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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Թեմայի արդիականությունը: Վերջին տասնամյակներին ՀՀ տնտեսական և 

քաղաքական համակարգերի կտրուկ փոփոխությունների պատճառով օբյեկտիվորեն 

առաջացան սոցիալ-տնտեսական, ռազմաքաղաքական, սոցիալ-հոգեբանական նոր 

հարաբերություններ: Երբեմնի կայուն հասարակությունում գործող հանրապետության 

քաղաքացիները հայտնվեցին բոլորովին նոր իրականության մեջ, որը իր սոցիալ-

տնտեսական անճանաչելի զարգացումների, կենսամակարդակի անկման, նոր 

արժեքների ներմուծման ու անկանխատեսելի զարգացումների հեռանկարով լուրջ 

խնդիրներ առաջադրեց: Նոր իրականության պայմաններին հարմարվելու, դրանում 

կայուն կենսակերպ ստեղծելու համար մարդկանցից պահանջվում էր առաջացած 

հիմնախնդիրների լուծման բոլորովին նոր մոտեցումներ: Կյանքի նոր պահանջները 

ստիպեցին մարդկանց վերանայելու իրենց համոզմունքները, եկամուտների 

հայթայթման ուղիներն ու միջոցները: Ինքնահաստատման, եկամուտների ձեռքբերման, 

գոյատևման պայքարում շատերը փոխեցին իրենց մասնագիտությունը, ոմանք 

պատահական կամ բնական ընտրությամբ հայտնվեցին ոլորտներում, որի մասին երբեք 

չէին մտածել: Սակայն հենց դրանցում առաջ եկան իրենց բնագավառում առաջին 

հաջողությունները գրանցած մարդիկ, որոնք իրենց հետ տարան շատ շատերին: Արդյոք 

պատահականությո՞ւն էր այդ երևույթը, թե՞ օրինաչափություն:  

Հատկապես գործարար միջավայրում հայտնվեցին մարդիկ, որոնք նախկինում 

աչքի ընկնող հաջողություններ չէին ունեցել: Դեռ ավելին, նրանցից շատերը տարբեր 

ոլորտներում այսօր հաջողությամբ իրականացնում են իրենց գործունեությունը 

/բիզնեսը/: Անշուշտ, կյանքի գործընթացները քննարկելիս անհրաժեշտ է դրանք 

դիտարկել համակարգային մոտեցմամբ ու դրանց զարգացումների 

օրինաչափությունների հաշվառման պահանջներից ելնելով: Գոյություն ունեն 

գործարար անձի հաջողությունների ապահովման, դրանց դետերմինանտների ու 

սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների բազմաթիվ հետազոտություններ, ինչպես 

հայրենական, ռուսական դպրոցների, այնպես էլ արտասահմանյան շատ 

գիտնականների կողմից: Ըստ կարծիքների. <<Գործարար միջավայրում ոչինչ 



 

6 

   

պատահական չէ, միայն կա անհրաժեշտություն ճիշտ ժամանակին հայտնվել ճիշտ 

տեղում>>: Օվքեր են այդ մարդիկ, ինչ առանձնահատկություններով ու որակներով են 

օժտված նրանք, որոնք ունենալով բոլորովին ուրիշ մասնագիտություն (հաճախ 

չունենալով նույնիսկ կրթություն), տարբեր ոլորտներում իրենց հնարավորությունները 

փորձած` (նույնիսկ ձախողումներով), մեծ առաջընթաց են ապահովում բիզնեսի 

բնագավառում: Մյուս կողմից` շուկայի ու օրենքների անկայունությունը, 

փոխակերպվող հասարակության մեջ իր դիրքում մնալու անհավասար պայմանները, 

տնտեսական օրենքների պարտադրանքները, կոշտ մրցակցությունը, դրամի 

արժեզրկման մեծ հավանականությունը, ապրանքների, հումքի աղբյուրների 

դեֆիցիտները գործարար անձանց պահում են մշտական լարվածության, տագնապի, 

տևական սթրեսի մեջ, որում արդյունավետ գործելու, հաջողություններ գրանցելու 

հնարավորությունները հայտնվում են վտանգի սպառնալիքների տակ: Այդպիսի 

պայմաններում մրցակցության դիմանալու, գործունեության մեջ հաջողություններ 

գրանցելու գործընթացը ուղիղ կախվածություն ունի գործարար անձի հոգեբանական 

կերտվածքից, նրա հոգեֆիզիոլոգիական համակարգերի ֆունկցիոնալ 

հնարավորությունների ներդրման առանձնահատկություններից: ՈՒստի <<լավ 

մարզավիճակում>> մնալը գործարար անձանց համար հանդիսանում է գոյատևման 

ամենօրյա կենսական պահանջ: Այս և բազմաթիվ հարցերի լուծման ու գիտական 

հիմնավորման համար առաջադրվող հիմնախնդիրը մեր ժամանակներում ավելի քան 

կարևորություն է ձեռք բերում:  

Աշխատանքի արդիականությունն ու կարևորությունը կայանում է նաև նրանում, 

որ սույն աշխատանքում գործարար անձի հաջողությունների ապահովման 

հիմնախնդիրը դիտարկվում է նրա անձի հոգեբանականխորքային նախադրյալների 

ֆունկցիոնալ հնարավորությունների ուսումնասիրության տեսանկյունից: Մյուս 

կողմից` մասնագիտական գրականության ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 

գոյություն ունեցող հետազոտությունները առնչվում են հիմնախնդրի զուտ 

տնտեսական, սոցիալ-հոգեբանական, քաղաքական կողմերին: Այս տեսանկյունից` 

փոխակերպվող հասարակության պայմաններում գործարար անձի հաջողությունների 

ապահովման հիմնախնդիրը քիչ է ուսումնասիրված, կամ շատ խնդիրներ 

լուսաբանված չեն:  
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Ատենախոսության համար տեսական և գիտամեթոդաբանական հիմք են 

հանդիսացել գործունեության տեսությունը (Ա. Ն. Լեոնտև, Ա. Լ. Ռուբինշտեյն, Բ. Գ. 

Անանև, Ա. Գ. Ասմոլով), փոխակերպվող հասարակությունում անձի հարմարման 

զարգացման վերաբերյալ տեսությունները (Ն. Ռ. Հակոբյան, Ս. Ս. Խուդոյան, Ա. Գ. 

Ասմոլով, Ի. Գ. Մալկինա-Պիխ, Մ. Ա. Կոտիկ), գործունեության տարբեր պայմաններում 

անձի կենսագործունեության պահպանման, գործունեության արդյունավետության 

ապահովման տեսությունները (Մ. Պ. Մկրտումյան, Բ. Ֆ. Լոմով, Յու. Մ. Զաբռոդին, Ց. 

Պ. Կորոլենկո), ֆունկցիոնալ համակարգության տեսությունը (Պ. Անոխին, Ա. Լ. 

Լեբեդևա, Լ. Պ. Դիկայա, Վ. Պ. Մարիշչուկ) գործարար ոլորտի տեսություններ (Ա. Լ. 

Ժուրավլյով, Վ. Գ. Զազիկին), ղեկավարման ու կառավարման ոլորտի տեսություններ 

(Ս. Ռ. Գևորգյան, Ա. Յ. Անցուպով, Ա. Լ. Ժուրավլյով, Վ. Գ. Զազիկին, Ա. Ի. Շիպիլյով) և 

այլն: Դրանցում քննարկվում են անձի ակտիվության, նրա հավակնությունների 

դրդապատճառների ուղղվածությունը, գործունեության առանձնահատկությունների, 

անձի հոգեֆիզիոլոգիական համակարգերի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների 

դրսևորման օրինաչափությունները, անձի հոգեկան աշխատունակության 

մեխանիզմների հիմքում ընկած անձնային առանձնահատկությունները, ֆունկցիոնալ 

համակարգերի կառուցվածքային ու բովանդակային բնութագրերի, ամենատարբեր 

պայմաններում անձի ֆունկցիոնալ վիճակների փոփոխության, հոգեբանական 

վերահսկողական գործընթացների կազմակերպման հիմնախնդիրները և այլն:  

Աշխատանքներում առաջ քաշված գիտական խնդիրները, հետազոտվող 

երևույթները ուսումնասիրում են գործունեության արդյունավետության հիմք 

հանդիսացող անձի խորքային նախադրյալները` ֆունկցիոնալ համակարգության ու 

անձի ամբողջականության տեսությունների հիման վրա: Մասնավորապես` 

հետազոտությունը հիմնված է Պ. Անոխինի ֆունկցիոնալ համակարգության տեսության 

գաղափարների վրա: Ըստ այս տեսության` համակարգության գործունեության 

վերջնական արդյունքի արդյունավետությունը պայմանավորված է համակարգի 

կառուցվածքում գտնվող ենթահամակարգերի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների 

զարգացվածության աստիճանով [12]: Օրգանիզմի, հոգեկան ոլորտի հիմնական 

ծանրաբեռնվածությունը կրող ենթահամակարգերի գործունեության հոգեֆիզիոլո-

գիական հնարավորությունները իրենց հերթին պայմանավորված են իր իսկ 
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կառուցվածքում գոյություն ունեցող բաղադրամասերի ֆունկցիոնալ վիճակներով [12, 

81]: Պ. Անոխինի ֆունկցիոնալ համակարգի տեսության այս գաղափարները լիովին 

համապատասխանում են հետազոտության նպատակի և խնդիրների իրականացման 

պահանջներին:  

Ատենախոսական աշխատանքը կառուցված է գիտական հետազոտությունների 

իրականացման պահանջներին ներկայացվող դետերմինիզմի, ամբողջականության, 

համակարգայնության գիտական սկզբունքների հիման վրա, իսկ արդյունքները 

հիմնավորվում են մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդների արդյունքներով, 

դրանց գիտական մեթոդոլոգիական վերլուծությունների հիմնավորմամբ: Հետազո-

տության ընթացքում հաշվի են առնվել նաև մի շարք կարևորոգույն հանգամանքներ, 

որոնք իրենց սոցիալ-հոգեբանական բնութագրերով առանձնահատուկ ազդեցություն 

ունեն գործարար անձանց հոգեկերտվածքի, սոցիալական դիրքորոշումների, 

մասնագիտական և անձնային որակների ձևավորման և դրսևորման գործում:  

Կարծում ենք, որ աշխատանքների կազմակերպման այսպիսի ռազմավարությունը 

հնարավորություն կտա գործունեության արդյունավետ, հեռանկարային ծրագրերի 

մշակման, ինչպես նաև գործարար անձի խորքային հնարավորությունների լիարժեք 

ճանաչման ու դրանց ֆունկցիոնալ վիճակների փոփոխության դեպքում առաջացած 

խնդիրների լուծման համար: Մյուս կողմից` հետազոտությունների շարունակական 

իրականացումը հնարավորություն կտա բացահայտելու գործարար անձանց 

գործունեության սոցիալ-հոգեբանական յուրահատուկ տեղաշարժերի առանձնահատ-

կություններն ու ժամանակի ընթացքում վերահսկել անձի հոգեֆիզիոլոգիական 

համակարգերում դիտարկվող փոփոխությունները:  

Հետազոտության վարկածը: Ենթադրվում է, որ անցումային հասարակությունում 

գործարար անձի հաջողությունները պայմանավորված են նրա հոգեկան ոլորտի 

խորքային նախադրյալների գործառութային հնարավորությունների առանձնահատուկ 

համագործակցությամբ, դրանց գործառութային վիճակների բարձր 

արտահայտվածությամբ:  

Ենթադրվում է նաև, որ գործարարների գործառութային հնարավորությունների 

ակտիվացման հիմքում ընկած են նրանց հոգեկան բարձր աշխատունակության 

հնարավորություններն ապահովող հարմարվողականության մակարդակը, անձի 
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սթրեսակայունության, խնդրահարույց իրավիճակներում դժվարությունների 

հաղթահարման նպատակով հոգեկան գործընթացների կամային մոբիլիզացման, 

դրանց արդյունավետ համագործակցության հնարավորությունները:  

Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել անցումային հասարակությունում 

գործարար անձանց հաջողությունները պայմանավորող հոգեկան ոլորտի խորքային 

նախադրյալները: 

Հետազոտության օբեկտը գործարար անձանց գործունեության 

արդյունավետությունն ապահովող հոգեկան ոլորտի առանձնահատկություններն են:  

Հետազոտության առարկան հանդիսանում է գործարար անձանց սթրեսային 

իրավիճակներում հարմարման, հուզական ոլորտի փոփոխության, նյարդահոգեկան 

կայունության, հոգեկան աշխատունակության, զգայաշարժական գործընթացների 

մոբիլիզացմանյուրահատուկ առանձնահատկությունները: 

 Գործարար անձի խորքային հնարավորությունների ուսումնասիրումը 

դիտարկվել է անձի գործառութային հնարավորությունների հետազոտման 

տեսանկյունից: Այդ նպատակով ընտրված հետազոտությունների մարտկոցն ու 

աշխատանքների իրականացման ողջ ընթացքը ուղղված է բացահայտելու գործարար 

անձանց հոգեկան ոլորտի խորքային հնարավորությունների արտահայտվածությունը:  

Հետազոտության խնդիրներն են. 

1. Մասնագիտական գրականության ուսումնասիրման միջոցով հիմնախնդրի 

տեսական և գործնական կողմերի, գիտական տեսակետների, հիմնախնդրի լուծման 

ժամանակակից մոտեցումների, առաջավոր գաղափարների վերլուծություն:  

2. Հետազոտության կազմակերպման ռազմավարության մշակում, մեթոդների և 

համակազմի ընտրություն, հետազոտության պայմանների ապահովում:  

3. Գործարար անձանց գործունեության առանձնահատկությունների, ինչպես նաև 

նրանց վրա անդրադարձող բացասական գործոնների բացահայտում:  

4. Գործարարների հոգեվիճակների արտահայտվածության, հարմարվողակա-

նության, սթրեսակայունության ու զգայաշարժական հնարավորությունների 

ուսումնասիրում:  
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 5. Գործարար անձանց հուզական կայունության, հոգեկան աշխատունակության, 

մոբիլիզացիոն կարողությունների, հոգեկան գործընթացների արտահայտվածության 

ուսումնասիրում:  

Հետազոտության մեթոդները: Հետազոտությունների արդյունավետ 

իրականացման նպատակով` մեր կողմից ընտրվել են գործարար անձանց 

հոգեֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների չափման մի արդյունավետ 

մարտկոց, որը հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրել հետազոտության առարկայի 

հնարավորինս բազմակողմանի դրսևորումներն ու դրանց հոգեֆիզիոլոգիական 

յուրահատուկ բնութագրերը: Մեթոդներն ընտրելիս հաշվի են առնվել նաև դրանց 

կիրառական, տեղեկատվական, խնդրո առարկային համապատասխանելիության, 

ինչպես նաև կարճ ժամանակամիջոցում հավաստի տվյալներ ստանալու պահանջները: 

Մարտկոցը իր մեջ ներառում է հետևյալ մեթոդների համախումբը.  

1.

 Անցումայինհասարակությունումգործարարներիգործունեությանևանձիվրաազ

դողբացասականգործոններիբացահայտմանհարցաթերթիկ(հավել.1, էջ143):  

2. Հաջողակգործարարիսոցիալ-

հոգեբանականնկարագրիբացահայտմանհարցաթերթիկ(հավելված 3, էջ61):  

3.Անձիընդհանուրտագնապայնոությանմակարդակիհետազոտմանսանդղակը(Ժ. 

Թեյլորիտարբերակը տեղ. Տ.Ա.Նեմչինովի) [113,էջ64-66]: 

4.Անձիզգայա-շարժողական հնարավորությունների, հետազոտման 

մեթոդ(գրաֆիկականտեպպինգ թեստ, ըստ` Ե.Իլյինի ) [16,էջ220-221](հավելված 4, էջ 

141): 

5. Սթրեսումնյարդահոգեկանկայունությանևդեզադապտացիայիռիսկիորոշման 

մեթոդ<<Պրոգնոզ>>[113,էջ544-548]: 

6. Անձի ուշադրության կենտրոնացման, հոգեկան 

աշխատունակության,հետազոտման մեթոդ:(Շուլտեի կարմիր և սև թվերի որոնման 

աղյուսակներ)[8,էջ112-116 ], (հավելված 5,145): 

7.Հետազոտությանարդյունքներիմշակմանմաթեմատիկականմեթոդները[4,8,16,66

,114,123],(ատենախոսություն էջ 74): 
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Հետազոտության իրականացման պայմանները: Հետազոտությունը իրականացվել 

է 2012-2013 թվականների ընթացքում: Աշխատանքների կազմակերպումը ընթացել է 

երկու փուլով: 

Առաջին փուլում իրականացվել են անցումային հասարակությունում գործարար 

անձանց գործունեության արդյունավետության և նրանց հոգեկան ակտիվության վրա 

անդրադարձող գործոնների ազդեցության սոցիալ-հոգեբանական հետևանքների, 

դրանց հոգեֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների բացահայտման 

հետազոտական աշխատանքները: Նույն համակազմի օգնությամբ բացահայտվել են 

նաև փոխակերպվող հասարակությունում հաջողակ գործարար համարվող անձանց 

սոցիալ-հոգեբանական նկարագիրը:  

Երկրորդ փուլում իրականացվել են կայուն եկամուտներ ունեցող գործարար 

անձանց հաջողությունների խորքային նախադրյալների ուսումնասիրման 

աշխատանքները: Այդ նպատակով՝ 300 անձից բաղկացած ընդհանուր ընտրակազմից 

(120 կին և 180 տղամարդ) առանձնացրել ենք 90 <<հաջողակ գործարարների>>, մի 

խումբ, որոնց հետ իրականացվել են նրանց հոգեկան ոլորտի խորքային 

նախադրյալների հոգեֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների հետազոտական 

աշխատանքներ: Աշխատանքների կազմակերպման այդպիսի դրվածքը նպատակ ուներ 

նաև բացահայտելու <<հաջողակ գործարարների>> խորքային նախադրյալների 

ֆունկցիոնալ հնարավորությունների հոգեֆիզիոլոգիական բնութագրերը, որոնց հիման 

վրա հնարավորություն կստեղծվի հետագայում ձևավորել <<հաջողակ գործարարի>> 

գիտականորեն հիմնավորված ֆունկցիոնալ մոդելը:  

Հետազոտության համակազմը: Հետազոտության համակազմում ընդգրկվել են 

Երևանի տարբեր առևտրական ձեռնարկությունների 300 գործարար անձիք (120 կին և 

180 տղամարդ), ովքեր մասնակցել են անցումային հասարակությունում 

գործարարների գործունեության և անձի վրա ազդող բացասական գործոնների 

բացահայտման, ինչպես նաև հաջողակ գործարարի սոցիալ-հոգեբանական նկարագրի 

ձևավորման աշխատանքներում: Գործարարների հաջողությունների հիմքում ընկած 

հոգեբանական խորքային նախադրյալների ուսումնասիրման և դրանց գործառութային 

հնարավորությունների բացահայտման նպատակով` որպես հիմնական 

հետազոտական խումբ, ընդհանուր խմբից առանձնացվել են կայուն եկամուտներ 
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ունեցող 90 հաջողակ գործարարների (45 կին և 45 տղամարդ): Մնացած 210 

գործարարների ցուցակից որպես ստուգիչ խումբ, պատահական կարգով նույնպես 

ընտրվել են 45-ական կին և տղամար: Հետազոտական երկու խմբերի հետ 

միաժամանակ տարվել են անձի խորքային նախադրյալների ֆունկցիոնալ 

հնարավորությունների հետազոտման միևնույն աշխատանքները: Հետազոտության 

ավարտից հետո ստուգիչ և հիմնական խմբերի հետազոտության արդյունքները 

համեմատվել են միմյանց հետ: Հիմնական և ստուգիչ խմբերում ընդգրկված կանանց և 

տղամարդկանց հետազոտության արդյունքների վերլուծությունները ըստ հետազոտվող 

հատկանիշների` ներկայացվում են համապատասխան բաժիններում:  

Պաշտպանության ներկայացվող դրույթները:  

1. Անցումային հասարակությունը իր սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, 

մշակութային, բարոյահոգեբանական անկանխատեսելի փոփոխությունների բնութա-

գրերով` հանդիսանում է գործարար բնագավառի զարգացման անբարենպաստ 

միջավայր:  

2. Բիզնես բնագավառը իր լարված սոցիալ-տնտեսական, կոշտ մրցակցության 

բնութագրերով, մարդկային հարաբերությունների բարդ հոգեբանական առանձնահատ-

կություններով հանդիսանում է գործարար անձանց բնական ընտրության միջավայր:  

3. Անցումային հասարակության անբարենպաստ զարգացումները անդրա-

դառնալով գործարար անձանց հոգեկան ոլորտի վրա, ձևավորում են նրանց 

բնագավառի պահանջներին համապատասխան յուրահատուկ հոգեբանական 

նկարագիր:  

4. Բիզնեսմենի գործունեության արդյունավետության ու հաջողությունների 

կայունության հիմքում ընկած են նրա հոգեկան ոլորտի խորքային նախադրյալների 

առանձնահատկությունները, գործողությունների կատարման հիմնական <<աշխա-

տանքային ծանրաբեռնվածությունը>> կրող ֆունկցիոնալ համակարգերը:  

5. Բիզնեսում կայուն հաջողություններն ու գործունեության արդյունավետությունը 

պայմանավորված է գործարար անձանց կազմակերպվածության բարձր մակարդակով, 

հուզական վիճակների կայունությամբ, սթրեսում դրսևորվող արգելադիմացկու-

նությամբ, հարմարման և անհարմարվողականության առանձնահատկություններով, 

նրանց մտավոր հնարավորությունների, մոբիլիզացման կարողությունների, 
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գործողություններում շարունակական գիտակցական ինքնավերահսկման կայուն 

բնութագրերով:  

 6. Հաջողակ գործարարի հոգեբանական նկարագրի հիմքում ընկած են նրա 

հոգեկան աշխատունակությունը, պրոբլեմատիկ իրավիճակներում կամային 

մոբիլիզացման հնարավորությունները, արագ և ճշգրիտ որոշումների կայացման 

ընդունակությունները, բարձրակարգ ճանաչողական գործընթացների արդյունավետ 

գործարկման անհատական դրսևորումները (ուշադրության, հիշողության, մտածողու-

թյան, արագ կողմնորոշման հնարավորությունները) լարված իրադրություններում 

ինքնակառավարման հնարավորությունները, հոգեբանական ինքնակարգավորման 

հնարավորությունները: 

Աշխատանքի տեսական նշանակությունը: Ուսումնասիրվել են փոխակերպվող 

հասարակության (հետինդուստրյալ հասարակության) սոցիալ-տնտեսական, 

քաղաքական, կրթական-մշակութային համակարգերի փոփոխության հետևանքով 

մարդկանց արժեհամակարգի, գիտակցության փոփոխությունների հոգեբանական 

առանձնահատկությունները, նոր տնտեսական հարաբերությունների ազդեցությունը 

մարդկանց ապրելակերպի, միջանձնային հարաբերությունների վրա: Առանձնացվել է 

գործարար անձի վերաբերյալ գոյություն ունեցող հոգեբանական նկարագրերի 

մոդելները, փոխակերպվող հասարակությունում նպատակահարմար մոդելների 

ընտրության, գործարար անձի հոգեբանական կերտվածքի ձևավորման արդյունավետ 

տեխնոլոգիաների կիրառման եղանակները:  

Աշխատանքի գիտական նորույթը: Մասնագիտական գրականության 

ուսումնասիրությունների հիման վրա տրվել է փոխակերպվող հասարակության 

սոցիալ-տնտեսական, սոցիալ-քաղաքական փոփոխությունների արդյունքում բիզնես 

բնագավառում ձևավորվող հակասությունների հոգեբանական դետերմինանտները, 

գործարար միջավայրում տեղի ունեցող յուրահատուկ սոցիալ-հոգեբանական 

նորագոյացությունները:  

Հետազոտության արդյունքների վերլուծության արդյունքում ուրվագծվել է 

հարցվողների կողմից <<հաջողակ գործարարի>> ընդհանուր բնութագիրը 

ներկայացնող հոգեֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների համակարգը: 

Հետազոտական ճանապարհով բացահայտվել են փոխակերպվող հասարակությունում 
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գործարար անձի ակտիվության սոցիալ-հոգեբանական կապերի փոփոխության նորովի 

ձևափոխումներն ու հաջողության հասնելու մասնագիտական, կազմակերպչական ու 

անձնային կոմպետենցիաների խորքային նախադրյալները:  

Հետազոտությունների արդյունքում բացահայտվել են անցումային 

հասարակությունում օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող բացասական գործոնների 

համախումբն ու դրանց ազդման առանձնահատկությունները: Բացահայտվել են դրանց 

ծագումնաբանական, բովանդակային կողմերը, որպես հոգեֆիզիոլոգիական 

համակարգերի ֆունկցիոնալ փոփոխության դետերմինանտներ: Դրանց ազդման 

տևողականությունը և ուժգնությունը պայմանավորում են բացասական հույզերի 

առաջացման յուրօրինակ ֆոնը, որոնց հետևանքով խափանվում են օրգան 

համակարգերի աշխատանքային համագործակցության գործընթացների, օրգանիզմի 

ընդհանուր և հոգեկան աշխատունակության ապահովման հոգեֆիզիոլոգիական 

մեխանիզմները, դրանց բովանդակային ուղղվածության վեկտորները:  

