիվության դրսևորումը և դրա զարգացման մակարդակը 

մարդկանց մոտ տարբեր է լինում:  

 Անձի հաջողության հասնելու և անհաջողությունից խուսա-

փելու մոտիվացիաները և կրեատիվության աստիճանը փոխկապված 

են: 

 Հաջողության հասնելու մոտիվացիայի բարձր մակարդակի 

դեպքում կրեատիվությունը բարձր է: 

 Անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիայի բարձր մակար-

դակի դեպքում կրեատիվությունը ցածր է: 

Ելնելով կատարված հետազոտական աշխատանքից և 

եզրակացություններց՝ կարող ենք հանդես գալ գիտագործնական 

առաջարկներով՝ 

1. Ընտրել հմուտ մարդկային ռեսուրսների կառավարման 

մասնագետ, ով ունակ կլինի բացահայտել աշխատակիցների 

պահանջմունքները, բարձրացնել մոտիվացիան,  խթանել կրեա-

տիվության զարգացումը: 

2.Կազմել աշխատակցի դիմանկարը, և համալրել աշխատակազմը 

համապատասխան աշխատակիցներով:  
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2. Չափել աշխատողների հաջողության հասնելու և 

անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիաները: 

3. Ձեռնարկել աշխատակիցների մոտիվացիան բարձրացնող 

քայլեր՝ նյութական և ոչ նյութական խրախուսանքների ձևով: 

4. Խթանել աշխատանքում կրեատիվության դրսևորումը 

գործողություններում, աշխատանքը կազմակերպելու  հարցում 

իրագործել մասնակցային կառավարումը: 

5. Անցկացնել կրեատիվությունը զարգացնող թրեյնինգներ:  
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Ուսումնական ձեռնարկ: Եր. 2010, 287 էջ:  

 Авдулова Т.П., Психология менеджмента: Учеб., пособие для 

студ.,,М., 2003, 256с. 

 Боно Э., Серьезное творческое мышление,-Мн.: 0 0 0 

. 

 Гузева Е.М., Развитие креативности персонала в 

предпринимательских структурах на основе внутриорганизационного 

поведения, 2009 

 Дилтс Р., НЛП: управление креативностью, СПб.: Питер, 2003, 

416 с. 

 Журавлев В.А., Креативное мышление, креативный 

менеджмент и инновационное развитие общества, 2008 

 Занюк С., Психология мотивации,- К.: Эльга-Н; Ника-Центр, 

2002, 327с. 

http://www.koob.ru/edwdebono/seryeznoe_tvorcheskoe_mishlenie
http://www.koob.ru/edwdebono/seryeznoe_tvorcheskoe_mishlenie
http://www.creativeconomy.ru/authors/2730/
http://www.creativeconomy.ru/authors/2730/
http://www.creativeconomy.ru/authors/2730/
http://www.creativeconomy.ru/authors/2605/
http://www.creativeconomy.ru/authors/2605/
http://qame.ru/book/social_psychology/psihologiya_motivatcii/_%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%b9%20%d0%97%d0%b0%d0%bd%d1%8e%d0%ba,%20%20%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8.pdf
http://qame.ru/book/social_psychology/psihologiya_motivatcii/_%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%b9%20%d0%97%d0%b0%d0%bd%d1%8e%d0%ba,%20%20%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8.pdf


26 

 
 

 

 Кук П., Креатив приносит деньги, 2007, 384с. 

 Кэтмелл Э., Уоллес Э, Корпорация гениев. Как управлять 

командой творческих людей, 2014, 344с. 

 Никифорова Г. С., Психология менеджмента: Учебник для 

вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. — 2-е изд., доп. и перераб. — СПб.: 

Питер, 2004, 639 с. 

 Райгородский Д. Я., (редактор-составитель) Практическая 

психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. Самара: 

Издательский дом «БАХРАХ – М», 2008, 672 с. 

 Райгородский Д. Я., Психология управления. Хрестоматия. 

Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических 

и менеджмента. Самара: Издательский Дом «Бахрах-М», 2006, 768с. 

 Тришина С. В., Анализ проблемы креативности в современной 

психолого-педагогической науке. // Интернет-журнал "Эйдос", 2006 

 Фрейджер Р., Б. Скиннер, Радикальный бихевиоризм. 2007, 

Изд. Прайм-Еврознак, 128с. 

 Хекхаузен Х., Психология мотивации достижения, Санкт-

Петербург: Речь, 2001, 256 стр. 

 Barron F., Harrington D. Creativity, intelligence and personality // 

Ann. Rev. of Psychol. V. 32. 1981.  

 McClelland D. C, Clark R. A., Roby Т. В., Atkinson J. W. The 

effect of the need for achievement on Thematic Apperception. — J. Exp. 

Psychology, 1949 

 

http://www.ast.ru/catalog/23002/?q=%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%20%D0%A0.&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&search=1&where=auth&sort=date


27 

 
 

 

Հաջողության հասնելու և անհաջողությունից խուսափելու 

մոտիվացիաների ազդեցությունը անձի կրեատիվության մակարդակի 

վրա 

Աբելյան Ի. Ա. 

ՀՀՊԿԱ Կառավարման հոգեբանության ամբիոն, մագիստրանտ 

Հիմնաբառեր: Մոտիվացիա, հաջողության հասնելու մոտի-

վացիա, անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիա, կրեա-

տիվություն: 

Սույն հոդվածում ներկայացված են հետազոտական տվյալները, 

որոնք ստացվել են 21-ից 60 տարեկան 50 պետական ծառայողների 

հետ անցկացված հետազոտական աշխատանքների արդյունքում: 

Վերլուծությունը ցույց տվեց, որ հաջողության հասնելու և 

անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիաները և անձի 

կրեատիվության մակարդակը փոխկապված են: Հաջողության 

հասնելու մոտիվացիայի բարձր լինելու դեպքում կրեատիվության 

մակարդակը բարձր է, իսկ անհաջողությունից խուսափելու 

մոտիվացիայի բարձր լինելու դեպքում կրեատիվության մակարդակը 

ցածր է: Ելնելով կատարված հետազոտական աշխատանքից և 

եզրակացություններց՝ կարող ենք անել հետևյալ գիտագործնական 

առաջարկները: Ընտրել հմուտ մարդկային ռեսուրսների 

կառավարման մասնագետ, ով ունակ կլինի բացահայտել աշխատա-

կիցների պահանջմունքները, բարձրացնել մոտիվացիան,  խթանել 

կրեատիվության զարգացումը: Կազմել աշխատակցի դիմանկարը, և 

համալրել աշխատակազմը համապատասխան աշխատակիցներով: 

 Չափել աշխատողների հաջողության հասնելու և 

անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիաները: Ձեռնարկել 

աշխատակիցների մոտիվացիան բարձրացնող քայլեր՝ նյութական և ոչ 
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նյութական խրախուսանքների ձևով: Խթանել աշխատանքում 

կրեատիվության դրսևորումը գործողություններում, աշխատանքը 

կազմակերպելու  հարցում իրագործել մասնակցային կառավարումը: 

 Անցկացնել կրեատիվությունը զարգացնող թրեյնինգներ:  

 

ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА И 

ИЗБЕГАНИЯ НЕУДАЧ НА УРОВЕНЬ КРЕАТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Абелян И. А. 

Магистр Академии государственного управления РА 

Ключевые слова: мотивация, мотивация достижения успеха, 

мотивация избегания неудач, креативность. 

В статье обсуждаются результаты исследования мотивации, в 

частности мотивации достижения успехов и избегания неудач, а так же 

креативности. В исследование приняли участие государственные 

служащие в возрасте от 21 до 60 лет. Анализ результатов показал, что 

при высоком уровне мотивации достижения успехов креативность тоже 

находится в высшем уровне, а при высоком уровне мотивации избегания 

неудач уровень креативности низкий. Исходя из сказанного, можно 

сделать следующие научно-практические предложения: 

Выбрать профессиональный HR-менеджер для правильного 

выявления потребностей персонала, предпринять меры для повышения 

мотивации и стимуляции креативности, правильно составить профиль 

работника и подбирать соответствующие кадры. Выявить уровень 

мотивации достижения успехов и избегания неудач, чтобы понять к 

чему стремятся и с какими проблемами сталкиваются кадры. Принять 

меры для повышения мотивации работников при помощи материальных 
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и не материальных методов поощрения. Стимулировать  креативность в 

работе, в деятельности, дать свободу в профессиональной деятельности, 

проводить тренинги для развития креативности.  

 The Impact of motivations to achieve success and avoid failure on the 

level of human creativity 

Abelyan I. A. 

Public Administration Academy of the RA, master 

Keywords: Motivation, motivation of achieving success, motivation 

of avoiding failure, creativity. 

The motivation to achieve success and avoid failure as well as 

creativity are discussed in this article. The research data, got as a result of a 

research work within 50 public servants aged between 21 to 61, are 

presented as well. It turns out that the motivation of achieving success and 

escaping failure and the level of creativity are interconnected. The level of 

creativity is high in case of high motivation of achieving success, and it is low 

in case of high motivation of avoiding failure. 

Drawing upon the research and the conclusions, the following 

functional-scientific suggestions can be put forward: choosing a professional 

HR manager for finding out the demands of the staff, taking measures for 

increasing motivation and stimulating creativity, creating the correct 

performance profile of the worker and selecting corresponding workers. 

Revealing the level of motivation of achieving success and avoiding failure in 

order to realize what the workers are aiming at and what problems they are 

facing. Taking measures for increasing motivation of the workers by means 

of material and non-material encouragement. Stimulating creativity both in 
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work and activity, give freedom in professional activity, organize trainings 

for promoting creativity.  
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ԴՐԱՄԱՅԻՆ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և 

ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 

Ավանեսյան Դավիթ 

Ժամանակակից մարքետինգում հատուկ ուշադրություն է 

դարձվում սպառողական վարքի հոգեբանական առանձնահատկութ-

յունների ուսումնասիրությանը: Սպառողական վարքի հոգեբանական 

ուսումնասիրությունը դարձել է շուկայական տնտեսության ռազմա-

վարական պլանավորման անբաժան մաս: Հոգեբանությունը, սոցիա-

լական հոգեբանությունը, տնտեսագիտական հոգեբանությունը և 

սոցիոլոգիան այն բնագավառներն են, որոնց տեսական և գիտական 

մոտեցումները օգտագործվում են ռազմավարական մենեջմենթի և 

մարքետինգի կողմից: Սպառողի դրամային վարքի հիմնախնդրի 

ուսունասիրությունը կրում է համալիր բնույթ և գտնվում է 

կիրառական հոգեբանության մի քանի բնագավառների տիրույթում՝ 

կառավարման և ձեռներեցության, սոցիալական և տնտեսագիտական: 

Ժամանակակից տնտեսագիտական հոգեբանության ոլորտի 

ուսումնասիրությունների ու հետազոտությունների մեծ մասն ի 

սկզբանե զարգացել են աշխատանքի ու ինժեներական, ինչպես նաև 

կառավարման հոգեբանության ներքո։ Այն առաջին հերթին «մարդ-

կային գործոնի» կամ «մարդկային հարաբերությունների» երևույթի 

ուսումնասիրություններին վերաբերող հետազոտական աշխատանք-

ներ են, որտեղ փորձում են պարզել վերջիններիս դերը կազմա-

կերպությունների արդյունավետ տնտեսական գործունեության մեջ։ 

Այդ ուղղության առաջատարներն են եղել Ա.Ի.Կիտովը, Ա.Լ. 

Ժուրավլյովը, Պ.Ալբոն, Դ.Անտոնիդեսը, Խ.Լեյբենշտեյնը, Պ.Ռեյնոն, իսկ 

հայրենական հոգեբաններից՝ Ռ.Վ. Աղուզումցյանը, Ռ. Ստեփանյանը, 
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Հ. Ավանեսյանը և ուրիշներ: Կազմակերպությունների, 

աշխատակիցների, սպառողների և վաճառողների գործունեության 

տարբեր դրսևորուների հոգեբանական ուսումնասիրությունները 

վերաբերում են տնտեսագիտական հոգեբանության ոլորտին։ 

Տնտեսագիտական հոգեբանության մեջ` որպես հարաբերականորեն 

ինքնուրույն ուղղություններ, ավանդաբար առանձնացվում են հետևյալ 

էմպիրիկ հետազոտությունների ոլորտները՝ տարբեր խմբերի 

վերաբերմունքը դրամին և դրամային վարքի առանձնա-

հատկությունները, վերաբերմունքը պարտքերի և ապառիկի նկատ-

մամբ, ձեռնարկատիրական գործունեության հոգեբանությունը։ 

Գրականության ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ 

սպառողական վարքի վրա ազդող հոգեբանական գործոնները դասա-

կարգվում են որոշակի տրամաբանությամբ: Որոշ դեպքերում դիտարկ-

վում են հինգ գործոններ: Դրանք են՝ ներքին կամ հոգեբանական, 

սոցիալական, մշակութային, տնտեսական և անձնային գործոնները, 

իսկ որոշ դեպքերում՝ մշակութային, սոցիալական, անձնային և 

հոգեբանական գործոնները: 

Ինչպես տեսնում ենք, երկու դեպքում էլ առկա են հոգեբանական և 

անձնային գործոնները: Անձնային և անհատական գործոններն 

առանձնացված են առանձին խմբում, խոսքը գնում է այն անհատական 

գործոնների մասին, որոնք ներառում են՝ զբաղվածություն (անձի 

զբաղվածությունը կարևոր դեր է խաղում և ազդում է նրա որոշում 

կայացնելու և գնում կատարելու վրա), տարիք (տարիքն 

անդրադառնում է նախասիրությունների վրա), տնտեսական վիճակ 

(սպառողական վարքն ուղիղ զուգահեռ է եկամունտներին), 

ապրելակերպ (ապրելակերպը կապված է սոցիալական հարա-
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բերությունների և դրանց ընկալման հետ), անձ (բնավորության գծեր): 

Մարքետինգի մասին որոշ աշխատություններում  հոգեբանական 

գործոններն անվանում են ներքին և նշում, որ սպառողական վարքա-

գիծը գտնվում է մի շարք ներքին և հոգեբանական գործոնների ազդե-

ցության տակ, որոնց մեջ առավել կարևոր են մոտիվացիան և 

ընկալումը: 

Վ. Ջ. Սթանթոնը սպառողի դրդապատճառները բնորոշում է 

որպես թիրախ կամ ձգտում, որն անձը փորձում է բավարարել տարբեր 

ուղիներով, որպես օրենք դա գնում կատարելու միջոցն է: Հետևաբար 

սպառողական վարքագիծն անուղղակի կապ ունի բյուջեն 

կառավարելու հետ: Ի.Վ Ալյոշինը, վերլուծելով սպառողական 

մոտիվացիան և վարքի նպատակաուղղվածությունը, հատուկ 

ուշադրություն է դարձրել դրանց ակտիվացմանը հագուստ գնելիս: 

Նմանատիպ վարքագիծը դրդվում է ջերմություն ստանալու կարիքի 

կողմից, այսինքն ֆիզիոլոգիական պահանջմունք բավարարելու կամ 

արտաքին գնահատականից (անվտանգության պահանջմունքի 

բավարարում) խուսափելու համար: Մեկ այլ ձևակերպման համաձայն՝ 

պահանջմունքները բիոգեն կամ պսիխոգեն պահանջմունքներ են: 

Դրանք առաջանում են՝ ելնելով հոգեբանական լարվածության վիճակ-

ներից, օրինակ՝ ընդունված լինելու կամ հարգանքի պահանջմունքներ: 

Հետևաբար մոտիվացիոն տեսությունները և դրանցում ներկայացված 

հասկացությունները կարող են ծառայել որպես հաճախորդների 

սպառողական վարքագիծը կառավարելու կամ ներազդեցության 

մոդելների կիրառության համար գործիքներ: 

Տարատեսակ մարքետինգային հնարքների արդյունավետության և 

սպառողական վարքագծի ուսումնասիրման վերաբերյալ հետա-



34 

 
 

 

զոտություններում արձանագրվել են մի շարք փաստեր 

ժողովրդագրական չափորոշիչների նորաձևության նկատմամբ 

լայնակի կտրվածքի վերաբերյալ: Հեղինակը նշում է նաև, որ գնում 

կատարելու մտադրության վրա ազդող կոգնիտիվ գործոնները ներա-

ռում են տեսողական և էմպիրիկ դետերմինանտներ: Հետազոտության 

արդյունքում ապացուցվել է, որ շուկայում նոր ապրանքների 

հայտնվելը վարքի մոդելավորման վրա վիզուալ ազդեցություն 

ունի(Rajagopal, 2011): 

Մ.Յ. Սեմյոնովը(2011) սպառողական վարքագծի և որոշում 

կայացնելու վրա դրամային գործոնի ազդեցությունը վերլուծելիս 

առանձնացրել է մոնետար հարաբերությունների հոգեբանական 

բաղադրիչները: Հեղինակը նշում է, որ ձևական տրամաբանական և 

մաթեմատիկական գործողությունները, որոնք ապրիոր կերպով դրված 

են ռացիոնալ սպառողական վարքագծի հիմքում, երբեմն բավարար 

չեն, իսկ շատ հաճախ սխալ են իրական վարքագիծը կանխատեսելու 

համար:  

Յ.Ա. Մախրինան(2006) ուսումնասիրել է փողի նկատմամբ 

ունեցած դիրքի արժեքային և իմաստային առանձնահատկություն-

ները, որոնք կապված են սպառողական վարքագծի հետ և 

առանձնացրել է դրա կառուցվածքային բաղադրիչները: Դրանք են՝ 

մոտիվացիոն-կոգնիտիվ, էմոցիոնալ և կոնատիվ բաղադրիչները: 

Բաղադրիչները բացահայտում են փողի նկատմամբ անձի 

մտադրությունները և գործողությունները:  

Սպառողական վարքագծի գլխավոր դրդիչ ուժերից մեկն է 

սոցիալական փոխհարաբերությունների դոմինանտությունը: Սոցիալ-

տնտեսական և քաղաքական ձևափոխությունների փուլում գտնվող 
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հասարակություններում  սկսում են գերակշռել հեդոնիստական 

արժեքները, մարքետինգային հնարքները նպաստում են սոցիալապես 

բարդ սպառողական վարքագծի ձևավորմանը: Չնայած գլոբալիզա-

ցիայի ակնհայտ միտումներին և որպես արդյունք՝ մարքետինգային 

հնարքների տարածմանը, այնուամենայնիվ, հարկ է նշել, որ  սպառո-

ղական վարքագծի հոգեբանական առանձնահատկությունների 

ուսումնասիրումը ենթադրում է մշակութային բաղադրիչի 

մանրամասն ուսումնասիրում: Նշված գործոնը ենթադրում է ազգային 

և այլ էթնոհոգեբանական առանձնահատկությունների ուսումնա-

սիրում, որոնք ունեն պատմական հիմք, ձևավորվել են տարիների 

ընթացքում և ազդում են սպառողների ընկալման, դիրքորոշումների, 

ավանդույթների, վարքի կամ սպասումների վրա: 

Համաձայն Վ. Ֆիլպատրիկի (1927)՝ դրամը մարդու համար կարող 

է լինել՝ 

 հաջողության  և բարեկեցության չափանիշ; 

 հասարակայնորեն  ընդունելի գոյության բաղադրամաս; 

 հասունացման օբյեկտ և բարոյական չարիք; 

 հարմարավետության  ապահովման միջոց; 

 կոնսերվատիվ  առևտրային արժեք[1] 

Փողի հիմնական տնտեսագիտական գործառույթներն են ՝ 

 Ծառայությունների և ապրանքների համար վճարելու միջոց, 

 Օգտագործվող բարիքների արժեքը չափելու միջոց, 

 Կուտակելու միջոց (գումարը կուտակելու միջոց հետագա 

շուկայական ակտերի համար), 

Թվարկված տնտեսագիտական գործառույթները դիտարկելիս 

հարկ է նշել, որ դրանք իրենց զարգացումն ու արտահայտումը 
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ստանում են սոցիալական գործառույթներում, քանի որ տնտեսական 

հարաբերություններն օրգանական կերպով կապված են հասարակութ-

յան սոցիալական կառուցվածքի, սեփականության ձևերի և տարբեր 

սոցիալական խմբերի հետաքրքրությունների հետ[2]: 

Սպառողական վարքագծի ուսումնասիրության խնդիրներից 

հինգն ավելի են կարևորվում և այդ պատճառով ավելի հաճախ են 

դառնում սոցիալ-հոգեբանական ուսումնասիրությունների առարկա: 

Դրանք են՝ 

1. Սպառողական որոշում ընդունելու գործընթաց և սպառո-

ղական ընտրության վրա ազդող գործոններ: 

2. Սպառողների հոգեգրաֆիական տիպաբանություն և սպառո-

ղական շուկայի սեգմենտավորում: 

3. Ապրանքային տարբերանշանի սոցիալական ընկալման և 

կառուցվածքի առանձնահատկություններ: 

4. Սպառողների հետ արդյունավետ շփման սոցիալ-

հոգեբանական չափանիշներ: 

5. Սպառողների լոյալության սոցիալ-հոգեբանական գործոններ: 

Այս հետազոտական ուղղությունները հատվում են ինչպես 

հայեցակարգերի, բացատրությունների, այնպես էլ մեթոդաբանության 

ժամանակ: 

Սպառողական վարքագծի վրա ազդում են չորս հոգեբանական 

գործոններ՝ մոտիվացիան, ընկալումները, դիրքորոշումները և 

համոզմունքները[3]: Սպառողական վարքի ուսումնասիրման նպա-

տակով անցկացրել ենք հետազոտություն: Հետազոտության նպա-

տակին հասնելու համար կիրառել ենք հետևյալ մեթոդները. 

 զրույց, 
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 թեստավորում, 

 փորձագիտական հարցում, 

 քանակական և որակական վերլուծություն: 

Հետազոտության առաջին փուլի անցկացման համար ընտրվել է 

սուբյեկտիվ վերահսկողության մակարդակի հարցարանը, որն անձի 

էքստերնալություն/ինտերնալություն որոշելու ամենատարածված 

մեթոդիկան է հոգեբանության մեջ:  

Այս հարցարանի հիմքում ընկած է Ջուլիան Ռոտտերի 

վերահսկողության լոկուսի հայեցակարգը: Թեստը մշակվել է 1984թ.-ին 

Ե.Ֆ. Բաժինի և համահեղինակների կողմից: Հայերեն տարբերակը 

մշակված և տեղայնացված է ԵՊՀ փորձարարական հոգեբանության 

լաբորատորիայում: 

Հետազոտության երկրորդ փուլի համար մեր կողմից մշակվել է 

հարցարան, որը կազմված է 20 ծախսի տեսակներից և կատարվող 

ծախսերի ժամանակային սանդղակից: Հարցարանի միջոցով բացա-

հայտել ենք կատարվող ծախսերի կարևորության շարքը: 

Հարցարանում տեղ գտած 20 գումարի ծախսի պատճառները 

ընտրվել են քանակական կոնտենտ-վերլուծության հիման վրա՝ 

բառերը, թեմաները, հասկացությունները ամփոփելու արդյունքում:  

Հետազոտության իրականացման համար տեսամեթոդաբանական 

հիմք են ծառայել մի շարք հոգեբանների (Ա. Մասլոու, Ֆ. Հերցբերգ, Յ. 

Մարկգրեգոր, Ու. Օուչի) տեսական դրույթները և գիտական 

հայեցակարգերը՝ մոտիվացիայի և գործունեության՝ որպես մարդու և 

արտաքին աշխարհի հարաբերման գործընթացում պահանջմունքները 

բավարարելու նպատակով: 
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 Այսպիսով, տեսական վերլուծության հիման վրա կազմել էր 

սպառողական վարքի և դրամային կարգավորման վերաբերյալ 

հարցարանը:  Հիմնական հետազոտությունն անցկացվել է 25-35 և 36-

50 տարեկան կանանց և տղամարդկանց միջև, որոնք ունեն մշտական 

աշխատանք և արտերկիր մեկնելու փորձ (n=66 մարդ): Մասնակիցների 

տարիքը պայմանավորված է սպառողական վարքի ակտիվության, 

նորաձևության միտումների, տարբերանշանների հակվածության, 

ԶԼՄ-ների և համացանցի ազդեցության աստիճանով: Հարցարանը  

պարունակում էր 20 պնդումներ, որոնց պատասխաններում 

բացահայտվեցին վիճակագրորեն հավաստի տարբերություններ 

(Р<0,05): Պնդումները հիմնականում կապված էին տարբեր 

ժամանակահատվածներում և տեղերում սպառողական վարքագծի և 

բյուջեի կարգավորման փոխկապակցվածության հետ: Ներկայացնենք 

դրանցից ավելի բարձր ռանգավորում ունեցող պնդումները՝ բյուջեի 

կարգավորում տարվա և ամսվա ընթացքում, բյուջեի կարգավորում 

արտերկրում և հայրենիքում, գնումների նկատմամբ ունեցած 

վերաբերմունքը արտերկրից վերադառնալուց հետո, սպառողական 

վարքը արձակուրդի նախապատրաստվելիս և դրա ժամանակ, 

արտերկրում կատարված ոչ արդարացված գնումների վերաբերյալ 

զղջում: 

Բացահայտված տարբերությունները կարող են կապված լինել 

սոցիալական  արժեքների շարժընթացի հետ, քանի որ դրանք կապված 

են կայուն (օրինակ՝ ազգային արժեքներ) և իրավիճակային 

գործոնների (օրինակ՝ միջմշակութային գործոններ) հետ: Հարցման 

արդյունքների նախնական եզրակացությունները թույլ են տալիս 

բնութագրել սպառողական վարքի իրավիճակային գործոնները 
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տարբեր հասարակական միջավայրում:  Ի.Վ. Ալյոշինան որպես 

իրավիճակային գործոններ առանձնացրել է հետևյալները՝ ֆիզիկական 

միջավայրը, հասարակական միջավայրը, ժամանակավոր հեռա-

նկարները, սպառողական վարքի նպատակը և անցյալում եղած 

իրավիճակերը: Մարքետոլոգներն օգտագործում են արժեհամակարգի 

առանձնահատկությունները սպառողական վարքագծի՝ ապրանքի 

ընտրություն, տարբերանշանի ընտրություն, շուկայի սեգմենտա-

վորում ուսումնասիրման ժամանակ: Այս ռազմավարությունը հիմնված 

է այն բանի վրա, որ արժեքները սերտ կապված են սոցիալական 

փոփոխությունների հետ (И.В. Алешина, 2006): Ինչպես նաև 

բացահայտվել են  մասնակիցների սեռերի, մասնագիտությունների, 

ընտանեկան կարգավիճակի և եկամուտների աստիճանի 

տարբերությունները: Սպառողների վրա ազդեցություն ունեցող 

հոգեբանական գործոնները դուրս բերելիս արտադրողները և 

ընկերությունները նպատակաուղղված կազմում են այնպիսի 

ռազմավարություններ, մարքետինգային առաջարկներ, գովազդային 

արշավներ, որոնք ազդում են ապրանքի վաճառքների և սպառման 

վրա՝ հաշվի առնելով թիրախավորված սպառողների հոգեբանական և 

պահանջմունքային առանձնահատկությունները: Ինտերնալության 

սանդղակի բոլոր ցուցանիշները ներկայացված են ստեններում, քանի 

որ նախնական միավորների մեկնաբանությունը բարդ է և թույլ չի 

տալիս անցկացնել համեմատություններ: Նախնական միավորների 

փոխանցումը ստեններին բոլոր յոթ սանդղակների համար կատարվել 

է Ռոտտերի թեստի պահանջներին համապատասխան: Ընդհանուր 

ընտրանքի և խմբերի հավար հաշվարկվեց միջին թվաբանականը ըստ 
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հայտնի բանաձևի՝ , իսկ պարամետրիկ հաշվարկի դեպքում 

միջինի քառակուսային շեղումը համապատասխան ՝  

ու Ստյուդենտի տարբերության հավաստիության գործակիցը՝  

բանաձևերի: 

Ռոտերի թեստի միջին ցուցանիշների (х) համեմատություն Хտ և 

Хկ խմբերի միջև (n1= 36, n2 = 30) 

Աղյուսակ 1 

N Ինտերնալության ցուցանիշների 

սանդղակ 

Хտ Хկ 

1 Ընդհանուր ինտերնալության սանդղակ 

- ԸԻ 

8,2 8,6 

2 Ձեռքբերումների ոլորտում 

ինտերնալության սանդղակ – ՁԻ 

7,4 6,8 

3 Անհաջողությունների ոլորտում 

ինտերնալության սանդղակ – ԱԻ 

6,4 7,2 

4 Ընտանեկան հարաբերություններում 

ինտերնալության սանդղակ – ԸՀԻ 

8,1 6,3 

5 Արտադրական հարաբերություններում 

ինտերնալության սանդղակ – ԱՐԻ 

5,3 7,5 

6 Միջանձնային հարաբերությունների 

ինտերնալության սանդղակ – ՄԻ 

5,2 6,6 

7 Առողջության և հիվանդության 

հարաբերությունների սանդղակ – ԱՌԻ 

8,5 5,8 
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Աղյուսակ 1-ի ցուցանիշների վերլուծությունը թույլ տվեց դուրս 

բերել տղամարդկանց և կանանց ինտերնալության արտահայտման 

որոշակի օրինաչափություններ և տարբերություններ՝ համա-

պատասխան սանդղակներով: 

Վիճակագրական վերլուծությունը դուրս բերեց հավաստի տար-

բերություններ յոթ սանդղակներից երեքի համար, մասնավորապես 

ընտանեկան հարաբերություններում ինտերնալության սանդղակի 

տարբերությունը կազմել է 1,8 միավոր, արտադրական հարա-

բերությունների ոլորտում ինտերնալության սանդղակի տարբերութ-

յունը կազմել է 2,2 միավոր և առողջության ու հիվանդությունների 

ոլորտում ինտերնալության սանդղակի տարբերությունը կազմել է 2,7 

միավոր: Թեստի ստենի ցուցանիշների հետևյալ թվային արտա-

հայտումը և հարցվողների քանակի հավաստի տարբերությունները 

սկսվում են 1,6 միավորից ավելի արժեք ունենալու դեպքում, ինչը 

համապատասխանում է Ստյուդենտի գործակցին՝ t= 2,042 – 2,028, որի 

դեպքում P≤0,05:  

Բոլոր ցուցանիշները կարելի է նաև դիտարկել արտահայտման 

աստիճանով և դրանց բնութագրիչներով, որոնք տրված են տվյալ 

մեթոդիկայի մեկնաբանություններում: 

Պետական և ոչ պետական մարմինների աշխատակիցներ՝ 

Ռոտերի թեստի միջին ցուցանիշների (х) համեմատություն ХՊ և ХՈ 

խմբերի միջև (n1= 32, n2 = 34) 
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Աղյուսակ 2 

N Ինտերնալության ցուցանիշների 

սանդղակ 

ХՊ ХՈ 

1 Ընդհանուր ինտերնալության սանդղակ 

– ԸԻ 

8,5 7,8 

2 Ձեռքբերումների ոլորտում 

ինտերնալության սանդղակ – ՁԻ 

6,2 8,8 

3 Անհաջողությունների ոլորտում 

ինտերնալության սանդղակ – ԱԻ 

7,4 7,2 

4 Ընտանեկան հարաբերություններում 

ինտերնալության սանդղակ – ԸՀԻ 

6,1 6,2 

5 Արտադրական հարաբերություններում 

ինտերնալության սանդղակ – ԱՐԻ 

9,2 7,2 

6 Միջանձնային հարաբերությունների 

ինտերնալության սանդղակ – ՄԻ 

6,4 5,2 

7 Առողջության և հիվանդության 

հարաբերությունների սանդղակ – ԱՌԻ 

7,5 7,7 

 

Աղյուսակ 2-ի ցուցանիշների վերլուծությունը թույլ տվեց դուրս 

բերել պետական և ոչ պետական կազմակերպություններում ներգրավ-

ված աշխատակիցների ինտերնալության արտահայտման որոշակի 

օրինաչափություններ և տարբերություններ՝ համապատասխան 

սանդղակներով: 

Վիճակագրական վերլուծությունը դուրս բերեց հավաստի 

տարբերություններ յոթ սանդղակներից եկուսի համար: Դրանք են՝ 
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ձեռքբերումների ոլորտում ինտերնալության սանդղակը և 

արտադրական հարաբերություններում ինտերնալության սանդղակը: 

Ձեռքբերումների ոլորտում ինտերնալության սանդղակի 

տարբերությունը կազմել է 2,6 միավոր, արտադրական հարա-

բերությունների ոլորտում ինտերնալության սանդղակի տարբերութ-

յունը կազմել է 2,0 միավոր: Թեստի ստենի ցուցանիշների հետևյալ 

թվային արտահայտումը և հարցվողների քանակի հավաստի տար-

բերությունները սկսվում են 2,0 միավորից ավելի արժեք ունենալու 

դեպքում, ինչը համապատասխանում է Ստյուդենտի գործակցին՝ t= 

2,042 – 2,028, որի դեպքում՝ P≤0,05:0 

Բոլոր ցուցանիշները կարելի է նաև դիտարկել արտահայտման 

աստիճանով և դրանց բնութագրիչներով, որոնք տրված են տվյալ 

մեթոդիկայի մեկնաբանությունում:  

Ռոտերի թեստի միջին ցուցանիշների (х) համեմատություն Х1 և Х2 

խմբերի միջև (n1= 33, n2 = 33)  

 

Աղյուսակ 3 

N Ինտերնալության ցուցանիշների 

սանդղակ 

Х1 Х2 

1 Ընդհանուր ինտերնալության սանդղակ 

– ԸԻ 

6,2 8,8 

2 Ձեռքբերումների ոլորտում 

ինտերնալության սանդղակ – ՁԻ 

9,2 6,9 

3 Անհաջողությունների ոլորտում 

ինտերնալության սանդղակ – ԱԻ 

7,4 7,1 
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4 Ընտանեկան հարաբերություններում 

ինտերնալության սանդղակ – ԸՀԻ 

6,1 8,2 

5 Արտադրական հարաբերություններում 

ինտերնալության սանդղակ – ԱՐԻ 

6,3 8,5 

6 Միջանձնային հարաբերությունների 

ինտերնալության սանդղակ – ՄԻ 

7,8 5,6 

7 Առողջության և հիվանդության 

հարաբերությունների սանդղակ – ԱՌԻ 

6,2 9,1 

 

Աղյուսակ 3-ի ցուցանիշների վերլուծությունը թույլ տվեց դուրս 

բերել (Х1 ) 25-35 և (Х2 ) 36-50 տարիքային խմբերի ինտերնալության 

արտահայտման որոշակի օրինաչափություններ և տարբերություններ 

համապատասխան սանդղակներով: 

Վիճակագրական վերլուծությունը ցույց տվեց հավաստի 

տարբերություններ յոթ սանդղակներից չորսի համար: Դրանք են՝  

ընդհանուր ինտերնալության սանդղակը, ձեռքբերումների ոլորտում 

ինտերնալության սանդղակը, ընտանեկան հարաբերություններում 

ինտերնալության սանդղակը և առողջության ու հիվանդության հարա-

բերությունների սանդղակը: 

Ընդհանուր ինտերնալության սանդղակի տարբերությունը կազմել 

է 2,6 միավոր, ձեռքբերումների ոլորտում ինտերնալության սանդղակի 

տարբերությունը կազմել է 2,7 միավոր, ընտանեկան 

հարաբերություններում ինտերնալության սանդղակի տարբերությունն 

է 2,1 միավոր և առողջության և հիվանդության հարաբերությունների 

սանդղակի ցուցանիշները կտրուկ տաբերվում են և կազմում են 2,9 

միավոր: Թեստի ստենի ցուցանիշների հետևյալ թվային 
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արտահայտումը և հարցվողների քանակի հավաստի տար-

բերությունները սկսվում են 2,0 միավորից ավելի արժեք ունենալու 

դեպքում, ինչը համապատասխանում է  Ստյուդենտի գործակցին՝ t= 

2,750 – 3,646, որի դեպքում՝ P≤0,01: 

Բոլոր ցուցանիշները կարելի է նաև դիտարկել արտահայտման 

աստիճանով և դրանց բնութագրիչներով, որոնք տրված են տվյալ 

մեթոդիկայի մեկնաբանությունում:  

Այսպիսով, տվյալների վիճակագրական վերլուծության 

ամփոփումից պարզ դարձավ, որ դրամային վարքագծի բովանդակա-

յին և ժամանակագրական դրսևորումները պայմանավորված են անձի 

լոկուս վերահսկողության առանձնահատկություններով, մասնա-

վորապես՝ ընդհանուր ինտերնալության, ձեռքբերումների ոլորտում, 

առողջության և հիվանդությունների ոլորտում ինտերնալության 

սանդղակներով: 

Նկար 1-ում երևում է, որ 25-35 տարեկան տարիքային խմբի  

անդամները կաևորել են գեղեցկության, ճանապարհորդության, 

տեխնիկական միջոցների, կրթության և հաճույքի վրա կատարվող 

ծախսերը: 36-50 տարեկան հարցվածները կարևոր են համարել սնունդ, 

տան վերանորոգում, առողջություն, պրեստիժ խնայողության ծախսի 

տեսակները: 

Նկար 2-ում երևում է, որ 25-35 տարեկան խմբին պատկանողները 

ոչ կարևոր են համարել սնունդ, տան վերանորոգում, անվտանգութ-

յուն, մշակութային կյանք և խնայողություն ծախսի տեսակները:  