Էմպիրիկ հետազոտություններով բացահայտվել են գործարարների հոգեկան 

ոլորտի <<աշխատանքային>> ծանրաբեռնվածությունը կրող հենքային բաղադրա-

մասերի ֆունկցիոնալ համակարգն ու դրանց հոգեֆիզիոլոգիական առանձնա-

հատկությունները(հոգեկան կայունության, գործողություններում արագ մոբիլիզացման 

ու որոշումների կայացման գործընթացների դինամիկան):  

Բացահայտվել են նաև անցումային հասարակությունում գործարար անձանց 

հոգեկան աշխատունակության բաղադրիչները, գործունեության արդյունավետությունն 

ապահովող հոգեկան գործընթացների համախումբը:  

Աշխատանքի գործնական նշանակությունը: Հետազոտության արդյունքները թույլ 

են տալիս ճշգրիտ պատկերացում կազմել անցումային հասարակության սոցիալ-

հոգեբանական, արժեհամակարգային ու մարդկանց վարքային յուրահատուկ 

ձևափոխումների վերաբերյալ, դրանց հիման վրա հնարավորություն է ստեղծվում 

իրականացնել հավանական բացասական փոփոխությունների կանխարգելման ու 

արդյունավետ աշխատանքային ծրագրերի մշակում:  

Հետազոտության արդյունքների հիման վրա բացահայտված գործարար անձի 

գործառութային համակարգերի հենքային բաղադրամասերի հոգեբանական 

առանձնահատկությունների ճանաչողությունը հնարավորություն է տալիս 



 

15 

   

իրականացնել գործարար անձանց հոգեբանական ընտրության գործընթացը, ինչպես 

նաև բնագավառում ապահովել աշխատակազմերի համալրման աշխատանքները:  

 Հետազոտության մեթոդների համակարգը հնարավորություն է տալիս գործու-

նեության ընթացքում բացահայտել գործարար անձանց հոգեկան աշխատունակության 

դինամիկան, ժամանակի ընթացքում տեղի ունեցող փոփոխություններն ու դրանց 

յուրահատկությունները: Հետազոտության մեթոդներն ու հետազոտության կազմա-

կերպման առաջադրվող ռազմավարությունը կարող է հանդիսանալ գործունեության 

տվյալ բնագավառի համար տարբեր կիրառական խնդիրների լուծման գործիքակազմ:  

Ատենախոսության նյութերը կարող են օգտագործվել հոգեբանության, 

տնտեսագիտության ֆակուլտետներ ու բաժիններ ունեցող ԲՈՒՀ-երում, գործարար 

ոլորտում` որպես գործարարության ոլորտի առանձնահատկությունների, գործարար 

անձանց հոգեբանական ընտրության, գործունեության առանձնահատկությունների ու 

գործարար անձանց հոգեբանական ուղեկցման ու վերահսկողության դասախո-

սություններ, տարբեր կիրառական խնդիրների լուծման համար օժանդակ նյութեր, 

մեթոդական հանձնարարականներ:  

Հետազոտության արդյունքները հրատարակված հոդվածների, մեթոդական 

հանձնարարականների, գիտական առաջարկությունների, խորհրդատվական ուղեցույ-

ցների ձևերով ներդրվել են գործարար անձանց մասնագիտական պատրաստության 

դասընթացներում, առևտրական կազմակերպությունների ղեկավար անձանց հետ 

տարվող տեսական և գործնական պատրաստության աշխատանքներում:  

 Աշխատանքի տեսական և գործնական նյութերը դասախոսությունների և 

գործնական պարապմունքների ձևով ներդրվել են ԵՊՀ-ի տնտեսագիտության 

ֆակուլտետի հոգեբանության, տնտեսագիտության ֆակուլտետների բակալավրիական 

և մագիստրոսական ուսուցման ուսանողների դասավանդման գործընթացում: 

Հետազոտության ընթացքի և ստացված արդյունքների վերաբերյալ մշտական 

զեկուցումների, հաղորդումների ձևերով ելույթներ են տրվել Խ. Աբովյանի անվան 

ՀՊՄՀ-ի զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի ընդլայնված նիստերում: 

Հետազոտության արդյունքները գիտական զեկուցումների, հոդվածների ձևով 

քննարկվել են հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներում, ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից 

հավատարմագրված գիտական հանդեսներում:  
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Ատենախոսության կառուցվածքը: Աշխատանքը բաղկացած է ներածությունից, 

երեք գլուխներից, որոնք ներկայացնում են ատենախոսության հիմնական 

բովանդակությունը, եզրակացություններից, գրականության ցանկից, ինչպես նաև 

հավելվածներից:  

Առաջին գլխում ներկայացված են մասնագիտական գրականության 

վերլուծություններն ու խնդրո առարկայի տեսական հիմնավորումները: Երկրորդ 

գլխում արտացոլված են հետազոտության ռազմավարությունը, հետազոտության 

մեթոդներն ու դրանց կիրառման տեխնոլոգիաները, համակազմը, հետազոտության 

իրականացման պայմանները, հետազոտության արդյունքների վերլուծման 

մաթեմատիկական վիճակագրական մեթոդների նկարագրությունները: Երրորդ գլխում 

ամփոփված են հետազոտության արդյունքների հոգեբանական վերլուծությունները, 

որոնք լուսաբանվում են հիմնական չափումների արժեքային տվյալները նկարների, 

գծանկարների, աղյուսակների ձևերով: Երրորդ հիմնական գլուխն ավարտվում է 

եզրակացություննեով:  

Ատենախոսական աշխատանքում օգտագործվել են 146 գրական աղբյուր` 

հայերեն, ռուսերեն և օտար լեզուներով: Աշխատանքի հիմնական բովանդակությունը 

կազմում է 140էջ (հավելվածների հետ միասին` 150 էջ):  
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ԳԼՈՒԽ 1 

 

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏԳՈՐԾԱՐԱՐԻ 

ՍՈՑԻԱԼ-

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱ

ԲԱՆԱԿԱՆՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 

 

1.1. Անցումայինհասարակությանսոցիալ-հոգեբանականբնութագրերիվերլուծությունը, 

ազդեցությունըանձիհոգեկանոլորտի վրա: 

 

XX դարիվերջերինաշխարհումտեղիունեցածսոցիալ-տնտեսական, 

քաղաքականիրադարձություններըշատերկրներումհանգեցրեցիննորտնտեսականհամ

ակարգերիառաջացման։ 1988 թ.–

իերկրաշարժըևդրանհաջորդածտնտեսականշրջափակումը, 

քաղաքականևտնտեսականճգնաժամերըկաթվածահարարեցինՀայաստանի 

Հանրապետությանողջտնտեսություննուառանձնահատուկազդեցությունունեցանհատկ

ապեսազգաբնակչությանհամեմատաբարխոցելիշերտերիվրա։Հասարակությաններսում

առաջացանմինչայդբոլորովին գոյությունչունեցողերևույթներ, որոնցհետմարդիկ 

գրեթեչէինառնչվել։Նոր պայմաններում գործող անձանց հնարավորությունների 

ուսումնասիրումը պահանջում է համակարգայինմոտեվում: 

Հոգեբանական գիտության մեջ հետազոտությունների 

կազմակերպմանհամակարգային մոտեցման մշակումը իրականացվել է 

համեմատաբար վերջերս (Ա. Անցուպով, Ա. Յակ. Բոդալև, Բ. Բոդալև, Ե. Կլիմով, Բ. 

Լոմով և այլք) [71]: Գործարար անձի հաջողության, գործունեության 

արդյունավետության տարբեր կողմերին նվիրված են բազմաթիվ հետազոտություններ: 

Օ. Ի. Դենիսովայի, Վ. Գ. Զազիկինի, Ե. Վ. Զայցևայի, Լ Գ. Դիկայաի, Ա.Բ.Լեոնովայի. և 

այլոց աշխատանքներում կարևորվում են անձի գործառնական հնարավորությունները: 

Դա բացատրվում է այն հանգամանքով, որ անցումային, կամ փոխակերպվող 

հասարակության մեջ գոյություն ունեցող սոցիալ-հոգեբանական 

նորագոյացությունները հանդիսանում են որպես գործունեության ապակառուցողական 
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դեր խաղացող դեստրուկտիվ պայմաններ: 

Փոխակերպվողհասարակությանսկզբնականփուլերումորպեսօրինաչափություն՝առանձ

իներկրներումտնտեսական, քաղաքականհամակարգերումնկատվում 

ենդեռևսպահպանվողկարծրատիպեր, որոնցպատճառովդիտարկվումենարտակարգ 

իրավիճակներկամապրելակերպիառումով` դրանմոտիկպայմաններ[2, 93]:  

Անցումայինհասարակությանըբնորոշէնաև գործունեությանբոլորբնագա-

վառներումիրականացվողբարեփոխումներիհամատարածդրսևորումներ, որոնք, 

թվումէ, թեուղղվածենհասարակությանբարեկեցիկկյանքիպայմաններիստեղծմանը, 

սակայն, որպեսօրինաչափություն, 

դրանքազգաբնակչությանլայնշրջաններումառաջենբերումբավականինլուրջանհարմար

ություններ[11, 23]։  

ՀՀ–ում ձևավորվող անցումային հասարակությունն 

իրենբնորոշառանձնահատկություններովհոգեբանականտեսանկյունիցխիստտարբերվո

ւմէմնացածնույնատիպհասարակություններինվերագրվողբնութագրերով։ Նախ, որ  

ՀՀ–ում, սկսած 1987 թ.–ից, 

հայտնիպատճառներովհանդեսեկանպետությանևժողովրդիհամարդեռևսանհասկանալ

ի, բավականինանհայտբնութագրերովշատսոցիալ–տնտեսական, քաղաքական, 

մշակութայինուբարոյահոգեբանականերևույթներ, 

որոնքշուտափույթլուծումէինպահանջում, 

ևերկրորդ՝դրանցլուծմանճանապարհներիուփորձվածմիջոցներիբացակայություննարդե

նհասարակության գրեթեբոլորխավերիմոտստեղծումէրլարվածության, 

համատարածտագնապի մթնոլորտ [3,էջ 26]։  

Անցումային կամ 

փոխակերպվողհասարակությունումապրողմարդկանցդժվարություններիցմեկնէլայնէ, 

որնրանումապրողմարդիկհարկադրաբար գտնվումենմոբիլ, լարված, 

սպասողականվիճակում։Սովորոբար օրգանիզմում տեղի ունեցող այդպիսի 

գործընթացներըզուգակցվումենվեգետատիվունյարդայինհամակարգերիբուռնփոփոխու

թյուններիտեղաշարժերով։ Վեգետատիվ նյարդային համակարգի գործունեության 

մակարդակում դրանք արտահայտվում են օրգանիզմի ընդհանուրհյուծվածությամբ, 

ջերմատվությամբ, անքնությամբ, 
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ընդհանուրշարժունակությանկորստով,աշխատունակությանանկմամբևայլն[22,60, 79]։ 

Այսպիսի բնութագրերը հոգեբանական գրականության մեջ բնութագրվում են որպես 

հետվնասվածքային սթրեսային խանգարումներ(ՀՎՍԽ) [3, 27]։ԸստՄալկինա–Պիխի՝ 

ՀՎՍԽ–իհիմքումընկածենփոխակերպվող 

հասարակությունումապրելակերպդարձածսոցիալ–տնտեսական, 

քաղաքականանկայունությունը, 

որըմարդկանցհամարդառնումէհոգեբանականլարվածության անբարենպաստ 

միջավայր[95]։ Անձի համար ճշգրիտ որոշումներ կայացնելու, ինչպես նաև դրանց 

ընթացքի վերահսկմանն ուղղված լարվածությունը դառնում է 

մշտապեսպահպանվողվիճակ։ Այդպիսի վիճակը իր բոլոր բնութագրերով 

համապատասխանում է օրգանիզմի ապահարմարվածության բոլոր բնութագրերին։ 

ՀՀփոխակերպվողհասարակությանառանձնահատկություններիցմեկնէլհանդիսան

ումէիրականությանփոփոխվողպայմանների, հավանականսպառնալիքների 

(ահաբեկչական գործողություններ, սահմանիզինվածընդհարումներ, 

հավանականերկրաշարժեր, սողանքներ, տնտեսականճգնաժամերևայլն) 

վերաբերյալանհրաժեշտտեղեկություններիբացակայությունըկամդրանցաղավաղվածլի

նելը։ Տեղեկատվական պակասը, ըստ Պ. Վ. Սիմոնովի, դառնում է հասարակության մեջ 

շշուկների, տագնապի ուխուճապիառաջացմանուտարածմանպատճառ։ 

Տեղեկատվական դեֆիցիտը, ըստ հեղինակի, առաջ է բերում բացասական հույզերի 

առաջացման զանգվածային երևույթներ, որը տարածվում է շատ արագ և ընդգրկում 

կենտրոնական քաղաքներից մինչև գյուղերը, բանակնուերկրիսահմանները [95, 122]: 

Հետազոտությանարդյունքներըցույցենտալիս, 

որմեզանումհետխորհրդայինտարիներիապրելակերպըձևավորելէմիջանձնայինհարաբ

երություններիկառուցման, անձնայինանվտանգությանխարխլման վերաբերյալ 

յուրահատուկդիրքորոշումներ, որոնքուղղակիորենկապվածենմարդկանց 

գիտակցական, ենթագիտակցականոլորտներումկայունացածվախերիևսպառնալիքների 

հետ [133]: Ազգային կյանքի բնականոն զարգացմանն ու անվտանգությանը 

սպառնացող վերոհիշյալ մարտահրավերները կարելի է դասակարգել ըստ հետևյալ 

ոլորտների. 
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 ռազմաքաղաքական. Ղարաբաղյանհիմնախնդրիշահարկման, Ադրբե-

ջանիանընդհատսպառազինման, զինադադարիխախտման, 

ռազմատենչհայտարարությունների, ցեղասպանության ճանաչման, հայ–

թուրքականպայմանագրիվավերացման, հնարավորահաբեկչական գործողությունների 

և բազում այլ երևույթների առաջացման սպառնալիքներ,  

 սոցիալ–տնտեսական. սոցիալական ճգնաժամի, գործազրկության, 

տնտեսական ու պարենային ապրանքների թանկացման, գնային քաղաքականության և 

ապրանքների ներկրման մենաշնորհի, դրամի արժեզրկման, սոցիալականբևեռացման, 

աղքատությանխորացման, ղեկավարների պաշտոնականդիրքիչարաշահման, 

օրենքների և կարգ ու կանոնի 

թողտվությանուկամայականությանհնարավորհետևանքներիսպառնալիքներ,  

 բնապահպանական. բնական և տեխնոլոգիական աղետների, 

բուսականևկենդանականաշխարհիոչնչացման, կենսոլորտիաղտոտման, 

սոցիալականտարածությանսահմանափակման, 

սոցիալականուկենսաբանականծագումունեցողհամաճարակների, 

ժողովրդագրականհիմնախնդիրներիհնարավորհետևանքներիսպառնալիքներ,  

 սոցիալ–մշակութային. մայրենի լեզվի և լեզվամտածողության աղավաղում-

ների, մշակութային ներխուժումների և պարտադրանքների, կրթության և արվեստի 

ոլորտներում գլոբալիզացիայի ազդեցությունների, օտարմշակույթների 

գովազդմանևտարածմանհնարավորհետևանքներիսպառնալիքներ,  

 տեղեկատվական. տեղեկատվական պատերազմների, հեռուստատեսության 

և համացանցի միջոցով ապակողմնորոշող տեղեկատվության, սպառողական 

ապրելակերպի, ազգամիջյանթշնամանքի, 

հոռետեսությանևթերարժեքությանքարոզչությանհնարավորհետևանքներիսպառնալիքն

եր,  

 բարոյահոգեբանական. ազգային, մշակութային, պատմական, հոգևոր 

արժեքների կորուստ, նենգափոխումներ, թանկություն ու 

աղքատությանպատճառովառաջացող կենսամակարդակի անկում, օտար մշակույթի 

ումարդկային հարաբերություններիներթափանցում և այլն:  
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Մասնագիտական գրականության վերլուծությունների արդյունքները ցույց են 

տալիս, որ այսպիսի պայմաններում առաջնային պլան են մղվում նյութական 

արժեքները, օրվա գոյատևման պահանջը[9,33,51,55, 76]։ Այս ամենը մարդկանց 

դարձնում է նյութապաշտ, հաշվենկատ։ Ժամանակի ընթացքում աստիճանաբար 

վերանում են միմյանց նկատմամբ նախկինում ունեցած հուզական կապերը, 

ապրումակցումն ու հարգանքի, բարեկամական զգացմունքները։ <<Հասարակությունը 

վերածվում է միմյանց նկատմամբ չեզոք, հաճախ թշնամական վերաբերմունքով լցված 

միայնակմարդկանցհանրույթի>>[9,էջ18]։ 

Գոյատևմանպայքարում<<Հատկապեստնտեսականխնդիրներիլուծմանպահանջմ

ունքներովլցված` ոմանքփոխումենիրենցարդենեկամուտներչբերողմասնագիտությունը, 

շատերըիրենցփորձումենբիզնեսում, 

ուրիշներըիրավիճակըհաղթահարելունպատակովգործունեության տարբեր 

ոլորտներում ակտիվքայլերենձեռնարկում: Ստեղծվումէմիիրականություն, 

որումազգաբնակչության գրեթեբոլորշերտերըհայտնվումեն 

գոյատևմանուպայքարիսուրմրցակցությանմեջ: 

Ռիսկիուհաճախարկածախնդրությանմտայնությամբապրելըդառնումէապրելակերպ>> 

[63, էջ52]: 

Թերևսայսմեխանիզմովպետքէմեկնաբանելհասարակությանմեջհաճախակիդարձողիր

ավախախտումները, բռնությանու գողությունների, 

թրաֆիկինգիուտնտեսականհանցագործություններիաճը: 

Սակայն,փոխակերպվողհասարակությունըինչքանէլ, որ իրսոցիալ-տնտեսական, 

բարոյահոգեբանականևայլկողմերով լինիբացասական, 

այնուամենայնիվ,այնհանդիսանումէշատերիկայացմանհամարթեկուզդժվար, բայցև իր 

ձեռնարկումների համար բարենպաստ միջավայր: Այդիսկպատճառով 

գոյությանայդպայքարումհաղթումենանհամեմատկարողունակները, 

<<ուժեղներնուընտրյալները>> [73]: 

Ինչպես միջավայրի պայմանների, այնպես էլ անձի հոգեկան ոլորտում հայտնվում 

են նորագոյացություններ, որոնք տարբեր գիտնականների հետազոտություններում 

հանդիպում ենք որպես ճգնաժամ [4], սոցիալ-հոգեբանական նահանջ [132], 

հարմարման համախտանիշ, հոմեոստազի խանգարումներ [69] և այլն: Ս. Խուդոյանը 
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կյանքի տարբեր փուլերին բնորոշ փոփոխությունների դրսևորումները դիտարկում է 

տարիքային ճգնաժամերի տեսանկյունից, Զ. Ֆրեյդը համարում է հոգեբանական 

նահանջ, որը հեղինակի համոզմամբ պաշտպանական հակազդում է՝ որպես 

պաշտպանական մեխանիզմի դրսևորում: Հ. Սելյեն օրգանիզմում, նրա վարքագծում 

տեղի ունեցող փոփոխությունները համարում է <<ադապտացիոն սինդրոմ>> 

հարմարման համախտանիշ, Վ. Կենոնը այդպիսի հակազդումները դիտարկում է 

որպես օրգանական միջավայրի (այդ թվում նաև շրջակա) կառուցվածքների 

համագործակցության գործունեության կայունության խախտում, Պ. Անոխինը 

օրգանիզմում տեղի ունեցող անբարենպաստ տեղաշարժերի հիմնավորումը 

մեկնաբանում է ֆունկցիոնալ համակարգերի գործունեության խանգարումներով, 

որպես ֆունկցիոնալ վիճակի կոնկրետ արտահայտվածություն: Փոխակերպվող 

հասարակության անկայուն միջավայրի փոփոխությունները երկարատև 

ապրելակերպի պայմաններում ակտիվացնում են <<ադապտացիոն սինդրոմի>> 

(հարմարման համախտանիշի) մեխանիզմը: Նման պայմաններում Պ. Անոխինը 

օրգանիզմի ամբողջականության պահմանմանն ուղղված կենսագործունեության 

դրսևորումները փոփոխվողմիջավայրինկատմամբ համարում է ֆունկցիոնալ 

համակարգերիվերակառուցված ակտիվություն, որիդեպքումօրգանիզմիհիմնական 

գործառույթներիպահպանմամբկատարվումենկառուցվածքայինկապերիայնպիսիփոփո

խություններ, 

որոնքչխախտելովօրգանիզմիամբողջականությունըդրսևորումենփոփոխվողմիջավայրի

ն հարմարվելու համապատասխան միտում [12, 13, 28, 32]:  

Վերջինտասնամյակներիընթացքումմարդուօրգանիզմիտարբեր 

գործառույթներիուսումնասիրմանժամանակհաճախենդիմում<<օրգանիզմիգործառութ

ային համակարգության>> տեսության միջոցով երևույթների մեկնաբանմանը, 

որըկենսաբանական գիտությանմեջառաջիններիցմեկըմշակվելէՊ. Կ. Անոխինիկողմից 

[11]: ԸստՊ. Կ. Անոխինի, 

համակարգենանվանումօրգանիզմիայնպիսիընտրովիբաղադրամասեր, որոնցում 

կառուցվածքի գործունեությունը կենտրոնացված լինելով օգտակարարդյունքի 

վերջնական ելքին, կառավարվում են կենտրոնական հիերարխիկ կառույցի կողմից, 

իսկ ֆունկցիոնալ առումով` կրում ենամբողջականբնույթ [11, 25]: 
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Համակարգությանսկզբունքըկայանումէնրանում, որօրգանիզմիյուրաքանչյուրօղակ, 

որնիրմեջընդգրկումէիրենպատկանողտարրեր, նրանցնկատմամբհանդեսէ 

գալիսորպեսավելիբարձրհամակարգ: Յուրաքանչյուրհամակարգընդգրկվածէ 

օրգանական միջավայրիկառուցվածքիմեջ` որպեսնրատարր: Համակարգիտարրերը, 

ըստԱնոխինի, ֆունկցիոնալ առումով կազմակերպվումենժամանակիընթացքում 

այնպես, 

որնրակառուցվածքնումորֆոֆիզիոլոգիականգործընթացներըհնարավորություն են 

ունենում օրգանիզմի համարապահովել գլխավոր գործառույթիզարգացումը [11]:  

 Անցումայինհասարակությունում, 

որտեղհամատարածնորություններուփոփոխություններեն, ամենատարբեր 

գործոններիազդեցությանհետևանքովօրգանիզմիտարբերհամակարգերի և արտաքին 

միջավայրի միջև գոյությունունեցող հավասարակշռությունը խախտվումէ: Օրգանիզմի 

և միջավայրի հավասարակշռության հիմնախնդրի գիտական հիմնավորումները 

հանդիպում ենք Վ. Քենոնի հետազոտություններում [69]: Վ. Քենոնը առաջիններից 

մեկը հետազոտելովօրգանիզմումսովից, ցավից, վախից, 

ցասումիցառաջացածտեղաշարժերը, բացահայտեցորոշակիօրինաչափություններ, 

որոնքհիմքդարձանհոմեոստազիտեսությանստեղծմանհամար: Ըստ Վ. Քենոնի` 

հոմեոստազումօրգանիզմիուարտաքինմիջավայրիփոխազդեցությանկապիիրականացմ

ան գործում 

գլխավորդերըպատկանումէկենտրոնականևվեգետատիվնյարդայինհամակարգերին: 

Կենտրոնականնյարդայինհամակարգըիրականացնումէօրգանիզմիկապըարտաքինմիջ

ավայրիհետ: Իսկվեգետատիվըապահովումէհոմեոստազը, 

որըկյանքիապահովմանհիմնականպայմաննէ: Հեղինակի համոզմամբ 

հատուկկարևորությունէստանում սիմպատիկ-ադրենալինայինհամակարգի 

գործունեությունը, 

որըմոբիլիզացնումէօրգանիզմիէներգիան<<փախուստիկամպայքարի>>համար: 

Արյանմեջընկածադրենալինիազդեցությունը, սիմպատիկնյարդերիդրդմանդեպքում, 

առաջէբերումբիոքիմիականփոփոխություններ 

(արյանմեջշաքարիմակարդակիբարձրացում, մարսողականհամակարգիարգելակում) 

[121]:  
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Անցած դարի երեսնական թվականներին 

Սելյենբացահայտեցօրգանիզմիոչսպեցիֆիկռեակցիաներիֆենոմենը, 

որպեսօրգանիզմիպատասխանռեակցիատարբերսպեցիֆիկվնասակարազդեցություննե

րինկատմամբ[119]: Փաստորեն, ըստՀ. Սելյեի, 

սթրեսըօրգանիզմիոչսպեցիֆիկպատասխաննէիրեններկայացվածյուրաքանչյուր խորթ 

ու վտանգավոր գործոնների նկատմամբ: 

ՕրգանիզմիոչսպեցիֆիկպատասխանըՍելյենանվանեցընդհանուրադապտացիոնսինդր

ոմ (ԸԱՍ), որըընթանումէերեքփուլերով՝տագնապի, դիմադրությանևսպառմանփուլեր: 

ԻնչպեսնշումէՀ. Սելյեն, ադապտացիոնէներգիանանսահմանչէ: 

<<Օրգանիզմիհոմեոստազիպահպանմանհամարկարևորդերէխաղումհիպոթալամուս-

հիպոֆիզևմակերիկամներիկեղևիառանցքը [80, 69, 121]: 

Հատուկկարևորությունէներկայացնումսիմպատիկ-ադրենալինայինհամակարգի 

գործունեությունը, որը<<փախուստիկամպայքարի>>համար 

մոբիլիզացնումէօրգանիզմիէներգիան: Արյանմեջընկածադրենալինիազդեցությունը, 

սիմպատիկնյարդերիդրդմանդեպքում, առաջէբերումբիոքիմիականփոփոխություններ 

(արյանմեջշաքարիմակարդակիբարձրացում, մարսողականհամակարգիարգելակում): 

Այստեղէլառաջանումենհամապատասխանտեղաշարժեր, 

որոնքունենիրենցբնորոշախտանշանները: 

Վեգետատիվնյարդայինհամակարգիազդեցությանտակառաջանումենսոմատիկ 

(մարմնական) փոփոխություններ (ակնախորշերիփոփոխություն, 

դեմքիմիմիկայիծռմռվածություններ, կեցվածքիփոփոխությունևայլն) [46]:  

Անցումայինհասարակությունումապրողմարդու 

գերակշռողհուզականֆոնըտագնապնէ, քանի որնրանում 

գոյությունունենհամատարածանորոշություններուանհասկանալիփոփոխություններ: 

Տագնապիառաջացմանհիմնականպատճառը Զ. Սպիլբերգերը համարում է 

անորոշությունը: ԻնչպեսնշումէԶ. 