36-50 տարեկան խմբի պատկանողների համար ոչ կարևոր են 

ճանապարհորդություն, նախասիրություն (հոբբի), նորաձևություն և 

շքեղություն ծախսի տեսակները (տե′ս նկար 3): 
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Գծապատկերում երևում է, որ տղամարդիկ կարևոր ծախս են համարել 

սնունդը, տան վերանորոգումը, տեխնիկական միջոցները, ժամանցը և 

անվտանգությունը: Կանայք որպես կարևոր ծախս առանձնացրել են 

գեղեցկություն, նախասիրություն (հոբբի), նորաձևություն, պրեստիժ և 

մշակութային կյանք ծախսերը:  

Նկար 4-ում երևում է, որ կանանց և տղամարդկանց կողմից ոչ կարևոր 

համարված ծախսերում կան համընկնումներ: Տղամարդիկ ոչ կարևոր 

են համարել հարմարավետություն, տեխնիկական միջոցներ, 

հագուստ, կրթություն, անվտանգություն ծախսի տեսակները: Կանայք 

ոչ կարևոր են համարել հարմարավետություն, տեխնիկական 

միջոցներ, անվտանգություն, խնայողություն, չնախատեսված ծախսեր 

ծախսի տեսակները: 

Համընկնում են տեխնիկական միջոցներ և անվտանգություն 

ծախսերը: 

Նկար 5-ում երևում է, որ պետական կազմակերպություններում 

աշխատակիցները կարևոր են համարել տան վերանորոգում, 

առողջություն, հագուստ, կրթություն, անվտանգություն ծախսի 

տեսակները: Ոչ պետական կազմակերպությունների աշխատակից-

ները կարևոր են համարել սնունդ, առողջություն, հաճույք, պրեստիժ և 

խնայողություն ծախսերը: 

Համընկնում է առողջության վրա կատարվող ծախսերի 

կարևորումը: 

Նկարից 6-ում երևում է, որ պետական կազմակերպությունների 

աշխատակիցները ոչ կարևոր են համարել գեղեցկության, 

ճանապարհորդության, տեխնիկական միջոցների, նորաձևության և 

հաճույքի վրա կատարվող ծախսերը: Ոչ պետական կազմա-
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կերպությունների աշխատողները որպես ոչ կարևոր են առանձնացրել 

մաքրության պարագաներ, նախասիրություն (հոբբի), նորաձևություն, 

անվտանգություն մշակութային կյանք ծախսի տեսակները:  

Նկար 7 –ում արտահայտված են տարվա ընթացքում ամսական 

կտրվածքով կատարվող ծախսերը բոլոր խմբերի համար: Նկատվում է 

ծախսեր կատարելու ընդհանուր միտում՝ հունվար, օգոստոս և 

դեկտեմբեր ամիսներին: 

Այսպիսով, հետազոտության արդյունքների քանակական և 

որակական վերլուծությունը բացահայտեց դրամային վարքագծի 

դրսևորումների յուրահատկություններ, որոնք նկատվում են սեռային և 

տարիքային, ինչպես նաև տարբեր մասնագիտական ներգրավ-

վածություն ունեցող անձանց մոտ (դրամային վարքագիծը ամսական 

կտրվածքով և կատարվող ծախսերի տեսակներ): 

Հասարակական ակտիվություն ցուցաբերող երիտասրդ խմբի 

սպառողներին, ովքեր ուղղված են հաջողության հասնելու, 

համապատասխանում է արտահայտված ինտերնալ լոկուսի 

կառավարման կառուցվածքը: Այն ժամանակ, երբ ավելի բարձր 

տարքիային խմբի սպառողների մոտ, որոնց  «ԵՍ»-կոնցեպցիայի 

կառուցվածքում գերակշռում է էքստերնալ լոկուս կառավարումը, 

բնորոշ է «պահանջմունքների նվազեցման կողմնորոշում» սպառո-

ղական վարքագծի ռազմավարությունը: Երիտասարդ խմբի մոտ 

տնտեսական վարքի դինամիկայի արտահայտումները մեծապես 

պայմանավորված են կառուցվածքում առկա անձնական և գործնական 

անահատական որակներով:  

Երիտասարդների խմբի տնտեսական վարքագծի դրսևորումների 

դինամիկան հաճախ պայմանավորված է գործնական և անձնային 
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որակների համակարգում առկա որոշակի անձնային 

գոյացություններով /մոտիվացիա, ինքնագնահատական, 

վերահսկողության արտաքին լոկուս, սոցիալական հասունության 

մակարդակ, անինքնավստահություն և այլն/:  Սպառողական 

վարքագծի շարժընթացը մեծահասակների խմբում կապված է 

վերահսկողության  լոկուսի այն չափորոշիչների հետ, որոնք կապված 

են մասնագիտական և ընտանեկան կայունության հետ: 

Վերահսկողության լոկուսի միջին վիճակագրական տվյալները երեք 

խմբերում փոխկապակցված են սպառողական վարքագծի հետ, 

այսինքն՝ արտաքին աշխարհի վրա կողմնորոշված սպառողների 

համար բնութագրական է սոցիալական իդենտիկության և 

համապատասխան արժեքային կողմնորոշչի գերակշռումը, իսկ 

ներքին աշխարհի կենտրոնացվածության դեպքում՝ անձնային 

իդենտիկության և տնտեսական առաջնահերթությունների 

էգոիստական բնույթը: 

 

Հետազոտության հիման վրա կարելի է կատարել գործնական 

առաջարկներ, որոնք կարող են կիրառել թե' արտադրողները, թե' 

ներմուծող հիմնարկները: Կատարված հետազոտության տվյալներից 

ելնելով՝ ենթադրվում է, որ որոշ հիմնարկների համար տարեկան 

աշխատավարձի բաշխման վերանայումը կարող է բարձրացնել 

աշխատողների մոտիվացվածությունն առանց հավելյալ ծախսերի:   
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Психологические факторы управления денежным поведением и 

самоуправлением 

 

Դրամային վարքագծի կառավարման և ինքնակարգավորման 

հոգեբանական առանձնահատկություններ 

Ավանեսյան Դ. Հ. 

ՀՀՊԿԱ մագիստրոս 

Հիմնաբառեր՝ կառավարման հոգեբանություն, դրամային վարքագիծ, 

սպառողական վարքագիծ, ծախսեր: 

Հոդվածում ներկայացված են սպառողական վարքագծի վերլուծության 

արդյունքները, որոնց քանակական և որակական վերլուծությունը 

դուրս բերեց դրամային վարքագծի դրսևորումներ (ամսական 

դրամային վարքագիծ և ծախսեր), որոնք նկատվում են տարբեր 

մասնագիտություն, սեռային և տարիքային պատկանելիություն 

ունեցող անձանց մոտ: Ելնելով արդյունքների վերլուծությունից՝ 

կարելի է ենթադրել, որ որոշ կազմակերպություններում 

աշխատավարձի տարեկան բաշխումը առանց հավելյալ ծախսերի 

կարող է բարձրացնել աշխատակիցների մոտիվացիան: 

Психологические факторы управления денежным поведением и 

самоуправлением 

Аванесян Д.  Г. 

Магистр Академии государственного управления РА 

Ключевые слова: психология управления, денежное поведение, 

потребительское поведение, расходы. 

 В статье обсуждаются результаты исследования потребительского 

поведения.  Количественный и качественный анализ результатов выя-
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вил особенности проявления денежного поведения, которые 

наблюдаются у личностей, которые имеют разную  профессию,  гендер-

ные и возрастные различия  (ежемесячное денежное поведение и 

денежные расходы). Исходя из результатов исследования можно 

предполагать, что в некоторых учреждениях ежегодный обзор 

распределения заработной платы без дополнительных затрат может 

повысить мотивированность сотрудника. 

 

 

 

Psychological aspects of consumer behavior management and control  

Avanesyan D. H. 

PAARA master 

Keywords: psychology of management, monetary behavior, consumer 

behavior, expenses. 

The main subject of the article is analysis of the results of the research 

concerning the consumer behavior. Quantitative and qualitative analysis of 

the results revealed manifestations of monetary behavior, which were found 

for personalities who have different profession, gender and age. 

Based on the results we can conclude that in some cases annual analysis 

of salary distribution can motivate employees. 
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ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 

ԱԶԴՈՂ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ    

Գրիգորյան Ջուլիետա 

 

Տնտեսական և կառավարման համակարգի զարգացմանը 

զուգընթաց փոփոխվում և բարդանում են ղեկավարների գործառույթ-

ները, նրանց առջև դրվող պահանջները: Այդ իսկ պատճառով շատ 

կարևոր է ղեկավար օղակներում աշխատող մարդկանց այն հոգե-

բանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը, որոնք 

նպաստում են աշխատանքային գործունեության արդյունա-

վետությանը: 

Անձնակազմի արդյունավետ աշխատանքը կախված է ղեկավարի 

կառավարման ձևից, հմտություններից և գիտելիքներից: Ղեկավարն է 

կազմակերպում, կորդինացնում, բաշխում, վերահսկում անձնակազմի   

աշխատանքը` հնարավորինս բավարարելով աշխատողների 

պահանջմունքներն ու օգտագործելով նրանց մասնագիտական 

ներուժը: Ղեկավարի մասնագիտական ընդունակությունների հետ 

մեկտեղ կարևորվում են  նաև նրա   անձնային որակները [7]: 

 Կառավարման հոգեբանության մեջ բազմաթիվ են ուսումնա-

սիրությունները՝ նվիրված ղեկավարին, նրա անձնային որակներին, 

իմացական ընդունակություններին և ղեկավարման յուրահատկութ-

յուններին: Անվիճելի է այն, որ ղեկավարի գործունեությունը 

բնութագրվում է բարդության բարձր աստիճանով: Եվ անկասկած, 

կառավարչական գործունեության վրա վճռորոշ ազդեցություն են 
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ունենում ղեկավարի անձնային որակները: Դրանք հոգեբանական 

առումով բավականին բարդ կառույցներ են, որոնք բազմաթիվ 

գործոններից են կախված՝ բնավորության առանձնահատկություն-

ներից, անձի կառուցվածքից, նրա ուղղվածությունից, փորձից, 

ընդունակություններից, գործունեության պայմաններից:  

 Ժարիկովն առանձնացնում է  ղեկավարին բնորոշ անձնային 

հատկությունների հետևյալ խումբը՝  

 տակտի զգացում և համեստություն, 

 բարեկրթություն և պարզություն, 

 մարդկանց նկատմամբ հոգատարություն և նրանց հոգեբանական 

առանձնահատկությունները հաշվի առնելու կարողություն, 

 կամային բարձր որակներ, 

 վստահություն իր ուժերի նկատմամբ, 

 ինքնատիրապետում, հուզական հավասարակշռություն և 

սթրեսների նկատմամբ կայունություն 

 նպատակաուղղվածություն և նպատակներին հասնելու ձգտում, 

 շփման ունակություն և մարդկանց հետ աշխատելու 

կարողություն, 

 խոսքի կայունություն, 

 կրեատիվություն (ստեղծագործելու ընդունակություն) և այլն [9]: 

 Ա. Կարպովն առանձնացնում է ղեկավարի մասնագիտական 

գործունեության հաջողությունն ապահովող հետևյալ անձնային 

որակները՝ 

 եռանդունություն 

 արտաքին գրավչություն 
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 ինքնավստահություն և համոզվածություն ընդունվող 

որոշումների մեջ 

 նպատակասլացություն (կազմակերպչական գործունեության 

դիրքորոշումների գերակայություն) 

 նրբանկատություն (չափի զգացում, փոխհարաբերությունների 

լավագույն ձևը գտնելու ընդունակություն) 

 պահանջկոտություն 

 ճկունություն 

 ստեղծարարություն 

 զարգացած ինտուիցիա 

 հումորի զգացում (դրական ներգործություն խմբի հոգեբանական 

մթնոլորտի վրա) [11]: 

 Դ. Օլշանսկին նշում է, որ ժամանկակից առաջնորդի 

ամենակարևոր գծերն են՝ ոչ ձևական կազմակերպչական հմտություն-

ները, խուսափելը բյուրոկրատական մոտեցումներից, ռեսուրսների 

զարգացումը, հանդուրժողականությունը ֆրուստրացիայի նկատ-

մամբ, ուղղամտությունը, ուրիշի կարծիքը լսելու ունակությունը, 

եռանդը և հումորը [4]: 

 Ղեկավարի անձնային որակների ուսումնասիրության և բացա-

հայտման նպատակով կատարված մի շարք հետազոտությունների 

վերլուծության հիման վրա կարելի է առանձնացնել հետևյալ 

որակները՝ 

 Դոմինանտություն  /բառացի- ազդեցություն/ -այն ենթադրում է 

մարդու` ուրիշներին իրեն ենթարկելու և նրանց վրա ազդելու 

հակումը: Այն ավելի շատ բնորոշ է ավտորիտար ոճին: 
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 Ինքնավստահություն – այն ունի երկակի նշանակություն. մի 

կողմից օգնում է հենց իրեն` ղեկավարին  լավ անել իր գործը` վստահ 

լինելով սեփական ուժերի վրա, և մյուս կողմից էլ ազդում է 

աշխատակիցների վրա, որոնք ևս սկսում են վստահությամբ 

վերաբերվել նրան և նրա որոշումներին: Սրա պակասը բերում է 

անկայունության: 

 Հուզական կայունություն և սթրեսակայունություն – ղեկավարի 

հուզական վիճակները շատ արագ փոխանցվում են աշխատակից-

ներին: Նա պետք է կարողանա կառավարել սեփական հույզերը: 

Ինչպես նաև ավելորդ հուզականությունը խանգարում է ճիշտ և 

ռացիոնալ որոշումներ կայացնելուն: Սթրեսակայունությունը կարևոր 

է, քանի որ աշխատանքային գործունեության մեջ սթրեսային 

իրավիճակները հաճախ են հանդիպում, իսկ եթե ղեկավարը 

չկարողանա դրանց դիմակայել, ապա չի կարողանա արդյունավետ 

կատարել իր գործը: 

 Ստեղծարարություն– ստեղծագործ մոտեցում ցուցաբերելու 

կարողությունն է տարբեր, մասնավորապես կառավարչական 

հարցերի վերաբերյալ: 

 Ձեռքբերման ձգտում և նախաձեռնողություն –պայմանավորված 

է ձեռքբերման դրդապատճառով: Այն ենթադրում է անիմաստ ռիսկերի 

չդիմել, բայց և չխուսափել դրանցից, քանի որ դրանք են զարգացման 

հիմնական միջոցը: Այս դրդապատճառն ունեցող մարդիկ սիրում են 

այն իրավիճակները, որոնք կառավարելի են իրենց կողմից և իրենք են 

պատասխանատու այդ իրավիճակի համար: 
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 Պատասխանատվություն և հուսալիություն –դրսևորվում է 

սեփական խոստումը պահելու միջոցով: Շրջապատը սկսում է հույս 

դնել նրա խոսքի վրա: 

 Անձի անկախությունը –տարբեր կարծիքների հետաքրքրություն-

ների և դիրքորոշումների առկայության պայմաններում անձի 

սեփական կարծիքին հավատարիմ մնալն է: Երբեմն որոշումների 

կայացման կամ խնդիրների լուծման ընթացքում տարբեր կողմից 

ճնշում են գործադրում ղեկավարի վրա: Նա պետք է կարողանա 

դրանցից ոչ մեկին չենթարկվել և դրանց միջև հավասարակշռությունը 

 պահել: Պետք է ինքնուրույն կարողանա որոշել` ինչն է ճիշտ, ինչը` 

սխալ: Հակառակ դեպքում մենք գործ կունենանք կոնֆորմիզմի  հետ: 

 Շփվողականություն – միջանձնային հարաբերություններ 

հաստատելու, լայն սոցիալական շփումներ կառուցելու կարողությունն 

է և ընկած է կառավարման հիմքում: 

Բազմաթիվ են ուսումնասիրությունները անձնային որակների 

վերաբերյալ, կազմված են բազմաթիվ պրոֆեսիոգրամաներ և 

փսիխոգրամաներ, սակայն լրջորեն ուսումնասիրված չէ հուզական 

ինտելեկտի դերն այդ համալիրում [3]: 

Ավելի քան հարյուր տարի գիտնականները հավաստում էին, որ 

հաջողության գրավականը բարձր մտավոր կարողություններն են: 

Սակայն 1990-ականներից առաջ քաշվեց EQ-ի (հուզական ինտելեկտի) 

հասկացությունը: Վերջին տարիների ուսումնասիրությունները 

բացaհայտում են, որ կյանքում գործնական հաջողությունների 

հասնելու համար EQ-ն՝ հուզական ինտելեկտը (գրականության մեջ 

կիրառում են նաև հուզական կրթվածություն եզրույթը) նույնքան 

կարևոր է, որքան IQ-ն՝ բանականության գործակիցը: Մեր հույզերը 
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շատ ավելի են ազդում մեր գործողությունների և խոսքի վրա, քան 

բանական միտքը: Սեփական հույզերը գիտակցելու, դրանք հասկա-

նալու և կառավարելու ունակությունը մեր առջև դրված նպատակ-

ներին հասնելիս բնորոշվում է որպես հուզական ինտելեկտ [6]: 

Ըստ մի շարք հեղինակների՝ հուզական ինտելեկտը կապված է 

հոգեկան գործընթացների հետ և ներառում է հույզերը ճանաչելու, 

ընկալելու և դրանք կառավարելու կարողություններ: Հուզական 

ինտելեկտը  որոշում է այն, թե ինչպես ենք կառավարում մեր վարքը, 

ներկայացնում մեզ հասարակության մեջ, ինչպես ենք շփվում այլ 

մարդկանց հետ և որոշումներ կայացնում: Հուզական վարքը հույզերը 

նույնականացնելու, գործածելու, հասկանալու և կառավարելու 

ունակությունն է. ունակություն, որը թույլ է տալիս մեզ նվազեցնել 

սթրեսը, սովորել արդյունավետ շփվել, հաղթահարել արգելքները և 

լուծել կոնֆլիկտները [3]: 

Հուզական ինտելեկտի բարձր մակարդակ ունեցող մարդը ունակ է 

տարբերակել և՛ սեփական, և՛ շրջապատողների հուզական վիճակը, 

նա կարողանում է գրավել մարդկանց առանց որևէ մանիպուլյացիա-

ների և խաբկանքների. ուղղակի նա այն մարդն է, ում հետ մարդիկ 

սրտանց ցանկանում են գնալ մի ճանապարհով [5, Էջ 214]: 

Հուզական ինտելեկտը մեզ հնարավորություն է տալիս՝ 

 իմանալ և հասկանալ մեր հույզերը, 

 կառավարել մեր սեփական հույզերը առավելագույն անձնական 

շահի համար, 

 իմանալ և հասկանալ այլոց հույզերը, 
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 կարգավորել մեր գործողությունները՝ համաձայն այլոց հույ-

զերի, որպեսզի ունենալ առողջ և փոխշահավետ հարաբերություններ 

[6]: 

Հուզական ինտելեկտը հասկացություն է, որն առաջացել է որպես 

լրացում  ավանդական մեկնաբանություն ունեցող ինտելեկտին (IQ): 

Այն  մարդու՝ հուզական տեղեկատվությունը ընկալելու և գործածելու 

ունակությունն է: Հուզական ինտելեկտը մտնում է ինչպես բնական, 

այնպես էլ հումանիտար գիտություւների՝ նյարդաբանության, 

հոգեբանության, նեյրոհոգեբանության, սոցիոլոգիայի, ֆիզիոլոգիայի և 

փիլիսոփայության հետաքրքրությունների շրջանակի մեջ [6]: 

 Հուզական ինտելեկտն անհրաժեշտ է դարձնում իրականության 

ճանաչումը և  զարգացնում է լավ կառուցված համակարգ՝ մտքերը, 

հույզերը և բնածին անձնային զգացմունքները փոփոխելու համար: Այդ 

համակարգի միջոցով մարդը նոր մեթոդներ է յուրացնում, իր վրա է 

վերցնում բազմաթիվ պարտականություններ և առաջադրանքներ: 

 Ինտելեկտի հետազոտման պատմությունը ցույց է տալիս, որ 

անհատական հաջողությունները միայն IQ-ից չեն կախված, այլ 

կապված են նաև այլ անհատական գործոնների հետ: Փորձագետները 

կարծում են, որ ինտելեկտը կապված է հուզական, սոցիալական և 

ճանաչողական համակցության հետ [3]: 

 Սոցիալական միջավայրում անհատի անձնական զարգացումն 

ապահովելու գործում մեծապես կարևորվում է հուզական ինտելեկտի 

նշանակությունը:   

 Ըստ Ջ. Մեյերի և Պ. Սելովեյի՝ հուզական ինտելեկտը 

սոցիալական ինտելեկտի մի տեսակ է, որը համապատասխան կերպով 

կանխատեսում է ընդհանուր գործառույթ և յուրահատուկ բնագավառ, 
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ինչպես օրինակ աշխատանքային ոլորտը, այն իր և ուրիշների 

տպավորություններն ու հույզերը կառավարելու, դրանք 

տարբերակելու և հավաքված ինֆորմացիան համապատասխան  

կիրառելու ընդունակություն է [6]: 

  Դ. Գոուլմանի կարծիքով՝ հուզական ինտելեկտը զգացմունքա-

յին և հուզական հետաքրքրությունները վերահսկելու, այլ մարդկանց 

յուրահատուկ զգացմունքները հասկանալու, նրանց հետ հարաբեր-

վելու, շփվելու, ռացիոնալ և պարզ վարքագծերը բացահայտելու 

կարողությունն է:  

 Ըստ Արիստոտելի՝ այն տեղին, արդար և հազվագյուտ ռացիոնալ 

նյարդայնությունն է, այլ կերպ ասած, հուզական բարձր մակարդակ 

ունեցող մարդը կարող է շատ լավ վերահսկել և արտահայտել իր 

զգացմունքները, ունի կարեկցելու  բարձր մակարդակ [19]: 

 Ջոն Անիլին նշում է, որ հուզական ինտելեկտը սեփական 

անձնական զգացմունքները ճանաչելու և ճիշտ որոշումներ կայաց-

նելու, որոշակի նպատակների հասնելու ճանապարհին պարտություն 

կրելու ժամանակ բարոյականությունը պահպանելու, իմպուլսները 

ցանկալի կերպով վերահսկելու համար է: 

 Դ.Գոուլմանի կարծիքով՝ հուզական և ճանաչողական 

ինտելեկտը շատ կարևոր է: Աշխատանքային ոլորտում, ղեկավարման 

գործում և ընդհանրապես կյանքում նվաճումների հասնելը միայն 20 

տոկոսով է կախված IQ-ից, 80 տոկոս հաջողությունը կախված է այլ 

գործոններից, մասնավորապես հուզական ինտելեկտից: 

  Ըստ նրա՝ հուզական ինտելեկտը 4 բաղադրիչների համախումբ 

է. 
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 հուզական զարգացում և գիտակցություն՝ զգացմունքները 

գործողություններից տարբերակելու համար, 

 հուզական կառավարում՝ զայրույթը կառավարելու համար, 

 հույզերի ճանաչում՝ այլ մարդկանց զգացմունքները ճանաչելու 

կարողություն, 

 հարաբերությունները կարգավորելու և կառավարելու 

կարողություն: 

Դ. Գոուլմանի կարծիքով՝ հուզական ինտելեկտը զգացմունքային և 

հուզական հետաքրքրությունները վերահսկելու, այլ մարդկանց 

յուրահատուկ զգացմունքները հասկանալու, նրանց հետ հարաբեր-

վելու, շփվելու, ռացիոնալ և պարզ վարքագծերը բացահայտելու 

կարողությունն է [19]:  

Հուզական բանականությամբ օժտված ղեկավարներն ընդունակ են 

հասկանալ այլոց հույզերը և այնպես կարգավորել իրենց գործողութ-

յունները, որ ապահովեն դիմացինի համագործակցությունը սեփական 

նպատակներին հասնելու համար: Այդ իսկ պատճառով  կարևորվում է 

հուզական ինտելեկտի ուսումնասիրությունը  ղեկավարի 

աշխատանքային գործունեության արդյունավետության համա-

տեքստում:  

 Ենթադրում ենք, որ ղեկավարի անձնային որակների համալիրում 

հուզական ինտելեկտի բարձր մակարդակը  մեծապես դրական 

ազդեցություն է ունենում աշխատանքային գործունեության 

արդյունավետության վրա: 

Հուզական ինտելեկտի և աշխատանքային գործունեության 

արդյունավետության միջև կապը բացահայտելու նպատակով 

իրականացրել ենք փորձարարական հետազոտություն: Հետա-
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զոտության համար հիմնական ընտրանք են հանդիսացել ղեկավար 

պաշտոն զբաղեցնող անձինք և նրանց ենթակաները: Փորձարարական 

հետազոտությանը մասնակցել են 30 ղեկավար և 150 ենթակա 

աշխատակիցներ՝ յուրաքանչյուր ղեկավարի 5 աշխատակից, ընդ-

հանուր թվով՝ 180 փորձարկվող: Որպես փորձարարական հետա-

զոտության մեթոդիկաներ՝ կիրառվել են հետևյալ հոգեբանական 

թեստերը՝  

 Կետտելի անձնային հարցարանը [1], 

 Ն. Հոլի հուզական ինտելեկտի ախտորոշման թեստը [15], 

 Ղեկավարի աշխատանքի արդյունավետության էքսպերտ 

գնահատականը [15], 

 Լիդերի արդյունավետության հարցարանը [12]: 

Փորձարարական հետազոտությունն իրականացրել ենք երեք 

փուլով: 

Առաջին փուլի նպատակն էր պարզել աշխատակիցների կողմից 

գնահատված իրենց ղեկավարների աշխատանքային գործունեության և 

լիդերության արդյունավետության մակարդակը: Առաջին փուլում 

ընտրել ենք այն ղեկավարներին, որոնք համապատասխանում էին 

փորձարարական հետազոտության նախատեսված պլանին: 

Ղեկավարների հետ անհատական զրույցից հետո մատչելի ձևով 

բացատրել ենք փորձարարական խնդիրը և նրանց աշխատակիցներին 

տրամադրել ենք մեր կողմից ընտրված թեստային չորս 

առաջադրանքներից երկուսը՝ ղեկավարի աշխատանքի արդյունա-

վետության էքսպերտ գնահատականը և լիդերի արդյունավետության 

հարցարանը: Թեստային առաջադրանքների փաթեթը տրամադրել ենք 
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150 աշխատակիցներին (յուրաքանչյուր ղեկավարի գնահատել է նրա 

անմիջական ղեկավարության ներքո գտնվող 5 աշխատակից):  

Երկրորդ փուլում 30 ղեկավարներին տրամադրել ենք թեստային 

առաջադրանքներից մյուս երկուսը՝ Կետտելի անձնային հարցարանը 

(16-գործոնային) և հուզական ինտելեկտի ախտորոշման թեստը՝ 

նպատակ ունենալով պարզել նրանց որոշ անձնային որակների և 

հուզական ինտելեկտի մակարդակը: 

Երրորդ փուլում իրականացրել ենք տվյալների վերլուծություն և 

ստացված արդյունքների ամփոփում: 

Լիդերության արդյունավետության հարցարանը կիրառել ենք՝ 

նպատակ ունենալով պարզել` արդյոք կազմակերպության ղեկա-

վարներին բնորոշ են արդյունավետ լիդերի առանձնահատկություն-

ներ, քանի որ տեսական մասի վերլուծությունից պարզ դարձավ, որ 

արդյունավետ ղեկավարելու համար անհրաժեշտ է, որ ղեկավարը 

ունենա լիդերին բնորոշ հատկություններ: Տվյալների վերլուծությունից 

պարզ դարձավ, որ հետազոտությանը մասնակցած ղեկավարների 

48%-ն արդյունավետ լիդեր է կազմակերպությունում, ինչը նշանակում 

է, որ կազմակերպության ղեկավարը արդյունավետ է աշխատում և 

հոգեբանական մթնոլորտի վրա դրական ազդեցություն է թողնում: 

Փորձարկվողների 26%-ը միջին արդյունավետության լիդեր է, իսկ 26%-

ը՝  անարդյունավետ:  

Ղեկավարի աշխատանքի արդյունավետության բացահայտման 

թեստը կիրառել ենք՝ նպատակ ունենալով պարզել կազմակերպության 

ղեկավարների աշխատանքային գործունեության արդյունավետության 

մակարդակը: Տվյալ թեստի արդյունքների վերլուծությունից պարզվեց, 

որ ղեկավարների 47%-ի մոտ գրանցվել է աշխատանքային 
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գործունեության արդյունավետության բարձր մակարդակ, 26%-ն 

ունեցան արդյունավետության միջին մակարդակ, ինչը ենթադրում է, 

որ նրանք երբեմն կարող են բացասական  ազդեցություն ունենալ 

աշխատակիցների վրա: Եվ փորձարկվողների մյուս 27%-ը  

անարդյունավետ ղեկավարներ էին, ինչն էլ ենթադրում է, որ աշխա-

տակիցները բացասական են գնահատում նրանց աշխատանքային 

գործունեությունը:  

Նկար 1-ում ներկայացված են ղեկավարների աշխատանքի 

արդյունավետության բացահայտման թեստի արդյունքների վերլու-

ծությունից ստացված տոկոսային ցուցանիշները: 

 

 
Նկար 1. Ղեկավարի աշխատանքի արդյունավետության 

տոկոսային ցուցանիշներ (n=30) 

Ինչպես գիտենք, ցանկացած աշխատանքային գործընթացում 

կարևորվում են ղեկավարի անձնային որակները, քանի որ դրանք 

որոշակի ազդեցություն են ունենում ղեկավարի աշխատանքային 
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գործունեության արդյունավետության վրա: Այդ իսկ պատճառով 

ընտրել ենք տվյալ թեստը՝ նպատակ ունենալով բացահայտել 

ղեկավարների մոտ որոշակի անձնային որակներ: 

Կետտելի 16 գործոնային թեստը անձի անհատական-

հոգեբանական գնահատման մեթոդ է: Այն բացահայտում է անձին 

բնորոշ 16 համեմատաբար անկախ գործոններ` ինքնագնահատական, 

շփվողականություն, ինտելեկտ, հուզական կայունություն, զսպվա-

ծություն, պատասխանատվություն, խիզախություն, զգայունություն, 

զգուշավորություն, գործնականություն, ուղղամտություն, ինքնա-

վստահություն,  պահպանողականություն, ինքնուրույնություն, ինքնա-

հսկողություն, լարվածություն: 

Նկար 2–ում պատկերված են լիդերի արդյունավետության բարձր և 

ցածր մակարդակ ունեցող ղեկավարների անձնային որակների 

համեմատական ցուցանիշները:  
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Նկար 2. Ղեկավարի անձնային որակների գնահատման միջին 

ցուցանիշներ (n=14) 
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Ինչպես երևում է նկար 2-ից, արդյունավետության բարձր 

մակարդակ ունեցող ղեկավարների մոտ բարձր  արտահայտվածութ-

յան աստիճանն ունեն ինքնագնահատականի և ինքնավստահության 

ցուցանիշները, սա նշանակում է, որ ղեկավարներն ուրախ են, կյանքով 

լի, գոհ, վստահ իրենց հաջողությունների և հնարավորությունների 

վրա, կարողանում են հստակ որոշումներ կայացնել, ինքնուրույն են և 

պատասխանատվություն են կրում իրենց որոշումների համար, ինչն 

աշխատանքի արդյունավետության վրա դրական ազդեցություն է 

ունենում: 

 Ինտելեկտի մակարդակն ունի միջին արտահայտվածություն, ինչը 

ենթադրում է, որ արդյունավետ աշխատանքային գործունեության 

հարցում այն այնքան էլ մեծ դեր չունի: Չնայած որ տեսական 

գրականության մեջ շատ է խոսվում ինտելեկտի կարևորության մասին: 

Արտահայտված են նաև հուզական կայունության, ինքնա-

հսկողության և պատասխանատվության ցուցանիշները, սա նշա-

նակում է, որ նրանք հուզականորեն հասուն են, ինքնավստահ, 

հաստատուն իրենց պլաններում և որոշումներում: Տվյալ ղեկավար-

ները երևույթներին իրատեսորեն են վերաբերվում, գիտակցում են 

իրականությանը ներկայացվող պահանջները:  

Իսկ արդյունավետության ցածր մակարդակ ունեցող ղեկա-

վարների մոտ համապատասխան ցուցանիշները համեմատաբար 

ավելի ցածր են, ինչն էլ վկայում է այդ գործոնների կարևորության 

մասին:  

Ինչպես արդյունավետ, այնպես էլ անարդյունավետ ղեկավարների 

մոտ գործնականությունը, ինտելեկտը, շփվողականությունը և 
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խիզախությունը նույն մակարդակի վրա են գտնվում, ինչը ենթադրում 

է, որ այս գործոնները էական նշանակություն չունեն արդյունա-

վետության գործում: 

<<Հուզական ինտելեկտի ախտորոշման>> մեթոդիկայի միջոցով 

նպատակ ունեինք պարզելու միջանձնային և ներանձնային հուզական 

ինտելեկտը, որը կարևոր տարր է ղեկավարման աշխատանքի համար: 

Այս մեթոդիկան թույլ է տալիս դուրս բերել չորս սանդղակ, որոնք 

ներանձնային և միջանձնային հուզական ինտելեկտի բաղադրամասեր 

են:  

Հետազոտության մասնակիցների մոտ ստացվեց հետևյալ 

պատկերը. 30 հետազոտվողներից 14-ի մոտ առաջին սանդղակը՝ 

ընդանուր հուզական ինտելեկտի մակարդակը տատանվում էր 70-88 

սահմաններում, որը համապատասխանում է բարձր մակարդակին, 8 

հետազոտվողի մոտ արձանագրվել է 50-60 սահմանները, որը 

համապատասխանում է միջին մակարդակին և մյուս 8 հետազոտվողի 

մոտ  30-44 սահմանն է  արձանագրվել, որը համապատասխանում է 

ցածր մակարդակին: 

Երկրորդ սանդղակը հուզական իրազեկվածությունն է, 30 

փորձարկվողներ մոտ այն միջին մակարդակում է դրսևորվել՝ 12 

ցուցանիշով, որը համապատասխանում է միջին մակարդակին, 

երրորդ սանդղակը՝ սեփական հույզերի կառավարումը, միջինում 

դրսևորվել է 9 ցուցանիշով, որը ևս համապատասխանում է միջին 

մակարդակին, չորրորդ սանդղակը ինքնամոտիվացիան է, այն 

միջինում դրսևորվել է 13 ցուցանիշով, հինգերորդ սանդղակը՝ 

ապրումակցումը, դրսևորվել է 14 ցուցանիշով, որը համա-

պատասխանում է բարձր մակարդակին, և վերջին՝ վեցերորդ 
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սանդղակը այլ մարդկանց հույզերի կառավարումն է, որը միջինում 

դրսևորվել է 13 ցուցանիշով, այն ևս համապատասխանում է միջին 

մակարդակին: 

 Այսպիսով, ընդհանրացնելով կարող ենք նշել, որ 30 

փորձարկվողների մոտ դրսևորվում են միջին մակարդակի 

ցուցանիշներ: Նշենք, որ ղեկավարներից 48%-ի մոտ դրսևորվել է 

հուզական ինտելեկտի բարձր մակարդակ: 26%-ի մոտ դրսևորվել է 

հուզական ինտելեկտի միջին մակարդակ, մյուս 26%-ի մոտ՝ ցածր 

մակարդակ:  

Նկար 3-ում ներկայացված են ղեկավարների  հուզական 

ինտելեկտի արտահայտման տոկոսային ցուցանիշները: 

 

 
Նկար 3.  Հուզական ինտելեկտի արտահայտման տոկոսային 

ցուցանիշներ (n=30) 
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Այսպիսով, լիդերության արդյունավետության հարցարանի տվյալ-

ների վերլուծությունից պարզ դարձավ, որ հետազոտությանը 

մասնակցած ղեկավարների 48%-ը արդյունավետ լիդեր է կազմա-

կերպությունում, ինչը նշանակում է, որ կազմակերպության ղեկավարն 

արդյունավետ է աշխատում և հոգեբանական մթնոլորտի վրա դրական 

ազդեցություն է թողնում: 26%-ը միջին արդյունավետության լիդեր է, 

փորձարկվողների մյուս 26%-ը  անարդյունավետ լիդեր է, ինչն էլ 

ենթադրում է, որ տվյալ լիդերը ոչ արդյունավետորեն է անդրադառնում 

աշխատանքային գործունեության վրա:   

Ղեկավարի աշխատանքի արդյունավետության բացահայտման 

թեստի արդյունքների վերլուծությունից պարզվեց, որ ղեկավարների 

47%-ի մոտ գրանցվել է աշխատանքային գործունեության արդյունա-

վետության բարձր մակարդակ, 26%-ն ունեցան արդյունավետության 

միջին մակարդակ, ինչը ենթադրում է, որ կազմակերպության տվյալ 

ղեկավարները երբեմն կարող են բացասական  ազդեցություն ունենալ 

աշխատակիցների վրա՝ թողնելով աշխատանքի հիմնական մասը 

նրանց տրամադրության տակ: Փորձարկվողների մյուս 27%-ը  

անարդյունավետ ղեկավարներ էին, ինչն էլ ենթադրում է, որ տվյալ 

ղեկավարի աշխատանքը բացասաբար է անդրադառնում աշխա-

տանքային գործունեության արդյունավետության վրա: 

Հուզական ինտելեկտի ախտորոշման արդյունքներից պարզվեց, որ 

ղեկավարներից 48%-ի մոտ դրսևորվել է հուզական ինտելեկտի բարձր 

մակարդակ: 26%-ի մոտ դրսևորվել է հուզական ինտելեկտի միջին 

մակարդակ, և մյուս 26%-ի մոտ՝ ցածր մակարդակ: 
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Փորձարարական հետազոտության տվյալների վերլուծությունից և 

ստացված արդյունքների ամփոփումից կարող ենք եզրակացնել, որ 

այն ղեկավարները, որոնց մոտ գրանցվել է արդյունավետ լիդերության 

և արդյունավետ աշխատանքի բարձր մակարդակ, ունեն հուզական 

ինտելեկտի բարձր մակարդակ: Եվ հակառակը, արդյունավետ 

լիդերության և արդյունավետ աշխատանքի ցածր մակարդակ ունեցող 

ղեկավարների մոտ դրսևորվել է հուզական ինտելեկտի ցածր 

մակարդակ: 

Ստացված տվյալների վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ 30 

ղեկավարներց 18-ի մոտ արդյունավետ լիդերության, արդյունավետ 

աշխատանքի և հուզական ինտելեկտի մակարդակի ցուցանիշներն 

ամբողջովին համընկնում են:  Ընդ որում, 12-ի դեպքում բարձր 

մակարդակների համընկնում է, 6-ի մոտ՝ ցածր և  միջին համընկնում է 

նկատվում 12 ղեկավարների մոտ:  

Այսպիսով, իրականացված հետազոտության արդյունքները թույլ 

են տալիս հանգել այն եզրակացության, որ ղեկավարների անձնային 

որակները առանցքային ազդեցություն են ունենում աշխատանքային 

գործունեության արդյունավետության վրա:  

Ղեկավարների մասնագիտական գործունեության հաջողությունն 

ապահովում են՝ եռանդունությունը, ինքնավստահությունը, նպա-

տակասլացությունը, պահանջկոտությունը, ճկունությունը, զարգացած 

ինտուիցիան և այլ անձնային որակներ:  

Ղեկավարի անձնային որակների համալիրում հուզական 

ինտելեկտի բարձր մակարդակը մեծապես դրական ազդեցություն է 

ունենում ինչպես լիդերության, այնպես էլ աշխատանքի արդյունա-

վետության վրա: Հուզական ինտելեկտը ավելի մեծ ազդեցություն ունի 
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ղեկավարի արդյունավետ գործունեության վրա, քան ինտելեկտի 

գործակիցը: 

Սույն աշխատանքում ամփոփված հետազոտական տվյալների և 

հիմնական եզրակացությունների հիման վրա ներկայացնում ենք 

հետևյալ գիտագործնական առաջարկները՝ ղեկավարների ընտրութ-

յան գործընթացում ախտորոշել հուզական ինտելեկտը, առավելութ-

յունը տալ մրցույթի այն մասնակիցներին, ովքեր ունեն հուզական 

ինտելեկտի բարձր մակարդակ: Ղեկավարների համար 

պրոֆեսիոգրամա կազմելիս անձնային որակների համալիրում 

առաջնային տեղ հատկացնել հուզական ինտելեկտին, ինչպես նաև 

սոցիալ հոգեբանական մարզումների միջոցով բարձրացնել ղեկավար 

աշխատողների հուզական ինտելեկտի մակարդակը: 
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ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 

ԱԶԴՈՂ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 

Գրիգորյան Ջ. Ա.  