Սպիլբերգերը.<<...տագնապինկարագրությանժամանակպետքէոչմիայնհստակտարբեր

ելսթրեսըևտագնապիվիճակը, այլևուշադրությունդարձնելսպառնալիքիվրա` 

որպեսհոգեբանականիրականության [123,էջ95]: Իրավիճակները, 

որոնքօբյեկտիվորենընդունվումենորպեսսթրեսային, մարդկանցմեծմասը 
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գնահատումէորպեսսպառնացող: 

Յուրաքանչյուրմարդուհամարդրանքկարևորվումենթեոչ, 

կախվածէմիմիայնիրավիճակիսուբյեկտիվ գնահատականից>>[22]: Դեռավելին, 

սթրեսինվերագրվողիրավիճակներըսուբյեկտիկողմիցկարողեն 

գնահատվելորպեսպոտենցիալսպառնալիքներ):  

Պավլովյանդպրոցիտվյալներըվկայումենբարձրագույննյարդայինհամակարգիհատ

ուկդերը, օրգանիզմիևարտաքինմիջավայրիմիջևհավասարակշռությանապահովման 

գործում [17, 92, 97]: 

Միջավայրիարագփոփոխությաննկատմամբմարդըպատասխանումէվարքիկոնկրետհա

կազդումներիդրսևորմամբ:Վարքինպատակահարմարփոփոխությունըանհատականհա

րմարմանամենաարդյունավետեղանակներիցմեկնէ: 

Այնօրգանիզմնապահովումէօժանդակհնարավորություններով, 

որոնքկարողենոչմիայնլրացնել, այլևփոխարինելվեգետատիվ 

ռեֆլեկտորռեակցիաներին [11, 21, 35, 72]: 

Մարդըոչթեպարզապեսընտելանումէապրելուպայմաններին, 

այլևավելիշատարտաքինմիջավայրնէհարմարեցնումիրկենսաբանականհնարավորությ

ուններին:  

Այսպիսով,  անցումայինհասարակությունումտարբեր 

իրավիճակներիհետկապվածհույզերը, ինչպեսնաևհոգեկանմյուսապրումները 

պաշտպանական փոխհատուցողհակազդումների բնույթ ունեն:  

Փոխհատուցման հոգեբանական մեխանիզմները հիմնարար ուսումնասիրվել են 

Զ. Ֆրեյդի աշխատանքներում [132, 133]: Փոխհատուցումըփոխակերպվող հասարա-

կության պայմաններում դեռևսհարմարումչէ, իսկհաճախդրանցապրելուձևերը, 

տևականությունը, խորությունըտարբերպատճառներով (վտանգիառկայություն, 

ժամանակիխիստպակաս, սնանկացման սպառնալիք, դրամի արժեզրկում, ուժեղ 

մրցակից ևայլն) մինչևվերջանձիհամարլիարժեքչենապրվում: Ըստ Զ. Ֆրեյդի` դրանք 

հոգեկանոլորտումթաքնվում, <<կախվածության>>, <<մնացորդային>>, 

<<նստվածքային>>ձևերովմնումեն, որպեսչպարպվածբացասականհուզականլիցքեր: 

Դրանցից չազատվելու, հոգեբանականտարբերմիջամտություններով դրանք 

չկարգավորելուդեպքումդրանքժամանակավորապեսքողարկվումեն, 
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հետագայումիրենցզգացնելտալիսբացասականվարքի դրսևորման զանազան ձևերով, 

կյանքինկատմամբ ձևավորված բացասականվերաբերմունքով, սեփական անձի 

նկատմամբ ինքնագնահատականի ցածր մակարդակով ևայլն [90, 101]: Անցումային 

կամ փոխակերպվող, անկայուն սոցիալ-տնտեսական, բարոյահոգեբանական 

բնութագրեր ունեցող հասարակությունում գոյատևման համար 

մարդկայինօրգանիզմիկենսագործունեությունըուղղվածէպահպանելունրաամբողջակա

նությունը, մշտականուկայունդարձնելուներքինմիջավայրի հավասարակշռությունը, 

համակարգերի գործառությանվիճակը, 

ապահովելուօրգանիզմիտարբերհամակարգերիբնականոն, արդյունավետ 

գործունեությունը [105]:  

Անցումային հասարակությունում 

տեղիունեցողանբարենպաստտեղաշարժերնուբացասականփոփոխություններըառանձն

ահատուկպահանջներենառաջադրումմարդուն նորպայմաններինհարմարվելուհամար: 

Փոխակերպվողհասարակությունըանդրադառնումէազգաբնակչության 

գրեթեբոլորշերտերիվրա, դրանովվտանգումանձիհոգեբանականանվտանգությունը: 

Այսպիսով՝անցումային կամ փոխակերպվողհասարակությունը՝իրսոցիալ–

հոգեբանականբնութագրերով, նրանում գոյությունունեցողկյանքիդժվարպայմաններով, 

բնականընտրությանառանձնահատուկանբարենպաստսոցիալ–

հոգեբանականմիջավայրէ։ 

 

 

1.2. Գործարարբնագավառիյուրահատուկառանձնահատկությունները,  

սոցիալ-հոգեբանականբնութագրերը 

 

Մարդկային հասարակությունների զարգացմանհիմքում ընկած են եղել առևտրա-

տնտեսական հարաբերությունների, սեփականության ձևերի, եկամուտների բաշխման 

եղանակների բազմազանությունը:Դրանցում իրենց կարևոր ազդեցությունն են ունեցել 

միջազգային ու երկրի ներսում իրականացվող առևտրական հարաբերությունները` 

վաճառականության ու ապրանքափոխանակության ամենատարբեր ձևերը: 

Հատկապես 18-19-րդ դարերում եվրոպական երկրներում, ինչպես նաև ամերիկյան 
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մայրցամաքում կապիտալիզմի բուռն զարգացումը նոր թափ հաղորդեց 

առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացմանը: Ժամանակի ընթացքում 

այդ հարաբերությունների զարգացումն ու կանոնակարգումը հանգեցրեց 

ժամանակակից բիզնես բնագավառի ձևավորմանը[7,73,87]: Համատարած կերպով 

առաջացան մարդկային գործունեության նոր բնագավառներ` հաստոցաշինության, 

թեթև արդյունաբերության, շինարարության, տրանսպորտի, մշակույթի և այլն: 

դրանցում իր ուրույն տեղը գրավեց գործարար բնագավառը: Մասնագիտական 

գրականության վերլուծություններն ու փորձը ցույց են տալիս[38,55,128], որ դրանց 

զարգացման հեռանկարները կապված են բնական պաշարների, արտադրական 

միջոցների ու ժամանակակաից տեխնալոգիաների, մարդկային ռեսուրսների 

առկայությամբ և դրանց արդյունավետ օգտագործմամբ:Այս հանգամանքները միևնույն 

ժամանակ հանդիսանում են երկրների միջև համագործակցության, տարաբնույթ 

կապերի ստեղծմանկարևորագույն պայմաններ, որոնց կառուցվածքում ձևավորվում են 

նաև առևտրատնտեսական ձեռնարկություններ, այդ թվում նաև 

գործարարականհարաբերություններ[58]: 

Օ.Կրիշտանովսկուբնութագրմամբ<<Գործարարությունը շահույթի ձեռքբերմաննն 

ուղղված մարդկանցնպատակասլաց,կազմակերպվածմտավոր ու պրակտիկ 

գործունեությունն է, որում ինչպես անձնային, այնպես էլ մասնագիտական առումներով 

նրանք իրականացնում են ինքնիրացման, ինքնահաստատման, անձնային աճի 

գործընթացներ, որով միևնույն ժամանակ նպատակային ազդեցություն են ունենում 

գործունեության բնագավառի զարգացման վրա>>[76, էջ 11]: Գործարարությունը 

բովանդակային առումով, իր մեջ ներառում է անձնային, ընտանեկան, հասարակական, 

պատմական, գիտատեխնիկականհարաբերությունների բաղադրամասեր, որոնց 

ազդեցությունը անվերապահորեն արտացոլվում է գործունեության բնագավառի 

զարգացման վրա[73]: Այս տեսանկյունից` գործարարական բնագավառի 

զարգացումըաչքի է ընկնում մի շարք առանձնահատկություններով, որոնց հիմքում 

ընկած են անձնային, սոցիալ-տնտեսական,ռազմա-քաղաքական,աշխարհագրական և 

այլ գործոնների ներգրավման ու գրագետ օգտագործման պատճառականությունները:  

Բնագավառի կարևոր, թերևս ամենաակնառու առանձնահատկություններից մեկը 

մարդկանց ու առանձին ձեռնարկությունների ամենատարբեր շահերի բախումն է, 
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եկամուտների ձեռքբերման եղանակների ընդհանրություններն են, որոնց շուրջ 

պտտվում կամ կենտրոնանում են բոլոր տեսակի անձնական, խմբային, սոցիալական, 

կուսակցական ու պետական կառույցների իրավական, ֆինանսական, բարոյական, 

հոգեբանական, մշակութային շահերը[115,էջ 21]:Գործարար բնագավառը 

հանդիսանում է համաշխարհային առևտրատնտեսական,մշակութային, 

գիտատեխնիկական, սոցիալ-տնտեսականձեռքբերումների գործնական դրսևորումը, 

որոնցում ձևավորվում են տնտեսական շահերի համադրման, անձնական և պետական 

եկամուտների ապահովման յուրահատուկ միջավայր: Գործարար բնագավառի 

հաջողություններն ու ձեռքբերումները ապահովում են տվյալ երկրի ներքին ու 

արտաքին քաղաքականության ուղղությունները, դրանց բնույթը: Դեռ ավելին, 

գործարարության ոլորտի հաջողություններըապահովում են ժամանակակից երկրների 

միջև խաղաղ գոյակցություն, տնտեսական, ռազմական մարզամշակութային և այլ 

ոլորտներում իրականացվող ազնիվ մրցակցության և փոխօգնության 

քաղաքականություն[9,7էջ74]: 

Ժամանակակից ազատ շուկայական հարաբերությունների պայմաններում, երբ 

դրամի արժեզրկման, ապրանքների լճացման, ինչպես նաև էներգակիրների 

ձեռքբերման մրցակցության պայքարում երպրի տնտեսական վիճակի փոփոխության 

պատճառով, գնագոյացման ու եկամուտների ձեռքբերման, գործընթացը հաճախ 

վտանգվում է,գործարարությունըձեռք է բերում առանձնակի մասնագիտական, սոցիալ-

տնտեսական, ռազմա-քաղաքական նշանակություն:Բ.Ֆ.Լոմովի համոզմամբ 

<<...Ժամանակակից գործարար բնագավառը երկրի զարգացման համար հանդիսանում 

է հիմնական ներուժն ու բազմակողմանի սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, 

ռազմական ուղղություննումտեղ զբաղեցնելուհեռանկարն ապահովող սոցիալ-

տնտեսական, հոգեբանականհամակարգ>> [85, էջ 152]: Գործարար 

համակարգըբազում կապերով կապված է երկրի ընդհանուր կառուցվածքային 

համակարգությունների ու միջավայրի պայմանների հետ: Հեղինակի բնութագրմամբ, 

գործարար բնագավառը հանդես է գալիս մի կողմից` նյութական միջոցների, մյուս 

կողմից` մարդկային ռեսուրսների համակարգմամբ,որոնց հարաբերություններում 

ձևավորվում են ոլորտին բնորոշ միջանձնային, միջձեռնարկատիրական առանձնակի 

ներքին մթնոլորտ: Այդ հարաբերություններում ձևավորվում են նաև արտաքին 



 

29 

   

գործոնների, նպաստավոր և անբարենպաստ պայմաններիհաղթահարմանն ուղղված 

կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ գործողությունների, ծրագրերի իրականացման 

քաղաքականություն[85,էջ154]:Մյուս կողմից էլ, համաշխարհային զարգացումներում 

գոյություն ունեցողսոցիալ-տնտեսական, ռազմա-քաղաքական մրցակցությունը իրեն 

բնորոշ կնիքն է դնում ինչպես բնագավառի, երկրի տնտեսության, այնպես էլ մարդկանց 

և նրանց միջև ծավալվող անձնական և մասնագիտական հարաբերությունների վրա: 

Անցումային հասարակությունում գործարար հարաբերությունները հաճախ 

ընթանում են կենսագործունեության բարդ, դժվար պայմաններում, երբեմն նաև 

արտակարգ պայմաններում: Դա բացատրվում է այն հանգամանքով, որ <<...տարբեր 

պատճառներով երկրում ստսղծված արտակարգ պայմաններում (պատերազմ, 

երկրաշարժ, ջրհեղեղներ ու փոթորիկներ, որը մեր ժամանակներում սովորական 

երևույթ է)տարբեր պատճառներով դադարումկամ վերանում են հասարակության 

ներսում և նրանից դուրս գոյություն ունեցողնախկին առևտրա-տնտեսական, սոցիալ-

քաղաքական,տրանսպորտային,սոցիալ-մշակութային կապերն ուօրենքները, որի 

պատճառով հասարակության ներսում առաջանում են համատարած 

անհարմարություններ>>[2,էջ 110]:Այս տեսանկյունից` անցումային, 

հասարակությունում գործարար բնագավառի հաջողություններն ու դրանում կայուն 

եկամուտների ապահովման հեռանկարը առաջին հերթին կապված է բարձրակարգ 

մասնագիտական որոկավորում ունեցող մարդկային ռեսուրսների հետ:Անցումային 

հասարակության պայմաններում գործարար հարաբերությունների առաջնագծում 

եղանակ ստեղծողմարդիկ, ակամայից դառնում են նոր ժամանակների համար 

ասպարեզ եկած գործարարներ: Նոր պայմաններում զանազան սպառնալիքների 

դիմակայման, հետագահաջողությունների ապահովվման գործընթացը 

գործարարներից պահանջում է ոչ ստանդարտ լուծումներ, առանձնահատուկ 

տեխնալոգիաների, արտադրական միջոցների ներգրավում, կոլեկտիվներում կադրերի 

ճիշտընտրություն, ինչպես նաև կառավարման ժամանակակից մեթոդների ներդրման 

գիտական պահանջների ապահովում[40]:Գործունեության բնագավառում բարձր, 

կայուն եկամուտների ապահովման համար առանձնակի կարևորություն է ձեռք բերում 

գործնական կյանքում գոյություն ունեցող առաջավոր գաղափարների կյանքի կոչումը: 
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Որպես հետևություն, պետք է ասել, որ բոլոր առումներով, բնգավառում տեղի ունեցող 

գործընթացները ուղղված են վերջնարդյունքի` շահույթի ստացմանը;  

<<Տնտեսագիտական առումով` գործարարության մեջ ֆիզիկական անձանց, 

ձեռնարկությունների կողմից ակնկալվող շահույթը գործունեության ընթացքում 

իրականացվող բոլոր ծախսերից դուրս` հումքի, տրանսպորտի, աշխատավարձի, 

հարկերի ու զանազան վճարումներից դուրս այն օգտակար մնացորդային արժեքն է 

որից այլևս ոչ մի տեսակի գանձում չի կատարվում: Որպես օրինաչափություն` այն 

ֆինանսապես ծածկում է մնացած բոլոր տեսակի իրականացվող ծախսերը միասին 

վերցրած, դրան գումարած`առաջանում է նաև հավելյալ եկամուտ, որի արդյունքւմ 

ստացվում է շահույթը>>[97,էջ 19]: Սակայն փոխակերպվող հասարակությունում 

բնագավառը իր մեջ պարունակում է նաև բավականին լուրջ իրավական ռիսկեր, որոնք 

հաճախ քողարկված բնույթ են կրում: 

Գործարար բնագավառը իրեն բնորոշ առանձնահատկություններով շատ 

գիտնականներ համեմատում են մարզական բնագավառի հետ: (Անիկեեվա Ն.Պ., 

Բոդրով Վ.Ա., Իվաննիկովա ՆԳ., Խվոսյուկ, Ումանսկիև այլոք):Ինչպես նշում են 

հեղինակներն իրենց աշխատանքներում, գործարար և մարզական բնագավառներում 

գոյություն ունեն տարբեր մարդկանց,գերատեսչությունների ընդգծված շահեր, սուր 

մրցակցություն, վերջնարդյունքի ու մրցակցության մեջ հաղթելու համար անզիջում 

պայքար, տեղում չմնալու, ձեռքբերումներով երբեք չբավարարվելու և անընդհատ այն 

թարմացնելու հզոր ձգտում և դրանց անվերապահ իրականացում [9,23, 66,128,133]: 

Հարկ է նշել, որ հաճախ այդ ամենը զուգակցվում է կողմերի միջև սուր մրցակցությամբ, 

հուզական բարձր երանգավորվածությամբ, երբեմն արգելված հնարքների կիրառմամբ: 

Մարդկային տեսանկյունից` երկու բնագավառներն էլ շատ գայթակղիչ են, 

մոտիվացված ու հետաքրքիր: Սակայն ինչպես արդեն նշել ենք, դրանցում գոյություն 

ունեցող հարաբերությունները խստագույնս տարբերվում են միմյամցից:<<...Անձնական 

նախաձեռնողականությունը, բարոյական կերպարն ու երկրի քաղաքացիության 

հպարտ զգացումը, նվիրվածության ու հայրենասիրության զգացմունքներն ու դրանց 

նկատմամբ պարտավորվածությունները երկու բնագավառների համար էլ 

հանդիսանում են ընդհանրական:Երկու բնագավառներում էլ արհեստավարժ անձի 

հաջողությունները համարվում են ազգային նվաճում>>[25,էջ 76]:Սակայն այդ ամենը 
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բոլոր գործոնների ցանկը չէ, որ մարդուն ձգում է գործարար 

բնագավառ:Հետազոտություններն ու փորձը ցույց են տալիս, որ փոխակերպվող 

հասարակությունում գործարար բնագավառին բնորոշ են նաև մարդկային նեղ շահերի 

բախման, կոշտ մրցակցության, անձնային ու խմբային համագործակցության 

եսակենտրոն ուղղվածություն, անկայուն հասարակության մեջ անձերի սոցիալ-

տնտեսական, բարոյական ինքնահաստատմանն ուղղված ընդգծված 

մրցակցություն[23,25,44,55,62,68]: ՀՀգոյություն ունեցող գործարարական բնագավառը 

աստիճանաբար կերպարանափոխվում է ու ձեռք բերում մեր ժամանակների համար 

ուրույն բովանդակություն ու նկարագիր: Դրանում տեղի ունեցող ակնառու կամ 

քողարկված անձնային ու մասնագիտական ինքնահաստատմանն ուղղված 

գործընթացները տեղի են ունենում բնական ընտրության ընթացքում` երբեմն կոշտ 

հնարքներով:Բ.Ֆ.Լոմովիի հետազոտություններում առանձնացվում են նոր 

ժամանակների գործարար անձի հաջողության հասանելու հետևյալ որակները. 

-բնագավառում արագ կողմնորոշման, պրպտուն, վերլուծականճկուն միտքը, 

- կամային որակների բարձր արտահայտվածությամբ–նախաձեռնողականությու-

նը, հետևողականությունը, աշխատասիրությունը, ինքնուրույնությունը, 

համառությունը, համարձակությունը, վճռականությունը, 

-հուզական վիճակների ինքնակարգավորման ինքնակառավարման ունակությու-

նը, ինքնատիրապետման, սթրեսակայունության բարձր մակարդակը, 

- սթրեսային իրավիճակներում հոգեկան բարձր հուսալիության աստիճանը, հոգե-

կան աշխատունակության բարձր մակարդակըև այլն[85, էջ 147]: 

Գործարարական բնագավառը դինամիկ զարգացող համակարգերի ամբողջություն 

է և արտացոլում է երկրում ստեղծված իրականությունը: Գործունեության 

բնագավառում ամենակարևոր գործոններից թերևս ժամանակն է, որ իր մեջ ամփոփում 

է բոլոր գործընթացների կազմակերպման և իրականացման հնարավորությունները: 

Այդ պատճառով շատերի համար նոր ժամանակներն ու գործարար բնագավառի երբեմն 

<<անհասկանալի>>, օրինաչափություններից դուրս գոյություն ունեցող 

զարգացումները դասական պահանջների մեջ չեն տեղավորվում հենց այն պատճառով, 

որ արկածախնդիր ուղղվածությամբ այդ նախաձեռնությունները հասարակ ժողովրդի 

համար իրենց մեջ պարունակում են բազմաթիվ վտանգներ[72,էջ31]: Այդ իսկ 
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պատճառով կարևոր նշանակություն ունի ժամանակի, պայմանների ճիշտ հաշվառումն 

ու ժամանակին համապատասխան նախաձեռնումների հետևողական 

իրականացումը:Մարդկային գործոնը բոլոր բնագավառների զարգացման համար 

հանդիսանում է հիմնական պայման: Կաղապարներից դուրս գործարար 

հարաբերությունների կառուցումը հաճախ իր մեջ պարունակում է թաքնված ռիսկեր ու 

վտանգներ: Սակայն ասպարեզ եկած նոր մտածողությամբ օժտված 

<<արկածախնդիրները>>, հաճախ բնագավառում դառնում են բացարձակ 

առաջատարներ: Անցումային հասարակության պայմաններում նման երևույթների 

ասպարեզ գալուն նպաստում են նաև երկրում իրավական նորմերի և օրենքների 

թուլությունն ու դրանց բացակայության փաստերը, կամ դրանց վատ գործելու 

հանգամանքը: <<Հակասությունների ու հաճախ անկանխատեսելի սոցիալ-

տնտեսական զարգացումների արդյունքում երբեմնառաջանում են իրարամերժ ու 

քողարկված հակամարտությունների տրամադրություններ, մարդկային բարդ 

հարաբերություններ>>[112,էջ251]: Դրանց հիմքում ընկած են անձնական շահի, ու 

սոցիալ-տնտեսական բնույթի դրդապատճառներ, գիտակցված ու չգիտակցված 

դիրքորոշումներ, անձնական շահի, մրցակցության, նախանձի, թշնամանքի ու 

անհանդուրժողականության և այլ զգացումներ, դեպի խմբի ներսն 

ուղղվածյուրահատուկ ակտիվություն,որոնցով գործարար բնագավառը իր անձնային 

ներքին կառուցվածքային կապերով ու հարաբերությունների ձևավորման 

քողարկվածությամբ դառնում է սոցիալ-հոգեբանական փակ համակարգ[136,էջ125]: 

Մյուս կողմից` եկամուտների ձեռքբերմանն ուղղված առևտրա-տնտեսական կապերի 

հաստատման ու բազմաթիվ դժվարությունների հաղթահարման գործընթացում 

ձևավորվում են խմբային, կոռպոռատիվ ընդհանրություններ, շահեր, որոնք 

կազմակերպություններին դարձնում են ոլորտի գրված ու չգրված օրենքների 

շրջանակներում սեփական շահերը հետապնդող կառույցներ: Այդպիսի պայմաններում 

<<առաջանում են հումքի, ապրանքների դեֆիցիտներ, գների աճ, արտադրական ու 

առևտրական մոնոպոլիաներ, որոնք երկրում պարտադրում ու թելադրում են գնային ու 

սպառման քաղաքականություն>> [38,էջ47]: 

Գործարար բնագավառի առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ դրանում 

խաչվում են տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, մշակութային, պատմական, 



 

33 

   

ժողովրդագրական ու համամարդկային բարոյական արժեքների ամենատարբեր 

դրսևորումներ, որոնց փոխհարաբերություններումձևավորվում էոլորտին բնորոշ 

առանձնահատկություններով օժտված գործարար միջավայր: 

Այսպիսով, գործար բնագավառը հանդիսանում է առանձնահատուկ 

հարաբերությունների դաշտ, որում ստեղծվում են միջանձնային հարաբերությունների 

ակնառու, քողարկված դրսևորումներ: Գործարար բնագավառն ու գործարար անձն 

իրենց ուղղվածությամբ ունեն նյութական, ֆինանսական և այլ արժեքների ստեղծման 

բաարենպաստ պայմաններ ու հնարավորություններ: Վերջիններիս բազմակողմանի 

զարգացվածությունն ու տնտեսության հեռանկարների զարգացման միտումները 

ձևավորում են երկրի ներքին ու արտաքին քաղաքականության ուղղությունները 

որոշող բնագավառ: Այս տեսանկյունից` բնագավառում տիրող մթնոլորտին 

համապատասխան, իրականանում է գործունեության բնագավառի և գործարարի 

անձնական, մասնագիտական աճի հետագա ընթացքը: 

 

 

1.3. Անցումայինհասարակությունումգործարարմիջավայրիարդյունավետղեկավարման 

հոգեբանականնախադրյալները 

 

Անցումայինհասարակությունըաչքիէընկնումիրենբնորոշսոցիալ-տնտեսական, 

քաղաքական, մշակութայինևայլոլորտներիփոփոխություններիբազմազանությամբ: 

Դրանումիրականացվողբարեփոխումներըուղղվածենհասարակությանբոլորխավերիհա

մար` բարեկեցիկկյանքիպայմաններստեղծելուն: 

Այդփոփոխություններիսկզբնականփուլերումնախկինապրելակերպիկարծրա-

տիպերիկտրուկփոփոխություններիպատճառովառաջեն գալիսլուրջդժվարություններ: 

[32, 34]: Ճապոնականասացված6ն ասումէ. 

<<Եթեուզումեսդառնացնելհակառակորդիտ, 

մաղթի՛րնրանապրելանցումայինժամանակներում>>[42]: Երկրի ներսում 

կառավարման նոր համակարգերի ներդրման գործընթացներն ու գործարար 

բնագավառում տեղի ունեցող սոցիալ-տնտեսական, իրավական, քաղաքական 

փոփոխությունները գործարարների համար ստեղծումենյուրօրինակ<<բնական>> 
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միջավայր:Հատկապես անցումային ժամանակաշրջանում գործարարների կողմից 

ամեն գնով իրենց տեղն ու դիրքը պահպանելու ակտիվ ձեռնարկումները բնագավառը 

դարձնում ենարկածախնդիր որոշումներով ու անորոշություններով, անակընկալ 

իրադարձություններով հագեցած միջավայր: <<Սակայնկարծես թե այդ հանգամանքը 

չի<<մտահոգում>> նրանց, այլհակառակը` մրսակցության մոլուցքը 

հնարավորությունէտալիսիհայտբերելուիրենցեզակիունակությունները, 

այդփոփոխություններն օգտագործելարդյունավետեղանակով` ստանալովշահույթ, 

ապրելովբերկրանքևվստահությունշուկայում, երկրի ներսում իրենց համար կայուն 

տեղզբաղեցնելու համար:Արտաքինկամայականհանգամանքներըհաճախիրենց մեջ 

պարունակում են մեծ վտանգներ, որոնցում կապվածգործարարների հանդուգն 

պահվածքից,դրանցում նրանք երբեմն իրենց թույլենտալիսլոկ 

<<փորձարկել>>սեփական զգացողություններիբարդամբողջությունը>>[39, էջ 51]: 

Գործարարհարաբերությունները (բիզնես) իրենցսոցիալ-

հոգեբանականառանձնահատկություններովխիստտարբերվումենմիջանձնայինփոխհա

րաբերություններիմնացածդրսևորումներից: 

Հոգեբանականառումովդրանցումբախվումենտվյալբիզնեսբնագավառինառնչվողբազմա

թիվմարդկանցշահեր (ապրանքըթողարկողիցմինչևիրացնողը, 

գովազդողներնումինչևշուկահասցնողկազմակերպություններնուդրանցղեկավարները): 

Բիզնեսումհիմնական գործոնըհետապնդվողշահույթն է, իսկորպես 

գործընթացիմասնակից՝ապրանքիիրացմաննուղղվածշահագրգիռկողմեր` 

(արտադրանքիկազմակերպումիցմինչևարտահանումը, պահեստավորումնուիրացման 

գործընթացինմասնակցողբոլորօժանդակկառույցներում գործողանձինք), հանդիսանում 

են առևտրա-տնտեսական ձեռնարկությունները [43]:  

Ապրանքի (արտադրատեսակի) շուրջտեղիունեցողբոլորփոխհարաբերություն-

ներնու գործընթացներըկապվածենմարդկային գործոնիհետ:Դրան 

առնչվումենանհատսպառողներիցմինչևսպառման 

գործընթացիննպաստողտարբերկազմակերպություններ, կոլեկտիվներ, 

առևտրականձեռնարկություններ: ՀՀվերջինտարիներիսոցիալ-

տնտեսականփոփոխություններըմարդկանցմոտնորվերաբերմունքձևավորեցինմասնագ

իտություններինկատմամբ: Առաջացանառաջնային, (պրեարիտետ) 
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ունեցողևպակասհեղինակությունվայելողմասնագիտություններ [51]: 

Անշուշտդապայմանվորվածէրբարձրեկամուտներ, 

հասարակությանմեջհեղինակությունունենալուցանկությամբ, 

դրանցզարգացմանհեռանկարներիհետ, 

որոնցումերիտասարդներըձգտումենինքնահաստատվել: <<...Հասարա-

կությանանցումայինփուլումհաճախտեղիենունենումժամանակավոր գործընթացներ, 

որոնքայսպեսթեայնպեսիրենցկնիքնենթողնումհատկապեսերիտասարդներիպատկերա

ցումների, աշխարհայացքիու 

գիտակցությաննպատակաուղղվածզարգացմանվրա>>[51]: 

Այսառումովհատկապեսպատանիներիևերիտասարդներիշրջանումկարևորէմասնագիտ

ություններիառանձնահատկությունների, 

դրանցհեռանկարիվերաբերյալհստակպատկերացումներիձևավորմանուղղությամբաշխ

ատանքներիկազմակերպումը, որինպետքէհաջորդիմասնագիտականընտրության 

գործընթացը: Հոգեբանականընտրությունըանձիօրգանիզմի 

գործառութայինհնարավորություններիբացահայտմանևհետագաաշխատանքներումդր

անցհիմանվրամասնագետներիհնարավորություններիարդյունավետօգտագործումնէ 

[81]: Գործարարանձիկողմիցդրսևորվողինքնուրույնությունը, 

գործողություններումազատորոշումներիընդունումը, 

դեպքերիզարգացմանընթացքիվերահսկողությունըպահանջումէանձնականնախաձեռնո

ղություն, կաղապարներիցդուրս գործելուհնարավորություն: 

Ժամանակակիցառևտրատնտեսականհարաբերություններիկառավարմանչափանիշըա

րդյունավետություննէ, 

որըիրմեջներառումէինչպեսմարդկանցպահանջմունքներիբավարարվածություն, 

այնպեսէլբիզնեսկազմակերպությանտարբերօղակներիմիջևշահագրգռվածություն, 

արդյունավետ, հեռանկարայինհամագործակցությունբոլորմակարդակներում [88]:  

Գ. Մինցբերգը (ևուրիշներ) 

առաջադրումէարդյունավետղեկավարմանհետևյալչափանիշները, 

որոնքառնչվումենկոլեկտիվիանդամներիհոգեբանականև 

սոցիալ-տնտեսականոլորտներիառանձնահատկություններին [89]: 

Հեղինակներիկողմից գծ.նկ. 1-ումառաջարկվածհոգեբանականևոչհոգեբանական 
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գործոններըառնչվումենանձիհոգեբանականկառուցվածքիևսոցիալ-

տնտեսականդրությանոլորտին: 

Անձիակտիվությանհիմքումուրիշայլպահանջմունքներիշարքումընկածենհենցայս

կարևորագույն գործոնները, 

որոնքհանդիսանումեննրաներքինևարտաքինմիջավայրիցլրացվողէներգետիկաղբյուրն

երը: Նշված գործոններըունենցուցադրական բնույթ, 

որոնքհիմնավորումենձեռնարկությանևղեկավարիարդյունավետությանանձնայինևսոցի

ալ-տնտեսականկողմերը: Մասնագիտական 

գրականությանվերլուծություններըցույցէտալիս,որնույնիսկբարձրակարգ 

մասնագետներիառկայությանպայմաններումձեռնարկությանարդյունավետությունըկա

րողէցածրլինել, եթեղեկավարըչիտիրապետում 

գործունեությանղեկավարմանարդյունավետությանպահանջներնապահովողանձնայինև

մասնագիտականորակների [83, 86]:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գծ.նկ. 1. Արդյունավետղեկավարմանչափանիշները(ըստ Գ. Մինցբերգի) 

 

 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇ 

 

 
Հոգեբանական Ոչհոգեբանական 

•

 Կոլեկտիվումանդամակցու

թյունը 

•

 Կոլեկտիվումհոգեբանակա

նմթնոլորտը 

• Շարժառիթները 

•

 Կոլեկտիվիինքնագնահատ

ականը 

• Ղեկավարիհեղինակությունը 

• Եկամտաբերությունը 

• Արտադրողականությունը 

• Որակը 

• Խնայողությունը 

• Նորարարությունը 

• Շարժունակությունը 

•

 Գործարարշարժունա

կությունը 
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Անձնայինորակներըհանդիսանումենղեկավարիարդյունավետկառավարմանհոգեբ

անականկողմնապահովողկառուցվածքայինբաղադրամսը, 

որըիրկողմիցիրականացվողցանկացածնախաձեռնություն, 

որոշումուազդեցությունպետքէդրականարձագանք գտնիկոլեկտիվիանդամներիմոտ: 

Որպես մոտիվացիոն համակարգության ստեղծման անհրաժեշտություն` 

ղեկավարըդրանցշնորհիվկոլեկտիվիանդամներիշրջանումհոգեբանականպատրաստա

կամությունէստեղծումվերջնականարդյունքիհավանականարդյունավետությաննկատմ

ամբ [91,94]: Պատրաստակամությունը հոգեբանական պատրաստության գործընթացի 

իրականացման առաջնային մոտիվացված հենքային տարրն է [2]: <<Ղեկավարի 

գործարարորակներիմեջներառվումեննվիրվածությունըմասնագիությաննուկոլեկտիվի

անդամներին, 

վստահություննուհավատըիրևկոլեկտիվիանդամներիհնարավորություններինկատմամ

բ, շահագրգռվածությունըաշխատակիցներիեկամուտներիաճինկատմամբ, 

նրբանկատություննուհոգատարությունը, 

նախաձեռնողականություննուճշգրիտորոշումներիկայացմանունակությունը, 

արդարամտություննուանաչառներողամտությունը, աշխատանքի, որակի, մարդկանց 

գնահատելուկարողունակությունը>> [24]: 

Սրանքևբազմաթիվայլորակներապահովումենկոլեկտիվ-

ղեկավարհոգեբանականկապնուձևավորումառողջմթնոլորտ:  

Մյուսկողմից` արդյունավետությանապահովմանկարևորագույնպայմանըառողջ, 

համերաշխկոլկտիվիձևավորմանևարդյունավետկառավարմանհմտություններիտիրապ

ետումնէ [44]: Ցանկացածմտահաղացում, ծրագիրիրականցվումէբարձրակարգ 

մասնագիտականևանձնայինորակներովօժտվածկոլեկտիվիառկայությանդեպքում: 

Այստեսանկյունիցկարևորագույնպահանջէդառնումկոլեկտիվիանդամներիմասնագիտ

ականընտրության գործընթացը: Այդիսկպատճառով, 

խելացիղեկավարըկոլեկտիվիհամալրման 

գործընթացըիրականացնումէմասնագիտականընտրությունըիրականացնողկոմպետեն

տմասնագետներիմասնակցությամբ, 

ինչպեսնաևնորագույնհետազոտականմիջոցներիկիրառմամբ [54]: 
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Դրանումներառվումենհոգեբաններ, տնտեսագետներ, սոցիոլոգներ, մանկավարժներ, 

բժիշկներևայլանհրաժեշտմասնագետներ:  

Մասնագիտականընտրությունըհոգեբանականտեսանկյունիցիրականցվումէհոգեբ

անականդիմանկարիևպրոֆեսիոգրամմայիկառուցմանհիմանվրա, 

ինչպեսնաևհոգեբանականթեստերիկիրառմամբ: 

Սակայնսկզբնականմասնագիտականընտրության 

գործընթացըվերջնականչէևայնչիկարողբավարարելբիզնեսմիջավայրումտեղիունեցող 

գործընթացներիարդյունավետությունը [52, 114]: 

Այդիսկպատճառովպայմանականորենընտրվածանձանցմասնագիտականպիտանելիու

թյունըբացահայտվումէփորձնականժամանակաշրջանումընտրվածանձնակազմի 

գործարարկողմերըբնութագրողկոնկրետհանձնարարություններիկատարմանորակով, 

անձնայինպատասխանատվությամբ, շահագրգռվածությանաստիճանով, 

նրանցմասնագիտականմտածողությանստեղծարարության (креативность) և 

հնարամտության աստիճանով [111]:  

Խմբային, թիմային գործունեությանժամանակ 

գնահատվումէմիջանձնայինհարաբերություններումնրանցկողմիցդրսևորվողհամագործ

ակցության, 

մասնագիտականևանձնայինորակներիփոխադարձփոխարինելիությանկարողություննե

րը, համագործակցությանշարժառիթները, 

որոնքառնչվումենկոլեկտիվիհաջողություններիհետ [126]: Անշուշտ գործազրկության, 

տնտեսական, քաղաքականճգնաժամի, 

զանազանդեֆիցիտներիպայմաններումկոլեկտիվումընդգրկվելուշարժառիթներըմեծան

ումենևհաճախփորձնականժամկետում 

գտնվողներըցուցադրումենիրենց<<պահեստային>>հնարավորություններիառավելագու

յնկողմերը:  

Այսպիսով, որպեսամփոփումկարողենքպնդելայն գաղափարը, 

որարդյունավետկառավարման գործընթացը հոգեկան ոլորտի համալիր գործոնների 

արդյունավետ ուղորդման ամբողջությունէ, 

որինպետքէտիրապետիժամանակակիցբիզնեսիմիջավայրում 
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գործողյուրաքանչյուրղեկավար: 

Այնհանդիսանումէանձնայինևմասնագիտականորակների, 

կազմակերպչականկարողությունների, առևտրատնտեսական, սոցիալ-հոգեբանական, 

քաղաքական հավանականզարգացումներիճշգրիտկռահմանևստեղծարար 

որոշումներիկայացմանընդունակություններունեցողղեկավարիմասնագիտականպիտա

նելիությանհիմնականբնութագիրը:  

 

1.4. Անցումային հասարակությունում գործարար անձի  

սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը 

 

Անցումային հասարակությունը(անցումային տնտեսություն) աչքի է ընկնում 

երկրում տեղի ունեցող սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական փոփոխությունների 

(բարեփոխումների) հետևանքով առաջացող տնտեսական ոլորտի անկայունությամբ: 

Դա պայմանավորված է դեռևս չկանոնակարգված օրենքների առկայությամբ, 

ձեռնարկությունների, արտադրական հիմնարկությունների միջև առևտրատնտեսական 

կապերի անլիարժեքությամբ և այլն [2, 64]: Սակայն անկախ երկրում տեղի ունեցող 

ամենատարբեր իրադարձությունների ընթացքից` հասարակության մասը կազմող 

ցանկացած կազմակերպություն կարիք ունի խելացի ղեկավարի, նրա կողմից 

հարաբերությունների նրբությունները իմացող արդյունավետ առաջատարի [70, 78]: 

<<Հմուտ ղեկավարը սովորաբար կոլեկտիվում ստեղծում է հարաբերությունների 

իրականացման այնպիսի կանոնակարգ, որի միջոցով ոլորտում գոյություն ունեցող 

միջանձնային փոխհարաբերությունները առավել բարենպաստ կերպով են 

անդրադառնում ղեկավարման գործընթացի արդյունավետության, եկամուտների 

ձեռքբերման, շահույթի ապահովման գործընթացների վրա>> [103, 23]: Այս 

տեսանկյունից` գործարարի սոցիալ-հոգեբանական բնութագրի կառուցվածքում բացի 

անհատական առանձնահատկություններից, մասնագիտական 

ընդունակություններից,առաջնորդական օժտվածությունից, ներառվում են 

կոլեկտիվում նրա սոցիալականացման, կառավարման ու ղեկավարման 

առանձնահատկությունները: 
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Յուրաքանչյուր մեծ կամ փոքր սոցիալական խումբ, որը կոչված է որոշակի 

նպատակների իրականացման, ղեկավարվում է այնպիսի անձի կողմից, որից 

պահանջվում է մասնագիտական բարձր պիտանելիություն, կառավարման 

արդյունավետություն [116]: Այս և բազմաթիվ այլ գործոններով պայմանավորված` 

գործարարը որպես առաջնորդ, ղեկավար ու կառավարիչ, իր անձնային 

առանձնահատկություններով իր ազդեցությունն է թողնում կոլեկտիվի անդամների ու 

կոլեկտիվի գործունեության ոճի վրա: Այդ իսկ պատճառով կոլեկտիվ-գործարար, 

գործարար-կոլեկտիվ փոխհարաբերություններում մշտապես գործում է փոխադարձ 

ազդեցությունների էֆեկտը: Այս տեսանկյունից` յուրաքանչյուր խումբ, կոլեկտիվ աչքի է 

ընկնում իր առանձնահատուկ բարոյահոգեբանական մթնոլորտով, սոցիալական 

դիրքերի, դրանցում մարդկանց դերերի բաշխվածության, մարդկանց լիիրավ 

մասնագետ ու կոլեկտիվի անդամ զգալու արտահայտվածությամբ, որում իր 

առանձնահատուկ դերն ունի գործարար ղեկավարը:[124]  

Խմբի հաջողությունների ու անհաջողությունների, դրանցում ծավալվող 

միջանձնային փոխհարաբերությունների կառավարման գործընթացում, հատկապես ոչ 

ստանդարտ իրավիճակներում իր կարևոր դերն ունի ղեկավարի անձնային կերպարը, 

նրա սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դիմագիծը: Խմբում համատեղ 

գործունեության արդյունավետությունը ուղղակիորեն պայմանավորված է ղեկավարի 

բազմակողմանի զարգացվածությամբ, նրա կողմից ընդունվող որոշումների 

հեռանկարայնությամբ, խմբի անդամների անհատական առանձնահատկությունների 

հաշվառման ունակություններով, ներխմբային զարգացումների կանխատեսմամբ, 

ինչպես նաև կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաների տիրապետմամբ [127]: 

Այս տեսանկյունից` կարևոր նշանակություն է ստանում ղեկավարի անձի 

մասնագիտական արհեստավարժությունը, հոգևոր զարգացվածությունը, 

բազմակողմանի դիզիկական ու հոգեբանական պատրաստվածությունը և 

ամենակարևորը` բիզնեսի արդյունավետ կառավարումը: Ժամանակակից 

կառավարման հոգեբանության հիմնահարցերից մեկը կադրերի մասնագիտական 

ընտրությունն է, քանզի զարգացման տեմպերը թելադրում են ձեռնարկությունների 

միջև ակտիվ մրցակցություն:  



 

41 

   

Ղեկավար կադրերի մասնագիտական և անձնային որակների ընտրության 

հիմնահարցն ուսումնասիրվում է ճարտարագիտական [85], ավիացիոն [57], 

կառավարման [61, 73], արտակարգ իրավիճակների [2,3,74,125], քաղաքական և այլ 

բնագավառների հոգեբանների կողմից: Հատկապես մեր հանրապետությունում 

հասարակության առջև ծառացած սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական բազում 

խնդիրների լուծման գործում ղեկավար կադրերի ընտրության ու պատրաստման 

հիմնախնդիրն ավելի քան կարևոր է: Այս տեսանկյունից` ղեկավարի մասնագիտական 

պիտանելիության հիմնախնդիրն անհրաժեշտ է դիտարկել նրա անձին ներկայացվող 

մասնագիտական պահանջների լայն շրջանակներում:  

Մասնագիտական գրականության ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 

փոխակերպվող հասարակությունում ղեկավարից պահանջվում են մի շարք 

առանձնահատկություններ, որոնցով պայմանավորված են ոչ միայն նրա անձի 

ինքնահաստատման բավարարվածությունը, այլև գործարար ոլորտի, տվյալ օղակի 

հաջողությունները [14,19,38]: Ա. Լ. Ժուրավլյովը առաջադրում է գործարար անձի 

արդյունավետությունն ապահովող մի շարք սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատ-

կություններ, որոնցով օժտված պետք է լինի գործարար անձը [54]: Դրանք են.  

 ձեռնարկության առևտրատնտեսական հարաբերությունների հավանական 

խաթարումների դեպքում, դրանց կանխարգելման խելացի քայլերի 

առաջադրման և իրականացման հմտություններ,  

 կառավարման գործընթացում առաջացող լարվածության դեպքում, 

արտակարգ իրադրություններում անձի հոգեկան հուսալիության դրսևորման 

մեծ պաշարներ,  

 ռիսկի, վտանգի պահին ինքնակառավարման բարձր հնարավորությունների 

ցուցադրման առանձնահատկություններ:  

Մեր հանրապետությունում տեղի ունեցող սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական 

բուռն զարգացումների պայմաններում հասարակության, երկրի տնտեսական 

զարգացման հեռանկարը պայմանավորված է նաև գործարար հարաբերությունների 

ստորին օղակներում գործող կարողունակ ղեկավարների գործելաոճով, նրանց 

մասնագիտական պիտանելիությամբ:  
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Բիզնեսմենի անձնային, մասնագիտական, քաղաքացիական նկարագրի 

հիմնախնդիրը հանդիսանում է կառավարման հոգեբանության առանցքային 

հիմնահարցերից մեկը: Այս ուղղությամբ կատարվող հետազոտություններում, ինչպես 

հայրենական, այնպես էլ արտասահմանյան շատ գիտնականների աշխատություն-

ներում նկատվում են շատ կարևոր տեսական և կիրառական ուղղվածություն ունեցող 

բավականին լուրջ բացահայտումներ [20,39,58]:  

Ռ. Շտերնբերգը նշում է, որ հաջողության հասնելու հիմնական փաստարկը 

իրական կյանքում ստեղծագործ և պրակտիկ բանականությունն է (ինտելեկտը): 

Բանականությունը Ռ. Շտերնբերգի պնդմամբ տարբերվում է սովորական IQ-ից՝ 

ակադեմիական կամ կրթական ձեռքբերումներն ընդգծող բանականությունից: Դրանում 

ներառվում են 3 տեսակի մտավոր ունակություններ՝ վերլուծական, ստեղծագործական 

և պրակտիկ մտքի ու մտածելակերպի արտահայտվածությունը: Եվ 

ամենահետաքրքիրն այն է, որ այդպիսի բանականությունը ժամանակակից 

հոգեբանական գիտության համար չափելի, գնահատելի է և զարգացող:  

Ժամանակակից բիզնեսում հաջողություններ ապահովելու պահանջներից մեկն էլ 

գիտական ր ֆինանսական լուրջ ներդրումներն են, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են 

բիզնեսմենի անձնային որակների առանձնահատկություններին, որով նա կարողանում 

է իրականացնել բիզնես գործընթացի կազմակերպման նորագույն տեխնոլոգիաների 

կիրառմանգործընթացը: Կատարված ուսումնասիրությունների ու 

հետազոտությունների արդյունքները ցույց են տալիս, որ հայկական իրականության 

մեջ բիզնեսի հանդեպ շատ գործարար մարդկանց պատկերացումները էականապես 

տարբերվում են եվրոպական կամ ամերիկյան բիզնեսի պատկերացումներից [25, 84, 

104]: Սակայն հաշվի առնելով այն փաստը, որ Հայաստանը գտնվում է տարբեր 

տնտեսական միությունների անդամակցության ճանապարհին, ստիպված, թե 

ինքնաբերաբար պետք է ընդունի ընհանուր խաղի կանոնները՝ արդյունավետ կերպով 

տեղայնացնելով դրանց նրբությունները մեր տարածաշրջանի պայմաններին 

համապատասխան:  

Կարծում ենք, որ այդպիսի հարաբերություններում առկա է մի վտանգավոր 

միտում, որը հանգեցնում է բիզնես մշակույթի և բիզնես հասարակության միջև 

խորացող սոցիալ-հոգեբանական հակասությունների, գերատեսչական ու անհատական 
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մրցակցության, դրանցում առաջացող լուրջ խնդիրների, ի վերջո 