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրանտ 

Հիմնաբառեր. արդյունավետ ղեկավարում, անձնային որակներ, 

հուզական ինտելեկտ, լիդերություն: 

Հոդվածում ներկայացված են ղեկավարների աշխատանքի 

արդյունավետությանը նպաստող հոգեբանական գործոնները, 

մասնավորապես հուզական ինտելեկտի ուսումնասիրության 

հիմնահարցերը, բացահայտված է ղեկավարի բարձր հուզական 

ինտելեկտի դրական ազդեցությունը ինչպես լիդերության, այնպես էլ 

աշխատանքային գործունեության արդյունավետության վրա: 

Սույն աշխատանքում ամփոփված հետազոտական տվյալների 

և հիմնական եզրակացությունները հիմք են հանդիսացել հետևյալ 

գիտագործնական առաջարկների համար՝  
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 ղեկավարների ընտրության գործընթացում ախտորոշել 

հուզական ինտելեկտը, առավելությունը տալ մրցույթի այն 

մասնակիցներին, ովքեր ունեն հուզական ինտելեկտի բարձր 

մակարդակ:  

 ղեկավարների համար պրոֆեսիոգրամմա կազմելիս անձնային 

որակների համալիրում առաջնային տեղ հատկացնել 

հուզական ինտելեկտին և սոցիալ հոգեբանական մարզումների 

միջոցով բարձրացնել ղեկավար աշխատողների հուզական 

ինտելեկտի մակարդակը: 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Григорян Дж.А. 

Магистр Академии государственного управления РА 

Ключевые слова: эффективное управление, личностные качества, 

эмоциональный интеллект, лидерство. 

В статье представлены психологические факторы, влияющие на 

продуктивность работы руководителя, конкретнее концепты 

исследования эмоционального интеллекта, раскрываются позитивные 

воздействия высокого эмоционального интеллекта как на 

результативность рабочей деятельности, так и на лидерства.  

Представленные в данной работе результаты исследования и 

базовые выводы стали опорой для следующих научно-практических 

предложений: 
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 В выборе кандидата на руководящую должность нужно 

тестировать на эмоциональный интеллект и давать предпочтение тем 

кандидатам, у которых эмоциональный интеллект выше. 

 Во время составления профессиограммы  должности в комплексе 

важных личностных   качеств присвоить важнейшую роль  

эмоциональному интеллекту и с помощью социально-психологических 

тренингов повысить эмоциональный интеллект у руководителей. 

 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PRODUCTIVITY INFLUENCING EXECUTIVE'S 

WORK 

Grigoryan J. A.  

Master of the Public Administration Academy of the RA 

Key words: effective management, personal qualities, emotional intelligence, 

leadership. 

In this article are introduced the psychological factors contributing to 

the effectiveness of leaders working, particularly the key issues of the 

emotional intellect. It is revealed the positive impact of the leader’s high 

emotional intellect not only in the leadership, but also on the efficiency of the 

work. In this work, on the basis of the summarized research givens and main 

conclusion we present the following workshop suggesions.  

• to diagnose the emotional intelligence in the process of the selection 

of managers, to give preference to the participants who have the high level of 

the emotional intelligence.    
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• to give primary place to the emotional intelligence in the complex of 

personal qualities in forming of the professiogram for managers and raise the 

level of chief workers per social-psychological trainings. 
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ԸՆԿԱԼՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐՍևՈՐՈՒՄԸ 

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՔՈՒՄ 

Զեյնալյան Նանե  

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրանտ 

Ժամանակակից աշխարհում առաջարկվող ծառայությունների ու 

ապրանքների քանակն այնքան է աճել, որ գնորդները դժվարանում են 

տարբերություններ գտնել դրանց միջև: Այդ ամենը  ստիպում է 

արտադրողներին բարելավել իրենց արտադրանքի որակը, մեծացնել 

գովազդի վրա արվող ծախսերը, յուրօրինակ անվանումներ մտածել, 

կատարելագործել փաթեթավորումը, խթանել ապրանքի վաճառքը: 

Մրցակցային պայմաններում այս ամենը հանգեցնում է ազդեցության 

արդյունավետ միջոցների զարգացմանը։ 

Զարգացող մեր հասարակության մեջ  առավել մեծ ուշադրության 

է արժանի ապառողը, նրա վարքը՝ տարաբնույթ ազդակների 

առկայության դեպքում: Այս հիմնահարցերն ուսումնասիրվում են 

սպառողական վարքի հոգեբանության շրջանակներում, որոնք 

ուղղված են պարզելու, թե ինչպես է սպառողը մտածում, զգում և 

ընտրում տարբեր այլընտրանքներից (օրինակ՝ բրենդներից, 

ապրանքներից), ինչպիսին են շրջապատի ազդեցությունը (մշակույթ, 

ընտանիք, խորհրդանիշներ, ԶԼՄ), տեղեկատվության սահմանա-

փակումները, նաև թե ինչպես կարող են մարքեթոլոգները հարմարեց-

նել և կատարելագործել իրենց մարքեթինգային ծրագրերը՝ ավելի 

արդյունավետ ուղղորդելով սպառողի վարքը: Այս գործընթացում իր 

ուրույն դերակատարությունն ունի ընկալումը: 
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Հ. Շիֆմանն ընկալումը սահմանում է որպես հոգեկան 

գործընթացների արդյունք, որտեղ ներգրավված են այնպիսի 

հասկացություններ, ինչպիսիք են իմաստը, հարաբերությունները, 

ենթատեքստը, սուբյեկտիվ գնահատականը, անհատի նախկին փորձը 

և հիշողությունը [6]: Հետևաբար, ընկալումը համակարգում է, 

մեկնաբանում և իմաստավորում զգայական համակարգերից ստաց-

ված տեղեկատվությունը: Ընկալումը կարգավորում է զգայական 

տվյալները՝ դրանք վերածելով արտաքին աշխարհի առարկաների և 

իրադարձությունների մասին գիտելիքների: 

Տեղեկատվության ընկալումը, դրա փոխանցումը գիտակցություն և 

պահպանումն ապահովվում է զգայական համակարգերի միջոցով: 

Արտաքին աշխարհից տեղեկատվություն ստանալիս մենք հիմնվում 

ենք զգայության օրգանների վրա: Մարդու մարմնի վրա տեղակայված 

են բազմաթիվ զգայական ընկալիչներ: Բացի այդ նյարդային 

մեխանիզմներից արտաքին աշխարհից տեղեկատվություն ընկալելու 

այլ միջոց մարդու համար գոյություն չունի: Իրավամբ, մեր ողջ փորձը 

կուտակվում է տեսողական, լսողական, համային, զգայական և 

հոտառական զգայությունների հիման վրա: Նյարդալեզվաբանական 

ծրագրավորման (ՆԼԾ) մեջ սրանք անվանում են ռեպրեզենտատիվ 

համակարգեր: ՆԼԾ մոդելում այս զգայական համակարգերն ավելի 

կարևոր դեր են կատարում, քան տեղեկատվության սովորական 

հավաքագրումը: Յուրաքանչյուր համակարգ տեղեկատվություն է 

ստանում, այնուհետև ակտիվացնում հիշողությունը` վարքը մշակելու 

համար: Այս գործունեությունն իրականացնում է կենտրոնական 

նյարդային համակարգը: Ուղեղը կոդավորում է տեղեկատվությունը 

այն տեսքով, որով մենք ստանում ենք այն զգայական օրգաններից: 
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Օրինակ` երբ մենք տեսողական տեղեկատվություն ենք ստանում, 

ուղեղն այդ ինֆորմացիան կոդավորում է որպես պատկեր: Երբ մենք 

հիշում ենք տեղեկատվությունը, ուղեղը հիշողության միջոցով արտա-

հայտում է մտապատկերն այն տեսքով, որով պահպանվել է տեղեկատ-

վությունը: Գիտակցությունը հիշողությունից առանձնացնում է այդ 

տեղեկատվությունն այն կոդավորումով  կամ ձևաչափով, որով 

պահպանվել է: Եթե պահպանվել է տեսողական ինֆորմացիա, ապա 

դուրս է բերվում դրա պատկերը, եթե պահպանվել է ձայն, ապա 

տեղեկատվությունը դուրս է բերվում որպես ձայն: Սա կոչվում է 

տեղեկատվության կոդավորում կամ պահպանում, ներքին ռեպրեզեն-

տացիա (մոդալություն): Փոխելով ապրումների կոդավորումը՝ հնարա-

վոր է փոխել ներքին զգացողությունները և վիճակները: Երբ փոխվում է 

ներքին վիճակը, փոխվում է նաև վարքը [5]: 

Ըստ ժամանակակից հոգեբանական մոտեցման` յուրաքանչյուր 

մարդու մոտ առանձնացվում են իր կողմից նախընտրելի տեղեկատ-

վություն մշակելու համակարգեր: Տարբեր մարդկանց մոտ դրանք 

անհամաչափ են զարգացած և կարող են կախված լինել իրավիճակի 

ազդեցությունից: Տարբեր ուղիների միջոցով ընկալման և տեղեկատ-

վության յուրացման առանձնահատկությունները քննարկվում են 

գործնական հոգեբանության և հոգեթերապիայի ուղղություններից 

մեկի՝ նյարդալեզվաբանական ծրագրավորման կողմից  (ՆԼԾ): 

Առանձնացնում են տեղեկատվությունն ընկալելու հետևյալ 

ուղիները՝ 

1. Վիզուալ – տեսողական (նկարներ, լույս և գույն), 

2. Աուդիալ–լսողական (լսողական պատկերներ, ձայներ, 

ինտոնացիա, երաժշտություն), 
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3. Կինեսթետիկ–զգայական (ներքին զգացողություններ, 

շոշափում, մաշկային և մկանային զգացողություն): 

4. Դիսկրետ – տրամաբանական, իմաստային, աբստրակտ, 

(դատողություններ, տերմիններ, ընդհանրացված հասկացություններ): 

Հարկ է նշել, որ դիսկրետ ուղին համարվում է լրացուցիչ և 

հազվադեպ է դիտարկվում տեղեկատվության զգայական ընկալման 

ուղիների վերաբերյալ գրականության մեջ: Դրա առանձնա-

հատկությունն այն է, որ այն չի հիմնվում առաջնային ընկալման վրա, 

այլ օգտագործում է այլ ուղիներով ստացած տեղեկատվությունը: 

Տրամաբանական ուղին երկրորդական է վերոնշյալ առաջնայինի 

համեմատությամբ: 

Ապրանքն ընկալելու գործընթացը կազմված է մի քանի փուլերից. 

 Ճանաչում – սպառողը տեղեկանում է ապրանքի մասին, բայց 

առկա է տեղեկության պակաս դրա մասին; 

 Հետաքրքրություն – սպառողը տեղեկատվություն է փնտրում 

ապրանքի մասին; 

 Գնահատում – սպառողը որոշում է՝ արդյոք արժե ձեռք բերել 

այն; 

 Փորձ – ծանոթանում է ապրանքին/ձեռք է բերում փորձնական 

օրինակը/, որպեսզի լիարժեք պատկերացում կազմի դրա մասին; 

 Ընդունում – սպառողը որոշում է պարբերաբար և մշտապես 

օգտվել այդ ապրանքից [1]: 

Ապրանքի և ծառայության ընկալումը որոշակիորեն կախված է 

սպառողների վրա փոխազդող ազդակներից և մասնակիորեն նրանից, 

թե որքանով է սպառողն իմաստավորում այդ ազդակը: Այսինքն՝ 
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ներկայացվող ապրանքը որոշակի կոդավորման և ապակոդավորման 

միջոցով է ընկալվում սպառողի կողմից [3]։ 

Ա.Թրայնդլը պնդում է, որ մարդու վարքը որոշվում է ոչ թե 

բանականությամբ, այլ ուղեղի հնագույն կառուցվածքներում ընթացող 

հուզական գործընթացներով: Հենց դրանք են ազդում շրջակա 

աշխարհի գիտակցական ընկալման վրա[4]:  

Ուղեղի հետազոտություններն անվիճելիորեն ապացուցում են, որ 

մեր գիտակցությունը գտնվում է ենթագիտակցական նեյրոնային 

գործունեության ուժեղ ազդեցության տակ:  

Ա. Թրայնդլի և նրա գիտական խմբի նեյրոմարքեթինգի ոլորտում 

կատարված հետազոտությունները նախ և առաջ առնչվում են տեսո-

ղական ընկալման ասպեկտներին, քանի որ հենց տեսողությունն է 

կարևորագույն դեր խաղում ապրանքը ընտրելու և գնելու հարցում[4]:    

Այսպիսով, հաջողված է ոչ թե այն առաջարկը, որն օբյեկտիվորեն 

լավ որակի է, այլ այն, որը սուբյեկտիվորեն լավ է ընկալվում: Այս 

դեպքում հարց է առաջանում՝ ինչպես փոխել գնորդի կողմից 

ապրանքի ընկալումը դրական ուղղությամբ: 

Մարդն ընկալում է այն, ինչն իրեն հետաքրքիր է հուզական 

մակարդակում՝ հակադրելով հաճույքը ցավին, գովասանքը՝ պատժին, 

հաղթանակը՝ պարտությանը, «դուր գալու» զգացողությունը՝ «դուր 

չգալուն»: Նախքան մարդը գիտակցված գործողություն կկատարի, 

գլխուղեղի կեղևում ենթագիտակցորեն դրսևորվում է այդ գոր-

ծողության պատրաստվածությունը, որն ազդում է դրա արդյունքի վրա: 

Բոլոր շարժումների սկզբնապատճառը միշտ հուզական է: 

Գիտակցաբար ապրվող ցանկացած երևույթ նախապես հուզական 

երանգավորում է ստանում և գնահատվում է ենթագիտակցական 
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մակարդակում: Ա. Դամասիոն համարում է, որ բանականության 

շարժիչ ուժը հույզերն են. դրանք  որոշում՝ ինչ և ինչպես ենք մենք 

ընկալում[4] :   

Այսպիսով, նեյրոմարքեթինգը միավորում է ուղեղի և 

հոգեբանության ժամանակակից հետազոտությունների արդյունքները 

դասական մարքեթինգի տվյալների հետ՝ վաճառքի յուրատեսակ 

մարտավարություններ ստեղծելու  նպատակով:  

Նեյրոմարքեթինգն ակտիվ զարգանում է, գրավում մարքեթոլոգ-

ների, հոգեբանների և սոցիոլոգների ուշադրությունը, ինչն ապահովում 

է ժամանակակից այս ուղղության հետազոտությունների 

արդիականությունն ու անհրաժեշտությունը:  

Այս ամենից ելնելով՝ մեր առջև նպատակ ենք դրել ուսումնասիրել 

նեյրոմարքեթինգային հնարների միջոցով սպառողական վարքի վրա 

հոգեբանական ազդեցության առանձնահատկությունները:  

Նպատակին համապատասխան առաջ ենք քաշել վարկած, 

hամաձայն որի՝ ենթադրվում է, որ սպառողական վարքի վրա ազդում 

են այն նեյրոմարքեթինգային հնարները, որոնք հիմնված են ընկալման 

մոդալությունների վրա: 

Հետազոտության ընտրանքը կազմում է 80 անձ: Ընդհանուր 

ընտրանքը բաժանված է 2 խմբի, որտեղ ընդգրկվել են` 

 Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի 

աշխատակիցներ, 

 Մագիստրանտներ: 

Հետազոտությունն իրականացվել է երիտասարդության շրջանում: 

Նմանատիպ ընտրությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 
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սպառողների հիմնական մասը երիտասարդներն են: Հետազոտական 

ընտրանքի տարիքային մեդիանան 23 տարեկանն է:   

Հետազոտությունն իրականացվել է հետևյալ փուլերով․ 

1․ Հետազոտության առաջին փուլում բացահայտել ենք 

սպառողների ընկալման մոդալությունները:  Այդ նպատակով ընտրվել 

է Ս. Եֆրեմցևայի ընկալման գերակա մոդալությունն ախտորոշող 

թեստը՝ վիզուալ, աուդիալ, կինեսթետիկ: 

Ընկալման գերակա մոդալությունն ախտորոշող թեստի 

արդյունքների վերլուծությունից պարզ դարձավ, որ ընկալման 

մոդալությունները հետազոտական ընտրանքում գրեթե հավասարա-

պես են արտահայտված (36.6%, 31.6%, 31.6%): Հետազատական երկու 

ընտրանքներում ընկալման մոդալությունների առանձնա-

հատկություններում տարբերություններ չեն դրսևորվել:  

Եթե ընկալման գերակա մոդալությունը վիզուալն է, ենթադրվում է, 

որ առաջատար ռեպրեզենտատիվ համակարգը տեսողությունն է, 

հետևաբար, նրանք առավել շատ են վստահում տեսողության միջոցով 

ստացված տեղեկատվությանը: Նրանց համար կարևոր է պատ-

կերացնել ինչ-որ կերպար, «նկարել» պատկեր և միայն դրանից հետո 

կարող են հասկանալ և արտահայտել իրենց կարծիքը: Վիզուալներին 

բնորոշ է կազմակերպվածությունը, աղմուկը կարող է խանգարել 

նրանց: Նրանք սովորում և հիշում են պատկերացնելով կերպարները: 

Նրանք առավել ուշադրություն դարձնում են ապրանքի արտաքին 

տեսքին, քան անվանմանը կամ զգացողությունների առաջացմանը: 

Սպառողական վարքում սա կարող է դրսևորվել տեսողական նյութի 

հանդեպ առավել մեծ զգայունությամբ: 
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Աուդիալները սիրում են  լրացուցիչ բացատրություններ տալ, 

պարզ ու հստակ շարադրել իրենց մտքերը: Չափազանց զգայուն են 

ձայների նկատմամբ, հեշտությամբ կարող են շեղվել: Բարձրացված 

զգայունակության պատճառով տհաճ կամ կտրուկ ձայները նրանց 

կարող են շեղել: Աուդիալները սիրում են, երբ ուրիշներն են պատմում 

իրենց տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին [5, էջ 39]: 

Այստեղից կարելի է ենթադրել, որ աուդիալները պետք է լսեն 

տեղեկատվությունը նախքան այն տրամաբանորեն մշակելը և միայն 

դրանից հետո կարող են կիրառել այն:  

Կինեսթետիկների համար առավել կարևոր է շրջակա աշխարհի 

մարմնազգայական ընկալումը: Որպեսզի կարողանան արդյունավետ 

աշխատել տեղեկատվության հետ, պետք է կարողանան զգալ դրա 

բովանդակությունը, ստեղծեն զգայական կերպար: Կարևոր է, որ 

տեղեկատվությունը հագեցած լինի հուզական բովանդակությամբ: 

Կինեսթետիկների առանձնահատկությունները սպառողական գոր-

ծընթացում կարող են դրսևորվել ապրանքատեսակն իրականում 

տեսնելու ցանկությամբ:  

Այսպիսով, հետազոտության արդյունքում պարզ դարձավ, որ 

ընկալման գերակա մոդալությունները հետազոտական ընտրանքում 

հավասարաչափ են արտահայտված: Այստեղից կարելի է ենթադրել, որ 

սպառողական վարքի վրա ազդեցության հնարավորությունները 

մեծանում են, եթե ազդեցությունն ուղղված է ընկալման մեկից ավելի 

մոդալություններին:   

2․ Հաջորդ քայլը եղել է ֆոկուս խմբերի ձևավորումը: 

Յուրաքանչյուր խմբում ընդգրկվել են տասական մասնակից: Մեր 

կողմից ընտրվել է սուրճի երկու ապրանքատեսակ, որոնք բրենդի 



87 

 
 

 

տարածման տեսանկյունից համարժեք են: Ընտրված ապրանքա-

տեսակների գովազդից խուսափելու համար դրանք կներկայացնենք 

որպես «Սուրճ 1» և «Սուրճ 2», ֆոկուս խմբերը 

համապատասխանաբար` «Խումբ 1» և «Խումբ 2»:  

Հետազոտության ընթացքում զրույցի մեթոդով պարզել ենք 

սպառողների մոտ գովազդ դիտելու առանձնահատկությունները: Ըստ 

այդ չափանիշի՝ ընտրանքը բաժանել ենք երկու ֆոկուս խմբի: 

Յուրաքանչյուր խմբում ընդգրկված են եղել տաս մասնակից:  

«Խումբ 1»-ում ընդգրկված են այն մասնակիցները, ովքեր դիտում 

են հեռուստատեսային գովազդներ: «Խումբ 2»-ի մասնակիցները նշում 

են, որ գովազդներ չեն դիտում:  

Ֆոկուս խմբերում ներկայացրել ենք.  

 ապրանքատեսակի հեռուստատեսային գովազդը,  

 լուսանկար, որում պատկերված էր միայն սուրճի տուփը,  

 լուսանկար, որում պատկերված էին միասին սուրճ խմող 

ընկերներ,  

 սուրճի տուփը (երկու խմբի դեպքում էլ ընտրել ենք ապակյա 

տարայի տարբերակը):   

Այնուհետև խմբին տրամադրվել են մեր կողմից կազմված 

հարցարանները, որոնք պարունակում են ինչպես փակ, այնպես էլ բաց 

հարցեր և ուղղված էին բացահայտելու հետազոտության մասնա-

կիցների պատկերացումները, գիտելիքները և վերաբերմունքը ներ-

կայացվող ապրանքատեսակների վերաբերյալ։  

Ապրանքատեսակների գովազդային հոլովակնների ընտրությունը 

հիմնված է եղել այն սկզբունքի վրա, որ գովազդի ազդեցությունն 
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ուղղված է ընկալման ինչպես աուդիալ, այնպես էլ վիզուալ 

ռեպրեզենտատիվ համակարգերին: 

Ֆոկուս խմբերում ցուցադրվող ապրանքատեսակների 

լուսանկարների տարանջատումը պայմանավորված էր այն 

հանգամանքով, որ դրանցից մեկը պարզապես սուրճի տուփի 

ցուցադրություն է, իսկ մյուսը՝ հուզական բովանդակություն է պարու-

նակում և ենթադրվում է, որ կարող է ազդեցություն ունենալ ընտրութ-

յան գործընթացում սպառողական վարքի վրա, քանի որ ազդում է թե' 

վիզուալ, թե՛ կինեսթետիկ ռեպրեզենտատիվ համակարգերի վրա: 

«Խումբ 1»-ի բոլոր մասնակիցները կարծում են, որ իրենց 

ընտրության վրա ազդում է միայն հեռուստատեսային գովազդը: Հղում 

կատարելով նախորդ մեթոդիկայից ստացված տվյալներին, ըստ որի, 

հետազոտական ընտրանքում վիզուալները, աուդիալները և 

կինեսթետիկները հավասարաչափ են բաշխված, կարող ենք 

եզրակացնել, որ սա օրինաչափ է, քանի որ հեռուստատեսային 

գովազդն ազդում է ընկալման միաժամանակ մի քանի 

մոդալությունների վրա:  

Կատարված հետազոտության արդյունքներից ելնելով՝ (նկար 1) 

կարող ենք ասել, որ գնելու  մասին որոշում կայացնելուն  նպաստում է 

հիմնականում հեռուստատեսային գովազդը, իհարկե տեղ ունի նաև 

սեփական փորձը և սուրճի բարձր որակը: Սակայն երբ սպառողը 

ծանոթ է իր ուշադրությունը գրավված գովազդին, սրահում՝ մյուս 

սուրճերի շարքում, տեսնելով իրեն ծանոթ ապրանքատեսակը, 

միանշանակ կըտնրի հենց դա [2]: 
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Նկար 1. Մասնակիցների կարծիքը ապրանքատեսակը ձեռք 

բերելու գործոնների մասին 

 

3․ Հետազոտության հաջորդ քայլն էր պարզել  ֆոկուս խմբերում 

մասնակիցների՝ տվյալ ապրանքատեսակի հետ կապված զուգորդութ-

յունները: Սա թույլ տվեց բացահայտել ապրանքատեսակի ենթա-

գիտակցական ընկալման առանձնահատկությունները և կապվածութ-

յունը ընկալման մոդալությունների հետ: 

«Խումբ 1»-ում ստացված պատասխանները ներկայացված են նկար 

2-ում: Ինչպես տեսնում ենք, պատասխաններում գերակշռում են 

«առավոտ» և «աղջիկ» տարբերակները (նշվել են վեցական անգամ): 

Կարող ենք եզրակացնել, որ առավոտ զուգորդության մատնանշումը  

պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ սուրճն օգտագործում են 
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առույգանալու նպատակով: Զուգորդությունների շարքում աղջիկ 

տարբերակի առկայությունը կարող ենք մեկնաբանել այն 

հանգամանքով, որ ներկայացված ապրանքատեսակի տարան ավազի 

ժամացույցի տեսք ուներ, ինչն անգիտակցաբար կապվում է աղջկա 

կազմվածքի հետ: Սա արտացոլվում է նաև մյուս զուգորդություն-

ներում: Սուրճի և շոկոլադի զուգորդության առկայությունը նույնպես 

տրամաբանական է, քանի որ մեծամասամբ սուրճ խմողների համար 

շոկոլադը պարտադիր պայման է, և երբ ուղեղում արտացոլվում է 

դրանցից մեկի պատկերը, ակնթարթորեն առաջանում է նաև մյուսի 

մասին մտապատկերը:   

 
Նկար 2. «Խումբ 1»-ի մասնակիցների զուգորդությունները «Սուրճ 

1» ապրանքատեսակի հետ 

«Խումբ 2»-ում ստացված պատասխանները ներկայացված են նկար 

3-ում: Այս խմբի զուգորդություններում գերակշռում են թարմություն և 
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ջերմություն պատասխանները, ինչը բացատրվում է այն 

հանգամանքով, որ սուրճ օգտագործում են առույգանալու համար: 

Ընկերներ և հաճելի զրույց զուգորդությունները փոխկախ-

վածությունը կարող ենք բացատրել նրանով, որ երիտասարդները 

սուրճ խմում են հիմնականում ընկերների հետ ժամանակ 

անցկացնելու և զրուցելու համար: 

Կանաչը զուգորդությունների թվում պայմանավորված է նրանով, 

որ մեր կողմից ներկայացված սուրճի փաթեթավորումը կանաչ է: Սա 

խուսում է այն մասին, որ տվյալ ապրանքատեսակի փաթեթավորումն 

աշխատում է բրենդի օգտին և առաջանում է բրենդային 

նույնականացում: 

Ինչպես արդեն նշել ենք, մանիպուլիացիա տարբերակը կարող է 

կապված լինել տվյալ մասնակցի դիրքորոշման հետ: 

 

Նկար 3. «Խումբ 2»-ի մասնակիցների զուգորդությունները «Սուրճ 

2» ապրանքատեսակի հետ 

 

Թեստավորման և զուգորդությունների մեթոդների կիրառության 

արդյունքում կատարել ենք նաև համեմատական վերլուծություն: Այս 
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նպատակով առանձնացրել ենք ընկալման մոդալություններից 

յուրաքանչյուրին առավել բնորոշ արտահայտությունները և համադրել 

դրանք մասնակիցների կողմից առավել հաճախ հնչած զուգորդություն-

ների բովանդակային բնութագրերի հետ: Հետազոտության 

արդյունքների համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 

«Խումբ 1» և «Խումբ 2» հետազոտական խմբերում թեստավորման և 

զուգորդությունների մեթոդիկաների արդյունքում ստացված տվյալ-

ները համընկնում են: Արդյունքները ներկայացված են Նկար 4-ում [2]: 
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Նկար 4. Կիրառված մեթոդիկաների արդյունքների 

համեմատական վերլուծություն 

Այսպիսով, իրականացված  հետազոտության արդյունքում բացա-

հայտել ենք ընկալման գերակա մոդալության և ապրանքատեսակի 

Զուգորդությունների 

մեթոդ 

Թեստավորման մեթոդ 

 

 

 

 

 

Վիզուալ 

Աուդիալ 

Կինեսթետիկ 

Դեգիտալ 
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ընկալման առանձնահատկությունների միջև փոխկախվածություն, 

ինչը պայմանավորում է սպառողական վարքի առանձնա-

հատկությունները: 

Տեսական վերլուծության ենթարկելով սպառողական վարքի վրա 

ազդեցության հոգեբանական առանձնահատկությունները և ելնելով 

փորձարարական հետազոտության արդյունքների վերլուծությունից` 

հանգեցինք հետևյալ եզրակացություններին. 

1. Նեյրոմարքեթինգի ոլորտում հաջողության մեջ ակնհայտորեն 

մեծ մասնաբաժին ունեն սպառողի հոգեբանական առանձնա-

հատկությունները, մասնավորապես, ընկալման յուրահատկություն-

ները հաշվի առնելը: Սպառողների ընկալման առանձնահատկություն-

ները որոշիչ գործոն են սպառողական գործընթացում: 

2. Ընկալման գործընթացը սկսվում է ենթագիտակցական մակար-

դակում և չի իմաստավորվում մարդու կողմից, քանի դեռ 

գիտակցության մեջ չի վերածվում կոնկրետ պատկերի: 

3. Ընկալման մոդալություններից որևէ մեկը (ռեպրեզենտատիվ 

համակարգը) գերիշխող չէ սպառողների շրջանում, ինչից կարելի է 

ենթադրել, որ սպառողական գործընթացի կառավարման գործ-

ընթացում ընկալման բոլոր մոդալություններին ուղղված համա-

ժամանակյա ազդեցությունը հաշվի առնելն առավել արդյունավետ 

կարող է լինել: 

4. Սպառողների ընկալման մոդալությունները և ապրանքա-

տեսակի ընկալման առանձնահատկությունները փոխկապակցված են 

և կարող են հանդիսանալ ապրանքատեսակի ընտրության 

գործընթացը պայմանավորող գործոն:  
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Եզրակացությունների հիման վրա կարող ենք ներկայացնել 

հետևյալ առաջարկները. 

-       Սպառողական վարքն ուղղորդելիս անհրաժեշտ  է հաշվի 

առնել սպառողների ընկալման մոդալությունները: 

-       Սպառողական վարքը կառավարելու գործընթացում պետք է 

իրականացնել ընկալման բոլոր մոդալություններին ուղղված 

համաժամանակյա ազդեցություն: 
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Ընկալման առանձնահատկությունների դրսևորումը սպառողական 

վարքում 

Զեյնալյան Ն. Ա. 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրանտ 

Հիմնաբառեր: Նեյրոմարքեթինգ, սպառողական վարք, ընկալման 

մոդալություն:  

Ժամանակակից աշխարհում առաջանում են հոգեբանության նոր 

ուղղություններ, որոնք ակտիվ զարգանում են՝ բարձրացնելով 

մարքեթինգի ավանդական միջոցների և սպառողների վրա 

ազդեցության մեթոդների արդյունավետությունը: Նեյրոմարքեթինգը 

միավորում է դասական մարքեթինգի և նեյրոհոգեբանության հիմքերը՝ 

հաշվի առնելով սպառողական ընկալման հոգեբանական 

առանձնահատկությունները: Հետազոտությունը ցույց տվեց, որ 

սպառողների ընկալման մոդալություններն ազդեցություն են ունենում 

սպառողական վարքի վրա: Ելնելով այս ամենից՝ մենք առաջարկում 

ենք հաշվի առնել ընկալման մոդալությունները սպառողական վարքն 
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ուղղորդելիս: Սպառողական վարքը կառավարելիս նպատակա-

հարմար է միաժամանակ ազդել ընկալման բոլոր մոդալությունների 

վրա: 

 

 

Особенности проявления  восприятия в потребительском 

поведении 

Зейналян Н. А. 

Магистрант Академии государственного управления РА 

Ключевые слова: Нейромаркетинг, потребительское 

поведение, модальности восприятия.  

 

В современном мире появляются новые области психологии, 

которые активно развиваются повышая эффективность средств 

традиционного маркетинга и методов влияния на потребителей. 

Нейромаркетинг сочетает в себе основы классического маркетинга и 

нейропсихологии, принимая во внимание психологические особенности 

восприятия потребителей. Выяснилось, что модальности восприятия 

потребителей оказывают влияние на поведение потребителей. Исходя из 

этого мы предлагаем учитывать модальность восприятия при 

сопровождении поведения потребителя. При управлении поведением 

потребителя воздействовать синхронно на всех модальностей 

восприятия.  
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Manifestation of perception peculiarities in the consumer 

behavior 

Zeynalyan N. A. 

Keywords: neuromarketing, consumer behavior, modalities of 

perception. 

Nowadays emerge new fields of psychology that are increasing 

effectiveness of traditional marketing methods and the impact on consumers by 

active development. Neuromarketing combines the basics of classical marketing 

and neuropsychology, taking into account the psychological characteristics of 

the perception of consumers. In the result of conducted researches turned out 

that the modalities of perception have an impact on consumer behavior. Based 

on this we suggest to consider modalities of perception during consumer 

behavior accompaniment. As well as to have a simultaneous impact on all 

modalities of perception during management of the consumer behavior. 
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ԱՆՁԻ ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՈՃԻ 

ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հայրապետյան Նորա  

Վերջին տարիներին երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի 

փոփոխությունների պայմաններում մեծ պահանջարկ ունեն այնպիսի 

ղեկավարներ, ովքեր համապատասխանում են ժամանակակից 

կազմակերպությունների նպատակներին, ունակ են նախաձեռնո-

ղականություն դրսևորել, արագ որոշումներ կայացնել, արդյունավետ 

աշխատել թիմում, մոտիվացնել ենթականերին և կառուցողական 

միջանձնային հարաբերություններ հաստատել: Այս համատեքստում 

կարևորագույն դեր են ունեն ղեկավարի անձնային որակները, 

մասնավորապես բարձր ադեկվատ ինքնագնահատականը:    

Անձի ինքնագնահատականը ինքնագիտակցության, այսինքն` 

մարդու կողմից ինքն իրեն, իր ֆիզիկական ուժի, մտավոր 

կարողությունների, արարքների, ինչպես նաև սեփական վարքի 

դրդապատճառների և նպատակների, սեփական անձի և այլ մարդկանց 

հանդեպ վերաբերմունքի գիտակցման կարևորագույն բաղադրիչ է:  

 Արտասահմանյան հոգեբանության մեջ ընդունված է դիտարկել 

ինքնագնահատականը «Ես»-հայեցակարգի ներսում, որը սահմանվում 

է որպես ինքն իր մասին անհատի ողջ պատկերացումների 

համախումբ, որը զուգակցվում է դրանց գնահատականի հետ [1, էջ 

118-133]:  

Ինքնագիտակցության առաջին հետազոտությունների հեղինակ 

Ու. Ջեյմսը, դիտարկելով անձը որպես ֆիզիկական, սոցիալական և 

հոգևոր տարրերի միասնություն, վերջինիս մեջ առանձնացնում է ևս մի 
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քանի տարր: Ըստ Ջեյմսի`  ամբողջական Ես-ը երկակի բնույթ է կրում, 

և դրա մեջ միավորվում են մաքուր փորձը (գիտակցող «Ես»-ը) և այդ 

փորձի բովանդակությունը («Ես»-ը որպես օբյեկտ, էմպիրիկ «Ես») [10, 

էջ 13] : Նա պնդում էր, որ հոգեկանն ունի «մաքուր Էգո», որի ներքո 

հասկանում ենք մտածող սուբյեկտ: Մեր գիտակցությունը 

փոփոխական է, իսկ «մաքուր Էգո»-ն դիտվում է որպես կայուն 

կառուցվածք, որը որոշակի փոփոխություններ է առաջացնում մեր 

գիտակցության մեջ. դա մեր հոգևոր գործունեության անփոփոխ 

սկզբունքն է:  

Ըստ Ջեյմսի` կարևոր է ինքնագնահատականի գիտակցումը 

որպես սեփական անձի հանդեպ որոշակի հույզեր ապրելու  ձև, որոնք 

կախված չեն շրջապատի կարծիքից կամ այլ արտաքին հանգամանք-

ներից, այլ անձի հավակնությունների և այս կամ այն գործունեության 

մեջ հաջողությունն ու անհաջողությունն ապահովող կարողություն-

ների հարաբերակցությունն են: Եսասիրությունը և ինքնահարգանքը 

դիտարկվում են ինքնագնահատականից առանձին:  

Հոգեվերլուծական ուղղության հիմնադիր Զ. Ֆրեյդն առաջինն է 

սկսել մշակել ինքնագիտակցության տեսությունը, որը դիտվում է 

հոգեկանի ընդհանուր կառուցվածքի շրջանակներում: Հոգեկանը 

Ֆրեյդը բաժանում է երեք մակարդակի` Իդ (Նա), Էգո (Ես), Սուպերէգո 

(Գեր «ես»), որոնք տարբերվում են իրենց գործառության օրենքներով:  

«Իդ»-ի հիմքում ընկած են ֆիզիոլոգիական բնույթի սուբյեկտիվ 

անգիտակցական պահանջմուքները:  

«Ես» համակարգը Ֆրեյդի համար հոգեկանի գործառական և 

կառուցվածքային բաղադրիչ է, իմացական և կատարողական 

գործառույթների, կամքի և նպատակների կենտրոն: «Ես»-ն այն ուժն է, 
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որը հաշվի է առնում հասարակության պահանջները, սոցիալական 

նորմերը, անձի կողմից ընդունված արգելքները և իդեալները, հակազ-

դում է անգիտակցական հակումների ճնշմանը, ինչպես նաև ձգտում է 

կապել «Նա»-ի հակումներն իրականության պահանջների հետ:  

«Գեր ես»-ն անձի այն կառույցն է, որն իրենից ներկայացնում է 

խիղճ, էգո-իդեալ, քննադատություն, տվյալ հասարակության մեջ 

ընդունված նորմերի հսկողության մեխանիզմ, ինչի հետևանքով միշտ 

կոնֆլիկտի մեջ է գտնվում «Նա»-ի հետ: Գեր «ես»-ն արտահայտվում է 

նաև մեղքի զգացումով, թերարժեքության կամ հպարտության 

զգացումով: Չնայած այն բանի, որ Ֆրեյդը չի դիտարկել գնահատողա-

կան գործողությունները` նա գործ էր ունենում սեփական անձին 

ուղղված ուժեղ հույզերի` ինքնաքննադատության, ինքնատելության 

հետ, որոնք առաջանում են սեփական մտքերը, զգացմունքները, վարքը 

և հակումները «Գեր ես»-ի պահանջներին համադրելու արդյունքում: 

Եթե ինչ-որ բան «Ես»-ի մեջ համընկնում է «Ես-իդեալ»-ի հետ, միշտ 

առկա է հաղթանակի զգացողությունը: Մեղքի և թերարժեքության 

զգացումները կարող են ընդունվել որպես «Ես»-ի և «Իդեալ»-ի միջև 

լարվածություն [8, էջ 126]: Դրա հետ մեկտեղ Ֆրեյդը նշում էր, երբ 

մարդը դժգոհ է ինքն իրենից, նա, միևնույն է, բավարարություն է 

ստանում «Ես-իդեալ»-ի մեջ:  

Այսպիսով, Գեր «ես»-ը ներառում է քննադատական ինքնա-

գնահատականի կարողություն, սեփական մտադրությունների 

համադրում ընդունված նորմերի և արժեհամակարգի հետ: Այստեղից 

կարելի է գալ հետևություն, որ ինքնագնահատման գործընթացը էգո-

իդեալի հետ նույնականացման արդյունք է:  
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Հոգեվերլուծական դպրոցի մյուս ներկայացուցիչ Կ. Հորնիի 

հիմնական ենթադրություններից մեկն այն է, որ մարդն օժտված է 

իրական «Ես»-ով, որի իրականացումը պահանջում է բարենպաստ 

պայմաններ: Իրական «Ես»-ը կենտրոնական ներքին ուժն է, աճի 

աղբյուրը, սեփական ռեսուրսները (զգացմունքները, մտքերը, 

ցանկությունները, կամքը, տաղանդը) օգտագործելու կարողությունը, 

այսինքն` մարդու այն հնարավորությունները, որոնք իրականանում են 

արտաքին աշխարհի հետ փոխազդեցության միջոցով և ապահովում են 

ինքնիրականացման ուղղությամբ զարգացումը:  

Հոգեվերլուծական դպրոցի մեկ այլ ներկայացուցիչ Ա. Ադլերը 

մշակել է իր տեսությունը` հիմք ընդունելով հատուկ ստեղծա-

գործական ուժը, որն արտահայտվում է գերակայության, զարգացման, 

կատարելագործման ձգտելու մեջ: Նա զարգացնում էր թերար-

ժեքության գաղափարը որպես հիմնարար և ունիվերսալ զգացում, որի 

հիմքում ընկած է սեփական ֆիզիկական անլիարժեքության 

ընկալումը: Համաձայն Ադլերի տեսակետի` կյանքի ոճն այն նշա-

նակությունն է, որը մարդը տալիս է աշխարհին և ինքն իրեն, նրա 

նպատակները, միտումները և կյանքի խնդիրները լուծելու համար նրա 

ընտրած մոտեցումներն են [7, էջ 50]: Կյանքի ոճն արտահայտում է 

մարդու պատկերացումներն ինքն իր մասին և իր կարողությունների ու 

հնարավորությունների գնահատականը: Ադլերի հայեցակարգում 

անուղղակի ձևով առկա է իրական «Ես»-ի հետ համադրման արդյուն-

քում ինքնագանահատականի` որպես սեփական արժեքայնության 

մասին պատկերացումը, այլ կերպ ասած` կենսական նպատակների 

իրականացման ճանապարհին առաջընթացի գիտակցումը: 
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Համաձայն հոգեվերլուծական դպրոցի ներկայացուցիչ Կ. Յունգի` 

մարդը մշտապես ձեռք է բերում նոր կարողություններ, հասնում է նոր 

նպատակների և ինքնակատարելագործվում է էլ ավելի մեծ ուժով: Նա 

մեծ նշանակություն էր տալիս անհատի այնպիսի ձգտմանը, ինչպիսին 

է «ինքնության հասնելը», որն անձի տարբեր բաղադրիչների 

միավորմանը  ձգտելու արդյունք է [9, էջ 372]: Ըստ Յունգի` կյանքի 

վերջնանպատակը «Ես»-ի լիակատար ինքնիրականացումն է. 

այսինքն` միասնական, անկրկնելի և ամբողջական անհատի 

ստացումն է: Այս գործընթացը ստացել է անհատականացում անվա-

նումը: Անհատականացման արդյունքը Յունգն անվանել է ինքնիրա-

կանացում: Հանդիսանալով անձի «Ես»-ը կազմող կարևոր բաղադրիչ-

ներից մեկը` ինքնագնահատականը նույնպես դառնում է առավել 

ամբողջական և կայուն անհատականացման գործընթացի միջոցով, 

փոխվում են մարդու պատկերացումներն ինքն իր մասին, ինչպես նաև 

շրջապատող մարդկանց ու երևույթների վերաբերյալ:  

Իր հերթին հոգեվերլուծական դպրոցի մյուս հետևորդ Է. Էրիկսոնը 

դիտարկել է անձի կայացման գործընթացը և իր մոտեցումն ուղղել 

նույնականացման սոցիալ-մշակութային ենթատեքստին: 

Նույնականացումը նա հասկանում է որպես կենսական փորձի 

միասնություն անհատական «Ես»-ի մեջ, որը շարունակվում է մարդու 

կյանքի ողջ ընթացքում և նշանակում է սեփական կենսական ուղու 

ներքին համոզմունք: Էրիկսոնը սահմանում է նույնականացումը 

որպես անձնային գոյացում, որը ներառում է իր ժամանակավոր 

ընթացքի մասին պատկերացումը, կենսական փորձի անընդ-

հատության ձգտումը, սեփական յուրատիպության զգացումը, 

ամբողջական և կայուն սեփական «Ես»-ը, ինչպես նաև մարդու ներքին 
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հանդուրժողականությունը սոցիալական և խմբային իդեալներին և 

չափանիշներին: Ըստ Էրիկսոնի` նույնականացումը համընկնում է այլ 

հեղինակների կողմից նշված «Ես»-հայեցակարգի, «Ես»-համակարգի 

հետ: Սակայն նա գտնում է, որ նույնականացման գլխավոր գիծը 

շարժումն է, այն փոփոխական է և երբեք չի հասնում կատարելության: 

Նույնականացման կառուցվածքն ունի «Ես-ասպեկտ» և «Էգո-

ասպեկտ»: Ըստ Էրիկսոնի` կարելի է խոսել «Էգո»-նույնականացման 

մասին, երբ քննարկվում է էգո-ի սինթեզի գործառույթը, և «Ես»-

նույնականացման մասին, երբ քննարկվում են «Ես»-պատկերները և 

անհատի նույնականացման դերային պատկերները: Նա նկարագրել է 

նույնականացման ութ փուլեր, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր 

կենտրոնական խնդիրը, որի լուծումն իրականանում է 

նույնականացման ճգնաժամերի` զարգացման ուղու ընտրության, 

ժամանակ. նույնականացման նոր տարրերը պետք է ներգրավված 

լինեն առկա կառուցվածքի մեջ, իսկ հին տարրերը պետք է 

վերակազմավորվեն կամ դուրս նետվեն: Նրա կարծիքով` զարգացումը 

պայմանավորված է զարգացման գործընթացի պայմանական 

կետերում ճգնաժամի հաղթահարման արդյունքներով:   

Հումանիստական հիմնական մոտեցումներից մեկը, որն ինքնա-

գնահատականի տեսությունների վրա ազդեցություն է գործել, եղել է Կ. 

Ռոջերսի ֆենոմենոլոգիական մոտեցումը: Նրա կարծիքով՝ մարդու 

վարքի հիմնական դրդապատճառը ինքնակտուալացման ձգտումն է, 

այսինքն` սեփական «Ես»-ի, հնարավորությունների և կարողություն-

ների իրագործումն է, որը հանգեցնում է անկախության, սոցիալական 

պատասխանատվության, հասունության և կոմպետենտության զար-

գացմանը: Նա սահմանում է «Ես»-ը որպես կառուցվածքային, ոչ 
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հակասական գեշտալտ, որը բաղկացած է «Ես»-ի` որպես սուբյեկտի և 

«Ես»-ի` որպես օբյեկտի մասին պատկերացումներից: Գեշտալտը 

ներառում է այդ պատկերացումների հետ կապված գնահատական-

ները: 

Այսպիսով, «Ես»-հայեցակարգը կամ ընկալվող «Ես»-ը Ռոջերսը 

դիտարկում էր որպես սեփական «Ես»-ին ուղղված դիրքորոշում («self-

regardiry attitudes»), որն ունի երեք հիմնական ասպեկտ`կոգնիտիվ–

դիրքորոշման յուրահատուկ բովանդակություն, գնահատողական–

որոշ չափանիշներին համապատասխան այդ բովանդակության մասին 

դատողություններ, աֆեկտիվ–այդ դատողություններին զուգակցված 

որոշակի զգացմունքներ: «Ես»-հայեցակարգ և «Ես»-կառուցվածք 

հասկացությունները նա գործածում էր որպես հոմանիշներ: «Ես»-

կառուցվածքը սեփական ընկալումների կազմակերպված 

ամբողջությունն է, որը գիտակցվում է: «Ես»-կառուցվածքը 

ձևավորվում է շրջապատի, առաջին հերթին` նշանակալի անձանց 

հետ փոխազդեցության միջոցով:  

Ինքնընկալումն ոչ այնքան գնահատական է, որքան սեփական 

անձի հանդեպ վերաբերմունքի ոճ:  

Հումանիստական դպրոցի մյուս ներկայացուցիչ Ռ. Բեռնսը 

նույնպես ուսումնասիրել է ինքնագնահատման գործընթացը և 

ինքնավերաբերմունքը և դասակարգել է սեփական անձի հանդեպ 

վերաբերմունքի արտահայտումները.  

 «Ես»-պատկեր–սեփական անձի հանդեպ անհատի 

պատկերացումները: 

 Ինքնագնահատական–այդ պատկերացումների աֆեկտիվ 

գնահատական, որը կարող է լինել տարբեր ինտենսիվության, քանի որ 
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«Ես»-պատկերի որոշ գծերը կարող են առաջացնել քիչ թե շատ ուժեղ 

հույզեր` կապված դրանք  ընդունելու և քննադատելու հետ: 

 Պոտենցիալ վարքային ռեակցիա– հստակ գործողություններ, 

որոնք կարող են ի հայտ գալ «Ես»-պատկերի և ինքնագնահատականի 

ազդեցության ներքո:  

Սոցիալական հոգեբան Չ. Կուլիի ենթադրությամբ` յուրաքանչյուր 

մարդ կառուցում է իր «Ես»-ը` հիմնվելով իր հետ շփման մեջ մտած 

մարդկանց կողմից տրված արձագանքներից:  Բացի ինքն իր կողմից 

սեփական «Ես»-ն ընկալելուց,  մարդն ընկալում է սեփական «Ես»-ը` 

կարծես տեսնելով դրա արտացոլանքն այլ մարդկանց աչքերում: 

Կուլին մանրամասնորեն վերլուծել է անձի զարգացումը «հայելային 

Ես» հայեցակարգի հիման վրա:  

Չ. Կուլիի գաղափարները զարգացրել է ամերիկացի գիտնական Ջ. 

Միդը: Նա մշակել է տեսություն, որտեղ մեկնաբանվում է անհատի 

կողմից այլ մարդկանց ընկալման գործընթացի էությունը և 

ներկայացվում է «ընդհանրացված մյուս»-ի հայեցակարգը, որը 

որոշակիորեն լրացնում և զարգացնում է «հայելային Ես»-ի տեսութ-

յունը: Միդը, «ընդհանրացված մյուս» ասելով, պատկերացնում է որո-

շակի խմբի ընդհանուր արժեքներ և վարքի չափանիշներ, որոնք այդ 

խմբի անդամների մոտ ձևավորում են անհատական «Ես»-պատկերը:  

Հայտնի հոգեբան Բ. Անանևն իր աշխատության մեջ արտահայտել 

է այն կարծիքը, որ ինքնագնահատականը սեփական անձը 

հասկանալու բարդ միջնորդավորված գործընթաց է, որը տեղի է 

ունենում որոշակի ժամանակահատվածում և կապված է ինտեգրման 

միջոցով առանձին իրավիճակային պատկերները մեկ ընդհանուրի մեջ 

միավորելու հետ: Այդ ընդհանուր նորագոյացությունն էլ սեփական 
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«Ես»-ի գիտակցումն է, որն անձի զարգացման գործում մասնակցող այլ 

անձանց գնահատականների արտահայտում է:  

Արդեն իսկ Յ. Գիպպենրեյտերը դիտարկում է ինքնա-

գնահատականը որպես որոշակի արժեքների և Էտալոնների հետ 

հարաբերակցությամբ ինքն իր մասին սուբյեկտի կողմից 

տեղեկատվության արտահայտման արդյունք, որը գոյություն ունի 

գիտակցվածի և չգիտակցվածի, ընդհանուրի և մասնավորի, իրականի 

և ցուցադրականի բաղադրիչների միասնության մեջ: Ըստ նրա` 

ինքնաճանաչման և ինքնագնահատման գործընթացները բարդ են և 

շարունակական, դրանց մեջ մտնում են ինքնադիտման տվյալները, 

սակայն միայն որպես առաջնային նյութ, որը կուտակվում է և 

ենթարկվում մշակման` համեմատման, ընդհանրացման և այլն: 

Սեփական անձի մասին տեղեկությունները մենք ստանում ենք ոչ 

միայն ինքնադիտման արդյունքում, այլև արտաքին աղբյուրներից` մեր 

գործողությունների և մեր հանդեպ այլ մարդկանց վերաբերմունքի 

օբյեկտիվ արդյունքներից:  

Հոգեբանության մեջ առանձնացնում են անձի ինքնա-

գնահատականի երկու տեսակ` ադեկվատ և ոչ ադեկվատ, և երկու 

մակարդակ՝ բարձր և ցածր [3, էջ 433]: 

Ադեկվատ ինքնագնահատականն իրենից ներկայացնում է 

մարդու` ինքն իրեն, իր կարողություններին, բարոյական որակներին և 

արարքներին տված իրական գնահատականը: Ադեկվատ 

ինքնագնահատականը կարող է լինել բարձր և ցածր: Այն թույլ է տալիս 

սուբյեկտին սեփական անձի հանդեպ վերաբերվել քննադատաբար, 

ճիշտ համադրել սեփական ուժերը տարբեր բարդության խնդիրների և 

շրջապատողների պահանջների հետ: Եթե անձի կարծիքն իր մասին 
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համընկնում է իրականության պատկերի հետ, նա ունի ադեկվատ 

ինքնագնահատական:  

Ոչ ադեկվատ ինքնագնահատականը բնութագրում է անձին, ում 

պատկերացումները սեփական անձի մասին հեռու են իրականութ-

յունից: Նման մարդը գնահատում է իրեն ոչ օբյեկտիվ, նրա կարծիքը 

սեփական անձի մասին կտրուկ տարբերվում է շրջապատի կարծիքից:  

Ադեկվատ ինքնագնահատականը նպաստում է ինքնա-

քննադատության, ինքնավստահության, համառության, պահանջ-

կոտության ձևավորմանը, իսկ ոչ ադեկվատ ինքնագնահատականը` 

ինքնաքննադատության բացակայության, անվստահության կամ 

չափազանց վստահության ձևավորմանը:  

Ոչ ադեկվատ ինքնագնահատականը նույնպես լինում է բարձր և 

ցածր: Եթե մարդը գերագնահատում է սեփական հնարավորութ-

յունները, գործունեության արդյունքները, անձնային որակները, ապա 

իր ինքնագնահատականը համարվում է ոչ ադեկվատ բարձր: Եթե 

մարդը թերագնահատում է իրեն իր իրական պատկերի համե-

մատությամբ, ապա նրա ինքնագնահատականը ոչ ադեկվատ ցածր է:  

Ցածր ինքնագնահատականն Ա. Ադլերի կողմից ներկայացվում է 

որպես թերարժեքության բարդույթ, որը ենթադրում է մարդու 

հուզական ու հոգեբանական զգայությունների համախումբ և 

արտահայտվում է սեփական անլիարժեքության զգացողությամբ և այլ 

մարդկանց գերակայության իռացիոնալ հավատով [9, էջ 169]: Թերևս 

առաջին անգամ Ա. Ադլերն է անդրադարձ կատարել ինքնա-

գնահատականի, թերարժեքության ու գերարժեքության բարդույթի և 

ավտորիտարիզմի փոխազդեցության հիմնահարցին: Ղեկավարման 

ոճերի հետ կապված ինքնագնահատականի ուսումնասիրությունները 
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դեռևս սակավաթիվ են և հակասական, ուստի տվյալ հիմնահարցի 

գիտական հետազոտությունը շատ կարևոր է և արդիական: 

Քանի որ մեր ուսումնասիրության համար մեծ կարևորություն է 

ներկայացնում  անձի ինքնագնահատականի ազդեցությունը ղեկա-

վարման ոճի վրա, հարկ է խոսել ղեկավարման ոճերի մասին:  

Արդեն իսկ ղեկավարման ոճի մասին խոսելիս` հարկ է նշել, որ 

ղեկավարումը  կառավարչական գործունեության այն մասն է, երբ 

տարբեր կառավարչական հարցեր լուծվում են ենթակաների վրա 

ազդեցություն գործելու միջոցով: 

Ղեկավարման ոճ ասելով հասկանում ենք ղեկավարի կողմից 

ենթակաների վրա ազդեցություն գործելու մեթոդների համախումբ, 

ինչպես նաև այդ մեթոդների կիրառման ձև, բնույթ: Այս հասկացութ-

յունը բնութագրում է ոչ թե ղեկավարի վարքն ընդհանուր առմամբ, այլև 

նրա վարքի կայուն բնութագրիչները, որոնք պահպանվում են տարբեր 

իրավիճակներում:   

Գոյություն ունեն ղեկավարման ոճերի բազմաթիվ դասա-

կարգումներ, սակայն մեր հետազոտության շրջանակներում կիրառվել 

է գերմանացի հոգեբան Կուրտ Լևինի  կողմից մշակված, մինչ այժմ 

ամենահայտնին համարվող ղեկավարման ոճերի տիպաբանությունը 

[2, էջ 236]: Այդ տիպաբանության այդչափ տարածվածությունը 

բացատրվում է չափազանց պարզությամբ: Լևինն առանձնացրել է 

ղեկավարման ոճերի 3 տիպեր` ավտորիտար, դեմոկրատական, 

լիբերալ:  

Ավտորիտար ոճը բնութագրվում է կառավարչական որոշումներ 

ընդունելու  միանձնյա եղանակով, ղեկավարի կողմից հանձնա-

րարություններ կատարելու  խիստ հսկողությամբ, ենթակաների 
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կողմից անխտիր ենթարկվելով, կատարողների վրա ազդեցություն 

ունենալու ռեպրեսիվ մեթոդները գերադասելով, աշխատակիցների 

նվազագույն տեղեկացմամբ կազմակերպության ընդհանուր գործերի 

մասին: Ավտորիտար ոճի ընտրությունը վկայում է այն բանի մասին, 

որ ղեկավարը կողմնորոշված է բացառապես արտադրական 

խնդիրների վրա: Աշխատողների անձնական խնդիրները, օրինակ` 

աշխատանքային պայմաններով և աշխատավարձով բավարար-

վածությունը, մասնագիտական աճը և այլն,  նրան քիչ են 

հետաքրքրում [4, էջ 138]:  

Դեմոկրատական ղեկավարման ոճը ենթադրում է որոշումների 

ընդունման կոլլեգիալ եղանակների անհրաժեշտություն: Այս դեպքում 

տեղի են ունենում աշխատանքային խնդիրների քննարկումներ, 

աշխատակիցների կարծիքների և նախաձեռնությունների խրա-

խուսում, աշխատանքի բաշխում աշխատակիցների լիակատար տեղե-

կացվածության պայմաններում: Դեմոկրատական ոճի դեպքում 

իրականանում է լիազորությունների պատվիրակում, հանձնա-

րարություններն իրականացնելու չափավոր հսկողություն, ազդե-

ցության խրախուսող միջոցների գերադասում: Համարվում է, որ տվյալ 

ղեկավարման ոճը կողմնորոշված է առաջին հերթին մարդու, 

աշխատողի վրա, որի ստեղծագործական հնարավորությունների 

բացահայտումը հանգեցնում է բարձր արտադրական ցուցանիշներին 

[4, էջ 138]:  

Լիբերալ ղեկավարման ոճն իր էությամբ նշանակում է թողնել 

ամեն ինչ ինքնահոս վիճակի: Ղեկավարը խուսափում է ընդունել 

ռազմավարական կարևոր որոշումներ, չկա աշխատակիցների 

իրավունքների և պարտականությունների, հանձնարարությունների 
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բաշխման հստակություն, առկա է ենթակաների աննշան 

հսկողություն, կիրառվում է որոշումներ ընդունելու կոլեկտիվ 

եղանակը՝ պատասխանատվությունից խուսափելու նպատակով [4, էջ 

139]: 

Հետագայում Կ. Լևինի կողմից մշակված մոդելը փոխակերպվել է 

որպես այդ ոճերի անընդհատ հաջորդականության հայեցակարգ, որի 

միջոցով գիտնականները փորձում էին առավել հստակ արտահայտել 

իրական կյանքում հանդիպող ոճային եղանակները: Այսպես, Ռ. 

Լայկերտը  ստացել է ավտորիտար-դեմոկրատական ենթատեքստում 

ղեկավարման ոճերի հետևյալ 4 տիպերը` 

1. շահագործող-ավտորիտար` մաքուր կերպով 

ավտորիտարություն, վերադասի կողմից խիստ հսկողություն, 

2. բարյացակամ-ավտորիտար` անցում պատժից խրա-

խուսանքի, որոշումների ընդունման գործում ենթակաների սահմանա-

փակ մասնակցություն, ղեկավարության կողմից հայրական 

հոգատարության տարր, 

3. խորհրդատվական-դեմոկրատական` ենթակաների հանդեպ 

ավելի մեծ վստահություն, քիչ կարևոր լիազորությունների 

պատվիրակում, որոշումներ ընդունելիս հաշվի են առնվում 

աշխատակիցների կարծիքները, 

4. որոշումներ ընդունելու գործում ենթակաների մասնակ-

ցության վրա հիմնված ոճ` մաքուր կերպով ժողովրդավարություն, 

ղեկավարության և ենթակաների կողմից համատեղ որոշման 

ընդունում[5, էջ 39]:  

Ղեկավարման ոճերի հաջորդ հայտնի տիպաբանությունն 

առաջարկել են գիտնականներ Բլեյկը և Մոուտոնը: Այս տեսությունը 
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հաշվի է առնում, ըստ հեղինակների, ղեկավարման 2 ամենակարևոր 

կողմերը` կողմնորոշումը դեպի մարդիկ և կողմնորոշումը դեպի 

արտադրական գործընթացը: Նրանք բացահայտել են այդ 2 կողմերի 

փոխազդեցության արդյունքում առաջացած 5 ղեկավարման ոճերը:  

1. Պարզունակ ղեկավարում– ղեկավարի կողմից արդյունավետ 

արտադրության և մարդկանց մասին հոգատարության համար 

նվազագույն ջանքեր, ենթակաների և արտադրական գործընթացի 

հանդեպ անտարբեր վերաբերմունք:  

2. Սոցիալական ղեկավարում–հատուկ ուշադրություն մարդկանց 

կարիքներին, ընկերական մթնոլորտ կոլեկտիվում:  

3. Ավտորիտար ղեկավարում–արտադրության արդյունա-

վետությունը աշխատողների ուժեղ հսկողության արդյունք է:  

4. Արտադրական-թիմային ղեկավարում – արտադրության 

հաջողությունն ապահովվում է մարդկանց և արտադրության մասին 

արդյունավետ հոգատարության շնորհիվ:  

5. Թիմային ղեկավարում – աշխատանքի իրականացումն 

ապահովվում է ամբողջ կոլեկտիվի համատեղ ջանքերով:  

Արդեն իսկ 20-րդ դարի 70-ական թվականներին սկսեցին կիրառել 

համակարգային մոտեցումը, որի համապատասխանությամբ 

կազմակերպությունը դիտվում է որպես արտաքին միջավայրի հետ 

ակտիվորեն համագործակցող բաց համակարգ: Այդ ամենը հանգեցրեց 

ղեկավարման իրավիճակային տեսության առաջացմանը, որի 

համաձայն գոյություն չունի իդեալական ղեկավարում, իսկ դրա 

արդյունավետությունը կախված է որոշ իրավիճակներում ղեկավարի 

գործողությունների ադեկվատությունից: Այս տեսությանն է համա-

պատասխանում Պոլ Հերսի և Կեննետ Բլանշարի [6, էջ 79]  
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տիպաբանությունը, որն իր մեջ ներառում է ղեկավարման հետևյալ 

ռազմավարությունները.   

Պատվիրակում – ղեկավարը պատվիրակում է որոշումներ 

ընդունելու  իրավունքը կոլեկտիվին կամ ենթակային, սակայն անհրա-

ժեշտության դեպքում պատրաստ է օգնություն ցուցաբերել: Ղեկավարը 

միայն հետևում է աշխատանքի իրականացման ընթացքին, սակայն 

կրում է վերջնական արդյունքի համար պատասխանատվությունը: 

Համագործակցություն – ղեկավարը ենթականերին հավասար 

մասնակցում է խնդիրների կազմավորման գործընթացին: Ռազմա-

վարություն որոշելու և դրա իրականացնելու նախաձեռնությունը 

պատկանում է կոլեկտիվին, իսկ ղեկավարի խնդիրն է մշտապես 

պահպանել ենթակաների նախաձեռնողականությունը և հետաքրքրել 

նրանց, մասնակցել աշխատանքին և չափավոր հսկողություն 

իրականացնել:   

Համոզում – ղեկավարը գովազդում է սեփական դիրքը և 

գաղափարները, համոզման միջոցով ջանում է միավորել 

աշխատակիցներին իր շուրջ: Ի հայտ եկող գաղափարները կարող են 

քննարկվել ենթակաների հետ համատեղ:  

Հարկադրում – ղեկավարը հստակ խնդիր է առաջադրում 

ենթականերին, նրա համար կարևոր չէ` որքանով են իր հայացքները 

կիսում կոլեկտիվի անդամները, նա չի ընդունում ենթակաների 

առաջարկները և չի մեկնաբանում իրականացող գործընթացները:  

Իրենց աշխատության մեջ Ռ. Տաննենբաումը և Ռ. Շմիդտը  

առաջարկեցին ղեկավարման ոճի մեկնաբանության մեկ այլ մոտեցում, 

որը կախված է ղեկավարի իշխանության և ենթակաների 

գործողությունների ազատության հավասարակշռությունից [5, էջ 42]: 
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Նրանց տեսության մեջ ասվում է, որ կիրառելի ղեկավարման ոճն 

արտահայտում է 4 փոփոխականով և կախված է դրանցից` 

 ղեկավար – նրա անձը և նախընտրած ոճը, 

 ենթականեր–նրանց պահանջմունքները, հարաբերությունները 

և հմտությունները, 

 հանձնարարություն – աշխատանքի պահանջները և 

նպատակները, որ պետք է կատարել, 

 իրավիճակ – կազմակերպությունը, նրա արժեքները և 

կանոնները:  

Ղեկավարը` 

1. որոշում է ընդունում, 

2. «վաճառում է» որոշումը, 

3. գաղափարներ է առաջարկում և խնդրում է հարցեր տալ, 

4. առաջարկում է հանձնարարություն, որի հետ կարելի է 

չհամաձայնել, 

5. առաջարկներ է հավաքում և որոշում ընդունում, 

6. սահմանում է խնդրի իրականացման պայմանները և խնդրում է 

ենթակաների խմբին որոշում ընդունել, 

7. թույլ է տալիս  ենթականերին գործել որոշակի սահմաններում: 

 Հիմնվելով ինքնագնահատականի և ղեկավարման ոճի 

տեսական հայեցակարգերի վրա՝ մեր առջև դրել ենք հետևյալ 

նպատակը` բացահայտել ղեկավար անձի ինքնագնահատականի և 

ղեկավարման ոճի փոխազդեցության առանձնահատկությունները, 

որին համապատասխան առաջադրել ենք վարկած, ըստ որի՝ 

ենթադրվում է, որ բարձր ադեկվատ ինքնագնահատականի դեպքում 

ղեկավարներն ընտրում են դեմոկրատական ղեկավարման ոճը: 
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 Անձի ինքնագնահատականի ազդեցությունը ղեկավարման ոճի 

ընտրության վրա բացահայտելու նպատակով իրականացրել ենք 

փորձարարական հետազոտություն, որն անցակցվել է Հայաստանի 

Հանրապետության երկու նախարարություններում: Փորձարարական 

հետազոտությանն ընդգրկվել են 30 ղեկավար և նույն ղեկավարների 

վարչություններում աշխատող 150 ենթակա աշխատակիցներ` 

յուրաքանչյուր ղեկավարի 5 աշխատակից, ընդհանուր թվով` 180 

փորձարկվող:  

Փորձարարական հետազոտության իրականացման համար 

կիրառվել են իրար փոխլրացնող հետևյալ մեթոդները` դիտում, զրույց, 

թեստավորում: Ղեկավարների ինքնագնահատականի տեսակը և 

մակարդակը բացահայտելու նպատակով կիրառվել են «Ս. Ա. 

Բուդասսիի ինքնագնահատականի ուսումնասիրման» թեստը և «Անձի 

ինտեգրալ ինքնագնահատականի» թեստը: Ղեկավարման ոճը 

բացահայտելու նպատակով կիրառվել են «Ինքնագնահատման 

միջոցով ղեկավարման ոճի բացահայտման» և «Ենթակաների կողմից 

գնահատման միջոցով ղեկավարման ոճի բացահայտման» թեստերը:    

Դիտման միջոցով հնարավոր է դարձել գործնականում տեսնել 

ղեկավարների աշխատելաոճն ու նախընտրած ղեկավարման ոճը և 

դրանից կախված` ընդհանուր աշխատանքային գործունեության 

արդյունավետության մակարդակը: Փորձարկվող ղեկավարների հետ 

զրույցի արդյունքում պարզվել է, որ ղեկավարների մեծամասնությունը 

հակված է դեմոկրատական ղեկավարման ոճին, ինչի մասին նաև 

փաստում են իրենց ենթակաների կարծիքները և դիտարկումները: 

Ղեկավարները հանգում են այն կարծիքին, որ դեմոկրատական 

ղեկավարման ոճի կիրառումը նպաստում է առաջին հերթին 
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արտադրական բարձր ցուցանիշներին, կոլեկտիվի կողմից հարգված 

լինելուն, ինչպես նաև կոնֆլիկտների կանխարգելմանը, 

աշխատակիցների տեսակետները հաշվի առնելուն, հարկ եղած 

ժամանակ որոշ հանձնարարականները պատվիրակելուն և 

ենթակաների հանդեպ վստահություն արտահայտելուն:  

«Ս. Ա. Բուդասսիի ինքնագնահատականի ուսումնասիրման» 

մեթոդիկան կիրառվել է փորձարկվող ղեկավարների «իդեալական Ես-

ի» և «իրական Ես-ի» պատկերացումների մեջ մտնող անձնային 

որակների ռանգերի միջև կապի միջոցով ինքնագնահատականի 

մակարդակը բացահայտելու նպատակով:   

Տվյալ մեթոդիկայի արդյունքների վերլուծությունից պարզ է 

դարձել, որ փորձարկվող ղեկավարներից 80%-ի մոտ առկա է 

ադեկվատ բարձր ինքնագնահատական:  

«Անձի ինտեգրալ ինքնագնահատականի» մեթոդիկան կիրառվել է՝ 

նպատակ ունենալով բացահայտել` 

 փորձարկվող ղեկավարների ինքնագնահատականի 

մակարդակը, 

 ղեկավարների ինքնագնահատականի համապատաս-

խանությունը ենթակաների կողմից իրենց ղեկավարների ինքնա-

գնահատականի մակարդակի մասին ունեցած պատկերացումներին: 

Արդյունքների վերլուծությունից պարզ է դարձել, որ փորձարկվող 

ղեկավարների 50%-ի մոտ առկա է բարձր ինքնագնահատականի 

միտում, 40%-ն ունի ակնհայտ բարձր ինքնագնահատական և 10%-ի 

մոտ առկա է համարժեք ինքնագնահատական:  

«Անձի ինտեգրալ ինքնագնահատականի» մեթոդիկայի 

արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ենթակաների 
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պատկերացումներն իրենց ղեկավարների ինքնագնահատականի 

մակարդակին լիովին համապատասխանում են 37%, մասամբ 

համապատասխանում են` 20% և 43% չեն համապատասխանում, ընդ 

որում` 27%-ն ավելի բարձր է գնահատում իրենց ղեկավարների 

ինքնագնահատականը, իսկ 16%–ը` ավելի ցածր: 

Քանի որ արդյունքների մշակման հետևանքով ակնհայտ է դարձել, 

որ ենթակաները հիմնականում համարժեք (57%)  և ավելի բարձր (27%) 

գնահատականներ են տվել իրենց ղեկավարներին, կարող ենք գալ այն 

եզրահանգման, որ ղեկավարների մոտ բացահայտված 

ինքնագնահատականներն իսկապես ադեկվատ են: 

«Ինքնագնահատման միջոցով ղեկավարման ոճի բացահայտման» 

թեստը կիրառվել է փորձարկվող ղեկավարների որդեգրած ղեկա-

վարման ոճը բացահայտելու նպատակով: Տվյալ մեթոդիկան թույլ է 

տալիս բացահայտել նաև ղեկավարման ոճի արտահայտվածության 

աստիճանը` ցածր, միջին, բարձր:  

Արդյունքների վերլուծությունից  պարզ է դարձել, որ փորձարկվող 

ղեկավարների  60%-ի մոտ առկա է դեմոկրատական ղեկավարման 

ոճը, որից 40%-ի մոտ միջին արտահայտվածության մակարդակ է, իսկ 

20%-ի մոտ` բարձր, ինչպես նաև ղեկավարների 30%-ը նախընտրում է 

ավտորիտար ղեկավարման ոճ, որից 10%-ի մոտ բարձր մակարդակի 

արտահայտվածություն է, 10%-ի մոտ` միջին և մյուս 10%-ի մոտ` 

ցածր, և ղեկավարների մնացյալ 10%-ի մոտ ակնհայտ է լիբերալ 

ղեկավարման ոճը, ընդ որում` ցածր մակարդակի 

արտահայտվածության:   

«Ենթակաների կողմից գնահատման միջոցով ղեկավարման ոճի 

բացահայտման» թեստը կիրառվել է փորձարկվող ղեկավարների 
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որդեգրած ղեկավարման ոճի վերաբերյալ աշխատանքային կոլեկտիվի 

գնահատականի բացահայտման նպատակով: Թեստի արդյունքները 

վկայում են այն մասին, որ, ըստ փորձարկվող ենթակաների` իրենց 

ղեկավարների ղեկավարման ոճին տված գնահատականների միջին 

տվյալների, փորձարկվող ղեկավարների 70%-ի մոտ առկա է 

դեմոկրատական ղեկավարման ոճը: 

Ղեկավարի ինքնագնահատականի և ղեկավարման ոճի տվյալների 

համակարգային վերլուծության ադյունքում բացահայտվել է, որ 80% 

ադեկվատ բարձր ինքնագնահատական ունեցող ղեկավարներից 60%-

ը նախընտրում է դեմոկրատական ղեկավարման ոճը: 20% ոչ 

ադեկվատ ինքնագնահատական ունեցող ղեկավարների 70%-ը 

համապատասխանում է ավտորիտար ղեկավարման ոճին /տե՛ս, 

ստորև ներկայացված գծապատկերը/: Լիբերալ ղեկավարման ոճի և 

ինքնագնահատականի միջև կապը չի բացահայտվել, քանի որ մեր 

հետազոտության տվյալներով այն ընտրել են փորձարկվող 

ղեկավարների ընդհանուր թվից միայն 3-ը: 
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Իրականացնելով տեսական և փորձարարական հետազոտություն 

և ամփոփելով արդյունքները` կարող ենք գալ այն եզրահանգման, որ 

ադեկվատ բարձր ինքնագնահատական ունեցող ղեկավարներին 

աշխատակիցները գնահատում են հիմնականում համարժեք կամ 

ավելի բարձր, ինչպես նաև ադեկվատ բարձր ինքնագնահատականի 

դեպքում ղեկավարներն ընտրում են դեմոկրատական ղեկավարման 

ոճը:  

 Ամփոփելով տեսական և փորձարարական հետազոտության 

արդյունքները` կարող ենք եզրակացնել. 