հակամարտությունների [55]: Սակայն ժամանակի հրամայականը բիզնես միջավայրում 

կառավարման նոր մեթոդների, տեխնոլոգիաների ներդրումն է, կառավարման 

գիտական մոտեցումը, որի կենտրոնում գտնվում է բազմակողմանի ներդաշնակ 

զարգացվածություն ունեցող, հարուստ գիտելիքներով ու փորձով օժտված 

անձնավորությունը:  

Բիզնես ղեկավարելը բարդ գործընթաց է, որը ղեկավարից պահանջում է 

հոգեբանական բարձր պատրաստվածություն` ինքնամենեջմենթ, համառություն, 

վստահություն: <<…Ինքնին գործունեությունը պահանջում է անձի մտածողության 

դրսևորման ճկունություն, ստեղծարարություն, իրավիճակի ճիշտ գնահատում և 

մատուցում: Գործարար հարաբերություններում, որպես մենեջմենթի կարևոր 

հոգեբանական հենքային բաղադրամաս առաջին պլան է մղվում 

պատասխանատվության բարձր զգացումը, նախաձեռնողականությունն ու 

պրոֆեսիոնալ գիտելիքները>> [42, էջ67]: 

Այսպիսով, անցումային կամ փոխակերպվող հասարակությունում գործող 

գործարարի սոցիալ-հոգեբանական, մասնագիտական բարձր արտահայտվածության 

հիմքում ընկած են նրա անձնական փորձի, անհատական հոգեբանական 

առանձնահատկությունների, մասնագիտական բարձր կարողությունների համակարգը, 

որը նա հմտորեն ուղղորդում է գործունեության վերջնական արդյունքին, այն է՝ բարձր 

եկամուտներն ու կայուն եկամուտները: Ամփոփ կերպով կարող ենք ասել, որ 

գործարարի հաջողությունը ուղիղ կախվածություն ունի նրա անձնային 

առանձնահատկությունների բնութագրերից, գործարարի կողմից դրանց հմտորեն 

ներդնելու կարողություններից: 

 

 

1.5. Արդյունավետ գործարարի հոգեբանական դիմանկարը, գործունեության 

արդյունավետության ապահովման սոցիալ-հոգեբանական նախադրյալները 

  

Անցումայինհասարակությունում 

գործողձեռնարկատերերիհոգեբանականդիմանկարի, նրա 
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գործունեությանարդյունավետությանապահովմանխորքայիննախադրյալներիառանձնա

հատկություններիուսումնասիրությունըհանդիսանումէ գործարարմիջավայրում 

գործունեությանարդյունավետությանապահովման 

գիտականկարևորագույնհիմնահարցերիցմեկը:  <<…Գործարարանձը 

գիտականևկոմերցիոնշրջանակներումբնութագրվում է որպես,անձնավորություն,ով 

գործումէինքնուրույն, երկրորդ` մշտապես գտնվումէփնտրտուքի վիճակում, երրորդ` 

կրում է բարձրպատասխանատվություն, գտնվում է գործողությունների իրականացման 

ռիսկային գոտում>>[73, էջ11]: Մասնագիտական գրականության վերլուծությունները 

ցույց են տալիս, որ արևմտյանևհատկապեսամերիկյանտեսություններըորպեսմարդու 

գլխավորձգտումընդունումեննրաայնպիսի ակտիվության դրսևորումները, որոնք 

ուղղված են դեպի բիզնեսի նորանոր ձեռքբերումները, կամֆինանսական մեծ 

հաղթանակների ապահովում[42,50,55,66,115]: Տնտեսագիտական հոգեբանության 

գրականության ուսումնասիրություններում գործարար անձի մասնագիտական, սոցիալ 

տնտեսական, անձնային բնութագրերի նկարագրերը ուրվագծվում են Ադամ Սմիդտի, 

Ալֆրեդ Մարշալի, Ջոն Կեյսնեյի և այլոց կողմից հրատարակված 

աշխատանքներում[66,էջ7]: Կապիտալիզմի արշալույսին որպես զբաղմունքի, նոր 

ձևավորվող մասնագիտական բնագավառի` ձեռներեցության սոցիալ-տնտեսական 

առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունները ըստ Վ.Ա.Յադովի, 

հանդիսանում են գործարար անձի, նրա հոգեբանական բնութագրի նկարագրման 

առաջին փորձերը[140]:  

Խորհրդային տնտեսագիտական գիտության մեջ գործարար անձի հոգեբանական 

բնութագրերի, նրա հոգեբանական դիմանկարին վերաբերվող աշխատությունները 

հանդիպում ենք անցած դարի 70-80 ական թվականներին հրատարակված 

աշխատանքներում[1,9,24,25,38,55,73,115,128]: 80 ական թվականների կեսերին 

ԽՍՀՄ-ում քաղաքական փոփոխությունների պայմաններումարդեն ուրվագծվող նոր 

ոլորտի` գործարար բնագավառի սոցիալ-հոգեբանական, տնտեսագիտական 

հիմնախնդիրներին վերաբերվող հետազոտությունները արտացոլվում են 

Լ.Ի.Աբալկինի, Պ.Գ.Բունիչի, Ա.Գ.Աղամբեկյանի, Տ.Ի.Զասլավսկու, Վ.Ա. Յադովի և այլոց 

աշխատանքներում[38]: Դրանցում կարևորվեցին հատկապես գործարար անձի սոցիալ-

հոգեբանականառանձնահատկություններիննվիրված բազմաթիվ 
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ուսաումնասիրություններ[25,38,55,76,84,112,140], որոնցում վեր էին հանվում նոր 

ձևավորվող խավի` բիզնեսին առնչվող մարդկանց, նոր ձևավորվող շուկայի, բիզնես 

մշակույթի, սպառման ու պահանջարկին վերաբերվող հիմնահարցեր: <<Դրանցում 

առաջին անգամ ուսումնասիրությունների շեշտը դրվում էր արտադրողի ու 

սպառողների անձնային, սոցիալ-հոգեբանական, տնտեսական վարքագծերի 

ուսումնասիրմանը: Խորհրդային տարածքում առաջին անգամ ուշադրություն էր 

դարձվում ապրանքներ արտադրող սուբյեկտների անհատական 

առանձնահատկություններին, անձի ուղղվածության և նրանց արժեհամակարգի 

ձևավորման պայմաններին, ապրանքների պահանջարկին, սպառողների սոցիալ-

հոգեբանական բնութագրերին ու քաղաքացիների սպառողական պահանջմունքներին 

ու կարողություններին>> [84,էջ22]: Հատկապես նոր ձևավորվող բնագավառային 

մրցակցությանպայմաններումառանձնակի կարևորություն էին ձեռք բերում գործարար 

մարդուանձի հոգեբանական, կազմակերպչական, դրդապատճառային 

համակարգությանն ու գործառնական հնարավորություններինուղղված 

հետազոտությունները ]25,50,55,62,63,76,115,124,140]:  

Հիմնախնդրին վերաբերվող ուշացած հրապարակումների հանդես գալը 

բացատրվում է այն հանգամանքով, որ մինչ այդ երկրումգոյություն ունեցող 

հրատարակությունները վերաբերվում էին պլանավորված տնտեսության զարգացման 

սոցիալ-քաղաքական, տնտեսական կազմակերպչական խնդիրներին: Այդ 

հրատարակությունները վերաբերվում էին հիմնականում աշխատանքային 

հոգեբանության բնագավառում մասնագիտական ընտրության բնագավառում 

գոյություն ունեցողհետազոտություններին: 

Հետխորհրդային տարիների առաջին տասնամյակում ՀՀ տնտեսությունը 

տարածաշրջանում ստեղծված լարվածության, հանրապետության շրջափակման, 

ինչպես նաև մասնավոր սեփականության համակարգին անցնելու պատճառով 

ճգնաժամ ապրեց: Համատարած փակվեցին ֆաբրիկաներն ու գործարանները, մեծ ու 

փոքր ձեռնարկությունները: Չնայած այդ ամենին, ՀՀ աստիճանաբար առաջացան 

մասնավոր ձեռնարկություններ, բիզնես բնագավառ, բիզնեսմեններ: Ազատ 

շուկայական հարաբերություններիպայմաններում տնտեսվարողի անձնային ու 

մասնագիտական առանձնահատկությունների խնդիրներին վերաբերվող գիտական 
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հրապարակումները հանդիպում ենք Վ.Եդիգարյանի,Մ.Խազարյանի, Ա.Մարգարյանի, 

Գ.Սուվարյանի, Հ.Մարզպանյանի և այլոց աշխատանքներում(մեջբերումը ըստ Ս. 

Գևորգյանի): [1,էջ25]: 

Մասնագիտական գրականության վերլուծությունները ցույց են տալիս 

[63,89,119,131,122], որ մարդու վարքի ակտիվացման գործում հիմնական գործոն են 

հանդիսանում օրգանիզմի ներքին ուժերը` պահանևնունքները, որոնք նրան մղում են 

գործողությունների: Գոյություն ունեցող բազմաթիվ տեսությունների շարքում հարկ է 

նշել Զ.ֆրեյդի`- լիբիդո [131], Ա.Ադլերի`-ձգտում իշխանության [6], Կենոնի`- օրգանիզմի 

հավասարակշռության պահպանման, Հ.Սելյեի`- օրգանիզմի հարմարման [119], 

Է.Ֆրոմի` կյանքի իմաստի և այլ գիտական աշխատություններ,որոնցում հնարավորինս 

ամբողջականացվում են անձի ակտիվության ներքին պատճառականությունները: 

Սակայն այդ հեղինակների մոտեցումները անձի ակտիվության լիարժեք պատճառների 

ու դրանց մեխանիզմների մեկնաբանմամբ դեռևս լիարժեք չեն և այդ իսկ պատճառով 

վերջնականապես չեն կարող բավարարել բոլոր չպարզաբանված հարցերի 

պատասխաններին: Ըստ Ս.Զանյուկի հետազոտությունների [63], այդ 

դասակարգումների թերությունները կայանում են հետևյալ հանգամանքներում. 

1. Պահանջմունքների դասակարգման գրեթե բոլոր ձևերում հեղինակները 

սահմանափակվում ենորոշակի խնդիրների մեկնաբանման շուրջ, նշելով դրանց 

հիմնական հատկանիշների առանձնահատկությունների առկայությունը: 

2. Պահանջմունքները դրվում են միևնույն աստիճանի, մակարդակի վրա,,որում 

բացակայում են դրանց հիերարխիկ առաջնությունն ու միմյանց վրա ազդեցությունների 

մեկնաբանումը: 

3. Չեն առանձնացվում պահանջմունքների բավարարման 

օրինաչափությունների մեխանիզմները[63,էջ147]: 

Ա.Մասլոուի <<պահանջմունքների հիերարխիկ տեսությունը>> լիարժեք 

հնարավորություններ է ընձեռում մեկնաբանելու անցումային հասարակությունում 

գործարար անձի հոգեբանական դիմանկարի ձևավորման հոգեբանական 

մեխանիզմները, լիւարժեք լուսաբանելու մարդկանց սոցիալ-հոգեբանական 

հարաբերությունների կառուցման հիմնական դետերմինանտները[63]: Հայտնի է, 

Ա.Մասլոուն պահանջմունքների դասակարգման ժամանակ նահաշվի առավ դրանց 
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ծագման հերթականությունը, դրանց փոխադարձ կապն ու ազդեցությունը միմյանց 

վրա, ինչպես նաև դրանց տեղը անձի համար պահանջմունքների նշանակության աճող 

հիերարխիայում: Այսպես` պահանջմունքների հիմքում նա դրեց. 

1. Ֆիզիկական պահանջմունքները (ուտելու,քնելու, ևայլն),որոնց 

բավարարմամբ է պայմանավորված ընդհանրապես մարդու գոյությունը: 

2. Անվտանգության պահանջմունքը (ֆիզիկական և հոգեբանական): 

3. Հուզական կապերի պահանջմունքը, 

4. Ինքնահարգանքի պահանջմունքները, 

5. Ինքնառեալիզացման,ինքնաներդրման պահանջմունքը [63, էջ148]: 

Ինչպես տեսնում ենք, անցումային հասարակությունում դեռևս վերջնականապես 

չձևավորված բիզնես ոլորտում անձի ինքնահաստատման դրդապատճառները սկսնակ 

գործարարների համար հանդիսանում են ընտանիքների գոյապահպանման ու 

հոգեբանական անվտանգության խնդիրների լուծումը: Բուրգի ամենավերին մասում 

գտնվող ինքնառեալիզացիայի պահանջմունքները համեմատած մյուս 

պահանջմունքների,այստեղ առաջ են ընկնում այն պատճառով, որ սոցիալական 

աստիճանին տեղ գրավելու համարայս պահանջմունքը անցնում է առաջ: Առավել ևս, 

որ Ա.Մասլոուի մեկնաբանմամբ պահանջմունքների հիերարխիկ 

դասավորվածությունը քարացած չէ:Դրանք կարող են իրենց տեղն ու նշանակությունը 

փոխել[90,էջ 511]: 

Մասնագիտական գրականության վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ 

գործարար անձի հոգեբանական դիմանկարի ճանաչողության հարցումառաջնային 

տեղ են զբաղեցնում անձի հոգեֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների 

ուսումնասիրությունները[5,25,33,50,65,84]: Չնայած, որ այդաշխատանքներում 

ընդգծվում է այն հիմնարար գաղափարը, որ գործարար անձանց մասնագիտական 

հոգեբանական դիմանկարըձևավորվում է գործունեության ընթացքում, 

այնուամենայնիվ հետազոտությունների ճնշող մեծամասնությունը վերաբերվում է 

գործարարի անձնային[25,76], մասնագիտական[62,73], նրա սոցիալ-

հոգեբանական[44,55],տնտեսական վարքագծի[86,115,128] ուսումնասիրություններին: 

<<…Գործարար անձի հոգեբանական դիմանկարը ժամանակի ընթացքում ձեռք է 

բերում բնագավառի նեղ պահանջներին բնորոշ մասնագիտական, ու անձնային 
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որակների գործառնական ձևափոխման հատկություն, որը գործարարության 

ընթացքում ապահովում է նրա պրոֆեսիոնալիզմը, տնտեսական վարքագծի 

դրսևորմանինքնատիպությունն ու հաջողությունների ապահովման 

առանձնակիությունը>>[25,էջ92]: Այդ իսկ պատճառով գործունեությանշատ 

բնագավառներում մասնագիտական ընտրության ժամանակ առաջնային տեղը 

հատկացվում է անձի հոգեբանական առանձնահատկություններին, նրա անձի 

խորքային նախադրյալներին[81,83,95,109]:  

Գործարարի հոգեբանական դիմանկարի հետազոտություններում կարևոր տեղ են 

զբաղեցնում Բ. Կառլոֆի[66], Վ.Զոմբարտի[64],Ա.Վ.Բոյարնիցևայի[25] 

աշխատանքները: Մասնավորապես Բ.Կառլոֆի հետազոտությունները ուղղված են 

գործարար հարաբերություններում տնտեսական հարցերի շուրջ ծավալվող 

բանակցություններում հոգեբանական տեխնալոգիաների կիրառման հիմնահարցերի 

ուսումնասիրմանը[66]: Վ.Զոմբարտի համոզմամբ գործարար անձի հոգեբանական 

դիմանկարը հանդիսանում է նրա տնտեսվարման վարքագծի հենքը, որում 

առանձնանում են այնպիսի անձնային հատկանիշներ, ինչպիսիք են 

նախաձեռնողականությունը, ավելորդ ծախսերից խուսափելուն ուղղված 

հաշվենկատությունը, զգուշավորությունը, դրամ հաշվելու կարողունակությունը[64]: 

Ա.Վ.Բոյարնիցևայի աշխատանքներում գործարար անձի հոգեբանական դիմանկարում 

առաջնային տեղ են հատկացվում նրա դրդապատճառային ու կոգնիտիվ 

համակարգերի շարժունությանը[25]: Մ.Ն. Կլիմովըկարևորում է գործունեության 

կառավարման ու կազմակերպչական առանձնահատկությունները, որոնցում 

հիմնական դեր են կատարում անձի հոգեֆիզիոլոգիական գործընթացների 

անկրկնելիությունը [68]:Ըստ Վ.Ա.Յադովի`մարդու մասնագիտական վարքը բխում է 

նրա գործունեության մեջ ունեցած հաջողություններից ու դեռևս չլուծված խնդիրների 

նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքից: Դրանց հիման վրա ձևավորվում է նրա 

տնտեսական վարքագիծը[140,Էջ 227]:  

Մասնավորապես` կոգնիտիվ վարքագիծ դրսևորող գործարարների հոգեբանական 

դիմանկարում ըստ Վ.Ա.Յադովի ուսումնասիրությունների`գերիշխում են. 
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 արագ ըմբռնման, կողմնորոշման, ճշգրիտ վճիռների կայացման, մտքի 

ճկունության, ստեղծարարության ու ստեղծագործականության 

բաղադրամասերը: 

Հուզական բաղադրամասերի գերակայման դեպքում վարքագծում դրսևորվում են 

 տագնապի, լարվածության, հուզական կայունության կամ անկայունության, 

հուզական և զգայական փոփոխությունների դինամիկ արտահայտվածությամբ 

և այլն: 

Գործարարների ակտիվության ներքին շարժառիթների ու նրանց անձի 

առանձնահատկությունների ուսումնասիրության հիմնախնդիրներին նվիրված են 

բազմաթրվգիտական հետազոտություններ[10,23,38,55,63,73,128,140]:Այդ 

աշխատանքներումքննարկվում են այն խնդիրները, թե ինչ պայմաններում և ինչ 

մեխանիզմներով են ձևավորվում գործարար անձանց հայացքներն ու վերաբերմունքը 

իրերի, երևույթների նկատմամբ, ինչ ազդեցություն են ունենում նրանց վրա սոցիալ-

հոգեբանական, տնտեսական ու մշակութային գործոնները, ինչպես են դրանք 

արտացոլվում նրանց հոգեբանական դիմանկարի ձևավորման վրա: Այս 

տեսանկյունից` կարևոր նշանակություն են ձեռք բերում Ա.Լ.Ժուրավլյովի, Ս.Զանյուկի, 

Յու.Պ. Պլատոնովի, Ս.Կ.Ռոշչինի, Լ.Ի.Ումանսկու, Վ.Ա.Յադովի և այլոց 

հետազոտությունները[53,63,105,115,128,140]:  

Նշված և բազմաթիվ այլ աղբյուրներում հիմնական շեշտը դրվում է գործարար 

անձանց կառավարման-կազմակերպչական[1,96,126,128],սոցիալ-տնտեսական 

վարքագծի[7,39,42,73,88], բարոյական նկարագրի[33,122], ու անհատական 

առանձնահատկությունների[10,25,35,53,68,76] ուսումնասիրություններին: 

Առանձնակի ուշադրության են արժանի անձի հուզակամային ոլորտին վերաբերվող 

հրատարակությունները[2,17,22,34,65,69,99]: Փոխակերպվող հասարակությունը 

հանդիսանում է մշտական փոփոխություններով հագեցած միջավայր: Այն հագեցած է 

մշտական լարվածության, անհարմարվածության ռիսկի, սթրեսածին մթնոլորտով, 

հաճախ անհասկանալի զարգացումների հեռանկարով: Այս տեսանկյունից` գործարար 

անձի հոգեբանական դիմանկարի թերևս ամենաակնառու կողմերից մեկը նրա 

հոգեկան կայունությունն ու ճգնաժամային իրավիճակներում նրա հոգեկան 

հուսալիությունն է: Գործարարի հոգեկան հուսալիության բնութագրերում 
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Բ.Ի.Մեդվեդևը նշում է. <<Հատկապես ղեկավարման գործընթացում ենթակաների ու 

գերծընկերների կողմից ձևավորվող համագործակցության ու նրա անձի նկատմամբ 

ունեցած վստահության տրամադրությունները կապված ենգործարարի 

սառնասրտության, նրբանկատ, հեռանկարային որոշումներ կայացնելու, հավանական 

փոփոխությունների կանխատեսման կարողությունների տիրապետման հետ: 

Ամենածանրաբեռնված աշխատանքի պայմաններում անգամ տրտնջալու, հուզական 

այրման, հիասթափության երևույթների բացառումն ու լավատեսորեն 

տրամադրվածությունը, որպես անձնային հոգեվիճակի գերակայող ֆոն` դառնում է 

գործընկերների կողմից նրան տրվող բնութագիր, դիմանկարի 

բաղադրամաս>>[94,էջ157]: 

Ա.Բ.Լեոնովայի բնութագրմամբ <<…անձի հուզական ոլորտի գործառնական 

առանձնահատկությունները դրսևորվում են անսովոր իրադրություններում հուզական 

զսպվածությամբ, դրական հույզերի կայուն ֆոնով, դրանց արտաքին դիմախաղի 

վերահսկողության, գործընկերների նկատմամբ դրսևորվող ալտրուիզմի, հարգանքի ու 

ապրումակցման կարողություններով>>[81,էջ93]:Քանզի կառավարման գործընթացի 

կարևոր բաղկացուցիչ մասը կազմում է գործընկերների նկատմամբ հոգատար 

վերաբերմունքը, որը անհամեմատ գնահատվում է նաև հուզական 

մակարդակում:Գործարարը իր ձեռնարկության, կոլեկտիվի, խմբի համար 

հանդիսանում է նաև որպես առաջնորդ-լիդեր: Խմբում լիդերի պահվածքի վերաբերյալ 

Մ.Պ.Մկրտումյանը գրում է. <<Արտակարգ, կենսագործունեության համար 

անբարենպաստ, սթրեսայինպայմաններում լիդերի կողմից սթափ գիտակցության 

պահպանման, գլուխը չկորցնելու, սառնասիրտ որոշումներ կայացնելու 

կարողունակությունը կոլեկտիվի անդամների, խմբի մասնակիցների շրջանում 

ձևավորում է վստահություն, համախմբվածություն, հեռանկարի նկատմամբ 

լավատեսություն,անվտանգության ու ապահովության կայուն զգացում>>[2,էջ28]: 

Այսպիսով, փոխակերպվող հասարակությունում 

ձեռնարկատիրությամբզբաղվելըմիշտկապվածէ սթրեսի հաղթահարման, 

հանդգնությանևվտանգիհետ: Գործարար հարաբերություններում հաջողությունները 

պայմանավորված են գործարար անձի կողմից նրա հավատով, դեպի հաջողությունն 

ուղղված կայուն դրդապատճառների համակարգով, ընդհանուր և մասնագիտական 
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հատուկ ընդունակությունների օժտվածությամբ, հավանական իրադարձությունների 

զարգացումների կանխատեսմամբ (անտիցիպացիա), մտավոր գործընթացների 

աշխատունակությունն ապահովող գործառութային վիճակներով, անբարենպաստ 

հոգեվիճակների ինքնքկարգավորման ունակություններով, սթրեսում 

հարմարվելուբարձր մակարդակով և այլն: 

Ինչպես տեսնում ենք, թվարկած ունակություններն ու կարողությունները միևնույն 

ժամանակ հանդիսանում են ընդհանուր և հոգեկան առողջության ցուցանիշներ: 

Հոգեկան առողջությունը համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության 

կողմից բնութագրվում է որպես <<…հիվանդության բացակայություն, սոցիալական 

ակտիվ կապերի առկայություն, ձգտում դեպի աշխատանքը-բարձր 

աշխատունակություն, եռանդուն շարժունակություն և միջավայրի կողմից համարժեք 

ընկալվածություն>>[2,էջ81]:ՀԱԿ-ի կողմից առողջության բնութագրերը ուղղակիորեն 

վերաբերվում են նաև գործարար մարդու առողջությանը, նրա մասնագիտական 

պիտանելիությանը, որպես դրա բաղկացուցիչ: 

ործարար անձի կողմից ձեռնարկվող բոլոր նախաձեռնությունները կրում են 

որոշակի ռիսկեր, արդյունքի նկատմամբ մեծ պատասխանատվություն, հուզական 

վիճակների կայուն ֆոն: Սակայն մրցակիցների, համախոհների հետ հանդիպումներում 

պարտադիր կերպով նա պետք է դրսևորի զսպվածություն, ինքնատիրապետում, 

նախաձեռնողականություն և բազմաթիվ այլ որակներ, որոնց 

ընթացքիկանոնակարգումն ու վարքագծում տեղ գտած դրսևորման 

առանձնահատկությունները պայմանավորված են կամային հատկանիշների 

արտահայտվածության բարձր մակարդակով: Ժամանակակից գործարարի 

հոգեբանական դիմանկարին վերաբերվող աշխատանքներում գրեթե միշտ 

կենտրոնական տեղ է տրվում այնպիսի հատկանիշների, ինչպիսիք են 

 Նախաձեռնողականություն, նպատակասլացություն-հաշվենկատությունը,  

 հուզական կայունությունը-ինքնատիրապետման, ինքնակառավարրման 

ունակությունը,  

 զգուշավորությունը, հավանական փոփոխությունների կանխատեսման 

ունակությունը,  

 լավատեսությունն ու անկախության ձգտումը, ինքնուրույնությունը 
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 գործարարություն-տնտեսվարման ունակությունը, 

 խնայողունակությունն ու միջոցների բաշխման նրբանկատությունը 

 արգելքադիմացկունություն, աշխատունակություն և այլն[38,էջ157]: 

Ընդհանրացնելովպետք է նշել, որինչպեսսկսնակ գործարարների, 

այնպեսէլարհեստավարժներիհամարփոխակերպվողհասարակությանանկայունփոփո

խություններիֆոնիներքոառաջանումէմշտականուղեկցվողվտանգի, 

լարվածությանմթնոլորտ, որըլարվածությանմեջէպահումբոլորմարդկանց, 

ովքերառնչվումեն գործարարմիջավայրիհետ: <<... 