 Ինքնագնահատականի հիմքում ընկած է «Ես»-

հայեցակարգը, որով պայմանավորված են ինքնագնահատականի 

ձևավորման և դրսևորման օրինաչափությունները: 

 Ադեկվատ բարձր ինքնագնահատական ունեցող 

ղեկավարներին աշխատակիցները գնահատում են հիմնականում 

համարժեք կամ ավելի բարձր: 

 Ղեկավարի ինքնագնահատականը և ղեկավարման ոճը 

փոխկապակված են. ադեկվատ բարձր ինքնագնահատականի դեպքում 

ղեկավարներն ընտրում են դեմոկրատական ղեկավարման ոճը: 

Եզրահանգումներից ելնելով՝ կարող ենք հանդես գալ հետևյալ 

գիտագործնական առաջարկություններով. 

 Ղեկավարների ընտրության գործընթացը 

կազմակերպելիս ախտորոշել նրանց ինքնագնահատականը և 

նախապատվություն տալ ադեկվատ բարձր ինքնագնահատական 

ունեցող անձանց: 

 Ղեկավարների մոտ ադեկվատ բարձր 

ինքնագնահատական ձևավորելու  նպատակով մշակել հատուկ 
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սոցիալ-հոգեբանական մարզումների ծրագիր և կազմակերպել 

դասընթացներ:  
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ԱՆՁԻ ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՈՃԻ 

ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հայրապետյան Ն. Ա. 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրանտ 

Հիմնաբառեր. ադեկվատ և ոչ ադեկվատ ինքնագնահատական, 

ինքնագնահատականի մակարդակ, ղեկավարում, ղեկավարման ոճ:  

Հոդվածում ներկայացված են անձի ինքնագնահատականի 

համարժեքության ու ընտրված ղեկավարման ոճերի առանձնա-

հատկությունների  սոցիալ-հոգեբանական հիմնահարցերը, մասնա-

վորապես հետազոտված են ինքնագնահատականի և ղեկավարման 

ոճի փոխկապակցվածության օրինաչափությունները: Ղեկավարների 

ընտրության գործընթացը կազմակերպելիս` ախտորոշել նրանց 

ինքնագնահատականը և նախապատվություն տալ ադեկվատ բարձր 

ինքնագնահատական ունեցող անձանց: Ղեկավարների մոտ ադեկվատ 

բարձր ինքնագնահատական ձևավորելու  նպատակով մշակել հատուկ 

սոցիալ-հոգեբանական մարզումների ծրագիր և կազմակերպել 

դասընթացներ:  

 

ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ НА ВЫБОР СТИЛЯ 

РУКОВОДСТВА 

Айрапетян Н. А. 

Магистр академии государственного управления РА 

Ключевые слова: адекватная и неадекватная самооценка, уровень 

самооценки, руководство, стиль руководства. 
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В данной статье представлены основные социально-

психологические задачи эквивалентности самооценки личности и 

особенностей выбранных стилей руководства, в частности исследованы 

закономерности взаимосвязи самооценки и стиля руководства. 

При организации процесса выбора руководителей диагностировать их 

самооценку и давать предпочтение личностям с адекватной высокой 

самооценкой.  

С целью формирования адекватной высокой самооценки у 

руководителей выработать специальную программу социально-

психологических тренингов и организовать курсы.  

 

THE INFLUENCE OF THE PERSON’S SELF-ESTEEM ON THE 

CHOICE OF MANAGEMENT STYLE  

Hayrapetyan N. A. 

Master of the Public Administration Academy of  the RA 

Keywords: adequate and inadequate self-esteem, level of the self-

esteem, management, management style. 

This article presents the main socio-psychological problems of 

equivalence of self-esteem and characteristics of selected management styles, 

particularly have been investigated the regularities of the interconnection 

between person’s self-esteem and management style. 
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At the organization of the process of selecting managers to diagnose their self-

esteem and give preference to personalities with adequate high self-esteem.  

With a view to the formation of an adequate high self-esteem at managers, to 

develop a special program of social and psychological trainings and organize 

courses.  
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Ղեկավարի հուզական ինտելեկտի ու հաղորդակցման 

կոմպետենտության ազդեցությունը կոլեկտիվի սոցիալ-հոգեբանական 

մթնոլորտի վրա 

Ղարախանյան Շուշան 

 

Դ. Գոուլմանի՝ «Հուզական ինտելեկտ»  գրքի լույսընծայումից 

հետո` 1995թ.-ին, տրվեցին մի շարք հարցերի պատասխաններ, որոնք 

ոչ մի ձևով նախկինում տրամաբանական հանգուցալուծում չէին 

գտնում: Մասնավորապես այն, թե ինչով է պայմանավորված այն 

հանգամանքը, որ բարձր ինտելեկտի գործակիցը՝ IQ-ն, (intelligence 

quotient) բավարար չէ, որ մարդը լինի հաջողակ և երջանիկ իր կյանքի 

բոլոր ոլորտներում: Բարձր ինտելեկտի գործակցի շնորհիվ անձը 

կարող է ընդունվել բուհ, բայց արդեն ոչ թե դրա, այլ հենց հուզական 

ինտելեկտի՝ EQ-ի, (emotional quotient) շնորհիվ է անձը կարողանում 

հաղթահարել դժվարությունները, որոնք առաջանում են միջանձնային 

հարաբերություններում: Բարձր ինտելեկտի ցուցանիշի շնորհիվ անձը 

կարող է հեշտությամբ հաղթահարել աշխատանքի  ընդունվելու 

համար անցկացվող հարցազրույցը, բայց այնպիսի երևույթներ, 

ինչպիսիք են աշխատակազմի մեջ ներթափանցելն ու աշխատանքային 

հարաբերություններ ստեղծելը՝ զարգացած հուզական ինտելեկտի 

շնորհիվ է: Հուզական ինտելեկտի կարևորագույն բաղադրիչներից է 

կոմպետենտ հաղորդակցումը, որի շնորհիվ ղեկավարն առավել 

որակյալ և արդյունավետ կառավարչական գործունեություն է 

ծավալում՝ կարողանալով հաղորդակցման ճիշտ ուղիներ գտնել 

տարբեր ոլորտի մասնագետների հետ: Եվ յուրաքանչյուր ղեկավար 

պետք է գիտակցի, որ առավել կարևոր բաղադրիչ է համարվում 
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կոլեկտիվի և ողջ աշխատանքային գործունեություն համար դրական 

սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտի ստեղծումը՝ հնարավորինս 

նպաստելով այդպիսի մթնոլորտի ձևավորմանն ու պահպանմանը: 

Սույն թեմայի ուսումնասիրությունը բավականին արդիական է 

հատկապես այն հասարակության համար, որտեղ օր օրի զարգանում է 

աշխատաշուկան, և յուրաքանչյուր կազմակերպություն ձգտում է 

բարձրացնել արտադրողականությունը և լինել մրցունակ: Այն կազմա-

կերպությունները, որոնց ղեկավարները ցանկանում են մրցունակ դիրք 

գրավել շուկայում, պետք է գիտակցեն, որ բացի բարձր ինտելեկտի 

ցուցանիշից կարևոր է ունենալ նաև զարգացած հուզական ինտելեկտի 

և կոմպետենտ հաղորդակցման ունակություններ, որոնք կապահովեն 

իրենց  աշխատակազմի դրական սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտի 

ձևավորումը: 

Ինտելեկտը, որը ծագել է լատիներեն   intellektus բառից, կազմված 

է մարդու կողմից դրսևորվող մի քանի ընդունակություններից, այն է` 

նոր իրավիճակներին հարմարվելու, նախկին փորձի հիման վրա 

սովորել կարողանալու, վերացական երևույթները ըմբռնելու ու 

հասկանալու, սեփական գիտելիքների միջոցով փոփոխություններ 

իրականացնելու ընդունակություններից: Ընդհանուր առմամբ այն իր 

մեջ ընդգրկում է մարդու բոլոր իմացական գործընթացները` 

զգայություն, ընկալում, մտածողություն, հիշողություն, 

երևակայություն: 

Ինտելեկտի զարգացումը պայմանավորվում է ժառանգական 

գործոններով և օնտոգենեզում այն շատ քիչ փոփոխության է ենթարկ-

վում, ինչպես նաև ձևավորման վրա ազդում են այնպիսի գործոններ, 

ինչպիսիք են ժառանգականությունը, քրոմոսոմային մուտացիաները, 
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ծնողների տարիքը, հղիության ընթացքում մոր թերսնումը և որոշակի 

ախտահարություններ, հակաբիոտիկների չարաշահումը, ալկոհոլի, 

ծխախոտի և թմրանյութերի օգտագործումը: 

Հույզ բառն առաջացել է լատիներեն emovere` գրգռել, ան-

հանգստացնել բառից: Հույզն արտահայտվում է կենսագործունեության 

ընթացքում անձնավորության վրա ազդող երևույթների ու 

իրադրությունների նկատմամբ վերաբերմունքի անմիջական 

սուբյեկտիվ ապրելու  ձևով [1 էջ 205-210]: 

Հուզական ինտելեկտն իր մեջ ներառում է հույզերը ճանաչելու, 

հասկանալու և դրանք կառավարելու ունակություն: Գոյություն ունեն 

հուզական ինտելեկտը մեկնաբանելու բազմաթիվ տարբերակներ, 

որոնց ընթացքում դրանք կապվում են նրա տարբեր հոգեբանական 

ենթակառույցների հետ: 

Հուզական ինտելեկտի փորձարարական հետազոտությունները 

սկիզբ են առել 1937թ-ից, երբ Ռ. Թորնդայքը հրատարակեց սոցիա-

լական ինտելեկտին նվիրված աշխատանք[6]: 

1940թ.-ին Դ. Վեքսլերը գրեց հոդվածների մի շարք, որոնք նվիրված 

էին անձի ինտելեկտուալ և ոչ ինտելեկտուալ բաղադիրչներին: Նա 

ընդգծում էր, որ ոչ ինտելեկտուալ բաղադրիչներն ավելի կարևոր դեր 

են խաղում մարդու կենսագործունեության և սոցիալական 

հարմարման համար, ինչն էլ հիմք էր այս ոլորտում կատարված 

հետագա հետազոտությունների համար [6]: 

1983թ.-ին Գ. Գարդների կողմից գրվեց մի հոդված, որը 

անդրադարձ էր կատարում ինտելեկտի բազմագործոնությանը [6]: 
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Այժմ անդրադառնանք հետազոտողների կողմից առաջ քաշած 

հիմնական դրույթներին, որոնք մեծ կարևորություն ունեցան գիտա-

կան այս ոլորտի զարգացման համար: 

Ջ. Մեյերը և Պ. Սելովյեն հուզական ինտելեկտը բնութագրում են 

հետևյալ 4 հիմնական բնութագրիչներով` [13] 

Հույզերն արտահայտելու և գնահատելու հստակություն: Մարդու 

ներքին և արտաքին աշխարհներում տեղի ունեցող կենսական 

կարևորության յուրաքանչյուր երևույթի համար հույզերը ահազանգեր 

են, հետևաբար շատ կարևոր է, որ անձը կարողանա հստակ ճանաչել 

ինչպես սեփական, այնպես էլ դիմացինների կողմից դրսևորվող 

հույզերը: Այս կարողությունը թույլ է տալիս մարդուն ճանաչել 

հույզերի ֆիզիկական և իմացական կողմերը, հասկանալ, թե ինչպես 

են դրանք դրսևորվում սեփական վարքի մեջ, օգտագործվում 

շրջապատողների կողմից: 

1. Հույզերի կիրառությունը մտավոր գործունեության մեջ: Այն, թե 

ինչպես է անձն իրեն զգում, շատ մեծ ազդեցություն է գործում, թե 

ինչպես է նա մտածում: Հույզերը ուշադրությունը կենտրոնացնում են 

մարդու համար կարևոր երևույթների վրա, նախապատրաստում են 

նրան որոշակի գործողությունների` արդյունքում ազդեցություն 

գործելով նրա մտածական գործընթացների վրա:  

2. Հույզերի գիտակցումը: Հույզերն առաջանում են պատահական 

իրադարձությունների հետևանքով, նրանք ծագում են որոշակի 

պատճառներով և փոփոխության են ենթարկվում  ըստ որոշակի 

օրենքների: Շնորհիվ այս ընդունակության մարդն ի զորու է հասկանալ 

սեփական հույզերի սկզբնաղբյուրը, դասակարգել դրանք, բացահայտել 

խոսքերի ու հույզերի միջև գոյություն ունեցող կապերը, մեկնաբանել 
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միջանձնային հարաբերություններում կարևոր նշանակություն 

ունեցող հույզերի բնույթը, հասկանալ բարդ կամ երկարժեք 

(ամբիվալենտ) հույզերը, գիտակցել մի հույզից մյուսին անցումը և 

տվյալ հույզի հետագա հնարավոր զարգացումը: 

3. Հույզերի կառավարումը: Քանի որ հույզերը որոշակի 

տեղեկատվության կրող են և ազդում են մարդու մտածողության վրա, 

ապա պետք է ուշադրություն դարձնել դրանց վրա մանավանդ այն 

ժամանակ, երբ անձը հայտնվում է որոշակի խնդրահարույց իրա-

վիճակում, ընդունում է որոշումներ և ընտրում է վարքաձևեր: Այսինքն՝ 

ստեղծվում են միմյանց հետ սերտորեն փոխկապակցված իմացական 

շղթաներ: Այդ իսկ պատճառով անձը պետք է կարողանա ընդունել 

սեփական հույզերը` անկախ այն հանգամանքից, թե  դրանք ցանկալի 

են իր համար, թեч ոչ, և դրանց հիման վրա կարողանա ստեղծել 

որոշակի վարքային ռազմավարություններ:  

Հուզական ինտելեկտի՝ մասնավորապես կառավարման 

համակարգում դրա ազդեցության վերաբերյալ բազմաթիվ հետա-

զոտություններ է կատարել և իր գիտական մոտեցումն է առաջ քաշել 

Դ. Գոուլմանը: Նրա կողմից ներկայացվել է հուզական ինտելեկտի 

մոդելը, ինչն արդիական է մինչև հիմա և հիմք է մի շարք 

հետազոտական մեթոդիկաների ստեղծման համար: [4] 

Դ. Գոուլմանն իր՝ «Հուզական լիդերություն» գրքում անդրադառ-

նում է ղեկավարի վարքային ռազմավարության հիմնական բաղադրիչ-

ներին՝ շեշտադրելով հատկապես հուզական ինտելեկտի 

զարգացվածությունը նրա մոտ, քանզի պարզ էր ու հասկանալի, որ 

միայն ինտելեկտի բարձր ցուցանիշով և իշխանությամբ լավ ղեկավար 

դժվար է դառնալ: Եվ այստեղ շեշտը դրվում էր հենց հուզական 
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ինտելեկտի և նրա բաղադրիչների վրա: Հեղինակն առանձնացնում էր 4 

հիմնական բաղադրիչներ, որոնք նույնպես բաժանում էր ենթա-

բաղադրիչների՝ արդյունքում ստանալով 16 գործոններ, որոնք բնութա-

գրում են, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հուզական ինտելեկտը, և 

ինչպիսին է այն ղեկավարը, ով այդ  որակների կրողն է [4]: 

Այսպիսով, այդ 16 գործոններն են` [4]  

Ինքնագիտակցություն: 

Հուզական ինքնագիտակցություն: Բարձր հուզական 

ինքնագիտակցություն ունեցող ղեկավարները սովորաբար ավելի շատ 

ուշադրություն են դարձնում իրենց ներքին զգացողութուններին և շատ 

լավ հասկանում են, թե իրենց յուրաքանչյուր հույզն ու զգացմունքը 

ինչպիսի հոգեբանական ազդեցություն են ունենում աշխատանքային 

ընդհանուր մթնոլորտի վրա: Նրանք շատ ճկունությամբ ընկալում են 

իրենց հիմնական արժեքները և հաճախ անգամ ինտուիտիվ 

մակարդակում կարողանում են ընտրել համապատասխան վարքաձև: 

Նրանք գրեթե միշտ կարողանում են լինել արդար և անկեղծ, 

կարողանում են բացահայտ խոսել իրենց զգացմունքների մասին և 

խորապես հավատում են իրենց գաղափարներին: 

Կայուն ինքնագնահատական: Կայուն ինքնագանահատական 

ունեցող ղեկավարները շատ լավ գիտակցում են իրենց հնարավորութ-

յունների սահմաններն ու ուժեղ և թույլ կողմերը: Այս ղեկավարները 

չեն խուսափում և գիտեն, թե երբ կարող են օգնություն խնդրել: Նրանք 

հստակ պատկերացնում են, թե իրենց որ թույլ որակների զարգացման 

վրա պետք է ուշադրություն դարձնել: 

Վերահսկողություն: 
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Ինքնավերահսկողություն: Սեփական ընդունակությունների ու 

կարողությունների հստակ գիտակցումը թուլ է տալիս ղեկավարին 

լիարժեք օգտագործել իր ուժեղ կողմերը: Ինքնավստահ ղեկավարները 

չեն խուսափում բարդություն ներկայացնող աշխատանքից, այլ 

հակառակը մեծ նախաձեռնությամբ հանձն են առնում դրա 

իրականացումը: 

Բացություն: Այն ղեկավարներն են, ովքեր բաց են իրենց և 

շրջապատողների հետ փոխհարաբերություններում, իրենց ներքին 

արժեքների հետ համերաշխության մեջ են գտնվում: Եվ 

զգացմունքների անկեղծ արտահայտումը նպաստում է բաց հարա-

բերություններ ստեղծելուն ու պահպանելուն: Այս ղեկավարներն 

ունակ են ընդունել իրենց սխալներն ու անհաջողությունները` 

չբարդելով դրանք այլ մարդկանց կամ հանգամանքների վրա: 

Հարմարվողականություն: Բարձր հարմարվողականություն 

ունեցող ղեկավարները հեշտությամբ են հաղթահարում աշխա-

տանքային տարբեր դժվարություններն ու իրենց ներկայացվող 

պահանջները` չվատնելով ավելորդ էներգիա ու պահպանելով 

կենտրոնացվածությունը: Նրանք ճկունություն են ցուցաբերում 

դժվարությունների հաղթահարելու և նոր իրավիճակներին 

հարմարվելու ժամանակ: 

Հաղթանակելու կամք: Դեպի հաղթանակն ուղղված կամք ունեցող 

ղեկավարները կողմնորոշվում են իրենց բարձր անձնային որակներով, 

որոնք ստիպում են իրենց մշտապես ինքնազարգանալ` բարձրացնելով 

ինքնաարդյունավետությունն ու նպաստելով նաև աշխատակիցների 

ադյունավետության բարձրացմանը: 
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Նախաձեռնողականություն: Բարձր նախաձեռնողականություն 

ունեցող ղեկավարները կարողանում են հեշտությամբ օգտագործել 

բարենպաստ իրավիճակներն ընդհանուր գործի համար, կամ կարող 

են հենց իրենք ստեղծել այդպիսի իրավիճակներ: Նրանք առանց 

տատանվելու կարող են խախտել կամ շրջանցել օրենքներն ու 

կանոնները, եթե դա անհրաժեշտ է աշխատանքի բարձր արդյունք 

ստանալու համար: Այս ղեկավարներին բնորոշ է լավատեսությունը, ով 

ցանկացած դժվարին իրավիճակից կարողանում է ելք գտնել, նա 

ստեղծված իրավիճակում տեսնում է ոչ թե սպառնալիք, այլ 

հնարավորություն: Այս ղեկավարները դրական են տրամադրված 

աշխատակիցների հանդեպ ու նրանցից ակնկալում են միայն 

ամենալավը: 

Սոցիալական նրբազգացություն: 

Ապրումակցում: Այն ղեկավարները, ովքեր կարողանում են 

հասկանալ դիմացինի հույզերն ու ապրումները, հեշտությամբ են 

հասկանում կոլեկտիվի ինչպես առանձին անդամների, այնպես էլ ողջ 

կոլեկտիվի չբարձրաձայնված խնդիրները, ինչը թույլ է տալիս նրանց 

հեշտությամբ հասկանալու կոլեկտիվում առկա խնդիրներն ու լուծել 

դրանք` նախքան կվերածվեն ավելի բարդ ու կոնֆլիկտային 

իրավիճակների: Ինչպես նաև այս որակը թույլ է տալիս ղեկավարին 

հեշտությամբ հասկանալ տարբեր սոցիալական շերտերի ու 

մշակույթների ներկայացուցիչներին: 

Գործնական տեղեկացվածություն: Գործնական տեղեկաց-

վածության որակն անհրաժեշտ է ղեկավարին, որպեսզի նա 

կարողանա պատկերացում կազմել կազմակերպության ողջ շարժի 

վերաբերյալ, ունենա քաղաքական խորաթափանցություն, կարողանա 
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բացահայտել սոցիալական կարևորագույն փոխհարաբերությունները 

և հասկանալ կառավարչական աստիճանակարգման նրբությունները: 

Հետևողականություն: Իրենց բնույթով հետևողական 

ղեկավարները կարողանում են կազմակերպության մեջ ստեղծել 

այնպիսի հոգեբանական մթնոլորտ, որի դեպքում, օրինակ,  հաճա-

խորդների հետ անմիջական շփման  մեջ մտնող աշխատակիցները 

կարողանան հեշտությամբ նրանց հետ ցանկալի փոխհարաբերութ-

յուններ  հաստատել ու պահպանել: Այս ղեկավարների համար շատ 

կարևոր է հաճախորդների բավարարվածությունը: 

Հարաբերությունների կառավարում: 

Ոգեշնչվածություն: Հեշտությամբ ոգեշնչվող ղեկավարները 

կարողանում են հեշտությամբ ներգրավել աշխատակիցներին նոր 

ծրագրի կամ գաղափարի շուրջ: Նրանք իրենց վարքով ու 

ոգևորվածությամբ, աշխատանքի մեջ եռանդով, ներգրավվածությամբ 

օրինակ են ծառայում մյուս աշխատակիցների համար` նրանց 

ընդգրկելով ընդհանուր նպատակի մեջ: 

Ազդեցիկություն: Մարդկանց վրա ներազդելու մեթոդները 

բազմազան են` խոսքի հնչերանգն ու բառերի ընտրությունը, ակտիվ և 

պասիվ լսողությունները, ասերտիվ վարքը, «ես» հաստատունների 

կիրառությունը, ժեստերը և մանիպուլյատիվ այլ հնարքներ: Այս 

հնարքների կիրառությունը թույլ է տալիս ղեկավարին ավելի ազդեցիկ 

ու համոզիչ լինել աշխատակիցների համար: 

Ինքնակատարելագործման հանարավորություն: Շատ կարևոր է 

ղեկավարի համար անհատական մոտեցում ցուցաբերելու և մշտապես 

աշխատակիցների կրթությամբ զբաղվելու որակը: Այս ղեկավարը 
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միշտ բաց է օգնելու և աջակցելու, ժամանակին և տեղին ճիշտ 

խորհուրդներով աշխատակիցների հետ կիսվելու համար:  

Փոփոխությունների ձգտում: Այն ղեկավարները, ովքեր 

կարողանում են աշխատանքային գործունեության մեջ փոփոխություն-

ների անհրաժեշտություն տեսնել, հեշտությամբ նաև դրանք իրա-

կանացնելու պատասխանատվություն վերցնում իրենց վրա: Նրանք 

կարողանում են հնացած սովորությունները մի կողմ դնել և ստեղծել 

նորը: 

Կոնֆլիկտների կառավարում: Ղեկավարի կարևորագույն 

որակներից է կոնֆլիկտային իրավիճակներում տարբեր կարծիքներ 

լսելու ու կողմերի պահանջները հասկանալու ունակությունը, ինչի 

արդյունքում ստեղծված կոնֆլիկտային իրավիճակները հմտորեն 

հարթվում են: Նրանք բաց են դիամցինի զգացմունքներն ու ապրում-

ները հասկանալու համար և կարողանալով կոնֆլիկտային 

իրավիճակում հատման կետեր գտնել` այդ էներգիան ուղղում են դեպի 

համընդհանուր նպատակ: 

Թիմային աշխատանք և համգործակցություն: Այն ղեկավարները, 

ում մասին կարող ենք ասել, որ թիմում լավ «խաղացողներ» են, 

կարողանում են կազմակերպության ներսում ընդհանրության 

մթնոլորտ ստեղծել և իրենք էլ օրինակ են ծառայում մարդկանց հետ 

հարաբերություններում՝ լինելով հարգալից, ընկերական ու 

պատասխանատու: Նրանք բոլորին կարողանում են ներգրավել բուն 

աշխատանքային գործունեության մեջ, ամրապնդում են բարոյական 

ոգին և միասնական թիմի զգացումը: Նրանք ժամանակ չեն խնայում 

մտերմիկ հարաբերություններ ստեղծելու ու պահպանելու համար` 

չսահմանափակվելով աշխատանքային ժամերի մեջ: 
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Այսպիսով, Դ. Գոուլմանը հուզական ինտելեկտի մեջ 

առանձնացնում է չորս հիմնական բաղադրիչները` ինքնագիտակցութ-

յունը, վերահսկողությունը, սոցիալական նրբազգացությունը և 

հարաբերությունների կառավարումը, որոնք հավասարապես մեծ 

ազդեցություն են ունենում հուզական ինտելեկտի զարգացվածության 

մակարդակի վրա: 

Եթե փորձենք ընդհանրացնել, ապա կտեսնենք, որ հեղինակների 

կողմից առաջարկված հուզական ինտելեկտի բաղադիրչներն այնքան 

էլ չեն տարբերվում մեկը մյուսից և բոլորն էլ ուղղված են ինչպես 

սեփական, այնպես էլ ուրիշների հույզերի ու զգացմունքների հասկա-

նալուն,  ճանաչելուն ու կառավարելուն: Եվ այն պատասխանատու է. 

1. Աշխատանքային հաջողությունների, 

2. Ֆիզիկական առողջության, 

3. Մտավոր առողջության, 

4. Փոխհարաբերությունները պահպանելու  համար: 

Հարկ է նշել, որ հուզական ինտելեկտը կարելի է զարգացնել: 

Հաղորդակցումը մարդկային գործունեության անբաժանելի մասն 

է, առանց որի անհնար է կառուցել փոխհարաբերություններ, կազմա-

կերպել աշխատանքային գործունեությունը, պլանավորել և հասնել 

դրված նպատակներին: Կարևոր է նաև, թե ինչպես է կառուցվում 

հաղորդակցման գործունեությունը, ովքեր են հաղորդակցվող կողմերը, 

ինչպիսի նպատակներ ունեն նրանք, ինչպիսի էթնիկական և սոցիալ-

մշակութային արժեքներ ունեն և այլն [11]: 

Հաղորդակցման կարևոր բաղադրիչ է կոմպետենտությունը, որը 

հատկապես մեծ նշանակություն ունի այն մասնագետների համար, 
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ովքեր աշխատում են «մարդ-մարդ» աշխատանքային հարա-

բերություններում: 

Կոմպետենտ հաղորդակցումն անհրաժեշտ է հատկապես 

ղեկավարներին, ում մոտ այն ենթադրում է որոշակի հմտությունների 

առկայություն: Այդպիսի հմտություններ առաջարկել է Գ. Բորոզդովան՝ 

[3] 

1. Նախատեսվող հաղորդակցման իրադրությունը, սոցիալ-հոգե-

բանական մթնոլորտը կանխատեսելու  ունակություն, 

1. Շփման գործընթացի ճիշտ ծրագրավորում` հիմնվելով նրա 

սոցիալ-հոգեբանական բաղադրիչի վրա` ելնելով հաղորդակցման 

իրադրության  յուրօրինակությունից, 

2. Կարողանալ «գոյատևել», հաղորդակցման իրավիճակի սոցիալ-

հոգեբանական մթնոլորտում,  

3. Հաղորդակցման գործընթացն օգտագործել սոցիալ-հոգե-

բանական կառավարում իրականացնելու համար: 

Այլ կերպ ասած, կառավարչական գործունեության մեջ 

հաղորդակցության կոմպետենտությունը ղեկավարից պահանջում է 

միջանձնային փոխհարաբերությունների հիմնական գիտելիքների, 

կանոնների ու հմտութունների իմացություն, հարմարվողականութ-

յուն, շփման հմտությունների ազատ տիրապետնում, ճկունություն և 

իրատեսական մոտեցում հոգեբանական դիրքորոշումների 

ընտրության ժամանակ, հաղորդակցության ընդունակությունների, 

կարողությունների ու ունակությունների ձեռքբերում: Այս որակը 

ղեկավարի համար շատ կարևոր է և ղեկավարման հմտությունների 

ճիշտ դրսևորման ժամանակ ենթադրում է համակարգային 

ամբողջություն [3]: 



136 

 
 

 

Ենթակաների հետ շփման ժամանակ շատ կարևոր են ղեկավարի 

կողմից ընտրված բառերը, ձայնի համապատասխան հնչերանգը, 

զրուցակցի տեսակետին հարմարվելու ունակությունը, ինչը թույլ կտա 

նրան համոզել դիմացինին իր տեսակետի ճշտության մեջ: Այդ իսկ 

պատճառով կարևորվում է ղեկավարի` հաղորդակցման իրադրութ-

յունում ճիշտ կանխատեսելու ունակությունը: Իրավիճակային 

կանխատեսումը  ձևավորվում է իրավիճակի վերլուծության ընթաց-

քում, որտեղ անհրաժեշտ է շփումը կազմակերպել գործընկերների 

հաղորդակցական դիրքորոշումների, միջանձնային փոխհարաբերութ-

յուններին ներգրավվածության, շփման ձևի հուզական գնահատման 

մակարդակներում [9]: 

Արդեն բազմիցս անդրադարձել ենք այն հարցին, թե որքանով է 

կարևոր ղեկավարի զարգացած հուզական ինտելեկտի առկայությունը, 

զգայական հմտությունների ու կոմպետենտ հաղորդկացության 

փոխկապվածության առկայությունը կառավարչական գործունեության 

մեջ: Ըստ այդմ կարող ենք առանձնացնել որոշակի գործընթացներ, 

որոնք հիմք են որոշ անձնային որակների զարգացման համար` [10] 

Նույնականացումը` որպես հաղորդակցական գործընթաց, 

նշանակում է «ձուլում» դիմացինի հետ: Այսինքն՝ անձն իրեն 

պատկերացնում է դիմացինի փոխարեն, փորձում է հասկանալ նրա 

ապրումներն ու հույզերը նրա իսկ անձնային «տարածք»-ից: Նույնա-

կանացման հետ սերտորեն կապված են դեցենտրացիայի ու պրոյեկ-

ցիայի գործընթացները: 

Դեցենտրացիայի ժամանակ անձը պայմանականորեն 

հրաժարվում է սեփական «ես»-ից և որպես նույնականացման կենտրոն 

ընդունում է դիմացինի «ես»-ը: 
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Պրոյեկցիայի դեպքում դիմացինին անձի կողմից վերագրվում են 

հենց իրեն բնորոշ որակներ: 

Ապրումակցման ժամանակ անձը կարողանում է հասկանալ 

դիմացինի հույզերն ու զգացմունքները, դրանց առաջացման հիմքերն 

ու մեխանիզմները: Որպես արդյունք նրա համար ավելի դյուրին է  

վարքաձևի ու հաղորդակցման ոճի ընտրությունը; 

Ռեֆլեքսիայի շնորհիվ անձը կարողանում է կողքից դիտել 

սեփական «ես»-ը շփման ու հաղորդակցման ժամանակ, ինչը թույլ է 

տալիս նրան հասկանալ, թե ինքն ինչպես է ընկալվում 

շրջապատողների կողմից` արդյունքում նրա համար տեսանելի են 

դառնում հաղորդակցման ընթացքում իր կողմից թույլ տված 

սխալները: 

Խմբի սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտն իրենից ներկայացնում է 

խմբային հոգեվիճակ, որը պայմանավորված է տվյալ խմբի կենսա-

գործունեության յուրահատկություններով: Դա հուզականի ու իմա-

ցականի յուրօրինակ ձուլում է՝ դիրքորոշումների, հարաբերություն-

ների, տրամադրությունների, խմբի անդամնեի կարծիքների և այլն [2]:  

«Հոգեբանական մթնոլորտ» հասկացությունը տարբեր ձևով է 

մեկնաբանվում հոգեբանական և կառավարչական գործունեությամբ 

զբաղվող գիտնականների կողմից: Սակայն այդ բոլոր մեկնա-

բանությունների մեջ կա մեկ բնորոշ գիծ` բոլոր տեղերում խոսքը գնում 

է կազմակերպչական միջավայրի հետ անհատի փոխհարա-

բերությունների մասին [5, էջ 370-375]: 

Կոլեկտիվի սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտի ձևավորման մեջ 

կարևոր դեր է խաղում ղեկավարը: Ցանկացած ղեկավար 

հետաքրքրված է, որ իր ենթակաները բարձր աշխատանքային ցուցա-
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նիշներ գրանցեն: Եթե կոլեկտիվում տիրում է անբարենպաստ սոցիա-

լական կամ բարոյական մթնոլորտ, կադրերի հոսունությունը մեծ է, 

առկա են աշխատանքը բաշխելու հետ կապված բողոքներ և դժգոհութ-

յուններ, ապա փոխհարաբերությունների հարցը պետք է 

առաջնակարգ դիրք գրավի:   

Ղեկավարը պետք է ուշադրություն դարձնի հետևյալ փաստերի 

վրա՝ [7 Էջ 36-109] 

Կադրերի ընտրություն: Յուրաքանչյուր ղեկավարի համար 

կարևոր են ենթակաների մասնագիտական որակներն ու հմտութ-

յունները: Սակայն կադրերի ընտրության ժամանակ պետք է 

ուշադրություն դարձնել նրանց հոգեբանական պատկերներին: Եթե 

աշխատակցի մոտ դիտվում են այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են ժլա-

տությունը, ագրեսիվությունը, բարձր ինքնագնահատականը, ապա 

դրանք  կարող են կոնֆլիկտների պատճառ դառնալ կոլեկտիվում: 

Հետաքրքրվածություն աշխատակցի աշխատանքային արդյունք-

ներով: Աշխատանքի արդյունավետության առաջին գրավականը 

աշխատակցի հետաքրքրված լինելն է իր աշխատանքով և ձգտումը 

հասնել առավելագույն արդյունքների աշխատանքի մեջ: Աշխա-

տակիցը պետք է արձակուրդի, նյութական խրախուսանքների, 

կարիերայի աճի, կատարելագործման և ուսուցման հնարավորություն 

ունենա: 

Աշխատանքի պայմանները: Աշխատանքային անբարենպաստ 

պայմանները կարող են ազդել աշխատանքային հոգեբանական 

մթնոլորտի վրա: Աղմուկը, աշխատավայրի վատ տեխնիկական 

պայմանները, վատ սանիտարահիգիենիկ պայմանները, կարող են 

աշխատակիցների լարվածության պատճառ դառնալ: 
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Ղեկավարի դերը կոլեկտիվում:  Այն ղեկավարները, ովքեր 

վերապահորեն են մոտենում իրենց աշխատակիցներին, որպես կանոն, 

հանգում են կոլեկտիվի անարդյունավետ աշխատանքի: Առավել 

արդյունավետ է համարվում ղեկավարի ժողովրդավարական ոճը, երբ 

աշխատողը չի վախենում սխալվելուց, հարցնելուց, իրեն չեն 

ներկայացվում գերպահանջներ: 

Քանի որ սույն գիտահետազոտական աշխատանքի նպատակն է 

բացահայտել ղեկավարի հուզական ինտելեկտի և հաղորդակցման 

կոմպետենտության ազդեցությունը կոլեկտիվի սոցիալ-հոգեբանական 

մթնոլորտի ձևավորման վրա, ուսումնասիրել ենք 22 կազմա-

կերպություննրի (պետական) 30 ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող 

(բաժնի վարիչներ, տնօրեններ) անձանց հուզական ինտելեկտի և 

հաղորդակցման կոմպետենտության ցուցանիշները և նրանց 

կոլեկտիվների՝ ընդհանուր հաշվով 176 ենթակաների սոցիալ-

հոգեբանական մթնոլորտները բնութագրող ցուցանիշները: Փոր-

ձարարական հետազոտության համար կիրառվել է թեստավորման 

մեթոդը: 

Տեսական վերլուծության արդյունքում բացահայտեցինք, որ մեր 

հետազոտության նպատակի համար առավել արդյունավետ է հետևյալ 

մեթոդիկաների ընտրությունը: 

Ղեկավարի հուզական ինտելեկտը չափելու համար ընտրել ենք Ն. 