Հոգեկանհավասարակշռությանպահպանմանխնդիրըդառնումէառաջնային, 

որիհիմքումընկածէնաևկամայինինքնակառավարումնուանբարենպաստհոգեվիճակներ

իինքնակարգավորմանընդունակությունները: <<... Գործունեությաննորպայմաններում, 

հոգեկանոլորտումառաջացողանբարենպաստհոգեվիճակներիկամայինկարգավորմանն

ախապայմանէհանդիսանումբարձրագույնհոգեկանֆունկցիաներիզարգացածությունը։ 

Հավանաբար, վերջիներսիրենցվրակրումեն օրգանիզմիֆունկցիոնալ վիճակների 

ազդեցությունը, ինչպես նաև նրանց հոգեկան աշխատունակության կառավարման 

որակը՝ որպես գործարարանձիհոգեկանհուսալիությանհենք>>[35,էջ142]։ 

<<Հոգեկանհուսալիությանձևավորման գործում 

գոյությունունենմիշարքհոգեֆիզիոլոգիականնախապայմաններ, որոնք 

գործունեությանընթացքումդրսևորվումենորպեսմարդուներքինառանձնահատկությունն

երկամօրգանիզմիֆունկցիոնալհնարավորություններ։<<…Դրանցհիմանվրահետագա 

գործունեությանընթացքումտեղիէունենում 

գործարարանձիմտավորևֆիզիկականհնարավորություններիզարգացումը, 

որպեսբիզնեսմիջավայրումյուրահատուկընդունակություն` աշխատունակության, 

հոգեկանհուսալիության, 

լարվածիրադրություններումներքինհնարավորություններիմոբիլիզացմանև 

գործունեությանարդյունավետությանապահովման հենք [46,էջ69]: 

Գործարարմարդուօրգանիզմիֆունկցիոնալհնարավորություններնուբնագավառինբնոր

ոշհոգեբանականառանձնահատուկորակների (ճկունմտածողություն, 

բիզնեսմիջավայրում, 

շուկայումհավանականփոփոխությոններիկանխատեսմանկարողություն, 
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ստեղծարարություն, հաստատակամություն, սառնասրտությունևայլն) 

կատարելագործման գործընթացըհանգեցնումէանձիհոգեկանհուսալիության մի 

այնպիսի մակարդակի, որըմիևնույնժամանակընդգծում էնրա 

գործառութայինհնարավորություններիմակարդակը[81]:  

Ինչպես սույց են տալիս մասնագիտական գրականության վերլուծությունները և 

պրակտիկփորձտ արդյունավետ 

գործարարիհոգեբանականդիմանկարիբնութագիրըայսպեսթեայնպեսառնչվումէնրաան

ձիանհատականառանձնահատկությունների, մասնագիտականևհոգեբանական 

պատրաստության գործոնների հետ[7,35, 69, 55]: Մասնագիտական տեսանկյունից 

գործարար անձի հոգեբանական դիմանկարի հիմնական բնութագիրը կազմող 

հատնանիշներն ու առանձնահատկությունները հանդիսանում են պրոֆեսիոնալիզմի 

հիմնական կառուցվածքային բաղադրամասեր, առանձնահատուկ մասնագիտական 

ընդունակություններ[1,7,35,42,55,69,76,99]: 

Ըստ Վ.ՆԴրուժինինի` <<…ընդունակությունները անհատական հոգեբանական 

առանձնահատկություններ են, որոնց շնորհիվ բնագավառում նորի ստեղծումն ու 

դրանցում հաջողությունների ապահովումը իրականացվում է հեշտ ու արագ, 

արդյունավետ կերպով: Դրանք արտահայտվում են ընդհանուր և հատուկ 

առանձնահատկությունների դրսևորմամբ, սակայն ընդունակությունների դրսևորման 

համար պարտադիր կերպով անհրաժեշտ են որոշակի 

պայմաններ>>[49,էջ21]:Արտակարգ իրավիճակների հոգեբանության գրականությունը 

հարուստ է բազմաթիվ հետազոտություններով, որոնցում շեշտավորվում է այն 

գաղափարը, որ արտակարգ իրավիճակներումմարդու 

գոյապահպանմանկենսաբանական պահանջմունքները առաջնային դիրք գրավելով, 

խթանում են անձի ներքին, պահեստային հնարավորությունների ակտիվացմանը: Այդ 

գործընթացում թերևս ընդունակություններն են, որոնք ստեղծարար մտքի տարբեր 

գաղափարներով հախուռն ձևով ժայթքում են դեպի դուրս[3,34,35,92]: Ինչպես նշում է 

Ի.Գ.Մալկինա-Պիխը,<<…անկախ մարդու ֆիզիկական ու մտավոր 

հնարավորություններից, անսովոր, դժվար, արտակարգ իրավիճակներում մարդու 

գլխում պրոեկտվում, պտտվում են բազմաթիվ գաղափարներ, որոնք ուղղված են 

իրավիճակում ծագած խնդիրների արագ լուծմանը: Ուրիշ է, որ առանձին մարդկանց 
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մոտ կարող է առաջանալ <<մտքերի դատարկության>> ուղեղի աշխատանքային 

դադարի զգացում>>: Այնուհետև շարունակելով հիմնախնդրի մեկնաբանումը 

հեղինակը գրում է.<<...Մարդու ուղեղը երբեք ազատ չէ մտքերից: Դրանք մշտապես 

կախված են <<մեր երևակայական մտահորիզոնի երկնակամարում>>: [92, էջ415]:  

Մարդու մտքերը գաղափարները համեմատած դրդապատճառների ու 

պահանջմունքների, ծագման առումով երկրորդային բնույթ ունեն: Դրանք հետևանք են 

այիրականացված և չիրականացված պահանևմունքների և բազմաթիվ այլ գործոնների: 

Հետևապես դրանց իրականացումը կախվածություն ունեն մի շարք անձնային 

առանձնահատկություններից, ներքին` սուբեկտիվ և արտաքին` օբեկտիվ 

գործոններից[63, էջ46]: Այս ամենի հաշվառմամբ գործարար անձի ակտիվության 

նպատակաուղղված ուղորդումը առաջադրված նպատակների իրականացմանհամար, 

ապահովում է պրոֆեսիոնալ ոլորտինբնորոշ վարքագծի ու բնութագրի հաստատուն 

նկարագրի ապահովումը: Սակայն մասնագիտական գրականության 

ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ գործարարիհոգեբանական դիմանկարը 

ապահովելուհամար պահանջվում են առանձնահատուկ անձնային ու մասնագիտական 

ընդունակություններ, ուժեղ կամք, մտավոր կարողություններ ու փորձ 

ինքնակատարելագործման մեծ ձգտումներ[25,34,35,39,84,128,140]:  

Եթե ընդհանրացնենք, կարող ենք հստակ ասել, որ սկսնակ բայց և 

կյանքիփորձունեցողգործարարներիներգրավումըբիզնեսմիջավայրպահանջումէառանձ

նահատուկ մտավորհնարավորություններիներդրման պահանջներ ու դրանց 

դրսևորման պայմաններ: 

Դրանցումկարևորագույնտեղենզբաղեցնումնրանցընդունակություններիփոխադրումըն

որբնագավառ: Մերաշխատանքումառանձնակի կարևորվում էհատուկընդունա-

կությունների հիմնախնդիրը, որպես անձի խորքային նախադրյալների համակարգ, որը 

ատենախոսության տարբեր բաժիններում ուսումնասիրվում է և տեսական և էմպիրիկ 

մակարդակներում:  

Գործարարի հոգեբանական դիմանկարի կառուցվածքային բաղադրամասերից 

մեկն էլ հանդիսանում է նրա բնավորությունը, որի շնորհիվ նա իր վերաբերմունքի այս 

կամ այն դրսևորումն է ցուցաբերում գործունեության բնագավառի, միջավայրում 

կատարվող փոփոխությունների, նոր ձևավորվող նյութական, հոգևոր արժեքների 
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նկատմամբ[1,էջ26]: Անձի բնավորությունը ձևավորվում է կյանքի ընթացքում, այն բոլոր 

ազդեցությունների ներքո, որոնք հանդիսանում են անձի համար միջավայր, սոցիալ-

հոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական, մշակութային, բարոյական, պատմական, 

ազգային արժեքներ: Բնավորության կառուցվածքում ներառվում են բազմաթիվ սոցիալ-

հոգեբանական, կենսաբանական առանձնահատկություններ, հուզական, զգայական, 

կամային, մոտիվների և այլ բաղադրամասեր Սակայն նրա հիմնական կռուցվածքային 

հենքը խառնվածքի առանձնահատկություններն են[98,էջ 408]: Անձի խառնվածքը 

թերևս այն հոգեֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունն է, որը իր մեջներառում ու 

արտացոլում է հոգեկան բովանդակության բոլոր կողմերը, դրանց ծագման, դրսևորման 

մեխանիզմներն ու հոգեֆիզիոլոգիական բնութագրերի դինամիկ փոփոխությունների 

բնութագրերը[25,էջ73]: 

Գործարար անձի բնավորության կառուցվածքում թերևս ամենահիմնարար 

տեղերից մեկը որպես կառուցվածքային բաղադրամաս, հանդիսանում է նրա 

վերաբերմունքը փողի, արժեք ստեղծելու նկատմամբ:Տնտեսագիտական հնագույն 

ճշմարտություններից մեկը իր մեջ բովանդակում է այն հանճարեղ միտքը, որ.. << շատ 

փող ունենալը դեռևս մեծ հարստություն չէ: Այն հարկավոր է ճիշտ տնօրինել: Եվ 

վերջապես այն միտքը, որ հարստանում է ոչ թե նա ով շատ փող է հավաքում, այլ նա 

ով կարողանում է ճիշտ տնտեսել, ճիշտ ծախսել>>: Հասարակ մարդկանց առևտրա-

տնտեսական հարաբերությունները հիմնված են փողի, նրա կայունության ու 

գնողունակության վրա: Քաղաքացին իր տնտեսական ակտիվությունը կառուցում է 

ելնելով իր բյուջեի հնարավորություններից, որը ձևավորվում է աշխատավարձի ու 

տարբեր աղբյուրներից ստացվող եկամուտներից: Գիզնես անձնավորությունը ոչ միայն 

պետք է, այլև պարտավոր է շատ փող ունենա: Սակայն շատ կարևոր է ունեցած 

հարստության ճիշտ տնորինումը:Այս տեսանկյունից Օ.Ս.Դեյնեկան իր 

Տնտեսագիտական հոգեբանություն աշխատության մեջնշում է.<<...Գործարար անձը 

ինքը կախվածություն ունենալով դրամի գնողունակության հնարավորություններից, 

միևնույն ժամանակ նա հանդիսանում է գնորդների ու պետության միջև կապող 

կարևոր օղակ: Ապահովելով նվազագույն կորուստներ, նահնարավորություն է 

ստեղծում շուտափույթ կերպով ազատվելու ապրանքներից, ինչպես նաև ջանում է 

փողի արժեզրկման ազդեցությունը մեղմացնելու, նվազագույնի հասցնելու 
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համար>>[38,էջ75]:Զարգացած երկրների մեծ առևտրական ձեռնարկություններ իրենց 

պրակտիկայում կիրառում են ապրանքների էժանացմանակցիաներ, որոնց շնորհիվ 

փորձում են պահպանել հաճախորդների հետ ունեցած կապերը: 

Լ.Գ. Դիկայան գործունեության ոչ ստանդարտ, դժվար պայմաններում ընթացող 

գործընթացների կենսաբանական ամբողջականության պահպանմանն ուղղված 

համակարգերի ակտիվացումը մեկնաբանում է հետևյալ մեխանիզմով. <<...Նման 

պայմաններում 

հոգեկանհավասարակշռությանպահպանմանխնդիրըդառնումէառաջնային, որում 

գլխավոր դեր են խաղում անձի 

կամայինինքնակառավարումնուանբարենպաստհոգեվիճակներիինքնակարգավորման

մեխանիզմների ակտիվացումը>>[45,էջ138]: Այնուհետև շարունակելով այս գաղափարի 

զարգացման միտքը գրում է <<...Գործունեությաննորպայմաններում, 

հոգեկանոլորտումառաջացողանբարենպաստհոգեվիճակներիկամայինկարգավորմանօ

պտիմալ պայման էհանդիսանումբարձրագույնհոգեկանգործառույթների ներգրավվման 

գործընթացը։ Հավանաբար, վերջիներսիրենցվրակրումեն օրգանիզմիֆունկցիոնալ 

վիճակների ազդեցությունը, ինչպես նաև նրանց հոգեկան աշխատունակության 

պահեստային հնարավորությունների առանձնահատկությունները` որպես 

գործարարանձիհոգեկանհուսալիությանհենք>>։ 

Անձի հոգեբանականդիմանկարի հիմնախնդիրը ուսումնասիրվում է նաև 

աշխատանքային [126], կառավարման[57], արտակարգ իրավիճակների [2, 3, 74], 

մարզական [72,96] և բազմաթիվ այլ բնագավառների հոգեբանների կողմից: 

<<...Դրանում արտացոլվում են փոփոխվող պայմաններում հոգեկան ոլորտի 

անխափան գործունեության դինամիկ հավասարակշռությունը:Այն անձի 

գործունեության շարունակական կայունությաւն ու 

արդյունավետությանապահովմանհամար հանդիսանում է մի այնպիսի ֆունկցիոնալ 

մակարդակ բնութագրող նկարագիր, որումգրեթե երբեք չի տուժվում ոչ գործունեության 

արդյունավետությունը և ոչ էլ օրգանիզմի գործառութային համակարգությունների 

աշխատանքային արդյունավետ համագործակցությունը>>[3,էջ46]: 

Գործարարիհոգեբանականդիմանկարիկարևորբաղկացուցիչներից են նաև նրա 

մասնագիտական հնարամտություններն ու կյանքւմ կուտակված կենցաղային 
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հարաբերությունների քաջատեղյակության փորձի հաջող կիրառումը: 

Հետազոտություններն ու փորձը ցույց են տալիս, որ գործարար բնագավառում 

հաջողությունների ապահովման հարցում առանձնակինշանակություն է ձեռք բերում 

ժամանակին ճիշտ կողմնորոշման, առաջին քայլերն անելու հետ կապված ռիսկի, 

ստեղծարար մտածողության և կարծրատիպերից հեռանալու 

կարողունկությունը[25,էջ181]: Հավանականևառկասպառնալիքները գործարար 

անձանց 

համարհանդիսանումենորպեսսթրեսածինանբարենպաստսոցիալականտագնապի 

պայմաններում գոյապահպանման, ներքին հնարավորությունների կենտրոնացման ու 

սթափ գիտակսությամբ դրանց ուղղորդման կարողունակությոն[63,էջ 190]:  

Այսպիսով, գործարարի հոգեբանական դիմանկարի հիմքում ընկած են հուզական 

կայունության, հոգեկան աշխատունակությանապահովման արտահայտված 

գործառնական հնարավորությունները, սոցիալ-հոգեբանական շփումների ու 

միջանձնային փոխհարաբերություններում ինքնակառավարման կամային որակները, 

բարձր մակարդակում գործող կոգնիտիվ գործընթացները: Այդ ամենը ամփափվում ու 

արտահայտվում է նրա կյանքի փորձով, ինչը նրան հնարավորություն է տալիս նոր 

իրավիճակում անմիջապես գտնել խնդրի լուծման լավագույն տարբերակը: 
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ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԳՈՐԾԱՐԱՐԻ ԱՆՁԻ 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ 

ԿԻՐԱՌՄԱՆԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

 

 

2.1. Արդյունավետ գործարարի անձի հոգեբանական նախադրյալների հետազոտության 

գիտական պահանջները, սկզբունքներն ու մեթոդները 

 

Արդյունավետ գործարարի անձի հոգեբանական նախադրյալների հիմնախնդրի 

տեսական և կիրառական կողմերի հետազոտությունները գիտական տեսանկյունից 

հանդիսանում է արդիական, քանզի ժամանակակից սոսիալ-տնտեսական 

զարգացումները պահանջում են հիմնախնդրի նկատմամբ նորովի մոտեցումներ: 

Հարաբերությունների կիզակետում ամենակենտրոնական տեղը զբաղեցնում է 

գործարար մարդը: Նրա անձով է պայմանավորված բնագավառի և անձնական աճի, 

կայուն եկամուտների ձեռքբերման ճանապարհների հարթման եղանակները, ինչպես 

նաևերկրի տնտեսական զարգացման հեռանկարը,: Այդ իսկ պատճառով հատկապես 

անցումային հասարակությունում գործարարիանձի, ինչպես նաև գործարար 

բնագավառիզարգացման հեռանկարը ուղղակի կախվածություն ունի նրա 

մասնագիտական և հոգեբանական պատրաստվասության աստիճանից:: Գործարար 

միջավայրում բարենպաստ զարգացումները պահանջում են անձի ամբողջական 

ներդրում,նրա հոգեկան ոլորտի խորքային հնարավորություններիլիարժեք 

ներգրավում, որի համար անհրաժեշտ է գործունեության բնորոշ պահանջներին 

համապատասխան հոգեկերտվածքի ձևավորում:  

Առօրյա կյանքում անձի խորքային հնարավորությունները ակնառու չեն 

դրսևորվում: Դրանց ակտիվացումն ու դրսևորումները պահանջում են որոշակի 

<<բարենպաստ>> պայմաններ: Ավելի ստույգ, երբեմն նաև քողարկված, պահեստային 

կարգավիճակում գտնվող անձնային այդ առանձնահատկությունների հանդես գալու 

հանգամանքները պայմանավորված են ոչ ստանդարտ իրավիճակներում ճշգրիտ 

որոշումներ կայացնելու անհրաժեշտությամբ, հոգեվիճակների ինքնակարգավորման, 
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սթրեսածին պայմաններում ընդհանուր և հոգեկան բարձր աշխատունակության 

պահմանմանառանձնահատկություններով: Սթրես գործոնների նկատմամբ 

գործարարի կայունությունը, բիզնեսում տեղի ունեցող հավանական զարգացումների 

կռահումն ումոտալուտ սոցիալ-տնտեսական 

փոփոխություններիկանխատեսումը,հնարավորություն է տալիս նրան ռեալ գնահատել 

իրականությունն ու համարժեք քայլեր նախաձեռնել: Գործունեության կազմակերպման 

այդպիսի ոճը հնարավորություն է տալիս կանխավ գերազանցելու պարտնյորներին, 

քանզի միշտ չէ, որ մրցակցության (հաճախ կոշտ) այդ բնագավառում կողմերը 

կարողունակ են ճշգրիտ հաշվարկել մրցակիցների կողմից տարվող տնտեսական, 

ֆինանսական քաղաքականությունը, նրանց կողմից կիրառվող հնարքների, 

տեխնոլոգիաների ուղղվածությունը: <<Բիզնես բնագավառում գոյություն 

ունենբազմաթիվ տեխնալոգիաներ, որոնց հմուտ կիրառումը հասու է քչերին, այդ 

բնագավառի ընտրյալներին: Որոշումների ընդունման պատասխանատու պահերին է, 

որ ներքին հատուկ մոբիլիզացիոն նախաձեռնողականությամբ ի հայտ են գալիս նրա 

պահեստային հնարավորությունների, մասնագիտական ընդունակությունների ողջ 

կարողությունների, հատուկ <<հոտառության>> ունակությունները, որով նա 

կարողանում է գերազանցել դաշտում գործող մյուս խաղացողներին>>[140,էջ191]: 

Մյուս կողմից` հաջողությունների ապահովման ողջ ծանրաբեռնվածությունը ընկնում է 

գործարար մարդու առողջական, մտավոր, ֆիզիկական ու հոգեկան այն 

առանձնահատկությունների վրա, որոնց շնորհիվդժվարությամբ, սակայն 

հետևողականորեն նա կարողանում է ապահովել իր ձեռնարկության մրցունակ լինելը, 

կայուն եկամուտներն ու զարգացումները: Այս տեսանկյունից` առաջնային 

նշանակություն է ձեռքբերում գործարար անձի ընդհանուր և հոգեկան առողջության 

գործոնը:Անցումային հասարակությունում գոյություն ունեցող անկայուն սոցիալ-

տնտեսական, քաղաքական հարաբերությունները հանդիսանում են կայուն 

լարվածության, սթրեսածին, արտակարգ պայմաններ:Այդ ամենի հաղթահարման 

հիմքում ընկած են գործարար անձի գործառութային հնարավորություններն ու 

մասնագիտական փորձի նպատակաուղղված կիրառությունը:  



 

60 

   

Մասնագիտական, մտավոր ու բնագավառի համար յուրահատուկ 

հոգեֆիզիոլոգիական հնարավորությունների ներդրումը, կառավարման ու 

որոշումների կայացման ոչ սդանդարտ եղանակների կիրառումը օգտակար արդյունքի, 

հաջողության հասնելու համար Ի.Վ. Կլիմովի հետազոտություններում հիմնավորվում 

են որպես գործունեության անհատական ոճի դրսևորում[82]: Համոզված ենք, որ հենց 

անձնային առանձնահատկությունների, դրանց խորքային հնարավորությունների 

ֆունկցիոնալ համագործակցությամբ ու դրսևորմամբ, ինչպես նաևինքնատիպ 

գործելակերպի մեջ է թաքնված արդյունավետ գործարարի կայուն հաջողությունների 

գաղտնիքը: Քանզի սթրեսակայունության, հոգեկան բարձր աշխատունակության, 

մոբիլիզացիոն բարձր հնարավորություններն ու հոգեկան գործունեության 

առանձնահատուկ ուղղվածությունն ու իրականացվող գործողությունների 

բարձրակարգ վերահսկողության կարողունակությունն է, որ գործարարին դարձնում է 

ինքնատիպ, ոչ ստանդարտ իրավիճակներում հաղթող, որի արդյունքում ապահովվում 

է նրա գործունեության հաջողությունների կայունությունն ուհեռանկարը:  

Մինչև հիմնական հետազոտությունների սկսելը, հարցման և գրականության 

վերլուծությունների շնորհիվ բացահայտել ենք <<հաջողակ գործարարի սոցիալ-

հոգեբանական բնութագրի մոդելը>>: Վերջինս հանդիսացել է հետազոտությունների 

կազմակերպման ուղղվածության, հետազոտության առարկան ճշտելու և որակական 

արդյունքների գնահատման համար ուղղորդող հանգամանք:  
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2.2. Հաջողակ գործարարի սոցիալ-հոգեբանական նկարագրի բացահայտման 

հարցաթերթիկի բովանդակությունը, կիրառման առանձնահատկությունները 

(հավելված 3) 

 

Հրահանգի համաձայն հարցվողները ըստ անհրաժեշտ հատկությունների 

կարևորության աստիճանի ու հերթականության առաջադրված հարցաթերթիկի վրա 

նշում են անցումային հասարակությունում <<հաջողակ գործարարի>> սոցիալ-հոգեբա-

նական, կազմակերպչական, անձնային առանձնահատկությունները բնութագրող 

հատկանիշները: Այնուհետև հաշվի առնելով անցումային հասարակության, ինչպես 

նաև գործունեության ոլորտի յուրահատկություններն ու անձին առաջադրվող 

մասնագիտական ու անձնային որակների անհրաժեշտությունը, ըստ կարևորման 

առաջնահերթության, դրանցից առանձնացվել են գործարար անձանց սոցիալ-

հոգեբանական, անձնային, բարոյական, մասնագիտական, ինտելեկտուալ, 

կազմակերպչական կողմերն ընդգծող հատկանիշները: Հետագայում 

հարցաթերթիկների արդյունքների համակարգման հիման վրա, ըստ նշված 

հատկանիշների բնույթի` կառուցվել է <<հաջողակ գործարարի>> սոցիալ-

հոգեբանական նկարագիրը: Հետազոտվողների կողմից առանձնացված բազմաձիվ 

հատկանիշներից հետազոտական նպատակով օգտագործվել են առաջին տասնյակում 

տեղ գտածները, որպեսզի հետազոտական աշխատանքների ծավալն ու մեկնաբանման 

բովանդակությունը չծանրաբեռնվի: Այնուհետև ըստ ծագման բնույթի ու ազդեցության 

առանձնահատկությունների, դրանք տեղ են գտել աղյուսակների համապատասխան 

տեղերում: Մեթոդի կիրառման առավելությունը հանդիսանում է հետաղոտվողների 

կողմից մասնակցության շահագրգռվածությունը, կարճ ժամանակամիջոցում հարուստ 

տեղեկատվության ստացումն ու արդյունքների արագ հաղորդումը հետազոտվողներին, 

որով մեծանում է նրանց հետազոտության մասնակցության դրդապատճառները: 
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2.3. Անձի ընդհանուր տագնապայնության մակարդակի հետազոտմանմեթոդիկայի 

կիրառման առանձնահատկությունները: (Ջ. Թեյլորի տարբերակը,տեղայնացումըՏ.Ա. 

Նեմչինովի)[113,էջ64-66] 

 

Անձի տագնապայնությունը հանդիսանում է նրա հոգեկան աշխարհի հուզական 

արտացոլման դրսևորումներից մեկը: Տարբեր հեղինակներ( Լազարուս Ռ,Սպիլբերգեր 

Չ.,Միլման,Վ.,ՆեմչինՏ.) այն դիտարկում են որպես անձի հուզական վիճակի 

իրադրական և հոգեկան ոլորտում տեղի ունեցող երևույթներին զուգակցվող հուզական 

ապրումների ֆոն[79,96,99,123]: Որոշ հեղինակներ(Գ.Մ.Բրեսլավ, Ջ.Թեյլոր) այն 

համարում են անձնային հատկություն, դրա հուզական բաղադրամաս[27,էջ64]: Այս 

տեսանկյունից` տագնապայնությունը փաստորեն դիտարկվում է որպես հատկություն: 

Գործարար անձանց հուզական ոլորտում տեղ գտած տագնապայնության 

ուսումնասիրություններում նպատակահարմար ենք գտել կիրառել երևույթի 

հետազոտման Ջ. Թեյլորի տարբերակը[113,էջ64]: Կիրառական առումով այն 

համապատասխանում է առաջադրված խնդրի լուծման բոլոր պահանջներին: Բացի 

այդ` ժամանակի ու միջոցների խնայողության, ինչպես նաև հետազոտության 

գործընթացի իրականացման առումով, այն շատ մատչելի է, և կարևորը` 

տեղեկատվական: Թեստային համակարգը բաղկացած է 50 պնդումներից, որոնց 

հետազոտվողը իր վիճակի գնհատման կարողունակության սահմաններում 

համաձայնվում է կամ համամիտ չէ :Ժամանակի խնայողության համար այդ 

հասկացությունները գրված են խաղաթղթերի նման առանձին քարտերի վրա: 

Հրահանգի համաձայն հետազոտվողը հասկացություններին դրական<<այո>> 

պատասխանի դեպքում քարտը դնում է իր նկատմամբ սեղանի աջ կողմում, 

հասկացության հետ համաձայն չլինելու`<<ոչ>>-ի դեպքում` սեղանի ձախ 

կողմում:Ավարտից հետո հետազոտողըհաշվում է սեղանի աջ և ձախ կողմերում դրված 

քարտերի քանակությունը առանձին առանձին: Տեստի արդյունքների մշակման 

բանալու պահանջների համաձայն ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական 

պատասխանները գնահատվում են 1 բալով:Չհամապատասխանելու դեպքում չի 

գնահատվում: Վերջում տրվում են յուրաքանչյուր փաթեթում գոյություն ունեցող 

պատասխաններիընդհանուր գումարը: Արդյունքների գնահատումը կատարվում է 
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հետազոտվողի տագնապայնության մասին վկայող պատասխանների հաշվարկմամբ: 

Գումարային գնահատականը 40-50 միավորի սահմանում դիտարկվում է որպես 

տագնապի շատ բարձր մակարդակի ցուցանիշ, 25-40 միավորը վկայում է տագնապի 

բարձր մակարդակի մասին, 15-25 միավորը` միջին (բարձրի միտումով) մակարդակի, 

5-15 միավորը` միջին (ցածրի միտումով) և 0-5 միավորը` տագնապի ցածր մակարդակի 

մասին:  

 

 

2.4. Սթրեսում նյարդահոգեկան կայունության և դեզադապտացիայի ռիսկի որոշման 

մեթոդ <<Պրոգնոզ>>[113,էջ544-548] 

 

Նյարդահոգեկան կայունությունը համարվում է անձի առողջության, ընդհանուր 

աշխատունակության, կենսագործունեության անբարենպաստ պայմաններում 

գործունեության արդյունավետության պահպանման համար հոգեկան հուսալիության 

ապահովման պայման[2,22,28,80,92,94,138]: Անբարենպաստ կենսագործունեության 

պայմանները դառնում են այդպիսին, երբ վտանգվում են կյանքի ապահովության ու 

անվտանգության պայմանները, որում բացակայում կամ դժվարանում են անձիսոցիալ-

հոգեբանական հարմարման հնարավորությունները, վտանգվում են նրա ֆիզիկական 

գոյատևման ու մտավոր զարգացման պայմանները[2,էջ25]: Անձի նորմալ 

կենսագործունեության, ֆիզիկական ու հոգեկան առողջության բնութագրերի 

հոգեֆիզիոլոգիական փոփոխությունները շատ բանով պայմանավորված են նրա 

հարմարողական հնարավորություններով, ընդհանուր և հոգեկան առողջության 

ցուցանիշներով և հատկապես գործունեության և կենսակերպի անբարենպաստ 

պայմաններում անձի սթրեսակայունությամբ, հարմարման բարձր 

հնարավորություններով: Անձի նյարդահոգեկան կայունությունը ոչ ստանդարտ, 

արտակարգ պայմաններում նրա օրգանիզմի, հոգեկան համակարգերի անխափան 

գործունեության ֆունկցիոնալ հնարավորությունների հուսալիության բնութագիրն է: 

Ճանաչելով անձի անհատական առանձնահատկությունների, հուզակամային 

համակարգության, կոգնիտիվ գործընթացների առանձնահատկություններն ու 

խորքային երևույթների հոգեդիզիոլոգիականբնութագրերը, հնարավորություն է 
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ընձեռնվում արդյունավետ կազմակերպելու գործարար անձանց ընդհանուր և հոգեկան 

առողջության սպառնալիքների կանխարգելման, գործունեության արդյունավետության 

ապահովման գործընթացը  

Սթրեսում նյարդահոգեկան կայունության և դեզադապտացիայի ռիսկի որոշման 

մեթոդի միջոցով որոշվում է սթրեսի պայմաններում անձի նյարդահոգեկան 

կայունության մակարդակը և անբարենպաստ կենսագործունեության պայմաններում 

նրա անհարմարվողականության ռիսկի աստիճանը: Այն նախատեսված է նաև ոչ 

ստսնդարտ, փոփոխվող իրադրություններում, արտակարգ իրավիճակներում 

գործունեություն ծավալող անձանց, էկիպաժների, խմբերի համալրման, ինչպես նաև 

հոգեբանական ընտրության նպատակով: Հետազոտվողներին առաջարկվում է 84 

հարցից բաղկացած հարցարան: Հրահանգի համաձայն, առաջադրվող հարցերին 

տրվում է <<այո>> կամ <<ոչ>> պատասխանները: Թեստավորումից հետո հաշվվում է 

<<այո>> և <<ոչ>> պատասխանների գումարը առանձին առանձին: Թեստը ունի նաև 

պատասխանների անկեղծության ստուգման սանդղակ, որով 5 կամ ավելի միավոր 

հավաքելու դեպքում պատասխանները համարվում ենկեղծ:  

Հետազոտվողի կողմից 0 - 13 միավոր հավաքելու դեպքում արդյունքը համարվում 

է սթրեսի պայմաններում նյարդահոգեկան կայունության և անհարմարողականության 

փոքր ռիսկի ցուցանիշ:  

14 - 17 միավորներիցուցանիշըհամարվում է սթրեսի պայմաններում 

նյարդահոգեկան կայունության և անհարմարողականության միջին մակարդակի ռիսկ: 

18 և ավելի միավորի ցուցանիշը հանդիսանում է սթրեսի պայմաններում 

նյարդահոգեկան անկայունություն և անհարմարողականության մեծ ռիսկ:  
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2.5. Անձի զգայաշարժողական հնարավորությունների, կամային ինքնակարգավորման 

ընդունակությունների հետազոտման մեթոդ –(տեպպինգ թեստ, գրաֆիկական 

տարբերակ ըստ`Ե.Իլյինի )[16,էջ220-221](հավելված 4) 

 

Անձը հանդիսանում է սոցիալ-հոգեբանական, կենսաբանական, ֆիզիկական 

առանձնահատկություններով օժտված ամբողջական համակարգ և նրա նկատմամբ 

տրվող բոլոր բնութագրերը պետք է դիտարկվեն ուսումնասիրման ամբողջականության 

սկզբունքից ելնելով: Քանզի օրգանիզմի ցանկացած օղակումտեղի ունեցող 

փոփոխություն, համապատասխանաբար արտացոլվում է նաև մյուս 

համակարգերում:Այս օրինաչափության հաշվառմամբ, օրգանիզմի այս կամ այն 

օղակում տեղի ունեցող փոփոխությունների բնութագրերով գաղափար է կազմվում նրա 

ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեկան համակարգությունների գուրծառութային 

հնարավորությունների մասին[11,էջ75]:Ոչ ստանդարտ պայմաններում օրգանիզմում 

տեղի ունեցող տեղաշարժերի համարժեք արտացոլումները լավագույնս արտացոլվում 

են հոգեմարմնական համակարգերի ֆունկցիոնալ փոփոխություններում: Օրգանիզմի 

զգայաշարժական ցուցանիշները միջնորդավորված կերպով արտացոլում են նաևանձի 

հոգեֆիզիոլոգիական համակարգերի նյարդա-հոգեկան հավասարակշռվածության, 

հոգեկան կայունության, կամային մոբիլիզացման ու ինքնակառավարման 

հնարավորությունների, ինչպես նաևընդհանուր և հոգեկան աշխատունակության 

ֆունկցիոնալ բնութագրերը[81,էջ72]: 

Այս տեսանկյունից`<<…փոփոխվող, ոչ ստսնդարտ պայմաններում 

հոգեճանաչողական նպատակներովգրաֆիկական տեպինգ-տեստի կիրառումը 

լիարժեք պատկերացումներ են տալիս անձի գործառութային վիճակի և գործառնական 

հնարավորությունների փոփոխության տեղաշարժերի վերաբերյալ>>[16,էջ120]: Նշված 

պարամետրերի չափումները հաճախ դժվարանում են սարքավորումների ու 

անհրաժեշտ հետազոտական տեխնալոգիաների բացակայության պատճառով:Այս 

հանգամանքների հաշվառմամբ, տեպինգ-տեստը համարվում է անձի նյարդահոգեկան 

լարվածության, հոգեկան կայունության, աշխատունակության, կամային 

մոբիլիզացման հնարավորությունների չափման համար կատարյալ մեթոդ: Այն 
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առանձնապես ծախսեր չի պահանջում: Դրա համար յուրաքանչյուր հետազոտվողի 

համար անհրաժեշտ են աշակերտական վանդակավոր տետրից պատրաստված 5 հատ 

10 Х 15 սմ չափսեր ունեցող ուղղանկյուն թերթիկներ, վարկենաչափ, սև մատիտներ 

կամ գրիչ: Հրահանգի համաձայն հետազոտվողները ձախից աջ ուղղահայաց 

գծանշումներ են կատարում վանդակավոր թղթի վրա, նախօրոք նշված հորիզոնական 

գծի վրա: Սխալներ են համարվում հրահանգից հետո տրվող հարցերը,գծի վրայից 

դուրս կատարված նշումները, ծուռ, կամ միևնույն տեղում արված գծանշումները և 

այլն: 

Հրահանգ. Ձեզ բաժանված 5 թերթիկներից <<Սկսեցինք>> հրահանգի հետ 

զուգահեռ հորիզոնական ուղղությամբ արված գծի վրա մեծ հաճախականությամբ 

առավելագույն գծանշումներ եք կատարում առաջին թերթիկին: <<Ստոպ>> հրահանգի 

դեպքում դադարեցնում եք գծանշումները: Փորձը կատարվում է 5 անգամ, 

յուրաքանչյուրը 5 վրկ տևողությամբ: Յուրաքանչյուր փորձից հետո թերթիկները 

հանձնվում են հետազոտողին: Այնպես, որ հետազոտվողը փորձից փորձ կատարած 

գծանշումների արդյունքները հաշվելու հնարավորություն չունենա: Սակայն առաջին 

փորձից հետո անկախ նրանց ցուցադրած արդյունքի, հետազոտվողներին ասվում է, որ 

Ձձեր արդյունքը շատ վատն է, Ձեր կոլեգաները անհամեմատ լավ արդյունք են 

ցուցաբերում: Դրանով ավելացվում են հետազոտվողների մոտիվացիան հանդեպ 

արդյունքը և առաջացնում են միմյանց միջև մրցակցականշահագրգռվածություն:  

Երկրորդ փորձից հետո նրանց ասվում է, որ ցուցադրած ցածր արդյունքների 

պատճառով ձեր վիճակն ավելի վատացրեցիք, որին ես անձամբ չէի սպասում: Դուք 

ավելացրեցիք ժամանակն ու թույլ տրված սխալների քանակությունը: Փորձեք երրորդ 

անգամ ավելացնել գրաֆիկական շարժումների տեմպն ու քչացրեք թույլ տված 

սխսլների քանակությունը: Սրանով գործողությունների կատարման պահանջն ավելի է 

բարդեցվում, որում ուժեղները մեծացնում են գրաֆիկական շարժումների տեմպը, 

թույլերը նվազեցնում և շատացնում սխալների քանակությունը: 

Չորրորդ փորձից առաջ նրանց հաղորդվում է, որ այս անգամ Ձեր 

գործողությունները անցպասելի ավելացան, ասկայն դրանք չեն հաշվվում, որովհետև 

թույլ եք տվել համատարած սխալներ, որը խոսում է Ձեր ցրցածության ու 

գործողությունների կառավարման ցածր հնարավորությունների մասին: Այնուհետև 
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հույն կարգով տրվում է կատարման հրահաանգն ու զուգահեռ միացվում 

վարկենացույցը:  

Հինգերորդ մոտեցումից առաջ հետազոտվողներին ասվում է, որ դա Ձեր վերջին 

փորձն է, որ անհրաժեշտ է բարելավել Ձեր ցուցադրած բոլոր արդյունքներն ու 

աշխատեք սխալներ թույլ չտալ: Իմացեք, որ Ձեր վերջին փորձիարդյունքներով 

կգնահատվեն Ձեր հնարավորությունները: 

Հետազոտվողներին հնարավորություն է ընձեռնվում իրենց մեջ գտնելու օժանդակ 

կարողություններ: Շատերը կարողանում են շտկել իրենց գործողությունները, 

չիջեցնելով ընթացքի տեմպը, մյուսները, ընդհակառակը, զգուշանալով, որ չեն կարող 

կատարել տրված հանձնարարությունը, իջեցնում են աշխատանքի կատարման 

արագությունը: Միևնույն ժամանակ հնարավորություն է ընձեռնվում որոշելու 

գործողությունների կտարման փոփոխման տեմպը: Ընդ որում, ինչպես նշվում է 

վիճակագրական տեսության մեջ [114], այս ցուցանիշը կարող է լինել ինչպես դրական 

(+) բնութագրելով այդ գործընթացի դրական ուղղվածությունը, այնպես էլ բացասական 

(-) նշանով, որը վկայում է դիտարկվող երևույթի նվազող աճի մասին: Տեմպի իջեցման 

ժամանակ հնարավորություն է ստեղծվում համոզվելու, որ տագնապալիության 

գործընթացները ունեն այս կամ այն դրսևորման աստիճանը: Մանավանդ, ինչքան շատ 

է իջնում արդյունավետությունը, այնքան նկատելի է դառնում, որ փորձարկվողը ոչ 

միայն տվյալ փորձի ընթացքում չի ուզում դիմել ռիսկի, այլև դրսևորում է զգուշություն 

առօրյա գործունեության մեջ և կյանքում: Թեստի պահանջներին համապատասխան, 

սովորոբար բարձր հոգեկան աշխատունակություն ու հոգեկան կայունություն 

ունեցողները փորձից փորձ կայունացնում ու ավելացնում են իրենց ցուցադրած 

արդյունքները: Միջին հնարավորություններ ունեցողները պահպանում են ծախսված 

ժամանակն ու քչացնում սխալների թիվը: Կրքոտներն ու ռիսկի հակում ունեցողները 

գնում են ռիսկի, ամբողջությամբ տրվում հանձնարարությունը մինչև վերջ 

իրականացնելու պահանջներին: Սակայն որպես օրինաչափություն` դրանցում քչերն 

են ցուցաբերում փորձից փորձ աճող արդյունք: Հաճախ նրանք և ժամանակի մեջ, և 

թույլ տված սխալներում ունենեւմ են մեծ կորուստներ: Հավասարակշռված տիպերը 

փորձից Փորց ցուցաբերում են Ժամանակի խնայողություն և սխսլների նվազում, կամ 

հնարավորինս դրանց պահպանում;  
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Գործարարի զգայաշարժողական գործողությունների արդյունավետության 

գնահատման ժամանակ հաշվի են առնվում փորձրց փորձ 

կատարվածգործողությունների, և դրանցում թույլ տրված սխալների 

տարբերությունըառաջինից մինչև հինգերորդ փորձի արդյունքները(հավելված 4): 

Հաշվի են առնվում նաև նրանցսովորական հոգեվիճակների վերը նշված այն 

ցուցանիշները, որոնք համեմատության մեջ են դրվում մյուս պայմաններում 

ցուցաբերած արդյունքների հետ: Ուսումնասիրվում են նաև հետազոտվողների 

նյարդահոգեկան լարվածության փոփոխությունը, ֆունկցիոնալ-հոգեբանական 

պատրաստականության աստհճանը: Միևնույն ժամանակ ուսումնասիրվում է 

գործողությունների կատարումից (ավարտից) հետո գործարար անձանց 

նյարդահոգեկան լարվածության փոփոխությունը, ֆունկցիոնալ վիճակների ու 

հոգեբանական կայունության, դիմացկունության աստիճանները։ Սրա միջոցով 

բացահայտվում են շարժումների արագացման որակը, տեմպի կայունությունն ու 

դիմացկունությունը, նյարդահոգեկան մոբիլիզացման, ժամանակի մեջ ուժերի 

բաշխման ընդունակությունները, որոնք պայմանավորված են անձի հոգեվիճակներով: 
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Հետազոտության շնորհիվ բացահայտվում է գործողության ընթացքի ազդեցությունը 

հոգեկան գործընթացների տեղաշարժերի վրա  

Հետազոտություններում կիրառվում է նաև տեպինգ-տեստի էլեկտրոնային, 

ինչպես նաև կոմպյուտերային տարբերակները[16,էջ220-221]:  

 

 

2.6.Գործարար անձանց ուշադրության կենտրոնացման,հոգեկան աշխատունակության, 

կայունության առանձնահատկությունների հետազոտման մեթոդ:(Շուլտեի կարմիր և 

սև թվերիաղյուսակներ)[8,էջ117-118],(հավելված 5) 

 

Անձի հոգեկան աշխատունակությունը Ա.Բ. Լեոնովայի կարծիքով հանդիսանում է 

ոչ ստանդարտ, կենսագործունեության անբարենպաստ պայմաններումօրգանիզմի 

բոլոր համակարգությունների կայուն, նպատակասլաց համագործակցության, 

սթրեսային պայմաններում գործունեության անխափան իրականացման հուսալիության 

առանձնահատկություն: Այդ ամենը գնահատվում է գործունեության արդյունավե-

տության ապահովմամբ, վնասվածքների բացառմամբ, հոգեֆիզիոլոգիական համա-

կարգերի գործառութային վիճակների արագ վերականգնողականությամբ[81,էջ57]:  

Գործարար անձանց հոգեկան աշխատունակության, ուշադրության, ինչպես նաև 

հիշաղության գործընթացների առանձնահատկությունները հետազոտվել են Շուլտեի 

կարմիր և սև թվերի որոնման աղյուսակի միևոցով[8,էջ117-118] (հավելված 5): 

Թեստը բավականին լայն կիրառականություն ունի աշխատանքային, 

ինժեներական, արտակարգ իրավիճակների, մարզական, ռազմական հոգեբանության 

բնագավառներումև ստացված արդյունքների իր գիտականությամբ ուկիրառական 

կողմերով համարվում է լավագույներից մեկը: Այն ունի տարբեր մոդիֆիկացիաներ, 

որոնք հարմարեցված են ինակատի առնելով մարդկանց տարիքային, 

մասնագիտական, առողջական, ֆիզիկական ու հոգեբանական պատրաստվածության և 

այլ հանգամանքներ: Կիրառական առումով այս հանգամանքը թեստին ապահովում է 

ունիվերսալություն[8,էջ117]: Գործարար անձանց արդյունավետ գործունեություն 

ծավալելու համար կարևոր են գործունեության սենսոր-պերցեպտիվ (զգայական 

ընկալման)` ըմբռնում-ուշադրություն և ինտելեկտուալ` ինֆորմացիայի մշակում, 
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որոշումների ընդունում, բաղադրամասերը: Հետազոտւթյան ընթացքում 

ուսումնասիրվել են գործարարների հոգեկան գործընթացների աշխատունակության, 

մասնավորապես ուշադրությանկենտրոնացման, բաշխման, տեղափոխման, 

հիշողությանառանձնահատկությունները:Այս մեթոդի օգնությամբ որոշվում է նաև 

հետազոտվողների հոգեկան կայունությունն ու նյարդահոգեկան գործընթացների 

աշխատունակության դինամիկան։  

Շուլտեի սանդղակների օգտագործման ժամանակհետազոտվողին առաջարկվում 

է ( 7 X 7) 49 վանդակներից բաղկացած1-24-ը սև թվերով և 1-25-ը կարմիր թվերով 

քարտ, որում թվերըանկախ իրենց գույնի, խառը դասավորվածությամբ տեղ են գտել 

աղյուսակում (աղ.1):Հետաղոտողը վարկենացույցի միջոցով գրանցում է թվերի 

որոնման վրա ծախսվող ժամանակը: Հետազոտությունը իրականացվում է 5 փորձով: 

Առաջին փորձում հետազոտողի հրահանգի համաձայն, հետազոտվողը ,,Սկսեք,, 

ազդանշանը ստանալուն պես առավելագույն արագությամբ ըստ թվերի աճի 

հերթականությամբ պետք է գտնի սև գույնի 1-25 թվերը: Վերջին թիվը գտնելիս 

հետազոտվողը բացականչում է ,,Ստոպ,, , որով ավարտվում է առաջին փորձի 

ժամանակը: Թվերի որոնման վրա ծախսված ժամանակըհետազոտողի կողմից 

ամրակայվում է հատուկ աղյուսակներ ունեցող թերթիկի վրա: 

Երկրորդ փորձի ժամանակ հետազոտվողը որոնում է կարմիր գույնի 1-24թվերը: 

Ժամանակը գրանցվում է նույն կարգով: 

Երրորդ և չորրորդ փորձերի ժամանակ հետազոտվողը թվերը որոնում են 25-ից և 

24-ից` ըստ դրանցնվազման աճի:Սկզբից սկսում են սև թվերից, այնուհետև կարմիր: 

Հինգերորդ փորձի ժամանակ հետազոտվողը իրականացնում է երկու գույները 

միմյանց հաջորդելով: Օրինակ`1-սև, 24-կարմիր, 2-սև, 23-կարմիր,3-սև, 22-կարմիր: 

Փորձը շարունակվում է մինչև երկու գույների թվերի որոնման ավարտը: Հինգերորդ 

փորձը իր տևողությամբ ու գործողությունների իրականացման պահանջներով, 

բավականին բարդ էև ժամանակատար:  

Այդ իսկ պատճառով հետազոտության ընթացքում կիրառվել են Ֆ.Դ.Գորբովի 

կողմից առաջարկվածտարբերակը, որում պահանջվում է 8 զույգ (կարմիր և սև) թվերի 

որոնման անհրաժեշտություն[8,էջ117]: Հետազոտության պահանջները մնում են 

նույնը:Հիմնական ցուցանիշը համարվում է թվերի վրա ծախսված ժամանակը, սակայն 
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այստեղ հաշվի են առնվում նաև սխալների, բացթողումների, որոնման ժամանակ 

գույների հերթականության շփոթման, ավելորդ հարցադրումների և այլ գործոնների 

առկայությունը, որոնք գրանցվում են փորձերի ընթացքում: 

Շուլտեի սանդղակների հետ աշխատելիս հետազոտվողին առաջարկվում է /7 7/ 

49 վանդակներից բաղկացած1-24-ը սև թվերով և 1-25-կարմիր թվերով քարտ, որում 

թվերը անկախ իրենց գույնի, խառը դասավորվածությամբ տեղ են գտել աղյուսակում: 

Հետաղոտողը վարկենացույցի միջոցով գրանցում է թվերի որոնման վրա ծախսվող 

ժամանակը: Հետազոտությունը իրականացվում է 5 փորձով: 

Հետազոտվողիններկայացվումէառաջինաղյուսակը.  