Հոլի «Հուզական ինտելեկտ»-ի ախտորոշման մեթոդիկան [12, Էջ 202-

216]: 

Ղեկավարի հաղորդակցման կոմպետենտությունը չափելու համար 

օգտագործել ենք Վ. Վ. Սինյավսկիի և Վ. Ա. Ֆեդորոշինի 
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«Հաղորդակցական և կազմակերպչական հակումներ» (КОС)  մեթոդի-

կան [12, Էջ 202-216]: 

Կոլեկտիվի սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտն ուսումնասիրելու 

համար օգտագործել ենք Ստոլյարենկոյի կողմից առաջարկված 

մեթոդիկան, որը նախատեսված է աշխատակազմի սոցիալ-

հոգեբանական մթնոլորտի ուսումնասիրության համար [8 Էջ 601-603]: 

Մեր հետազոտության արդյունքում ստացված ցուցանիշների միջև 

առկա փոխկապցվածությունը առավել տեսանելի դարձնելու համար 

օգտվել ենք հետազոտության վիճակագրական վերլուծության 

բանաձևերից: Համոզվելու համար, որ հետազոտվող շարքերը կարող 

ենք դիտարկել որպես պարամետրիկ շարքեր, տվյալները ստուգեցինք 

Կոլմագարով-Սմիրնով թեստի միջոցով: Ելնելով այս թեստի արդյունք-

ներից՝ ղեկավարի հուզական ինտելեկտի, հաղորդակցման 

կոմպետենտության և կոլեկտիվի սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտն 

ուսումնասիրող թեստերի արդյունքների միջև կոռելացիոն կապերը 

կարող ենք ստուգել Պիրսոնի սանդղակով: 

Ելնելով կատարված հետազոտության արդյունքների վերլուծութ-

յունից՝ ստացել ենք հետևյալ պատկերը: 

Ղեկավարներից 70%-ի (21 ղեկավար) հուզական ինտելեկտի 

ցուցանիշները  միջին են՝ այսինքն միավորները տատանվում են 40-69 

ցուցանիշների շրջանակներում: Սա նշանակում է, որ այս ղեկավար-

ները միշտ չէ, որ կարողանում են հասկանալ թե՛ իրենց, թե՛ իրենց 

ենթակաների հույզերն ու զգացմունքները, երբեմն դժվարությամբ են 

կարողանում կառավարել սեփական հույզերը, ինչն անկասկած իր 

դրսևորումը կարող է ունենալ կոլեկտիվի սոցիալ-հոգեբանական 

մթնոլորտի վրա: Երբեմն նրանց ինքնամոտիվացիան կարող է թույլ 
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լինել՝ պատճառ հանդիսանալով նաև կոլեկտիվի անդամների թույլ 

մոտիվացվածության համար: Դիմացինների հույզերի բացահայտման 

և ապրումակցման ունակության ոչ բավարար զարգացվածությունը 

կարող է ղեկավարների և նրանց ենթակաների միջև չհասկաց-

վածության և կոնֆլիկտների պատճառ դառնալ: Միևնույն ժամանակ 

ղեկավարների մոտ հաղորդակցման կոմպետենտությունը և կազմա-

կերպչական հմտությունները նույնպես զարգացվածության միջին 

ցուցանիշներ ունեն, ինչը նշանակում է, որ նրանց համար դժվար չէ 

հաղորդակցման մեջ կոմպետենտ լինել՝ այսինքն կարողանալ ճիշտ 

բառեր և արտահայտություններ օգտագործել, որոնք արդյունա-

վետորեն կանդրադառնան ենթակաների հետ հարաբերություններում 

և կհարթեն կոնֆլիկտային իրավիճակները՝ նպաստելով կոլեկտիվի 

կայուն սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտի ստեղծմանը: Եվ ինչպես 

երևում է կոլեկտիվի սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտի ուսումնա-

սիրության արդյունքներից, որտեղ միավորները տատանվում են 21-24, 

նշանակում է, որ այս ղեկավարների ենթակայության տակ գտնվող 

կոլեկտիվների սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտը քիչ անկայուն են, 

այսինքն այստեղ կարող են երբեմն դիտվել չհասկացվածություն թե՛ 

ղեկավարների, թե՛ աշխատակիցների կողմից, սակայն այդ երևույթ-

ները տևական չեն և գրեթե չեն ազդում աշխատանքային գործունեութ-

յան արդյունքի վրա:  

Ղեկավարներից 13.4%-ի (4 ղեկավար) հուզական ինտելեկտի 

ցուցանիշները ցածր են, այսինքն՝ միավորները 39-ից ցածր են: Սա 

նշանակում է, որ այս ղեկավարները հիմնականում դժվարությամբ են 

հասկանում թե՛ սեփական,  թե՛ իրենց ենթակաների հույզերն ու զգաց-

մունքները, արդյունքում դժվարություն է առաջանում նաև դրանք 
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կառավարելու ժամանակ, ինչը հաճախ կարող է պատճառ  լինել 

կոնֆլիկտային իրավիճակներ ստեղծելու համար: Եվ քանի որ  

հաղորդակցման կոմպետենտությունը և կազմակերպչական հմտութ-

յունները նույնպես ցածր միավորներ ունեն, այսինքն տատանվում են 

0,10-ից 0,65-ի շրջանակներում, ինչը նշանակում է, որ հաղորդակցման 

ժամանակ նրանք նույնպես հաճախակի խնդիրներ կարող են ունենալ՝ 

այն է չկարողանալ ճիշտ բառերով և արտահայտություններով 

ձևակերպել սեփական մտքերը, չհասկացվածության տեղիք տալով: 

Այս ամենը տեսանելի է դառնում  նրանց անմիջական ղեկավարության 

տակ գտնվող կոլեկտիվների սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտների 

հետազոտության ցուցանիշների վրա, քանզի կոլեկտիվիների սոցիալ-

հոգեբանական մթնոլորտի միջին թվաբանականները տատանվում են 

16,3-ից 20, ինչը նշանակում է, որ այս կոլեկտիվներում սոցիալ-

հոգեբանական մթնոլորտները անկայուն են: Այստեղ հաճախակի 

կարող են լինել վեճեր և կոնֆլիկտներ, որոնք բացասաբար կարող են 

ազդել աշխատանքային գործունեության վրա: 

Ղեկավարներից միայն 16.6%-ի (5 ղեկավար) մոտ է հուզական 

ինտելեկտի զարգացվածության ցուցանիշը բարձր, այսինքն 

ցուցանիշները դրսևորվել  են 70 և ավելի միավորների շրջանակներում: 

Սա նշանակում է, որ այս ղեկավարները շատ հեշտությամբ 

կկարողանան հասկանալ և ճանաչել թե՛ սեփական, թե՛ իրենց 

կոլեկտիվների անդամների հույզերն ու զգացմունքները: Նրանց 

ինքնամոտիվացիան բարձր է, ինչը կնպաստի նաև աշխատակիցների 

մոտիվացիայի բարձրացմանը: Այս ղեկավարները հեշտությամբ 

կկարողանան կառավարել իրավիճակային անցանկալի հույզերն ու 

զգացմունքները՝ կարողանալով ստեղծել համագործակցային միջա-
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վայր ենթակաների հետ: Զարգացած հուզական ինտելեկտի հետ 

միասին այս ղեկավարների մոտ դրսևորվում են նաև կոմպետենտ 

հաղորդակցման և կազմակերպչական հմտությունների բարձր 

ցուցանիշներ, ինչի շնորհիվ նրանք կկարողանան արդյունավետ 

բանակցություններ և գործնական զրույցներ վարել, դա դրսևորվում է 

կոմպետենտ հաղորդակցման և կազմակերպչական հմտությունները 

չափող մեթոդիկայի արդյունքում ստացված տվյալների ժամանակ, այն 

է՝ 0.66-ից միչև 1, ինչը բարձր ցուցանիշ է: Արդյունքում այս 

ղեկավարների ենթակայության տակ գտնվող կոլեկտիվների սոցիալ-

հոգեբանական մթնոլորտը չափող մեթոդիկայի տվյալներից ելնելով, 

այն է՝ 25-26, ինչը նշանակում է, որ սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտը 

այս կոլեկտիվներում կայուն է, կարող ենք ասել, որ ղեկավարների 

զարգացած հուզական ինտելեկտը, կոմպետենտ հաղորդակցման 

հմտություններն ու կազմակերպչական ունակությունները կարող էին 

նպաստել կոլեկտիվում կայուն սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտ 

ստեղծելուն: 

Սակայն երբեմն հուզական ինտելեկտի և հաղորդակցման 

կոմպետենտության ցուցանիշները կարող են տարբերվել միմյանցից: 

Այսինքն այս երկու հատկությունները կարող են զարգացման տարբեր 

ցուցանիշներ ունենալ, ինչը կարելի է տեսնել հիստոգրամ 1-ում 

ներկայացված տվյալներում: Բայց քանի որ այս երկու բաղադրիչները 

փոխկապակցված են իրար հետ, ապա նույնիսկ դրանց ցուցանիշների 

տարբերության դեպքում այդ ղեկավարների կոլեկտիվների սոցիալ-

հոգեբանական մթնոլորտի ցուցանիշները գրեթե փոփոխության չեն 

ենթարկվում: 
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Այսպիսով՝ ղեկավարի հուզական ինտելեկտը և հաղորդակցման 

կոմպետենտությունն ազդում է կոլեկտիվի սոցիալ-հոգեբանական 

մթնոլորտի ձևավորման վրա:  

 
Հիստոգրամ 1. 

Ղեկավարների հուզական ինտելեկտի, հաղորդակցման ու 

կազմակերպչական հմտությունների փոխկապակցվածություն 
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Հիստոգրամ 2 

Կոլեկտիվների քանակը ըստ սոցիալ-հոգեբանական 

կայունության 

Այսպիսով՝ ուսումնասիրելով հուզական ինտելեկտի, 

հաղորդակցման կոմպետենտության և կոլեկտիվի սոցիալ-

հոգեբանական մթնոլորտը ձևավորող գործոնների տեսական հիմքերը, 

ինչպես նաև 22 պետական կազմակերպությունների կոլեկտիվների 

սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտները և ստացված արդյունքները 

համեմատելով նրանց ղեկավարների հուզական ինտելեկտի ու 

հաղորդակցման կոմպետենտության զարգացվածութ-յան 

ցուցանիշների հետ՝ եկանք հետևյալ եզրակացության՝ 

1. Կոլեկտիվի սոցիալ-հոգեբանական դրական մթնոլորտ 

ձևավորելուն նպաստում են ղեկավարի զարգացած հուզական 
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ինտելեկտի ցուցանիշի, կոմպետենտ հաղորդակցման և կազմա-

կերպչական հմտությունների առկայությունը, 

2. Ղեկավարի հուզական ինտելեկտը և հաղորդակցման 

կոմպետենտությունն ազդում են կոլեկտիվի սոցիալ-հոգեբանական 

մթնոլորտի ձևավորման վրա: 

Ելնելով սույն աշխատանքի տեսական և հետազոտական 

վերլուծություններից ստացված արդյունքներից՝ կարող ենք առաջ 

քաշել հետևյալ առաջարկությունները՝ 

1. Կադրերի ընտրության ժամանակ հաշվի առնել նաև թեկնածուի 

հուզական ինտելեկտի զարգացվածության աստիճանը, քանի որ այն 

մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ կոլեկտիվի սոցիալ-հոգեբանական 

մթնոլորտի ձևավորման համար, 

2. Թափուր պաշտոնի համար կազմել համապատասխան 

աշխատանքային և մասնագիտական որակներ ներառող պրոֆեսիո-

գրամա և պսիխոգրամա, որոնց մեջ կարևոր տեղ կհատկացվի նաև 

հուզական ինտելեկտի բաղադրիչներին, 

3. Աշխատանքի արդյունավետությունն ապահովելու համար 

ցանկալի է, որ որոշակի ժամանակահատվածը մեկ կոլեկտիվի 

անդամների և ղեկավարների կողմից իրականացվի գնահատում՝ 

գնահատման տարբեր սանդղակների միջոցով (360º և այլն), 

4. Կոլեկտիվի սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտը բարելավելու 

նպատակից ելնելով՝ ցանկալի է, որ ղեկավարները ժամանակ առ 

ժամանակ մասնակցեն հուզական ինտելեկտի զարգացման 

դասընթացների ու թրեյնինգների, 

5. Կոլեկտիվի սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտի բարելավման 

նպատակից ելնելով՝ ցանկալի է, որ ղեկավարները ժամանակ առ 
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ժամանակ մասնակցեն կոմպետենտ հաղորդակցման հմտությունների 

զարգացնող թրեյնինգների և դասընթացների: 

 

Գրականության ցանկ 

1. Գրիգորյան Վ. Հ., Հոգեֆիզիոլոգիա, Երևան 2007թ., 365 էջ (205-

210 Էջ): 

2. Ղարախանյան Շ. Վ., Ղեկավարի հուզական ինտելեկտի 

ազդեցությունը կոլեկտիվի սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտի վրա: 

«ՀՀ սահմանամերձ գոտու ազգաբանակչության հոգեբանամանակա-

վարժական հիմնախնդիրները » միջբուհական հանրապետական 

գիտաժողովի նյութերի ժողովածու:- Վանաձոր «ՍԻՄ» տպագրություն, 

2015թ., էջ 327-332  

3. Бороздина Г. В., Психология делового общения. М., 2004. 

4. Гоулман Д., Бояцис Р., Макки Э., Эмоциональное лидерство. 

Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта. 

М. Альпина Бизнес Букс, 2005г. (12-18, 24-25, 332 Էջ) 

5. Крылов В. В., Психология М. 2007 г. 912 с. (370-375, 410-415 Էջ) 

6. Лемберг Б., Эмоциональный интеллект: как разум общается с 

чувствами, СПБ, 2003г., 160 с. (7-74 Էջ) 

7. Морозова Г., Психологическое сопровождение организаций и 

персоналa. СПБ, 2006г., 36-109с. 

8. Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Л. Д. Столяренко. 

Изд-е 5-ое Растов на/Д 2004г., 704 с. 601-603 

9. Панфилова А. П., Деловая коммуникация в профессиональной 

деятельности. СПб., 2001 

10. Панкратов В. Н., Психотехнология управления людьми. М., 2001. 
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11. Рубинштейн С. Л., основы психологии, СПБ 2002г. 720 с. 

12. Социальный интеллект: теория, измерение, исследования. Под 

ред. Д. В. Люсина, Д.В.Ушакова. - М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2004. 

13. R. Bar-On Emotional and social intelligence: Insights from the 

Emotional Quotient Inventory // R. Bar-On, J.D.A. Parker (eds.). Handbook 

of emotional intelligence. San Francisco: Jossey-Bass, 2000. P. 363–388.  

 

Ղարախանյան Շ. Վ. 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրանտ 

Հիմնաբառեր: Հուզական ինտելեկտ, հաղորդակցման 

կոմպետենտություն, ղեկավար, կոլեկտիվ, սոցիալ-հոգեբանական 

մթնոլորտ: 

Սույն հոդվածը հիմնված է 22 պետական կազմա-

կերպությունների 30 ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց 

հուզական ինտելեկտի ու հաղորդակցման կոմպետենտության և 

նրանց կոլեկտիվների սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտների 

ուսումնասիրության արդյունքների վերլուծության վրա: Ելնելով 

ստացված արդյունքների վերլուծությունից՝ առաջ ենք քաշել հետևյալ 

գիտագործնական առաջարկությունները: Պետք է ղեկավար պաշտոնի 

հավակնորդ կադրերի ընտրության ժամանակ հաշվի առնել նաև 

թեկնածուների հուզական ինտելեկտի զարգացվածության աստիճանը: 

Թափուր պաշտոնների համար կազմել համապատասխան 

աշխատանքային և մասնագիտական որակներ ներառող 

պսիխոգրամա, որի մեջ կարևոր տեղ կհատկացվի նաև հուզական 

ինտելեկտի բաղադրիչներին: Աշխատանքի արդյունավետությունն 
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ապահովելու համար ցանկալի է, որ որոշակի ժամանակահատվածում 

մեկ կոլեկտիվի անդամների և ղեկավարների կողմից իրականացվի 

գնահատում տարբեր գնահատման սանդղակների միջոցով (360º և 

այլն): Կոլեկտիվի սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտի բարելավման 

նպատակից ելնելով՝ ցանկալի է, որ ղեկավարները ժամանակ առ 

ժամանակ մասնակցեն հուզական ինտելեկտն ու հաղորդակցման 

հմտությունները զարգացնող թրեյնինգների և դասընթացների: 

 

Влияние эмоционального интеллекта и коммуникативной 

компетентности на социально психологическую климат коллектива 

Караханян Ш.В. 

Магистр Академии  

государственного управления РА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эмоциональный интеллект, 

коммуникативная компетентность, социально-психологический климат, 

руководитель, коллектив. 

В статье рассматриваются вопросы воздействия эмоционального 

интеллекта и коммуникативной компетентности руководителя на 

социально-психологический климат коллектива. Статья основана на 

анализе исследования результатов эмоционального интеллекта и 

коммуникативной компетентности, а также социально-

психологического климата коллективов 30-и руководящих лиц 22-х 

государственных учреждений. Основываясь на анализе полученных 

результатов мы выдвигаем следующие научно-практические  

предложения. При отборе персонала на руководящие должности 

учитывать степень развитости эмоционального интеллекта кандидата. 

Для кандидатов вакантных руководящих должностей составить 
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психограму, в которой важное место займет компонент эмоционального 

интеллекта. Для обеспечения эффективности работы желательно 

периодически организовывать оценку работы руководителей и 

работников, используя разные опросники, например метод 360 градусов 

и т.д. Основываясь на задачу по улучшению социально-

психологического климата в коллективе, желательно, чтобы 

руководители время от времени посещали специальные курсы по 

развитию эмоционального интеллекта и коммуникативной 

компетентности.  

 

 The impact of leader's emotional intelligence  and communicative 

competence to the socio - psychological climate of the collectiv 

Gharakhanyan Sh. V. 

Master student 

Public Administration Academy of the RA 
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ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՄՈՏԻՎԱՑՆՈՂ և 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՐՁՐԱՑՆՈՂ ԳՈՐԾՈՆ

 Գայանե Մարտիրոսյան 

 

Կազմակերպչական կամ կորպորատիվ նույնականցման 

ուսումնասիրությունը համեմատաբար նոր երևույթ է, և դրա շուրջ 

տարվող հետազոտություններն ակտիվացել են հատկապես XX-րդ 

դարի վերջերին: Հետազոտությունների գերակշռող մասը պատկանում 

է  արևմտյան տեսաբաններին: Դրանք պայմանականորեն կարելի է 

բաժանվել  մի քանի փուլերի, որոնցից յուրաքանչյուրին բնորոշ է 

հարցի դիտարկումը տարբեր տեսանկյուններից: Առաջին անգամ 

կորպորատիվ նույնականացում եզրույթը  օգտագործվել է երկրորդ 

համաշխարհային պատերազմից հետո Գորդոն Լիպինկոտի կողմից 

/Լիպպինկոտ և Մարգուլիես կազմակերպության հիմնադիր/, որպեսզի 

առանձնացնի իրենց կազմակերպության դիզայնը մյուս 

կազմակերպություններից [10; էջ 66-67]:   

 Սկզբնապես կորպորատիվ նույնականացումը հոմանիշ էր 

կազմակերպության արտաքին տեսքի, լոգոտիպի, դիզայնի հետ: Այս 

շրջանում առաջ քաշվեցին մի շարք մոտեցումներ՝ կապված 

կազմակերպության կորպորատիվ իմիջի ձևավորման և բնույթի հետ 

[16; էջ 341]: Բերնշտեյնը նշում էր, որ կորպորատիվ իմիջը կազմված է 

մի շարք տարրերից՝ ընդհանուր տպավորություն, մի խճանկար՝ 

սինթեզված հազարավոր տպավորություններից, որպես ուղղակի կամ 

անուղղակի արդյունք կազմակերպությունից եկող ֆորմալ և ոչ ֆորմալ 

ազդակներ: Այդ ազդակները համադրվում են իրար և պարզ 
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կորպորատիվ ակտիվությունից վերածվում հայեցակարգի: Ըստ նրա՝ 

իմիջը այն չէ, ինչին հավատում է կազմակերպությունը, այլ այն 

զգացումները և հավատը, որ կա լսարանի մտքում, և որը ծագում է 

փորձից և ուսումնասիրումից [2; էջ 65-68]: Սեփական կորպորատիվ 

կերպարի գոյությունը լավագույն միջոցն է հասարակության շրջանում 

վստահություն ձեռք բերելու համար: Գրականության մեջ նկատելի է 

միտում  կազմակերպության իմիջը դիտարկել որպես վերջինիս 

պաշտոնական նույնականացում, որն էլ բաժանվում է երկու 

բաղադրիչների. տեսողական մասը՝ լոգոներ, սիմվոլներ, որոնք 

բնորոշում են այդ կազմակերպությանը և վերջիններիս մեկնաբանութ-

յունները, որն էլ կերտում է կազմակերպության նպատակադրումը: 

Կազմակերպության լոգոները և սիմվոլները օգնում են հաստատել 

զուգորդական կապ հիմնական գաղափարների հետ, որոնք 

տարբերակում են այդ կազմակերպությունը մյուսներից: Կապակցված 

ասոցիացիաները ամբողջացնում են պաշտոնական նույնականացման 

բովանդակությունը, որն էլ ըստ Է. Բլերի և Ջ. Բալմերի ձևավորում է 

կորպորատիվ իմիջը՝ կազմակերպության մտավոր կերպարը, որն 

առաջանում է մարդկանց մտքում, երբ նրանք տեսնում և լսում են 

կազմակերպության անունը:  Սա ձևականորեն ուրվագծում է 

կազմակերպության պաշտոնական նույնականցումը: Այն որոշա-

կիորեն դառնում է անհատական և սոցիալական նույնականացման 

տեսակ  այն տեսանկյունից, որ կազմակերպության անդամները կարող 

են ընդունել, ճանաչել կազմակերպությունն իր լոգոյի, իր արտաքին և 

ներքին իմիջի շրջանակներում[3]:  

Սիմվոլիզմի դերն այժմ էլ շարունակում է կարևոր նշանակություն 

ունենալ կազմակերպչական տեսլականի զարգացման համար: Այն 
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արտադրանքը, որը կազմակերպությունը թողարկում կամ վաճառում 

է, պետք է արտացոլի իր չափորոշիչները և արժեքները [15; էջ 341]: Այն 

շենքը, գրասենյակները, արտադրամասերը, որտեղ վաճառվում է նրա 

արտադրանքը կամ մատուցվում ծառայությունները, նրանց գտնվելու 

վայրը, կահավորանքը, նույնականացման ցուցիչներ են [13]: 

Այսպիսով, կազմակերպության պաշտոնական նույնականացումը 

հանդես է գալիս որպես սոցիալական ընկալում, որն առաջանում է 

նրա սիմվոլների և դրանց բացատրական իմաստի միջոցով: 

Երկրորդ փուլում կորպորատիվ նույնականցումը կապվեց 

հաղորդակցման հայեցակարգի հետ: Մի շարք հետազոտողներ նշում 

էին, որ պարզապես դիզայնի և իմիջի միջոցով հնարավոր չէ ձևավորել 

հաստատունություն ֆորմալ կորպորատիվ փոխհրաբերություններում: 

Առաջնային պլան մղվեց այն դրույթը, որ կազմակերպությունը պետք է 

արդյունավետ հաղորդակցվի իր բոլոր շահագրգիռ կողմերի, 

մատակարարների, գործընկերների և անձնակազմի հետ [17; էջ 341]: 

Հատկապես հաղորդակցման գործընթացում կարևորվեց 

ինքնաներկայացումը առկա և հնարավոր լսարանի հետ: 

 Կազմակերպություններն իրականացնում են այնպիսի գոր-

ծունեություն, որը ուղղված է  իրենց հետևորդների և աշխատակիցների 

մոտ արտաքին  դրական կերպարի ստեղծմանը, որն էլ պատասխանա-

տու է կայուն և ամուր փոխհարաբերությունների պահպանության 

համար: Իհարկե, խմբային մակարդակում մենք չենք կարող խոսել 

բավարարության պահանջմունքի մասին: Փոխարենը մենք դիտարկում 

ենք կազմակերպության անդամների հետաքրքրությունները 

նախընտրելի վարքագիծ ունենալով, ինչպես օրինակ, աշխատանքի 

որակի բարձրացումը, արդարության բարձր մակարդակը: Այդ իսկ 
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պատճառով, կազմակերպության ինքնաներկայացման գործընթացը 

կարող է ունենալ երկակի հետևանք կազմակերպության 

նույնականացման համար: Պրոյեկտելով ստրատեգիական կերպարը՝ 

կազմակերպությունը որոշում է իր նույնականացումը, իսկ հետևորդ-

ների արձագանքները կարող են լինել այն վերաձևավորելու գործոն [3]: 

Երրորդ փուլում կորպորատիվ նույնականացումը դիտարկվում էր 

որպես միջառարկայական հայեցակարգ: Այն ներկայացվում է, որպես 

վարքի, հաղորդակցման, սիմվոլիզմի ամբողջություն՝ ուղղված թե  

արտաքին, թե  ներքին լսարանին: Այն առավել ուղղվում է այն բանին, 

թե ինչպես է կազմակերպությունը վարում իր գործունեությունը, 

ինչպես է  «մտածում, զգում և շփվում» արտաքին աշխարհի հետ իր 

աշխատողների միջոցով: Սա փաստում է, որ կորպորատիվ 

նույնականացումը միայն մի հայեցակարգի շրջանակներում չէ: 

Աստիճանաբար ավելի է ընդունվում այն մոտեցումը, որ կորպորատիվ 

նույնականացումը վերաբերում է կազմակերպության եզակի 

բնութագրիչներին, որոնք արմատացած են աշխատակիցների 

վարքում: Կորպորատիվ նույնականացումը դառնում է ռազմա-

վարական կառավարման կարևոր բաղադրիչ  և կարիք ունի բազմա-

կողմանի մոտեցման [17; էջ 341] 

Յուրաքանչյուր կազմակերպություն եզակի է, և նույնականացումը 

պետք է բխի կազմակերպության խոր արմատներից, դրա անհատա-

կանությունից,  ուժեղ և թույլ կողմերից: Կազմակերպության նույնա-

կանացումն այնքան հստակ պետք է լինի, որ դառնա նրա 

արտադրանքը, գործունեությունը և վարքը չափող չափորոշիչը: Սա 

նշանակում է, որ նույնականացումը չի կարող պարզապես լինել 

կարգախոս կամ բառակապակցությունների ամբողջություն. այն պետք 
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է լինի տեսանելի, շոշափելի և համընդգրկուն: Ամենը, ինչ անում է 

կազմակերպությունը, պետք է ուղղված լինի նույնականացման 

հաստատելուն [13]:  

Նույնականացումը տեղի է ունենում, երբ կազմակերպության 

անդամները տեսնում են իրենց մասնակցությունը որպես ինքնա-

բնութագրիչ: Կորպորատիվ նույնականացման մեջ առանցքային է հենց 

այն, թե ինչպես է մարդն իր սոցիալական նույնականացումների մեջ 

ավելացնում նաև մեկը՝ նույնականացումը իր կազմակերպության հետ: 

Այն կոնստրուկտների մի ամբողջություն է, որոնք կազմակերպության 

անդամները օգտագործում են՝ նշելու համար, թե ինչն է առանցքային 

կարևոր և տարբերակիչ իրենց կազմակերպության մեջ, թե ինչպես են 

մարդիկ զգում իրենց կազմակերպությունը, այլ կերպ ասած, դրանք  

աշխատակցի ունեցած պատկերացումներն են [8; էջ 357]: 

Յուրաքանչյուր կազմակերպություն պետք է ունենա նույնա-

կանացման ոչ միայն նյութական բաղադրիչներ, ինչպես օրինակ լոգոն, 

անունը, գունային երանգը, այլ նաև սեփական ավանդույթները: Եթե 

նյութական բաղադրիչները հնարավոր է ներդնել, ապա 

ավանդույթները ձևավորվում են անմիջականորեն կազմակերպության 

գործունեության տարիների ընթացքում: Կորպորատիվ մշակույթը 

հենց այն դաշտն է, որտեղ ստեղծվում և ձևավորվում են 

կազմակերպության ավանդույթները, արժեքները ու նորմերը: Այն 

ներառում է կազմակերպության բոլոր անդամներին և հիմնվում է 

անցալի ձեռքբերումների և ապագայի վրա: Այն արժեքների 

ամբողջությունն է, որի կրողներն են կազմակերպության անդամները: 

Այդ արժեքներն արտացոլվում են կազմակերպության սիմվոլիկայի, 

կազմակերպության արտադրանքի որակի, կազմակերպչական վարքի 
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և սպասարկման ոլորտի մեջ: Դրանք կազմակերպության նույնա-

կանացման առանցքն են կազմում [14; էջ 3]: Կազմակերպչական 

մշակույթի վրա հիմնված կազմակերպչական նույնականացումն ապա-

հովում է սիմվոլիկ նյութ, որից ստեղծվում է կազմակերպության իմիջը: 

Այս յուրահատկությունը կարող է արտահայտվել կազմակերպության 

ֆիմային ոճի գոյության, աշխատակիցների արտաքին տեսքի և վարքի, 

շփման ընթացքում այդ աշխատակիցների սկզբունքների և կանոնների 

մեջ [1; էջ 264]:  

Ընդհանրապես, կորպորատիվ մշակույթը ցանկացած կազմա-

կերպության համար նույնականացում ձևավորելու հիմնաքար է: 

Կազմակերպչական մշակույթը ձևավորվում է՝ հիմնվելով ղեկավար-

ների և աշխատակիցների յուրահատուկ հարաբերությունների, արտա-

դրանքի և մատուցվող ծառայությունների, արտաքին հարաբերութ-

յունների վրա: Ուժեղ կազմակերպչական մշակույթը բնութագրվում է 

կազմակերպության գերիշխող արժեքներով, ուղղակիորեն ազդում է 

վերջինիս կայունության և արդյունավետության վրա: Այն որոշում է 

ղեկավարման ձևը, խնդիրների հետ առնչվելու մեխանիզմները և մի 

շարք այլ հարցեր: Նրա շնորհիվ է ձևավորվում միջանձնային և 

կազմակերպչական հարաբերությունների արժեքանորմային 

համակարգը:  

Մյուս կարևոր տարրը, որը ձևավորում է կորպորատիվ 

նույնականացում, աշխատակցի նվիրվածությունն է /commitment/: 

Աշխատակցի ներգրավվածությունը կազմակերպության մեջ 

դրսևորվում է երկու բնութագրականներով՝ արտադրանքով և 

մասնակցությամբ: Նվիրվածությունն օգտագործվում է նկարագրելու 

համար այնպիսի երևույթ, երբ անձը պատրաստակամ է տալու իր 
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ներուժը որոշակի սոցիալական համակարգի, մերժելու կամ 

հրաժարվելու այլ սոցիալական նույնականացումներից, արդյունավետ 

ներգրավվելու կազմակերպության աշխատանքի մեջ՝ հիմնվելով ոչ թե 

պարզ մեխանիկական  աշխատանքի, այլ ջերմ աշխատանքային 

փոխհարաբերությունների վրա: Այս ամենը  պարտավորեցնում է 

կազմակերպության յուրաքանչյուր անհատին ունենալ որոշակի 

արժեքային վարք՝ իրենց կազմակերպությանը համապատասխան [7]: 

Կազմակերպչական նույնականացումն ունի երեքն հիմնական 

տարրեր՝  

 հավատ կազմակերպության նպատակների հանդեպ, 

 կազմակերպության անունից որոշակի ջանքեր գործադրելու 

պատրաստակամություն, 

 կամակերպչական անդամակցություն ունենալու ցանկություն:   

Սկզբնապես կազմակերպչական նույնականացումը դիտարկվում 

էր որպես անձի հուզական կապվածություն կազմակերպության հետ: 

Ժամանակի հետ կազմակերպչական նույնականացումը դարձավ 

ավելի բազմակողմանի և ավելացան ևս երեք բաղկացուցիչներ՝ 

հուզականությունը, շարունակականությունը և նորմատիվությունը: 

Կազմակերպչական նվիրվածության այս եռաստիճան մոդելը 

փաստում է, որ աշխատակիցները կապում են իրենց կազմակերպութ-

յան հետ  որպես  ցանկության արդյունք (աֆֆեկտիվ նվիրվածություն), 

կարիքի՝ (շարունակական նվիրվածություն) և պարտավորվածության 

(նորմատիվ նվիրվածություն):  Առաջին բաղադրիչը վերաբերում է 

անհատի հուզական ներգրավվածությանը կազմակերպության հետ: 

Այն անդամները, ովքեր նվիրված են կազմակերպությանը հուզական 

մակարդակում, շարունակում են աշխատել կազմակերպության 
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համար, քանի որ նրանք ընդունում են իրենց անհատական աշխա-

տանքային հարաբերությունները համարժեք կազմակերպության նպա-

տակների հետ: Մարդկանց հուզական կապվածությունը իրենց 

կազմակերպությունների հետ առաջին հերթին հիմնված է նույնա-

կանացման ցանկությամբ՝ ստեղծելու արժեքային հարաբերություններ 

կազմակերպության հետ: Երկրորդ բնութագրիչը կազմակերպչական 

նվիրվածության  շարունակականությունն է: Սա անհատի գիտակ-

ցումն է կազմակերպությունը լքելու ռիսկերի և հետևանքների մասին: 

Այն աշխատակիցները, ում կազմակերպչական նվիրվածությունը 

հիմնված է շարունականության բաղադրիչի վրա, մնում են այնտեղ, 

քանի որ պետք է: Սա հուզական նվիրվածության գլխավոր տարբերա-

կիչներից մեկն է, քանի որ վերջինիս դեպքում աշխատակիցը մնում է 

իր ցանկությամբ: Այն ուժեղ կլինի այնքանով, որքանով այլընտրան-

քային տարբերակաները քիչ են: Սա ենթադրում է, որ  հնարավոր 

ավելի լավ առաջարկի դեպքում աշխատակիցը կհեռանա կազմա-

կերպությունից: 

 Վերջին բնութագիրչը կազմակերպչական նվիրվածության 

նորմատիվ  նվիրվածությունն է: Այն ենթադրում է անձի պատաս-

խանատվությունը աջակցելու և մնալու կազմակերպության հետ: Այս 

դեպքում աշխատակիցները մնում են կազմակերպության հետ՝ 

համարելով դա ամենաճիշտ տարբերակը: Նորմատիվային նվիր-

վածությունը բնութագրվում է  որպես անձի աշխատանքային վարքա-

գիծ, որը հիմնված է կազմակերպության նկատմամբ  պատաս-

խանատվության, հավատարմության վրա: Վերջինիս աստիճանը 

պայմանավորված է նրանով, թե որքանով է աշխատակիցը ընդունում 

իր դերը՝ որպես կազմակերպության անդամ և գիտակցում դրանից 
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բխող պարտավորությունները [11; էջ 3-6]: Մոտիվացիային վերաբերող 

գրականության մեջ հեղինակներն ուսումնասիրում են այն 

գործոնները, որոնք ակտիվացնում, ուղղորդում և աջակցում են 

աշխատանքակենտրոն վարքը: Կարևոր է հասկանալ, թե ինչ 

պայմաններով են խրախուսում մարդուն դրսևորելու ակտիվ 

աշխատանքային վարք, ինչ տեսակ գործունեության վրա են մարդիկ 

առավել հաճախ կենտրոնանում, ինչն է մարդկանց ստիպում 

մշտապես գտնվելու փնտրտուքի մեջ: Շեշտը դրվել է առավելապես 

անհատական պահանջմունքների վրա: Մինչդեռ մի շարք իրա-

վիճակներում աշխատակիցների մոտիվացիան կառուցվում է ոչ թե 

նրանց անհատական պահանջմունքների հիման վրա, այլ կազմա-

կերպության նպատակների, կարիքների, ակնկալիքների վրա: Նման 

պարագայում մարդիկ առավել հակված են լինում խմբային աշխա-

տանքի՝ աջակցելով միմյանց հասնելու ընդհանուր նպատակների՝ 

անձնական պահանջմունքները բավարարելու փոխարեն[5; էջ 459]:  

Կորպորատիվ նույնականացաման և մոտիվացիայի միջև կապերը 

բացահայտելու համար անհրաժեշտ է օպերացիոնալիզացիայի 

ենթարկել այն՝ անդրադառնալով նրա բաղկացուցիչներից 

յուրաքանչյուրին՝ որպես մոտիվացնող և արդյունավետությունը 

բարձրացնող գործոն: 

Ինչպես արդեն նշել ենք, սոցիալական նույնականացման 

տեսությունը գլխավորապես հիմնված է միջխմբային գործընթացների 

վրա: Այս տեսությունն աշխատանքային մոտիվացիայի ոլորտում վեր է 

հանում մարդկային վարքը այսպես կոչված կոլեկտիվիստական 

մշակույթներում: Ո՞ր պարագայում են մարդիկ ավելի հակված 

աշխատելու խմբի պահանջմունքներին համապատասխան և ո՞ր 
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դեպքում՝ անհատական պահանջմունքների: Ն. Էլեմերսը, դե Գիդլերը 

և Ա. Հասլամը նշում են մի քանի հայեցակարգեր, որոնց դեպքում 

անհատական նույնականացումը մղվում է երկրորդ պլան խմբայինի 

համեմատ. 

 սոցիալական նույնականացման ընդգծվածությունը/saliance/  

 ուժեղ խմբային նորմերը 

 խմբային ընդգրկվածությունը, ներառվածությունը / 

inclusiveness/ [4; էջ 94-94]: 

Մոտիվացիայի ժամանակակից տեսություններից՝ 

ինքնադասակարգման /self-determination/ տեսության շրջանակներում 

առանձնացվում է մոտիվացիայի երկու տեսակ՝ անկախ / autonomus/ և 

ղեկավարվող /controlled/, որոնք տարբեր կերպ են ազդում մարդկանց 

գործունեության վրա:  

Անկախ մոտիվացիան վերաբերում է նրան, երբ մարդիկ գործում 

են ցանկությունից ելնելով, երբ մարդիկ ներգրավված են իրենց 

աշխատանքում մեծ հաճույքով և բավարարվածությամբ կամ 

գիտակցում են իրենց աշխատանքի կարևորությունը:  

Կառավարվող մոտիվացիան կապված է ներքին կամ արտաքին 

ճնշման հետ, երբ աշխատակիցները կատարում են իրենց աշխա-

տանքն ինքնարժևորվելու, բարկության և մեղքի զգացումներից 

խուսափելու համար կամ ճնշված լինելով պահանջներով, վախերով: 

Մի շարք հետազոտություններ են արվել՝ ցույց տալու համար մոտի-

վացիայի այս երկու տեսակների առկայությունը և դրանց ազդեցութ-

յունը տարբեր ոլորտների վրա՝ ներառյալ աշխատանքային: 

 Օրինակ՝ անկախ մոտիվացիան դրականորեն կապված է 

հոգեբանական բարեկեցության, աշխատանքի բավարարվածության և 
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աշխատավայրային/ocupational/  նվիրվածության հետ: Ի հակադրութ-

յուն անկախ մոտիվացիայի, կառավարվող մոտիվացիան կապվում է 

բացասական հետևանքների հետ աշխատակիցների և կազմա-

կերպության համար, ինչպես օրինակ մասնագիտական այրումը, 

կադրերի հոսունությունը [6; էջ 72]:  

Մեկ այլ՝ Սոցիալական փոխանակման /excange/ տեսության 

շրջանակներում որքան բարձր են այդ փոխադարձ հարաբերություն-

ներն  անհատի և կազմակերպության միջև, այնքան անձն ավելի 

մոտիվացված է իրեն դրսևորում կոնկրետ խմբի շրջանակներում և 

հակված է մնալու այդ հարաբերությունների մեջ: Երբ անձը 

բավարարված է այդ սոցիալական փոխհարաբերություններից, 

կազմակերպությունում նրա ներգրավվածություննը աճում է, հակա-

ռակ դեպքում նա կարող է հեռանալ կամ կրճատել մասնակցությունն 

ու ներգրավվածությունը աշխատանքում (ուշանալ աշխատանքից, 

աշխատանքային ժամերին զբաղվել ոչ աշխատաքային գործերով) [16; 

էջ 4-7]:  

Կազմակերպությունը ոչ միայն պետք է դրդի մարդկանց միանալու 

իրենց, այլ նաև մոտիվացնի որոշակի արդյունքների, որոնք կարելի է 

խմբավորել երկու խմբի մեջ՝ կախյալ դերային վարքը սահմանված 

կազմակերպության կողմից և նորարարական վարք, որը դուրս է 

գալիս վարքային կաղապարներից: Այս առումով ընդհանրություններ  

կարող ենք տեսնել  կազմակերպչական նվիրվածության և 

աշխատակիցների մոտիվացիայի միջև: Նվիրված աշխատողը, ով 

ջանում է ձեռք բերել կազմակերպչական կամ խմբային 

անդամակցություն, կունենա նաև մասնակցության, անդամակցության 

մոտիվացիա: Կազմակերպության անունից ջանքեր գործադրելու 
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ցանկությունը, կազմակերպության նպատակներն ընդունելը և 

հավատը դրանց նկատմամբ  ազդում են մարդկանց մոտիվացիայի 

վրա և դրդում են աշխատելու կազմակերպության համար [12; էջ 852-

855]:  

Մի շարք հետազոտություններ են իրականացվել՝ պարզելու 

կազմակերպչական մշակույթի արդյունավետության և մոտիվացիայի 

միջև կապը: Որպես արդյունավետության և մոտիվացիայի չափման 

սուբյեկտիվ չափորոշիչներ՝ առանձնացրել են ադապտացիան, նպա-

տակը, ներգրավվածությունը, մասնակցությունը, որոնք  դրսևորվում 

են կազմակերպչական մշակույթի միջոցով [12; 9]: 

Արտաքին /վիզուալ/ նույնականացման և մոտիվացիայի միջև 

կապը պայմանավորված է կազմակերպությունների լոգոտիպի, 

կարգախոսի, շենքի դիզայնի տեղադրության հետ: Վերջիններիս 

առկայությունը տալիս է ունենալ աշխատակիցներին նույնականաց-

ման զգացում և օգնում տարբերվել մյուս կազմակերպություններից: 

Ինչպես արդեն նշեցինք, միջխմբային տարբերակման ցուցիչներն էլ 

հանդես են գալիս մի շարք իրավիճակներում որպես մոտիվացնող 

գործիք, իսկ ներքին լսարանի մոտ առաջացնում են նվիրվածություն և 

պատկանելիության զգացում [12; էջ 852-855]: 

Ելնելով տեսական գրականության վերլուծությունից՝ մենք 

կատարեցինք փորձարարական հետազոտություն և որպես հիմնական 

վարկած առաջ քաշեցինք այն ենթադրությունը, որ նույնականացումը, 

լինելով անձի հիմնարար առանձնահատկություններից մեկը, 

կազմակերպության մակարդակում խթանում է մոտիվացիան, ինչն էլ 

նպաստում է աշխատանքային արդյունավետության բարձրացմանը:  
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Որպես հետազոտական ընտրանք՝ հանդես եկան Հայաստանի 

Հանրապետության մշակույթի նախարարության 15 և Հայաստան 

Համահայկական Հիմնադրամի 15 աշխատակիցներ: Ընտրանքի 

ընտրության չափանիշը կապված էր  կորպորատիվ նույնականաց-

ման առանձնահատկությունների բացահայտման հետ պետական և 

մասնավոր ոլորտներում: Փորձարարական հետազոտությունը 

կատարել ենք՝  կիրառելով Մ. Կունի և Տ. Մակպարտլենդի «Ո՞վ եմ ես» 

մեթոդիկան՝ նույնականացման բովանդակությունը բացահայտելու 

համար, և կիսակառուցվածքային խորքային հարցազրույցը՝ նախապես 

մեր կողմից մշակված հարցարանով, որտեղ առանձնացվում են 

նույնականացման, մոտիվացիայի/ արդյունավետության/ չափման 

խմբեր: 

 Մ. Կունի և Տ. Մակպարտլենդի նույնականացումը 

բացահայտող մեթոդիկայի միջոցով ստացել ենք հետևյալ արդյունք-

ները (ընտրանքը՝ ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմ): 

   15 ռեսպոնդենտներից 8 օժտված են ռեֆելքսիայի բարձր 

աստիճանով, 6-ը՝ միջին, 1-ը՝ ցածր:  

 Ռեսպոնդենտներից 15-ից 9-ի մոտ սոցիալական և 

անհատական նույնականացումները հավասարակշռված են՝ հավա-

սարապես առկա են պատասխաններում:   

 Կորպորատիվ նույնականացումն առկա է ռեսպոնդենտներից 

միայն մեկի մոտ առաջին հնգյակում և երկու այլ ռեսպոնդենտի մոտ 

հնգյակից դուրս՝ պատասխանների վերջին տեղերում: Ընդ որում 

ռեսպոնդենտներից մեկի մոտ կորպորատիվ նույնականացումը 

ներկայացված էր բացասական երանգով՝ հեռանկարում այն փոխելու 

ակնկալիքով: Մյուս երկուսի մոտ կորպորատիվ նույնականացումը 



165 

 
 

 

ուներ չեզոք վալենտականություն: Ռեսպոնդենտների մոտ չկար 

կոլեկտիվի նույնականացման կամ խմբային, թիմային նույնա-

կանացման բաղադրիչներ, ինչից կարելի  է ենթադրել կորպորատիվ 

մշակույթի ոչ լիարժեք, կամ թույլ լինելու մասին: Ռեսպոնդենտներից 

3-ի մոտ մասնագիտական նույնականացումն ունի չեզոք վալենտա-

կանություն՝ չունենալով որևէ հուզական երանգ:  

 Ռեսպոնդենտներից միայն մեկի մոտ էր, որ արտահայտված 

մասնագիտական նույնականացումն ուներ դրական հուզական երանգ 

և նկարագրված  էր այնպիսի դրական իմաստ արտահայտող 

ածականներով, ինչպիսին են «լավ», «կայացած»: (աղյուսակ 

2)(հիստոգրամ 1) 

 

 

Աղյուսակ 2 

Մ. Կունի և Տ. Մակպարտլենդի մեթոդիկայի արդյունքները 

տոկոսային հարաբերությամբ 

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 

Անհատական և սոցիալական  

նույնականացումների 

հավասարակշռվածություն 

60.0% (9) 

Մասնագիտական նույնականացում 26.7% (4) 

Կորպորատիվ նույնականացում 6.7%  (1) 

 n=15 
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Հիստոգրամ 1  

Մ. Կունի և Տ. Մակպարտլենդի մեթոդիկայի արդյունքները  

  

Ընտրանքը Հայաստանի Համահայկական Հիմնադրամի 

անձնակազմ (հավելված 4) 

  15 Ռեսպոնդենտներից 6-ն օժտված են ռեֆելքսիայի բարձր 

աստիճանով, 9-ը՝ միջին:  

 Ռեսպոնդենտներից 15-ից 14-ի մոտ սոցիալական և 

անհատական նույնականացումները հավասարակշռված են՝ 

հավասարապես առկա են պատասխաններում:  

 Առաջին հինգ կետերի առաջնայնությամբ բացահայտվել են 

հետևյալ առանձնահատկությունները:  

 Մասնագիտական նույնականացումը նշված է առաջին հինգ 

կետերի առաջնայնությամբ 9 ռեսպոնդենտի մոտ, կորպորատիվ 

նույնականացումը՝ 7: (աղյուսակ 3) (հիստոգրամ 2) 

Աղյուսակ 3 
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Մ. Կունի և Տ. Մակպարտլենդի մեթոդիկայի արդյունքները 

տոկոսային հարաբերությամբ 

Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամ 

 

Անհատական և սոցիալական 

նույնականացումների 

հավասարակշռվածություն 

93.3% (14) 

Մասնագիտական նույնականացում 60% (9) 

Կորպորատիվ նույնականացում 46.7% (7) 

n=15 

 

 
Հիստոգրամ2  

Մ. Կունի և Տ. Մակպարտլենդի մեթոդիկայի արդյունքները 

տոկոսային հարաբերությամբ 

 

 

Չնայած նրան, որ միայն մեկ ռեսպոնդենտ էր նշել, որ 

«Հիմնադրամի աշխատակից է», այնուամենայնիվ ևս 6 
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ռեսպոնդենտների մոտ առաջին հնգյակում առկա էին աշխատանքի 

հետ կապված նույնականացման բնութագրականներ:  

 Ընդ որում, այն ռեսպոնդենտների մոտ, որոնք որպես 

նույնականացման բնութագրիչ նշել էին կորպորատիվ  կամ 

աշխատանքի հետ կապված նույնականացումներ, դրանք արտա-

հայտված էին հուզական դրական երանգներով՝ դրական վալենտա-

կանությամբ /շատ եմ սիրում իմ աշխատանքը, սիրում եմ իմ 

աշխատավայրը/:  Չկային բացասական արտահայտված կազմա-

կերպչական կամ աշխատանքային նույնականացումների բնութագրա-

կաններ, այդ թվում նաև աշխատանքը փոխելու ակնկալիքներ: 

Ռեսպոնդենտների մոտ հանդիպում են նաև կոլեկտիվ, թիմային 

նույնականացման բնութագրականներ, որոնք նույնպես ունեն դրական 

հուզական երանգ /սիրում եմ իմ կոլեկտիվը, կոլեգաներին/:  

    Համեմատական վերլուծություն  

Հետազոտական ընտրանքի երկու խմբերի ստացված 

արդյունքների համեմատական վերլուծություն /հիստոգրամ 3/   

 

Հիստոգրամ 3  

Մ. Կունի և Տ. Մակպարտլենդի մեթոդիկայի արդյունքների 

համեմատական ներկայացում 
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Ստացված արդյունքները երկու խմբերում գիտական 

հավաստմամբ հաստատելու համար դիմել ենք Պիրսենի 2  

չափանիշին, վերաբերում է երկու խմբերում ստացված քանակների 

համակցմանը: 

                                         , )1)(1(  lkdf  

 

 

 Աղյուսակային նշանակությամբ Պի արժեքային գործակիցը (value) 

պետք է լինի (0.05) –ից ցածր: Առանձնացված նույնականացման երեք 

չափանիշներից սոց. և անհատական նույնականացումների դեպքում 

աղյուսակային նշանակությունից ցածր էր, և դա նշանակում է, որ 

խմբերը տարբեր են: 

Կիսակառուցվածքային հարցազրույցից ստացված արդյունքները 

ևս կներկայացնենք համեմատական վերլուծության տեսքով: 

Հետազոտական տվյալների վերլուծության արդյունքում պարզ 

դարձավ, որ ՀՀ մշակույթի նախարարությունում կորպորատիվ 

նույնականացման մակարդակը ցածր է: Ռեսպոնդենտների մոտ 

նվիրվածությունը և պատկանելիության զգացումը նախարարության 

հետ պայմանավորված են զուտ աշխատանքային պարտականութ-

յուններով: Սա գլխավորապես պայմանավորված էր նրանով, որ չկար 

թիմային աշխատանք: Աշխատակիցները չէին տեսնում իրենց 

աշխատանքը որպես ընդհանուր, մեկ ամբողջության բաղկացուցիչ 

մաս: Համեմատելով Համահայկական Հիմնադրամի ռեսպոնդենտներց 

ստացված տվյալների հետ՝ կարող ենք նշել, որ նրանց մոտ 
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կորպորատիվ նույնականացումն ուժեղ է արտահայտված: Նրանք 

նշում էին, որ Համահայկական Հիմնադրամը մեծ ընտանիք է, և այս 

ընտանիքի մի մաս կազմելը հպարտություն է: Աշխատակիցների 

բավարարվածությունն իրենց աշխատանքով պայմանավորված էր 

աշխատանքի վերջնական արդյունքին մասնակից լինելով, ջերմ 

աշխատանքային փոխհարաբերություններով, տարիների ընթացքում 

ձևավորված ավանդույթներով: Ռեսպոնդենտները նշում էին, որ իրենց 

ոլորտում Հիմնադրամը լավագույններից է, եթե ոչ լավագույնը, և նման 

կառույցի աշխատակից լինելը նրանց ակամայից մղում է 

կատարելագործման:  Մինչդեռ նախարարության աշխատակիցները 

նախարարությունն ընդունում են որպես աշխատավայր, որը դեմ չէին 

լինի հեռանկարում փոխելու: Նախարարությունում տիրող արժեքները 

բնութագրեցին բացասական արտահայտություններով: Կորպորատիվ 

մշակույթի բացակայությունը հանգեցրել է համագործակցային 

աշխատանքային փոխհարաբերությունների վատթարացմանը: 

Կորպորատիվ նույնականացման թույլ արտահայտվածության 

պատճառով ռեսպոնդենտների մի մասը տհաճությամբ է գալիս 

աշխատանքի՝ այն ընկալելով որպես գոյատևման միջոց: Մինչդեռ 

Հիմնադրամի աշխատակիցների մոտ մոտիվացիան բարձր է՝ շնորհիվ 

բարձր արտահայտված կորպորատիվ նույնականության: Մոտիվաց-

վածության բարձր աստիճանի մասին է խոսում աշխատակիցների 

ոգևորվածությունը, բավարարվածության զգացումը, գնահատված 

լինելը:  Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ մոտիվաց-

վածությունն արդյունավետ աշխատանքի բաղկացուցիչն է, կարող ենք 

նշել, որ մոտիվացիայի բարձրացման հետ մեկտեղ բարձրանում է նաև 

աշխատակիցների մոտ արդյունավետությունը: Պատահական չէ, որ 
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ռեսպոնդենտների 1 խմբի անդամները նշել էին, որ աշխատավայրում 

արդյունավետ չեն ծախսում իրենց ռեսուրսները, մինչդեռ 

ռեսպոնդնետների 2-րդ խմբի մոտ հակառակ արդյունք էր: Նրանք 

հաճույքով են գալիս աշխատանքի, հավելյալ աշխատանք կատարելու 

համար որպես նախապայման դիտում են կազմակերպության 

առաջնահերթությունները: 

Այսպիսով, մեր հետազոտության արդյունքում վարկածը 

հաստատվեց. նույնականացումը, լինելով անձի հիմնարար 

առանձնահատկություններից, կազմակերպության մակարդակում 

խթանում է մոտիվացիան և հանգեցնում արդյունավետության 

բարձրացմանը:  

Խնդրի տեսական վերլուծության և փորձարարական 

հետազոտության միջոցով եկել ենք հետևյալ եզրակացությունների՝  

1. Նույնականացումն անձի հիմնարար առանձնահատկութ-

յուններից է: Դրա տարատեսակներից են անհատական և սոցիալական 

նույնականացումները: Կորպորատիվ նույնականացումը սոցիալական 

նույնականացման տեսակներից է: Այն ցանկացած կազմակերպության 

համար առանցքային գործիք է, որը նրան տարբերակում է մյուսներից: 

2. Յուրաքանչյուր կազմակերպություն մշակում է իր 

կորպորատիվ նույնականացման մեխանիզմները, որոնք հիմնված են 

առանցքային բաղկացուցիչների վրա (կորպորատիվ մշակույթ, 

կազմակերպչական նույնականացում, կազմակերպչական նվիր-

վածություն):  

3. Կորպորատիվ նույնականացումը կարող է արդյունավետ լինել 

միայն վերջինիս բաղադրիչների ներդաշնակ գործունեության 

ընթացքում: Այն պետք է ոչ միայն ուղղված լինի արտաքին լսարանին՝ 
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որպես կազմակերպության ճանաչելիության գործիք, այլ նաև 

ներքինին՝ որպես կազմակերպությունը և աշխատակցին իրար կապող 

միջոց:  

4. Կորպորատիվ նույնականացման առկայությունը աշխատա-

կիցների մոտ ձևավորում է կայուն բնութագրական տարրեր, որոնք մի 

շարք իրավիճակներում գերակա են և պայմանավորում են նրանց 

վարքը:  

5. Կորպորատիվ նույնականացման առկայությունը աշխատա-

կիցների մոտ հանգեցնում է մոտիվացիայի և արդյունավետության 

բարձրացմանը: Աշխատակիցներն ավելի նվիրված են աշխատում, 

ընդունում են կազմակերպության նպատակները որպես իրենց 

սեփականը:  

Ելնելով աշխատանքի եզրակացություններից՝ առաջարկում ենք  

1. Կորպորատիվ նույնականացման ամրապնդման համար 

ստեղծել արտաքին տարբերանշաններ, նույնատիպ աքսեսուարներ, 

որոնք կտարանջատեն կազմակերպությունը մյուսներից:  

2. Աշխատակիցներին ներգրավել կազմակերպության առանցքա-

յին խնդիրները, նպատակները մշակելու  գործընթացի մեջ:  

3. Պարբերաբար կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ, որոնք 

ավելի կջերմացնեն աշխատանքային մթնոլորտը և կնպաստեն 

կազմակերպչական մշակույթի ձևավորմանը:  

4. Պարբերաբար կազմակերպել ընդհանուր ժողովներ, որին 

կմասնակցեն կազմակերպության բոլոր աշխատակիցները և որի 

ընթացքում կքննարկվեն որոշակի կոնկրետ ժամանակահատվածի 

կտրվածքով կազմակերպության խնդիրները և անելիքները, որպեսզի 
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աշխատակիցները հնարավորություն ունենան արտահայտելու իրենց 

տեսակետները:  

5. Մշակել խրախուսման ճկուն համակարգ, որը հիմնված կլինի 

ինչպես նյութական և ոչ նյութական խրախուսման միջոցների վրա:  

6. Պետական ոլորտում  մշակել կորպորատիվ նույնականացման 

ծրագիր, որը կարող է հիմք ծառայել մոտիվացիոն համակարգի 

ձևավորման համար:  Ուշադրություն պետք է դարձնել աշխա-

տանքային արժեքների մշակման, նվիրվածության զգացումի ձևավոր-

ման վրա: Վերջինս լավագույն ձևով դրսևորվում է կազմակերպչական 

մշակույթում:  

7. Ոչ պետական ոլորտում կորպորատիվ նույնականացման 

ծրագիրը կարող է հիմնված լինել կազմակերպության հիմնական 

առանձնահատկությունները ընդգծելու, երկարատև արժեքային 

ավանդույթները պահպանելու վրա:  
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Կորպորատիվ նույնականացումը որպես մոտիվացնող և 

արդյունավետությունը բարձրացնող գործոն  

Մարտիրոսյան Գ. Ա. 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

 կառավարման հոգեբանության ամբիոնի մագիստրանտ 

Հիմնաբառեր: Կորպորատիվ նույնականացում, սոցիալական 

նույնականացում, մոտիվացիա, աշխատանքային արդյունա-

վետություն, կորպորատիվ մշակույթ: 

Նույնականացումը կամ ինքնությունը ենթարկվել է 

բազմակողմանի ուսումնասիրման ինչպես հոգեբանության, այնպես էլ 

մի շարք գիտաճյուղերի կողմից: Լինելով անձի կայացման և բնականոն 

զարգացման գլխավոր նախապայման՝ նույնականացման 

հիմնահարցերը դիտարկվել են հոգեբանական  գրեթե բոլոր 

դպրոցների շրջանակներում: Մեթոդաբանական նման բազմա-

զանությամբ հանդերձ այն շարունակում է մնալ շատ արդիական ու 

հետաքրքրաշարժ: Ներկայումս նույնականացման կամ ինքնության 

խնդիրներն անձնային մակարդակից անցնում են  ավելի գլոբալ 

ոլորտներ, ինչպիսիք են կազմակերպությունները: Սույն հոդվածի 

շրջանակներում մենք դիտարկելու ենք կորպորատիվ նույնականաց-

ման առանձնահատկությունները և վերջինիս դերը մոտիվացիայի ու 

աշխատանքային արդյունավետության բարձրացման մեջ: Հոդվածուն 

ներկայացվում են գիտագործնական առաջարկություններ, թե  ինչպես 

խթանել նույնականցման ձևավորումը՝ հաշվի առնելով պետական և ոչ 

պետական ոլորտների առանձնհատկությունները: 
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Корпоративная идентичность как фактор  мотивации и повышения 

эффективности 

                                                                             Мартиросян Г. А 

Магистрант Академии  

государственного управления РА 

Ключевие слова. корпоративная идентичность, социальная 

идентичность мотивация, корпоративная культура, повышение 

эффективности работы. 

Идентификация или идентичность были разностороннее изучены 

как со стороны психологии, так и со стороны других научных 

дисциплин.  В качестве предварительного условия для формирования и 

нормального развития личности, проблема идентификации изучалась 

почти во всех школах психологии. При таком методологическом  

разнообразии проблема идентификация все  еще очень актуальна и 

интересна. В рамках этой статьи мы исследуем особенности 

корпоративной идентичности и его роль в повышении мотивации и 

производительности труда. Как  результат мы представим  научные и 

практические предложения по стимулированию формирования 

идентификации  в государственных и частных секторах, принимая во 

внимание их особенности. 

 

 

 

 

 



178 

 
 

 

 CORPORATE IDENTITY AS A FACTOR OF MOTIVATION AND 

GROWTH IN EFFECTIVENESS 
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Identification and identity have been studied from multiple angles by 

psychology as well as other scientific disciplines. Nearly all the psychological 

schools have studied identification, as a precondition for the formation and 

normal development of individuality. In such a methodological diversity the 

problem of identification is still very relevant and interesting. Within the 

bounds of this article we explore the peculiarities of the corporate identity 

and its role in the enhancement of motivation and the growth in 

effectiveness. As our final results we will present scientific as well as 

practical suggestions for stimulating the formation of identification in public 

and private sectors, taking into consideration their peculiarities.  
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ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

 

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՄԱՐԻՆԵ 

 

Կոնֆլիկտների ծագման և լուծման յուրահատկությունը 

հոգեբանության և հատկապես սոցիալական, կառավարման ու 

կազմակերպչական կոնֆլիկտների տեսանկյունից հրատապ խնդիր է: 

Անհրաժեշտ է արձանագրել, որ անձերի, խմբերի, կոլեկտիվների միջև 

առկա հակասությունները, հնարավոր բախումները հանգեցնում են 

անցանկալի հետևանքների՝ առաջ բերելով հարաբերությունների 

խաթարման, հոգեբանական անհամատեղելիության և որոշակի 

թերությունների կառավարման համակարգում: Առավել ուշագրավ են 

փոքր խմբերում դրսևորվող անբարենպաստ միջավայրը, անհանդուր-

ժողականությունը, արտահայտչականության այնպիսի դրսևորում-

ները, որոնք հանգեցնում են նյարդային լարվածության, ագրեսիայի 

շեշտակի դրսևորումների, որոնք վերջին ժամանակներում նկատելի են 

կառավարման համակարգում՝ կապված ղեկավար-ենթակա, ենթակա-

ղեկավար, ենթակա-ենթակա փոխհարաբերությունների հետ [4]:  

Անհրաժեշտ է նշել, որ հիմնահարցի հրատապությունն ակնառու 

է, եթե հաշվի առնենք հասարակության մեջ տեղի ունեցող 

միջանձնային հարաբերությունների բնույթը պայմանավորող բարդ 

սոցիալական գործընթացները, քանի որ սոցիալ-հոգեբանական 

գործընթացներով են որոշվում ինչպես առանձին անձանց, սոցիալա-

կան խմբերի, այնպես էլ ողջ հասարակության հոգեբանական և 

սոցիալ-հոգեբանական տարաբնույթ դրսևորումները: Կառավարման 
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օղակում ամենատարբեր փոխհարաբերություններում ստեղծվում են 

այնպիսի իրավիճակներ, երբ ուղղակիորեն միմյանց են բախվում 

մարդկանց հետաքրքրությունները և շահերը՝ ծնելով նոր կոնֆլիկտ-

ներ, որոնք միշտ չէ, որ արդյունավետ լուծում են ստանում, թեև դրան 

ձգտում է յուրաքանչյուր ղեկավար: Այս ամենը, մեր կարծիքով, 

իմացական նոր դիրքորոշում է առաջացնում կոնֆլիկտաբանության 

հիմնախնդիրների նկատմամբ: 

Մասնագիտական գրականության մեջ շատ հետազոտողների 

ներկայացրած ձևակերպումներում կոնֆլիկտները վերաբերվում են 

առաջին հերթին սոցիալական սուբյեկտների գործունեությանը, որոնք 

դիտարկվում են որպես էական բնութագրեր, հակադիր միտումներ: 

Հոգեբանության մեջ կարելի է տեսնել մի շարք մոդելներ, տեսություն-

ներ ու հայեցակարգեր, որոնք տարբեր կողմերից են ներկայացնում 

«կոնֆլիկտ» երևույթը: Փորձեր են արվում մի կողմից ստեղծել 

կոնֆլիկտի ընդհանուր տեսություն, մյուս կողմից՝ մշակվում են 

կոնֆլիկտի տիպեր, վարքի ռազմավարություններ[13]: Հեղինակների 

մեծ մասի կարծիքով՝ կոնֆլիկտը հարաբերությունների կոնկրետ 

տեսակ է, որը դրսևորվում է  կոնֆլիկտային փոխհարաբերություն-

ներում: Հետևաբար կոնֆլիկտը ոչ թե երևույթ է կամ ինչ-որ հատուկ 

բնույթ ունեցող գործընթաց, այլ ինքնատիպ փոխազդեցության 

դրսևորում: 

Շատ հետազոտողների կողմից կոնֆլիկտների սահմանման մեջ 

ներառված է  միայն վարքային ասպեկտը: Վարքի դրսևորման վերլու-

ծության սխեմայի հանրահայտությունը մի կողից բացատրվում է 

պարտադիր մեխանիզմների փնտրտուքներով, որոնք համարժեք են 

իրական կոնֆլիկտային փոխազդեցությանը, մյուս կողմից՝ կոնֆլիկ-
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տային իրավիճակում սուբյեկտի նախընտրելի վարքի ոճերի արդյու-

նավետ ախտորոշման մեթոդական միջոցներ ստեղծելով և դրանց 

հիման վրա կոնֆլիկտների ու դրանց հետևանքների լուծումը  

կանխատեսելով: Սակայն մի շարք հետազոտություններից ստացված 

տվյալները ստիպում են կասկածել նման մեկնաբանության վրա: 

Ապացուցված է, որ մարդու սոցիալական վարքը կախված է իրա-

վիճակից և կարող է էապես փոխվել[10]: Կոնֆլիկտային ոճի և 

անձնային բնութագրերի միջև հարաբերակցային կապերը շատ ցածր 

են: Այս պատկերացումները մասամբ կարող են ճիշտ լինել և ոչ բոլոր 

մարդկանց վրա են տարածվում: Կան մարդիկ, որոնց վարքը 

հարաբերականորեն քիչ է շտկվում սոցիալական իրադրության 

գործոններով: Ինչ վերաբերվում է հաջողությամբ ադապտացվող 

մարդկանց, առավել համարժեք է նրանց դիտարկել վարքի ռազմա-

վարություններ ունեցող  հատուկ տիպերի մեջ[11]: Այսինքն, ռազմա-

վարությունը հարաբերակցվում է վարքի կատեգորիաների հետ, այլ ոչ 

թե անձի տիպի հետ: Գրականության մեջ կան տվյալներ, որոնք 

վկայում են կոնֆլիկտի մասնակիցների միջև կախվածության մասին: 

Ըստ Վ.Ուոլլի և Լ.Նոլանի հետազոտությունների՝ կոնֆլիկտներում 

գերակշռում են կողմերի խուսափելու վարքի դրսևորումները, խնդրի 

լուծմանն ուղղված կոնֆլիկտներում՝ ինտեգրատիվ վարքի 

դրսևորումները[15]:  

 Կոնֆլիկտների առաջացման նախադրյալները ևս տարբերվում 

են բազմազանությամբ: Դրանց թվում են ինչպես հիմնարար-

տնտեսականը, այնպես էլ կազմակերպչականն ու հոգեբանականը:  

 Աշխատախմբերում տեղի ունեցող կոնֆլիկտներն ընդունված է 

անվանել կազմակերպական կոնֆլիկտներ: Դրանք անհատական կամ 
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խմբային հետաքրքրությունների բացահայտ կամ քողարկված 

ընդհարումներ են համատեղ գործունեության մեջ կուտակված 

գործնական կամ մասնագիտական հարաբերությունների ոլորտում: 

Աշխատախմբի հարաբերությունները, լինելով հակասությունների 

արտահայտման յուրահատուկ ձև, գոյություն ունեն կազմակերպութ-

յան բոլոր մակարդակներում՝ շարքային աշխատակիցների միջև, փոքր 

խմբերում, վարչական աշխատակազմի (կազմակերպությունների) 

միջև բախումներ են առաջացնում[7]: Եվ ինչպես Մեսկոնն էր նշում՝ 

կազմակերպությունը մենեջմենթի գործունեության հիմքն է, քանզի 

առանց մենեջմենթի ռազմավարությունների իրականացման, կարելի է 

ասել, անհնար կլիներ ողջ աշխատանքի իրականցումը: Ըստ 

Էտրիցոնի՝ կազմակերպության աշխատանքի արդյունավետությունը 

գնահատվում է նրանով, թե որքանով է այն հասնում 

փոխհարաբերությունների որոշակի սանդղակի[10]: Կառավարչական 

գործունեության մեջ կոնֆլիկտների հոգեբանական պատճառներն են 

ինչպես կառավարիչների, այնպես էլ անձնակազմի վարքի և 

հարաբերությունների դրսևորումները՝ կապված ներկազմակերպական 

սուր մրցակցության հետ, երբ հանուն իրենց անձնական նպատակների 

գործածվում են ոչ համարժեք մեթոդներ՝ հաճախ քողարկելով բուն 

հետաքրքրությունները: Տարածված այլ պատճառներ են՝ կորպորատիվ 

մշակույթի ցածր մակարդակը, աշխատանքի և փոխազդեցությունների 

մեջ հոգեկան անարդյունավետ լարվածությունը և աշխատախմբի մեջ 

հոգեբանական անվայել մթնոլորտը[4]: Անհրաժեշտ է նշել հատկապես 

ներկազմակերպական մրցակցության և հոգեբանական անհամա-

տեղելիության ազդեցությունը: Ներքին մրցակցությունը հետևանք է 

արտաքին մրցակցության ներքնայնացման, որի անխուսափելիութ-
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յունը  կապված է աշխատանքային փոխհարաբերությունների հետ: Սա 

վտանգավոր երևույթ է կազմակերպության համար, որը մշտապես 

գործող աղբյուր է ուժգին կոնֆլիկտների:  

 Կոնֆլիկտների  լուծումը կապված է մեծ դժվարությունների 

հետ, որոնցից գլխավորը բուն հոգեբանական անհամատեղելիությունն 

է [6]: Ներքին մրցակցության և հոգեբանական անհամատեղելիության 

նվազեցումը հնարավոր է գլխավորապես ի հաշիվ կորպորատիվ 

հարաբերությունների և կորպորատիվ մշակույթի ձևավորման 

(Տ.Յ.Բազարով, Մ.Վ.Կրիմչանինովս,Լ.Յ Լուկյանովա, Է.Շեյն և այլք): 

 Կազմակերպությունում հաղորդակցման անբավարար լինելը 

նույնպես կարող է կոնֆլիկտի պատճառ դառնալ: Անբավարար 

հաղորդակցման հետևանքով հնարավոր է, որ ենթակաները հստակ 

պատկերացում չունենան իրենց աշխատանքային 

պարտականությունների մասին: Հնարավոր է նաև, որ ղեկավարի 

ընդունած որոշումներն անհասկանալի կամ անընդունելի լինեն 

առանձին աշխատողների կամ նրանց խմբի համար: Օրինակ, եթե 

աշխատանքի վարձատրության ընդունված նոր համակարգը, որն 

անմիջականորեն կապված է արտադրողականության հետ, 

աշխատողները համարում են աշխատանքի խիստ լարված ռիթմ 

պահանջող, կարող է հանգեցնել հակառակ արդյունքի՝ աշխատանքի 

ռիթմի թուլացմանը, եթե ղեկավարի կողմից չտրվեն անհրաժեշտ 

մեկնաբանումներ, թե նոր համակարգի ներդրումը պայմանավորված է 

մրցակիցների հանդեպ առավելության չհասնելու հրամայականով:  

 Պարզ է դառնում, որ աշխատանքային միջավայրում 

կոնֆլիկտների զգալի մասն առավելապես հոգեբանական պատճառ-

ներ ունի, դրա համար կոնֆլիկտի հոգեբանության իմացությունը 
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դրանց ուսումնասիրության և լուծման առումով առաջնային է: 

Միաժամանակ այդ կոնֆլիկտները ենթարկվում են ընդհանուր 

օրինաչափությունների, որոնք հիմնավոր են կամայական կոնֆլիկտ-

ների համար, դրանց ուսումնասիրությունը հիմնվում է կոնֆլիկտի 

բնույթի իմացության ընդհանրական համակարգի և դրանց 

օրինաչափությունների, դետերմինանտների, դիամիկայի որոշակի 

յուրահատկությունների վրա: Այդ պատճառով առաջնային է տվյալ 

խնդիրները բնորոշելու ընդհանուր մակարդակը, որն առհասարակ 

հատուկ է դրանցից յուրաքանչյուրին[12]: Ակնհայտ է, որ դրանք 

վերագրվում են կազմակերպական կոնֆլիկտների տիպին, դրա 

համար հատկապես այդ դիրքերից է իրականացվել խնդրի 

տեսամեթոդաբանական վերլուծությունը:  

 Կոնֆլիկտների հետազոտության խնդիրները կառավարչական 

գործունության մեջ պայմանավորված է  մարդկային գործունեության 

կոլեկտիվ բնույթով, կազմակերպության ու ղեկավարման արդյունա-

վետության արդիական խնդիրներով, նրանց միջև ծավալվող հարա-

բերությունների կարգավորմամբ, դաստիարակաչական և հոգեբանա-

կան ներգործության կիրառությամբ: Մարդկային ռեսուրսների 

կառավարման հոգեբանության տեսանկյունից առանձնացվում են 4 

հիմնական գործոններ՝ մոտիվացումը, լիդերությունը, աշխատակազմի 

ընտրությունը և միջանձնային հարաբերությունները: Այս կետերն 

իրենց մեջ ներառում են աշխատողների պատրաստում, 

աշխատանքային գործընթացի  կազմակերպում, որը բերում է դրանց 

իրականացմանը: Այդ դեպքում կազմակերպչական մշակույթն այնպես 

է կառուցվում, որ դրանց  դրական ուղղվածությունը դառնում է 

կորպորատիվ արժեք: 
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 Կոնֆլիկտների լուծման հարցերով զբաղվող բազմաթիվ 

մասնագետներ կարծում են, որ կոնֆլիկտների կառավարման 

գործընթացը կախված է բազմաթիվ գործոններից, որոնց նշանակալի 

մասը դժվար է ենթարկվում ազդեցության: Օրինակ, դրանց շարքին 

կարելի է դասել անձի հայացքները, անհատների, խմբերի մոտիվներն 

ու պահանջմունքները: Կազմավորված կարծրատիպերը, 

պատկերացումները, նախապաշարմունքները, համոզմունքները 

կարող են երբեմն ոչնչացնել նրանց ջանքերը, ովքեր մշակում են 

կոնֆլիկտային իրավիճակի լուծումը: Կախված կոնֆլիկտի տեսակից` 

լուծումների որոնումներով կարող են զբաղվել տարբեր օղակներ` 

կազմակերպության ղեկավարությունը, անձնակազմի կառավարման 

ծառայությունը, հոգեբանի և սոցիոլոգի բաժինը, արհմիության 

կոմիտեն: Կոնֆլիկտի լուծումն իրենից ներկայացնում է կոնֆլիկտը 

ստեղծող պատճառների ամբողջական կամ մասնակի ոչնչացում կամ 

կոնֆլիկտի մասնակիցների վարքի և նպատակների փոփոխություն: 

Գոյություն ունեն կոնֆլիկտները կանխելու և կառավարելու 

բավականին շատ մեթոդներ` ներանձնային մեթոդներ` առանձին 

անձի վրա ազդելու, կառուցվածքային, կազմակերպչական կոնֆլիկտ-

ների չեզոքացման և կանխարգելման մեթոդներ, կամ անհատական 

մեթոդներ, բանակցություններ[5]: 

 Կոնֆլիկտը կարգավորելու և կառուցողական ավարտելու  

բազմազան միջոցներ են մշակել: Սակայն հիմնականը մարդկանց 

համատեղ  գործունեությունն է` ուղղված ընդհանուր նպատակի 

հասնելուն: Կոնֆլիկտի կառավարման գործում կարևոր են բանակ-

ցությունները, քննարկումները, զիջումը, հաշտեցումը: Բնականաբար 

այս միջոցները անհնար է պատկերացնել առանց հաղորդակցման, 
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առանց խոսքի ու լեզվի: Հաշտեցումը միմյանց հասկանալու և 

հասկացված լինելու մեծ առաքինություն պարունակող ցանկության 

դրսևորումն է, որը կարող է գործնականում իրականացվել: Այն 

ցանկացած պահի փորձում է հակամարտությունը լուծել առանց ուժ 

գործադրելու: Հաշտեցման նպատակը երկկողմ պայքարը եռակողմ 

բացատրության վերածելն է, որը տանում է դեպի ելք[9]: 

Կազմակերպությունում նպատակաուղղված ձևով կոնֆլիկտի 

լավագույն կառավարումը կորպորատիվ մշակույթի ներդրումն է և 

կորպորատիվ կառավարումը, քանի որ այն յուրաքանչյուր ընկերութ-

յան հաջողության ու արդյունավետ աշխատաոճի հիմքն է: Այն կարելի 

է սահմանել որպես կազմակերպության բոլոր անդամների կողմից 

ընդունված արժեքների ու համոզմունքների համակարգ, որը 

պայմանավորում է նրանց վարքն ու կազմակերպության 

կենսագործունեությունը: [8]: 

  Կորպորատիվ կառավարումը ընկերության ղեկավարության, 

խորհրդի, բաժնետերերի և այլ շահառուների միջև առկա հարա-

բերությունների համալիր է: Կորպորատիվ կառավարումը նաև սահ-

մանում է մեխանիզմներ, որոնց միջոցով ձևավորվում են ընկերության 

նպատակները, որոշվում են դրանց հասնելու, ինչպես նաև 

գործունեության վերահսկողության միջոցները: «Լավ կորպորատիվ 

կառավարումը պետք է խթանի, որպեսզի ղեկավարությունը և խոր-

հուրդը ձգտեն հասնելու ընկերության և բաժնետերերի շահերին 

համապատասխանող նպատակներին,  ինչպես նաև նպաստի 

արդյունավետ վերահսկողությանը»[14]: 

 Կորպորատիվ մշակույթն արտացոլում է ընկերության 

առաքելությունը, գործունեության նպատակները, կառավարման 
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համակարգը, կազմակերպական կառուցվածքը, կորպորատիվ ոճը, 

ընկերության հաջողության պատմությունը, աշխատակիցներից 

ունեցած սպասելիքները, աշխատակիցների աշխատանքային 

վարքագիծն ու փոխհարաբերությունները ղեկավարության հետ: Ընդ 

որում, կորպորատիվ մշակույթն ունի երկու դրսևորում. 

կազմակերպության  անդամների կողմից  ընդունված ու ընկալված 

կերպարը ներքին արտահայտումն է, իսկ կազմակերպությունից դուրս 

գտնվող մարդկանց, հաճախորդների պատկերացումները` արտաքին: 

Կորպորատիվ մշակույթն իր մեջ ներառում է ոչ ձևական, չգրված 

կանոններ, որոնք պայմանավորում են վարքի նորմերը՝ կանոնա-

կարգելով գործողությունների հերթականությունը, տեղե-կատվության 

փոխանակման ձևերը, փոխհարաբերությունների բնույթը: Լինելով ոչ 

ձևական՝ դրանք ավելի ընկալելի ու ընդունելի են անդամների համար, 

այդ իսկ պատճառով դրանց միջոցով անձնակազմի կառավարումն 

ավելի արդյունավետ է: Քանի որ կորպորատիվ մշակույթը ձևավորում 

ու կարգավորում է կազմակերպության անդամների վարքի մոդելները, 

ընդունելի նորմերն ու արժեքները, ապա կարելի է ենթադրել, որ այն 

նաև ենթադրում է կոնֆլիկտներից զերծ մնալու համապատասխան 

մեխանիզմներ. աշխատակիցների հետ հաճախակի հանդիպումներ ու 

քննարկումներ կազմակերպել, ինչը հնարավորություն կտա 

յուրաքանչյուրին ավելի լավ ճանաչել իր գործընկերներին ու ավելի 

համախմբված լինել: Ստեղծել այնպիսի օբյեկտիվ պայմաններ, որոնց 

պարագայում դրանց առաջացման հավանականությունը կնվազի: Այդ 

պայմաններն են` ստեղծել կազմակերպության անդամների 

գործունեության բարենպաստ պայմաններ ու հնարավորություններ, 

բաշխել նյութական ռեսուրսները արդար ու կատարած աշխատանքին 
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համապատասխան, հստակ սահմանել և գիտակցել պարտա-

կանություններն ու իրավունքները, աշխատանքային միջավայրի 

հարմարավետություն և այլն: Ամրապնդել այնպիսի գիտակցություն, 

որ աշխատակիցներից յուրաքանչյուրը երկար շղթայի մի օղակ է, և որ 

նրա գործողություններից ու հանդուրժողականությունից է կախված 

այդ շղթայի ամրությունը: Անդամերի ու ղեկավարների մոտ արմատա-

վորել փոխադարձ պատասխանատվության ու պարտավորվածության 

զգացողություն, ինչն էլ թույլ կտա խուսափել կոնֆլիկտներից կամ 

վերջիններիս առաջացման պարագայում գալ դրանց արագ,  ֆունկցիո-

նալ ու արդյունավետ լուծմանը: Ուստի կոնֆլիկտը կառավարելու 

համար անհրաժեշտ է իմանալ կոնֆլիկտների լուծման հիմնական 

միջոցները: Կոնֆլիկտները միշտ չէ, որ ունեն  քայքայիչ բնույթ: 

Կոնֆլիկտի կառավարման տեսանկյունից գլխավորը կոնֆլիկտների 

զարգացումը վերահսկելն է, որպեսզի դրանով ապահովվի 

կազմակերպության արդյունավետ կառավարումը: Մեր 

կարծիքով ՝ կազմակերպություններում կոնֆլիկտները կառավարելու 

կարևորագույն պայմաններն են ղեկավարների կոնֆլիկտաբանական 

կոմպենտենտության զարգացումը՝ միջանձնային արդյունավետ 

հաղորդակցման և փոխազդեցության պայմանների ձևավորման 

նպատակով, կողմերի «պատկերացումներ» դիսբալանսի հոգե-

բանական անհամատեղելիությունը և այլ դրսևորումների հոգե-

բանական պատճառների վերացումը, կադրային քաղաքականության և 

կորպորատիվ մշակույթի զարգացումը: Կարևոր հոգեբանական 

գործոններից են նաև հարաբերությունների, հաղորդակցման և 

հոգեբանական մթնոլորտի մշտադիտարկումը, կոնֆլիկտային իրավի-
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ճակներում ղեկավարների և մենեջերների կոնֆլիկտային 

իրադրությունում գործելու պատրաստվածության զարգացումը: 

Ներկայումս կառավարման ոլորտում շատ շահագրգիռ 

մարմիններ և առանձին ղեկավարներ գիտակցում են, որ կոնֆլիկտ-

ների ոչ կառուցողական զարգացումը զգալիորեն արգելակում է 

կառավարման գործունեության առաջընթացը: Այդ առումով այսօր 

խիստ արդիական է դրանք կառուցողական լուծելու հիմնահարցը: 

Կոնֆլիկտների ծագման պատճառների և դրանց հաղթահարման 

նպատակով կիրառվող վարքային ռազմավարությունների միջև 

օրինաչափությունները պարզելու համար իրականացրել ենք 

հետազոտություն: 

 Գիտական հետազոտությունն իրականացնելու նպատակով 

ընտրել ենք երկու փոձարարական խումբ (կազմակերպություն) 

հետևյալ սկզբունքներից ելնելով՝ առաջին խմբում աշխատակիցներն 

աշխատանքի են անցել միայն մասնագիտական պիտանելիության 

սկզբունքով և չի կատարվել հոգեբանական ընտրազատում: 

Երկրորդում հաշվի են առնվել ոչ միայն մասնագիտական պիտա-

նելիությունը, այլև կարևորվել է կադրերի հոգեբանական ընտրության 

խնդիրը:  

 Վերը ասվածի հիման վրա մեր կողմից առաջ քաշվեց 

ենթադրություն այն մասին, որ կազմակերպչական կոնֆլիկտների 

խորությունը պայմանավորված է անձի կողմից սթրեսային 

իրավիճակում ընտրած ռազմավարությունից, ինչի որոշումը կադրերի 

համալրման փուլում թույլ է տալիս կանխարգելել կոնֆլիկտները: 

Առաջադրված  վարկածին համապատասխան  հետազոտության մեջ 
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կիրառվել է միմյանց փոխլրացնող մեթոդների  համախումբ, որը 

ներառում է՝  

 Դիտում, 

 Զրույց, 

 Հարցարան, 

 Թեստավորում:  

 Մեթոդների ընտրությունը իրականացվել է՝ ելնելով հիմնարար 

մեթոդոլոգիական սկզբունքներից, առաջադրված նպատակներից ու 

խնդիրներից:  

Հետազոտության իրականացման համար կիրառել ենք 

«Կոնֆլիկտի հաղթահարման եղանակները փոքր խմբի ներսում», 

«Կոնֆլիկտի խորությունը որոշող Էքսպրես-դիագնոստիկա» 

մեթոդիկաները, որոնք մշակվել են Ա.Մ.Բանդուրկա, Ս.Ի. Բոչարովա, 

Ե.Վ. Զեմյանսկայի կողմից[2]  և «Քոփինգ ռազմավարությունների» 

հարցարանը, որը մշակվել է Ռիչարդ Լազարուսի կողմից[3]:  

Ուսումնասիրել ենք նաև տվյալ կազմակերպությունների ուժեղ և 

թույլ կողմերը, կազմակերպության նպատակներն ու կանոնակարգը: 

Քանի որ կոնֆլիկտը շատ բարդ է իմաստային ու կառուցվածքային 

առումներով, հետազոտության առաջին փուլում կիրառվել է զրույցի 

մեթոդը, որից հետո միայն փորձարկվողներին բացատրվել է 

փորձարարական խնդիրը և նրանց է տրվել մեր կողմից ընտրված 

թեստերի փաթեթը:  

 Մշակված հարցարանը գործիք է ծառայել տեղեկատվություն 

ստանալու կառավարման համակարգի, աշխատանքի, աշխատա-

կիցների և ղեկավարների սպասելիքների, հարաբերությունների, 
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աշխատանքի տեխնոլոգիաների, ուսուցման համակարգի, կոնֆլիկ-

տային իրավիճակներում վարքային դրսևորումների վերաբերյալ: 

Հետազոտության մեթոդների ընտրությունը կատարվել է 

փորձարարական հոգեբանության հիմնարար սկզբունքներին 

համապատասխան:  

 Յուրաքանչյուր խմբում հետազոտությանը մասնակցել են 20 

աշխատակիցներ՝ ընդամենը  40 անձ: Աշխատակիցների ընտրության 

մեջ չի եղել դասակարգում, ընտրվել են պատահական սկզբունքով, 

որոնց մեջ ընդգրկվել են ղեկավարներ, ծառայողներ, մասնագետներ, 

գրասենյակային և սպասարկող անձնակազմ: 

 Այսպիսով,  նախնական զրույցի արդյունքում պարզվել է, որ 

տարածված կոնֆլիկտների շարքին են պատկանում հետաքրքրութ-

յուններին և պարտականություններին վերաբերող կոնֆլիկտները, 

որոնք հիմնականում հուզական բնույթի են, քան գործնական: 

Այնուամենայնիվ, դրսևորելով ավելորդ հուզական լարվածություն՝ 

երբեմն խաթարում են բնականոն գործնական փոխհարաբերութ-

յունները: Ակնհայտ է, որ կոնֆլիկտների մեծ մասի պատճառները 

սուբյեկտիվ են: Երիտասարդ կադրերը հիմնականում կոնֆլիկտներ 

չեն ստեղծում և չեն ներգրավվում դրանց մեջ:  

 Աշխատակազմի կոնֆլիկտները, ինչպես պարզեցինք,  ունեն 

երկակի հոգեբանական պատճառ: Մի կողմից ղեկավարը ձգտում է, որ 

աշխատակիցն իրականացնի հնարավորինս ավելի շատ 

գործառույթներ, իսկ աշխատակիցը՝ միայն պայմանագրով 

նախատեսված: Մյուս կողմից շատերն աշխատանքի ընդունվելիս 

հաճախ թաքցնում են իրենց իրական դրդապատճառներն ու 
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նպատակները, սակայն դրանք ի հայտ են գալիս՝ խթանելով 

կոնֆլիկտային իրավիճակների ստեղծումը: 

Մեր կողմից մշակված հարցարանի վերլուծությունը ցույց է տվել, 

որ կոնֆլիկտների առաջացման դրդապատճառները տարբերվում են 

իրենց բազմազանությամբ, սակայն դրանց առաջացմանը նպաստող 

հիմնական գործոններն են աշխատանքային գերլարվածությունը, 

մրցակցությունը, հոգեբանական անհամատեղելիությունը, կորպորա-

տիվ մշակույթի ցածր մակարդակը: Ղեկավարների գործունեությամբ 

պայմանավորված՝ կոնֆլիկտներն առավելապես պայմանավորված են 

իրենց քմահաճ վերաբերմունքով աշխատակիցների նկատմամբ: 

Ինչպես նաև պարզվեց, որ կոնֆլիկտային իրավիճակների առաջաց-

ման դեպքում կոնֆլիկտը հարթվում է ինքնըստինքյան, և միայն 

անհրաժեշտության դեպքում են իրականացվում կոնֆլիկտի 

կանխարգելմանն ուղղված գործընթացներ: Աշխատակիցների 

մեծամասնությունը միտված է ինքնուրույն հարթելու ստեղծված 

իրավիճակը:  

 Քանի որ նախատեսել էինք իրականացնել կոնֆլիկտների 

առաջացման հոգեբանական  յուրահատկությունների և լուծումների 

հոգեբանական հետազոտություն, որտեղ կոնֆլիկտները դիտարկել 

ենք որպես կազմակերպչական կոնֆլիկտների հատուկ ձև, ապա 

դրանց նվազմանը միտված գործողությունները և ճանապարհները 

գտնելու նպատակով նախ անհրաժեշտ ենք համարել բացահայտել  

հետազոտվող կազմակերպություններում կոնֆլիկտի խորության 

մակարդակը և դրանք հաղթահարելու հնարավորությունները: 

Կոնֆլիկտի խորության ախտորոշման մեթոդիկայի օգնությամբ 

ստացված տվյալների միջին արդյունքները վկայում են, որ այն խմբում, 
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որտեղ աշխատողները աշխատանքի են անցել միայն մասնագիտական 

պիտանելիության սկզբունքով, նրանց մոտ կոնֆլիկտի խորությունը 

բարձր է (21.65), իսկ հաղթահարման հնարավորությունները՝ 

ցածր(52.75), մյուս խմբում, որտեղ կարևորվել էր հոգեբանական 

գործոնների ազդեցությունը, հաղթահարումը համեմատաբար բարձր 

է(62.8), կոնֆլիկտի խորությունը՝ ցածր(19.95): Սա թույլ է տալիս պնդել, 

որ հոգեբանական գործոնների ազդեցության վերաբերյալ 

իրազեկվածության պակասը հիմք են կազմակերպության ներսում 

անհամաձայնության, լարվածության աճին, բախումների 

առաջացմանը: Ուստի աշխատանքային գործունեության ընթացքում 

անհրաժեշտ է կազմակերպել կոնֆլիկտների կառավարման 

գործընթացը, այսինքն՝ անհրաժեշտ է վերլուծել դրանք և կառավարել: 

Սա շատ հստակ երևում է երկրորդ փորձարական խմբում: Ուստի 

կարելի է ենթադրել, որ ղեկավարը հստակորեն իրականացնում է իր 

գործառույթները և կոնֆլիկտի կառավարման տեսանկյունից ունի 

միջնորդական առաքելությամբ օժտված, կոնֆլիկտները արդարության 

հիմունքներով լուծող, իրավիճակի և կոնֆլիկտող կողմերի հոգե-

բանական բնութագրերը հաշվի առնող «միջնորդ» դատավոր հանդես 

գալու ունակությունը: Այս դեպքում կոնֆլիկտն ավարտվում է 

«հաղթող-հաղթող» արդյունքով, երբ երկու կողմն էլ գոհ է մնում 

կարգավորումից: Միևնույն ժամանակ առաջին խմբից ստացված 

տվյալներից երևում է, որ աշխատակազմի կառավարման շատ 

մասնագետներ անհրաժեշտ ուշադրություն չեն դարձնում 

կոնֆլիկտների կառավարման գործընթացների և առհասարակ 

հոգեբանական գործոնների ազդեցությանը: Արդյունքում աշխատա-

կազմում առաջանում են լարված հարաբերություններ և հոգե-
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բանական մթնոլորտը խաթարվում է՝ բերելով կառավարման 

արդյունավետության նվազման:  

 Ընդհանրացնելով ստացված արդյունքները՝ կոնֆլիկտի կառա-

վարման հոգեբանական էությունը կարելի է մեկնաբանել հետևյալ 

կերպ: Աշխատանքի, համատեղ գործունեության ընթացքում մարդ-

կանց համար կարևոր է ոչ միայն հասնել առաջադրված 

կազմակերպական կամ արտադրական նպատակներին, այլև հաս-

կանալ իրենց գործունեության նշանակությունը՝ սահմանված կազմա-

կերպական առաքելությամբ, նրա արժեքներով, գիտակցել սեփական 

մասնակցությունը, բավականություն ստանալ այդ գործունեությունից 

և ստեղծված հարաբերություններից, ինչպես նաև իմանալ և 

գիտակցորեն ընդունել իրենց բավարարող պատասխանները, որոնք 

համադրվում են իրենց գործունեության իմաստի հետ: Կորպորատիվ 

հարաբերություններ ստեղծելու համար կարևոր ազդեցություն ունի 

կառավարման ոճը, որն իր հերթին պայմանավորված է կառավարող 

սուբյեկտի կորպորատիվ և հոգեբանական մշակույթի մակարդակ-

ներով: Այդ առումով ներկայումս առաջադեմ է համարվում 

պատերնալիզմը, այսինքն «հայրական» մոտեցումը, որի ընթացքում 

ղեկավարը աշխատակազմին դիտում է որպես ընտանիքի անդամներ և 

իր հարաբերությունները կառուցում է այդ մոտեցման 

համապատասխանությամբ:  

 Կորպորատիվ մշակույթի բարձր մակարդակը առանձնացվում 

է որպես ցածր կոնֆլիկտային ղեկավարման իրականացման կարևոր 

պայման: Գոյություն ունի մեկ այլ ուղի՝ կապված կազմա-

կերպությունում անձնակազմի վրա նպատակաուղղված հոգե-

բանական ազդեցության, այն է՝ ընդունելի արժեքների և 
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հետաքրքրությունների ձևավորումը: Կոնֆլիկտների հաղթահարման 

կարևոր պայման է նաև կազմակերպությունում ղեկավարների 

կոնֆլիկտաբանական կոմպենտենտության ձևավորումն ու զարգա-

ցումը: Ղեկավարի կոնֆլիկտաբանության կոմպետենտությունը դիտ-

վում է որպես անձի և գործունեության մասնագիտացման կարգավորիչ  

ենթակառուցվածք, որը հնարավորություն է տալիս կանխարգելել 

կոնֆլիկտները, արդյունավետորեն ղեկավարել և օբյեկտիվ հիմքով 

լուծել դրանք, կոնֆլիկտների բացասական ազդեցությունների և 

հետևանքների նվազեցման նպատակով ցուցաբերել հոգեբանական 

ազդեցություն: 

 Կոնֆլիկտային իրավիճակներում կառուցողական լուծումներ 

տալու և հասկանալու համար, թե ինչ որակներ են անհրաժեշտ 

զարգացնել և կանոնակարգել, գոյություն ունեն նաև այլ գործոններ, 

ինչպիսիք են անձնային առանձնահատկությունները, որոնց ընդ-

հանրական վերլուծության ժամանակ արդեն պարզ կդառնա, թե ինչ է 

անհրաժեշտ ղեկավարներին և իր ենթականերին հարաբերութ-

յունները նվազ կոնֆլիկտային դարձնելու համար: Ուստի ամբողջա-

կան պատկեր ստանալու համար, ինչպես նախատեսել էինք, կիրառվել  

է հոգեկան գործունեության տարբեր բնագավառներում  դժվարություն-

ների հաղթահարման և քոփինգ-ռազմավարությունների մեթոդիկան:  

 Մարդու վարքի ուսումնասիրությունները սթրեսային 

իրավիճակներում դուրս են բերել հաղթահարման մեխանիզմներ կամ 

քոփինգ ռազմավարություններ, որն առանձնացնում է հաջող կամ 

անհաջող ադապտացիան: Ներկայացված վարքի ռազմավարություն-

ները լայն իմաստով սահմանվում են որպես վարք, որոնք վերացնում 

են հոգեբանական անհարմարությունը և նպաստում անձի 
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ադապտացիային: Դժվարին իրավիճակներում խնդիրների հաղթա-

հարման գործում մարդկանց հնարավորությունները անսպառ չեն, և 

հասարակությունը, լինելով մշտապես դինամիկ զարգացումների 

գործընթացում, մարդկանց համար ստեղծում է լարվածություն, 

անհարմարավետություն, վտանգի և ռիսկի պայմաններ:  

 Անձի սոցիալ-հոգեբանական ադապտացվածության համար 

մեծ նշանակություն ունեն անձնավորության և նրան շրջապատող 

հասարակական միջավայրի միջև բարենպաստ հուզական կապերի 

ստեղծումը: Քոփինգ ստրատեգիաները խնդիրների լուծման ժամանակ 

արտացոլվում են մարդու հնարավորությունները որոշակիացնելու 

խնդիրը և ալտերնատիվ որոշումներ գտնելու, ինչպես նաև 

արդյունավետ կարգավորել սթրեսային իրավիճակները և միևնույն 

ժամանակ պահպանելու ինչպես հոգեկան, այնպես էլ ֆիզիկական 

առողջությունը: 

 Հոգեկան գործունեության տարբեր բնագավառներում 

դժվարությունների հաղթահարման քոփինգ-ռազմավարությունների 

մեթոդիկայից ստացված տվյալների միջին ցուցանիշների համադրութ-

յունը երկու փորձարարական խմբերում ցույց է տվել,  որ էական 

տարբերություններ դրսևորվել են հիմնականում պլանավորման (I-ին 

խմբում 14.4, II-ում՝ 16.7) և խնդիրների դրական արժևորման (I-ին 

խմբում 16.75, II-ում՝ 19.5) քոփինգներում: Խնդիրների լուծման 

պլանավորման ռազմավարության կիրառումը ենթադրում է 

իրավիճակի նպատակաուղղված վերլուծություն և վարքի հնարավոր 

տարբերակների որոնում, խնդիրների լուծման ստրատեգիաների 

մշակում՝ հիմնվելով նախկին փորձի և առկա ռեսուրսների 

կիրառության վրա: Մյուս ռազմավարությունը խնդիրների դրական 
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արժևորումն է: Այստեղ նկատվում  է ձգտում գտնելու ստեղծված 

իրավիճակի միտքը և ուղղվածությունը դրական ասպեկտների վրա: 

Դրական արժևորումը դիտվում է որպես խթան անձնային աճի համար, 

թույլ է տալիս վերանայել ինքն իրեն, իր հարաբերությունները և 

կյանքի արժեքները: Վարքի այս ռազմավարության ընտրությունը 

դժվարին իրավիճակներում ցույց է տալիս, որ բացասական 

ապրումները հաղթահարվում են ի հաշիվ խնդրի դրական 

վերաիմաստավորման և որպես անհատական աճի խթան 

դիտարկելու: Կարևորվում է խնդրահարույց իրավիճակի ներան-

հատական և փիլիսոփայական իմաստավորումը, վերջինիս 

ընդգրկումը անհատի ինքնազարգացման գործընթացում: Շատ 

հետազոտողների կողմից նշված ռազմավարությունները դիտվել է 

որպես ադապտիվ ձև, որը թույլ է տալիս դժվարությունները 

հաղթահարել կառուցողական ճանապարհով: 

 Ընդհանուր առմամբ ստացված ցուցանիշները քոփինգների 

առաջին խմբում սահմանային են, այսինքն՝ առկա է հարա-

բերությունների տատանողականություն, երկրորդ խմբում, որտեղ 

հաշվի են առնվել հոգեբանական գործոնների ազդեցությունը, 

գերակշռել են առավել նպատակահարմար վարքի ռազմավարություն-

ները: Սա նշանակում է, որ խմբում գիտակցում են փոխհարաբերութ-

յունների կարևորությունը և սովորաբար նախընտրում են վարքի 

ռազմավարությունների այն տիպերը, որոնք չեն հանգեցնում 

կոնֆլիկտների սուր դրսևորումների, հստակ գիտակցում են իրենց 

պարտականությունները, ձգտում են փոխազդել՝ համաձայն խմբում 

ընդունված արժեքների, որն էլ նպաստում է աշխատանքային 

գործունեության ադեկվատ իրագործմանը: Այնուամենայնիվ, հարկ ենք 
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համարում նշել, որ տարբեր սթրեսային իրավիճակներում վարքի 

ռազմավարությունների կիրառումը փոփոխական բնույթ ունի, բայց 

միևնույն ժամանակ որոշ ռազմավարությունների դիտարկումները 

ցույց են տվել, որ որոշ ռազմավարություններ անկախ իրավիճակից 

հարաբերականորեն կայուն են [1]: 

 Հետազոտությունն ավարտել ենք համեմատական վերլուծութ-

յամբ, որը հաշվարկվել է գծային կոռելացիայի Պիրսոնի գործակցով: 

Կոռելյացիոն վերլուծությունը ցույց տվեց, որ կապ է առկա խնդիրների 

լուծման պլանավորման ռազմավարության և կոնֆլիկտի խորության 

միջև: Առաջացած կապը կարելի է մեկնաբանել հետևյալ կերպ, եթե 

պլանավորումն առհասարակ դիտարկենք որպես կառավարման 

կարևորագույն գործառույթներից մեկը, որը հնարավորություն է 

ընձեռում պարզել կազմակերպության արդեն նվաճված մակարդակը, 

որոշել զարգացման նպատակը, խնդիրները, ինչպես նաև թույլ է 

տալիս հստակեցնել սահմանված նպատակներին հասնելու ուղիներն 

ու մեթոդները, ապա մի կողմից այս գործընթացում թերացումները 

կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ կառավարման 

արդյունավետության վրա և բախումների առաջացման պատճառ 

հանդիսանալ:  

 Այսպիսով՝ իրականացված հետազոտական աշխատանքի 

արդյունքները թույլ են տալիս հանգել այն եզրակացության, որ 

համատեղ գործունեության արդյունավետությունը մեծ չափով 

կախված է  անձնային և խմբային ունակությունների բարենպաստ 

իրացումից: Խմբի բարենպաստ մթնոլորտի արդյունավետությունը 

հիմնվում է ոչ միայն այդ արդյունքների վրա, այլև վերակառուցում է 

մարդուն, կազմավորում նրա նոր կարողությունները և բացահայտում 
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ներուժը, ուստի կառավարման համակարգում կադրերի ընտրության 

հոգեբանական գործոնների մասնակի կամ լրիվ անտեսումները, 

կադրերի հետ տարվող աշխատանքների բացակայությունը կամ 

թերացումը, որակավորման գործընթացներում հոգեբանների 

մասնակցության բացակայությունը և հոգեբանական պատրաստ-

վածության ոչ բավարար մակարդակն ազդում են աշխատանքի 

սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտի վրա, որն անխուսափելիորեն 

արտացոլվում է կազմակերպության գործունեության արտադրողա-

կանության վրա: Անձնակազմի կառավարման հիմնախնդիրն ուղղված 

է արդյունավետության բարձրացմանը, որը կարելի է իրականացնել 

նպատակաուղղված կապով: Այլ կերպ ասած անհրաժեշտ է  միջոցներ 

տրամադրել  անձնակազմի պարբերական ուսուցման ու 

վերապատրաստման համար: Կոնֆլիկտաբանական խնդրով 

կիրառական հոգեբանության ուսումնասիրություններ իրականացնելը 

թույլ կտա լրացնել դրանց նախազգուշացնելու և կանխարգելելու 

պայմանները, ինչպես նաև աշխատակիցների գործունեության մեջ 

ձևավորելու վարքի նպատակահարմար ռազմավարություններ, որոնք 

թույլ կտան դիմակայելու առաջացած դժվարություններն: 

Գործնական առաջարկություն: Կայուն աշխատախմբեր և առողջ 

փոխհարաբերություններ ստեղծելու  և ձևավորելու համար 

անհրաժեշտ է կազմակերպել գիտամեթոդաբանական այնպիսի 

համակարգեր, որոնք խորհրդատվական ճանապարհով կօգնեն 

ստանալ  կազմակերպություններում աշխատախմբերի ձևավորման,  

կենսագործունեության կարևորագույն ոլորտների, դերային 

արդյունավետ բաշխման հնարավորությունների, հոգեբանական  

համատեղելիության տարբեր դրսևորումների, աշխատանքային 
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ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ Մ. Ս. 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրանտ 

 

Հիմնաբառեր՝ կառավարչական գործունեություն, կազմա-

կերպություններ, կոնֆլիկտների կառավարում, վարքային 

ռազմավարություններ, հոգեկան լարված վիճակներ: 

Սույն հոդվածում ներկայացվում են կազմակերպություն-

ներում կոնֆլիկտների ծագման հոգեբանական պատճառների և 

դրանց հաղթահարման նպատակով կիրառվող վարքային 

ռազմավարությունների միջև օրինաչափությունները: Ստացված 



202 

 
 

 

արդյունքներն ու գործնական հատվածին համապատասխանող 

եզրակացությունները հնարավորություն են ընձեռում կառավար-

ման համակարգում ներդնել կոնֆլիկտների կառավարման 

արդյունավետ գործիքներ: 

Գործնական առաջարկություն: Կայուն աշխատախմբեր և առողջ 

փոխհարաբերություններ ստեղծելու  և ձևավորելու համար 

անհրաժեշտ է կազմակերպել գիտամեթոդաբանական այնպիսի 

համակարգեր, որոնք խորհրդատվական ճանապարհով կօգնեն 

ստանալ  կազմակերպություններում աշխատախմբերի ձևավորման,  

կենսագործունեության կարևորագույն ոլորտների, դերային 

արդյունավետ բաշխման հնարավորությունների, հոգեբանական  

համատեղելիության տարբեր դրսևորումների, աշխատանքային 

բախումների և դրանց հաղթահարման ուղիների մասին գիտելիքներ:  

Կարելի է կազմակերպել հատուկ թրեյնինգներ և դասընթացներ: 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МАРГАРЯН М. 

Магистрант Академии  

государственного управления РА 

 

Ключевые слова: управленческой деятельности, организации, 

управление конфликтов, поведенческие стратегии, напряженные 

психологические состояния. 
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В данной статье представлены результаты исследования 

закономерностей между психологическими причинами 

возникновения конфликтов в организациях и поведенческими 

стратегиями их преодоления. Полученные данные и заключения, 

которые соответствуют практической части, дают возможность 

внедрить в систему управления эффективные инструменты 

урегулирования конфликтов.  

Практические предложения: Для создания и формирования 

стабильных трудовых групп и здоровых коллективов необходимо 

организовать такие научно-методологические системы, которые 

путем консультирования помогут получить в организациях знания 

о формировании трудовых групп, важных сфер 

жизнедеятельности, возможностях ролевой эффективной 

расстановки, разных проявлениях психологической совмести-

мости, трудовых столкновений и путей их преодоления. Можно 

организовать специальные тренинги и занятия. 
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Master’s Program Student of the Public 
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Key words:  organizations, conflict, management, 

behavioral strategies, psychological strianed situations.

In this article is present the regularities between the psychological causes of 

conflicts origin in organizations and applicable behavioral strategies to 

overcome them. The obtained results and the conclusions, which are 

corresponding to the practical sector give an opportunaty to invest effective 

management tools in conflict management. 

Practical suggestions. For creating a sustainable working groups and forming 

healthy relationships, it is necessary to organize such methodological 

systems, which will help to receive knowledges about forming working 

groups in the organizations, the most important sectors of bioactivity, 

opportunities of the effective distribution of role, different manifestation of 

psychological compatibility, working conflicts and their overcoming ways. It 

is possible to organize special trainings and courses. 
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