Աղ. 1 

 

 

Նկար 2. Շուլտեի կարմիր և սև թվերի որոնման 7 X7 վանդակավոր 

աղյուսակիօրինակելի տարբերակներ /իրականչափերը՝ 9X12սմ/ 



 

72 

   

Հրահանգ.<<Այսաղյուսակում 1 –25 թվերըդասավորվածենանկանոնկերպով: 

Հրահանգ-ցույցտվեքևբարձրաձայնասեք 1-8 զույգ թվերը՝ըստկարգի, 

փորձեքկատարելորքանհնարավորէարագևառանցսխալների>>։ 

Առաջին փորձում հետազոտողի հրահանգի համաձայն, հետազոտվողը ,,Սկսեք,, 

ազդանշանը ստանալուն պես առավելագույն արագությամբ ըստ թվերի աճի 

հերթականությամբ պետք է գտնի սև գույնի 1-8 թվերը: Վերջին թիվը գտնելիս 

հետազոտվողը բացականչում է ,,Ստոպ,, հրահանգը, որով ավարտվում է առաջին 

փորձի ժամանակը: Թվերի որոնման վրա ծախսված ժամանակը հետազոտողի կողմից 

ամրակայվում է հատուկ աղյուսակներ ունեցող թերթիկի վրա:  

Երկրորդ փորձի ժամանակ հետազոտվողը որոնում է կարմիր գույնի 1-8թվերը: 

Ժամանակը գրանցվում է նույն կարգով: 

Երրորդ և չորրորդ փորձերի ժամանակ հետազոտվողը կարմիր ևսև թվերը 

որոնում են 8 -ից սկսած ` ըստ դրանցնվազման աճի: Սկզբից սկսում են սև թվերից, 

այնուհետև կարմիր: 

Հինգերորդ փորձի ժամանակ հետազոտվողը իրականացնում է երկու գույները 

միմյանց հաջորդելով: Օրինակ`1-սև, 8-կարմիր, 2-սև, 7կարմիր,3-սև, 6-կարմիր: Փորձը 

շարունակվում է մինչև երկու գույների թվերի որոնման ավարտը: Հինգերորդ փորձը իր 

տևողությամբ ու գործողությունների իրականացման պահանջներով, բավականին բարդ 

է և ժամանակատար:  

Հանձնարարությանկատարմանսկզբինզուգահեռ, միացվումէժամանակաչափը, 

իսկավարտին՝դադարեցվումայն։ 

Հաջորդաղյուսակներըներկայացվումենառանցորևէհրահանգի։Հիմնականցուցանի

շըհանձնարարությանկատարմանժամանակնէ, 

ինչպեսնաևառանձինաղյուսակներումսխալներիքանակը։ 

Առաջին փորձում հետազոտողի հրահանգի համաձայն, հետազոտվողը ,,Սկսեք,, 

ազդանշանը ստանալուն պես առավելագույն արագությամբ ըստ թվերի աճի 

հերթականությամբ պետք է գտնի սև գույնի 1-8 թվերը: Վերջին թիվը գտնելիս 

հետազոտվողը բացականչում է ,,Ստոպ,, հրահանգը, որով ավարտվում է առաջին 

փորձի ժամանակը: Թվերի որոնման վրա ծախսված ժամանակը հետազոտողի կողմից 

ամրակայվում է հատուկ աղյուսակներ ունեցող թերթիկի վրա:  
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Երկրորդ փորձի ժամանակ հետազոտվողը որոնում է կարմիր գույնի 1-8թվերը: 

Ժամանակը գրանցվում է նույն կարգով: 

Երրորդ և չորրորդ փորձերի ժամանակ հետազոտվողը կարմիր ևսև թվերը 

որոնում են 8 -ից սկսած ` ըստ դրանցնվազման աճի: Սկզբից սկսում են սև թվերից, 

այնուհետև կարմիր: 

Հինգերորդ փորձի ժամանակ հետազոտվողը իրականացնում է երկու գույները 

միմյանց հաջորդելով: Օրինակ`1-սև, 8-կարմիր, 2-սև, 7կարմիր,3-սև, 6-կարմիր: Փորձը 

շարունակվում է մինչև երկու գույների թվերի որոնման ավարտը: Հինգերորդ փորձը իր 

տևողությամբ ու գործողությունների իրականացման պահանջներով, բավականին բարդ 

է և ժամանակատար:  

Հանձնարարությանկատարմանսկզբինզուգահեռ, միացվումէժամանակաչափը, 

իսկավարտին՝դադարեցվումայն։ 

Հաջորդաղյուսակներըներկայացվումենառանցորևէհրահանգի։Հիմնականցուցանի

շըհանձնարարությանկատարմանժամանակնէ, 

ինչպեսնաևառանձինաղյուսակներումսխալներիքանակը։ 

 

Աղ. 2 

 

 

Ստացված արդյունքներիվիճակագրական տվյալների հիման վրա 

կատարվումէհամեմատականվերլուծություն։Փորձերըկատարվելեն հանգիստ 

պայմաններում՝անհատականեղանակով: 

14 9 2 21 13 

22 7 16 5 10 

4 25 11 18 3 

20 6 23 8 19 

15 24 1 17 12 
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Աղ. 3 

 

 

 

 

2.7. Հետազոտության արդյունքների մշակման մաթեմատիկականմեթոդները 

[4,8, 16,66,113,122] 

 

Ժամանակակից գիտական հետազոտությունների հիմքում ընկած են 

ուսումնասիրվող երևույթի բազմաթիվ քողարկված կողմեր, ամենատարբեր 

պայմաններումդրանց փոփոխության առանձնահատկություններու դրսևորվող 

օրինաչափություններ: Ճշգրիտ գիտություններում ուսումնասիրվող երևույթների 

քանակական ու որակական փոփոխությունները գնահատվում են իրենց ֆիզիկական, 

քիմիական, մեխանիկական ու կենսաֆիզիկական և այլբնութագրական կողմերով: 

Սակայն հումանիտար բնագավառում, հատկապես հոգեբանության բնագավառում 

ուսումնասիրվող երևույթները առարկայական չեն: Դրանք հանդես են գալիս 

վերացարկվածկերպով` հուզական ապրումների, կոգնիտիվ գործընթացների, 

անհատական առանձնահատկությունների և այլ ձևերով, որոնք տեսանելի չեն: 

Չափելիության առումով, առաջանում են որոշակի բարդություններ, բացի այդ, 

հոգեկան երևույթները շոշոփելի չեն և հեշտությամբ չեն տրվում ժամանակակից 

մաթեմատիկական վիճակագրական մեթոդների հաշվարկներին[122,էջ11]: Այդ 

պատճառով հետազոտական աշխատանքներում առաջանում են որոշակի 

14 9 2 21 13 

22 7 16 5 10 

4 25 11 18 3 

20 6 23 8 19 

15 24 1 17 12 
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դժվարություններ: Այդ բացը լրացնելու համար հոգեբանական գիտության տարբեր 

բնագավառներում օգտվում են դրանց մոդելավորման, կամ լաբորատոր պայմաններում 

հետազոտման թեստային կամ սարքավորումների միջոցներից: Հետազոտության 

արդյունքները վերլուծելու, դրանց հիման վրա անհրաժեշտ բնութագրերի ձևավորման 

համար օգտվում են մաթեմատիկական վիճակագրական տարբեր մեթոդներից: 

Գիտական առումով` դրանց նկատմամբ ներկայացվում է մի շարք պահանջներ, որոնց 

հիման վրա անհամեմատ բարձրանում է հետազոտության արդյունավետությունը: 

1. Դրանք պետք է լինեն պարզ և տեղեկատու: 

2. Հեշտությամբ տրվեն վերլուծությանև պիտանելի լինեն անհրաժեշտ 

բնութագրերի ձևակերպման պահանջներին: 

3. Ստացված արդյունքները լինեն հաստատուն, առնվազն կոնկրետ 

պայմանների համար և ունենան հարուստ տեղեկատվական ու բնութագրական 

առանձնահատկություններ: 

4. Ունենան բնութագրերի տարբերակման հստակ սահմաններ, ունենան 

կոնկրետ չափելիության պարամետրեր ու վերլուծությունների համար 

ունենանհամեմատություններ իրականացնելու հնարավորություններ: 

Հոգեճանաչողական մեթոդների կարևորագույն պահանջների հիմքում ընկած են 

դրանց հուսալիությունն ու վալիդությունը: Հոգեբանական թեստի հուսալիությունը 

վկայում է նրա կրկնվողականության, արդյունքների կայունության, նրանց 

մշտականության և կայունության հատկություններում: Դրանք ցույց են տալիս թե 

ինչքանով են դրանք վստահելի ու հուսալի: Հուսալիություն ը ցույց է տալիս ստացված 

արդյունքների անկախությունը ամենատարբեր պատահական գործոններից ու 

փոփոխվող պայմաններից:Ամենատարբեր ներքու արտաքին գործոններ կարող են 

առաջ բերել ստացված արդյունքների որոշակի շեղումներ, որոնք որոշվում են միջին 

թվաբանականի նշանակելիության որոշմամբ[122, էջ11]: 

Մաթեմատիկական վիճակագրական հաշվարկներում օգտագործվում են 

ընտրանի, միջին քանակություն, արդյունքի ստացման տարբերակներ-վարիացիաներ, 

վիճակագրական համախումբ, միջին թվաբանական, միջին թվաբանականի սխալ 

միջին քառակուսային շեղում և դիսպերսիա,վարիացիայի գործակից ևայլ 

հասկացություններ: Հաշվարկման մեթոդները արտահայտված են մաթեմատիկական 
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բանաձևերի տեսքով, որոնցում յուրաքանչյուր նշան իր մեջ կրում է չափվող երևույթի 

որակական և քանակական արժեքի կոնկրետ բովանդակությունը:Ստորև 

ներկայացվում են մաթեմատիկական վիճակագրական հաշվարկների համալիրը, 

որոնց հիման վրա իրականացվելեն մեր հետազոտության արդյունքների հաշվարկը: 

1. Էմպիրիկ հետազոտությունների կենտրոնացվածության դասավորվածության 

բնութագրերը կանանց և տղամարդկանց խմբերում որոշվել է արժեքների միջին 

թվաբանականի օգնությամբ[66,էջ 22-23]: 

Հետազոտության արդյունքները հաշվարկվել են հետևյալ բանաձևով . 

 =
n
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1  

Որտեղ` i -ը թվի հատկանիշի արժեքն է, n `-ը դեպքերի քանակը,  

 -ը`ընտրանքի ո թվերի գումարն է: 

Միջին թվաբանականը, կամ պարզապես միջինը հանդիսանում է ընտրանքի 

հիմնական բնութագրերից մեկը: Այն իրենից ներկայացնում է գումարային այնպիսի 

նշանակություն, որի նկատմամբնշանակելիփոփոխությունը հավասար է զրոյի(հաշվի 

առնելով դրական կամ բացասական նշանիշեղման ուղղությունը):Հաշվելու ժամանակ 

ընտրվում է մի որևէ անդամ այնպիսի արժեք, որ շարքի անդամների /վարիանտի/ և 

պայմանական ընտրված անդամի տարբերությունները լինեն հնարավորինս փոքր 

թվեր: ( 
2

) 

2. Վիճակագրական շարքի ամենաբնորոշիչ ցուցանիշը հանդիսանում է միջին 

քառակուսային շեղումը, որը ցույց է տալիս հատկանիշի ցրվածությունը միջին արժեքի 

շուրջ:Եթե ցրումը փոքր է, շարքի անդամների արժեքները խմբված են միջին արժեքի 

շուրջը և հակառակը, երբ ցրումը մեծ է, շարքի անդամների արժեքները խմբված են 

միջին արժեքի շուրջը, տատանումը մեծ է[66,էջ28]: Միջին քառակուսային շեղման 

հաշվարկումներըօգտագործվում է ընտրովի համախմբի հետազոտություններում` 

միջին սխալի չափման ժամանակ, ստուգիչ և փորձարարական խմբերի արդյունքները 

գնահատելու համար: 
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Միջին թվերի քառակուսային շեղումը և դիսպերսիանհաշվարկվել էհետևյալ 

բանաձևի միջոցով[4, էջ 31-33]:  


 

1

2





n

i
 

որտեղ i -ը շարքի i անդամն է (i=1, 2, 3...n),  

 -ը միջին արժեքն է, n ` անդամների թիվը,  

i -ըմիջին արժեքից շեղումների թիվն է:  

Միջինտվյալներըամբողջականպատկերացումչենկարողտալշրջանառվողերևույթի

տարբերդրսևորումներիվերաբերյալ: 

Դրահամարմիջինթվերինշանակելիությանարժեքներիցհանվումենընտրանքիցրվածությ

անբնութագրերը: Միջին քառակուսայինկամստանդարտ շեղման քառակուսին ( 
2

) 

կոչվում է դիսպերսիա: Այն բնութագրում էորպես դիտված արժեքների ցրում, միջին 

արժեքի շուրջ[66,էջ22]: 

Դիսպերսիանևստանդարտշեղումըհանդիսանումենարժեքներիցրվածությանկարևորագ

ույնբնութագրեր:Դրանքհաշվվումենհետևյալբանաձևով. 

 2
2

n

i 
  

Հետազոտություններիտրամաբանականշարունակությունըպահանջումէնաևվարի

ացիայիգործակցիհաշվարկում: 

Այնիրենիցներկայացնումէմիջինքառակուսայինշեղմանևմիջինարժեքիհարաբերություն

ը` արտահայտվածտոկոսներով: Միևնույնժամանակայնցույցէտալիս, 

թեմիջինքառակուսայինշեղումըմիջինարժեքիորտոկոսնէկազմում: 

Ինչքանփոքրլինիվարիացիայիգործակիցը, 

այնքանուսումնասիրվողնյութըկլինիհամասեռ: 

Եթեհարկէլինումհամեմատելերևույթներիդրսևորմանվարիացիաները, 

որոնքարտահայտվածենտարբերչափմանմիավորներով, 

հաճախծագումենդժվարություններ:Այդժամանականհրաժեշտությունէառաջանումհամ

եմատելուստանդարտշեղմանարդյունքներըմիջինթվաբանականիհետ: 

Այդնպատակովկիրառվումենվարիացիայիգործակցիբանաձը[66,էջ32]: 
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Վարիացիայի գործակիցըորոշելուհամարկիրառվումէհետևյալբանաձևը [66, էջ32]: 

%100.





V  

Վարիացիայի 

գործակիցըիրմեջներառումէստացվածարդյունքիմիջինքառակուսայինշեղմանևմիջինար

ժեքիհարաբերությունը, որըարտահայտվումէտոկոսներով: Այնցույցէտալիս, 

թեմիջինքառակուսայինշեղումըմիջինարժեքիորտոկոսնէկազմում:  

Հետազոտությանարդյունքներիգնահատմանստույգությունը: 

Վիճակագրականհաշվարկներիկանոններիհամաձայն,համախումբը, 

որնունիանդամներիշատմեծքանակ, համարվումէգլխավոր; 

Գլխավորհամախմբիուսումնասիրությունըկատարվումէնրանիցորևէհամախմբիընտրու

թյամբ, պահպանելովորոշդրույթներ[4,էջ49-50].  

 Ընտրանքըպետքէօժտվածլինիկայունբնութագրով, այսինքն` 

լինիներկայացուցչական: 

 Օբեկտիվությանապահովմանհամարայնպետքէիրականացվիարժեքներիընտ

րությանպատահականկարգով: 

 Ընտրանքըպետքէլինիորոկապեսհամասեռ: 

Եթեգլխավորհամախմբիցվերցվիտարբերընտրովիհամախմբեր, 

ապանրանցմիջինարժեքներըկլինենտարբերևկտատանվենգլխավորհամախմ

բիմիջինարժեքիշուրջ: 

Ընտրովիևգլխավորհամախմբերիմիջևարժեքներիտարբերությունըհամարվումէըն

տրականսխալ: Հարկէնշէլ, որ, 

դաոչթեվիչակագրականգործողություններումթույլտրվածտեխնիկականսխալէ, 

այլվիճակագրականարժեք, որըստացվումէհաշվարկիընթացքում: 

Դաառաջանումէոչթեհաշվարկիարդյունքում, 

այլառաջէգալիսպատահականընտրությանարդյունքում, 

երբընտրվելէրընտրովիհամախումբ: 

(


S ) -միջինթվաբանականիսխալըորոշվումէհետևյալբանաձևով[66, էջ 72]: 

n
S
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որտեղ


S -ըմիջինթվաբանականիսխալնէ, 

 -ն ընտրովիհամախմբիմիջինքառակուսայինշեղումնէ,  

n  -ը` ծավալը: 

Միջինսխալիչափըկախվածէ - իցևծավալից: Որքանմեծլինիծավալը, 

այնքանփոքրկլինիսխալը:Եթեընտրանքիծավալըմեծէ, 

բաշխումըհամարվումէնորմալ:Միջինթվաբանականիսխալըցույցէտալիսթեինչպիսիսխ

ալէթույլատրնում,եթեգլխավորընտրանքիփոխարենօգտագործվիմիջիննունրա - 

ընտրանքայինգնահատականը:Դրահամարմիջինթվաբանականիհաշվարկըկատարումէ

 - 


S
բանաձևիօգնությամբ:

 

Գիտահետազոտականաշխատանքներումհաճախանհրաժեշտությունէառաջանում

համեմատելերկուհամախմբերիմիջինթվաբանականները:Համեմատվողխմբերումգոյութ

յունունեցողտարբերություններնուօրինաչափություններըստուգվումենկիրառելովՍտյու

դենտիվստահելիությանորոշմանչափանիշը, կամtկրիտերիան:
[4, էջ52-56], 

որնարտահայտվումէհետևյալտեսքով:  

22

21

21 





SS

t  

որտեղ 1 -ը և 2 -ը համեմատվող համախմբերի միջիներն են,  

1S -ը և 2S -ը՝ միջինների սխալներն են,  

22
21 


SS

 միջինների տարբերության սխալն է:  

Ըստբանաձևիպահանջների` եթե համեմատվող համախմբերի միջին արժեքների 

տարբերության և տարբերության սխալի հարաբերությունը փոքր է 3-ից, ապա միջին 

արժեքների տարբերությունը ապացուցված չէ: Իսկ եթե այդ հարաբերությունը մեծ կամ 

հավասար է 3-ի, այդ տարբերությունը պատահական չէ: Եթե յուրաքանչյուր 

համախմբում դիտումների թիվը n 30-ից, 3-ի փոխարեն կարելի է վերցնել 2,58, որըp 

0,99 հավանականությամբ ցույց է տալիս, որ միջինների տարբերությունը ստույգ է:  

 58,23
22

21

21








 SS

t  
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Երբ t <3-ից, 

վստահելիհավանականությունըորոշելուհամարօգտվումենՍտյուդենտիաղյուսակից[66,

էջ167-168]:K= n1+n2– 2 ազատությանաստիճանիևt-

իարժեքիմիջոցովորոշումեննշանակելիությանմակարդակը` p-ը: 

Եթեp –ը≤էկամհավասար0,05, p≤էկամհավ. 0,01, p≤էկամհավ. 0,001, 

ապաերկուհամախմբերիմիջինարժեքներիտարբերությունըստույգէկամստույգէ 

95%,99%,99,9%հավանականությամբ: 
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ԳԼՈՒԽ 3 

 

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԳՈՐԾԱՐԱՐԻ 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

3.1. 

Արդյունավետգործարարիհոգեբանականնախադրյալներիէմպիրիկհետազոտությանգի

տականպահանջները 

 

Գործարար հարաբերությունները համարվում են բարձր ցուցանիշով կոնֆլիկ-

տային միջավայր: Իրականացված տեսական վերլուծությունը հնարավորություն է 

տալիս վեր հանել բնագավառի հոգեբանական առանձնահատկությունները, 

բացահայտել գործարար միջավայրում իրականացվող հետազոտությունների կարևոր 

դրույթները և դրանք հաջողությամբ օգտագործել ատենախոսության մեջ առաջադրվող 

կիրառական խնդիրների լուծման պահանջները ապահովելու համար: Գործարար 

հարաբերություններում գոյություն ունեցող և ատենախոսության շրջանակներում 

առաջադրված խնդիրների լուծման գործընթացը պահանջում է գործնական 

հետազոտությունների իրականացում: Հետևաբար, հետազոտության տեսական և 

գործնական վերլուծությունները ամրակայված են կոնկրետ էմպիրիկ 

հետազոտություններով, որոնց արդյունքները իրենց բովանդակային նշանակալի 

կողմերով ներկայացվում են այս բաժնում:  

Հետազոտությունը հիմնված է Պ. Անոխինի ֆունկցիոնալ համակարգության 

տեսության գաղափարների վրա[11,13]: Ըստ այս տեսության` համակարգության 

գործունեության վերջնական արդյունքի արդյունավետությունը պայմանավորված է 

համակարգի կառուցվածքում գտնվող ենթահամակարգերի ֆունկցիոնալ 

հնարավորությունների հոգեֆիզիոլոգիական բնութագրերով: Օրգանիզմը 

հանդիսանում է համակարգային ամբողջություն, որի կազմում հանդես է գալիս անձի 

հոգեկան ոլորտը իր նյարդային համակարգության կառավարման, կարգավորման ու 
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մյուս գործառույթներով հանդերձ: Հայտնի է նաև այն փաստը, որ ենթահամակարգերն 

իրենց <<աշխատանքային>> ֆունկցիոնալ կառավարման առումով` ուղիղ 

կախվածություն ունեն կենտրոնական նյարդային համակարգության առանձնա-

հատկություններից: Օրգանիզմի, հոգեկան ոլորտի հիմնական ծանրաբեռնվածությունը 

կրող ենթահամակարգերի գործունեության հոգեֆիզիոլոգիական հնարավորություն-

ները իրենց հերթին պայմանավորված են իր իսկ կառուցվածքում գոյություն ունեցող 

բաղադրամասերի ֆունկցիոնալ վիճակներով: Պ. Անոխինի ֆունկցիոնալ համակարգի 

տեսության այս գաղափարները լիովին համապատասխանում են հետազոտության 

նպատակի և խնդիրների իրականացման պահանջներին:  

Անցումային հասարակությունում սթրես գործոնների նկատմամբ գործարարի 

կայունությունն ու կոնֆլիկտային իրավիճակներում պարտնյորների 

գործողությունների իմաստավորումն ու նրանց հավանական քայլերի կանխատեսումը 

հնարավորություն է տալիս նրան ռեալ գնահատելու իրականությունն ու 

պարտնյորների կողմից առաջադրված գործողությունների ուղղվածության դրանց 

բովանդակային միտումների կռահումը: Գործունեության կազմակերպման այդպիսի 

ոճը հնարավորություն է տալիս կանխավ գերազանցելու պարտնյորներին, քանզի միշտ 

չէ, որ մրցակցության /հաճախ կոշտ/ այդ բնագավառում գործարարների կողմից 

ճշգրիտ հաշվարկ է կատարվում պարտնյորի անձի հնարավորությունների, նրանց 

նկատմամբ կիրառվող հակաքայլերի, նրանց կողմից կիրառվող մրցակցական 

հնարքների վերաբերյալ: Այստեղ գոյություն ունի անձի ակտիվության յուրահատուկ 

դրսևորման մի կարևոր առանձնահատկություն, որում ի հայտ են գալիս նրա 

պահեստային հնարավորությունների մոբիլիզացման ու դրանք նպատակային 

օգտագործելու կարողությունները: Խոսքը վերաբերվում է գործարար անձի 

գործառութային հնարավորությունների խորքային նախադրյալներին, որոնք 

ապահովում են նրա գործունեության արդյունավետությունը: Մասնագիտական, 

մտավոր ու հոգեֆիզիոլոգիական հնարավորությունների ինքնատիպ ներդրումը 

օգտակար արդյունքի, հաջողության հասնելու գործում Ի. Վ. Կլիմովի 

հետազոտություններում հիմնավորվում է որպես գործունեության անհատական ոճ 

[32]: Համոզված ենք, որ հենց գործունեության անհատական ոճի դրսևորման 
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առանձնահատկությունների մեջ է թաքնված հաջողակ, արդյունավետ գործարարի 

կայուն և աճող հաջողությունների գաղտնիքը: 

Աշխատանքը կառուցված է գիտական հետազոտությունների իրականացման 

պահանջներին ներկայացվող դետերմինիզմի, ամբողջականության, համակար-

գայնության գիտական սկզբունքների հիման վրա, իսկ արդյունքները հիմնավորվում են 

մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդների արդյունքների, ինչպես նաև դրանց 

գիտական մեթոդոլոգիական վերլուծություններով: Հետազոտության ընթացքում հաշվի 

են առնվել նաև մի շարք կարևորոգույն հանգամանքներ, որոնք իրենց սոցիալ-

հոգեբանական բնութագրերով առանձնահատուկ ազդեցություն ունեն գործարար 

անձանց հոգեկերտվածքի, սոցիալական դիրքորոշումների, մասնագիտական և 

անձնային որակների ձևավորման և դրսևորման գործում:  

Անցումային հասարակությունում գործարար անձանց հաջողությունների 

ապահովումը պահանջում է ոչ ստանդարտ իրավիճակներում ճշգրիտ որոշումներ 

կայացնելու և իրականացնելու կարողություններ, ընդհանուր և հոգեկան բարձր 

աշխատունակության մակարդակ [114]: Քանզի սթրեսակայունության, հոգեկան բարձր 

աշխատունակության, մոբիլիզացիոն բարձր հնարավորություններն ու հոգեկան 

գործունեության առանձնահատուկ ուղղվածութունն և գործողությունների 

իրականացման մշտական վերահսկողության կարողունակությունն է, որ գործարարին 

դարձնում է ինքնատիպ, ոչ ստանդարտ իրավիճակներում հաղթող, որի արդյունքում 

ապահովվում է նրա գործունեության հաջողությունների կայունությունն ու 

հետևողականությունը:  

 

 

3.2. 

Գործունեությանարդյունավետությանևգործարարանձանցվրաանդրադարձողգործոննե

րիբնութագրերը, ազդեցությանհոգեֆիզիոլոգիական,սոցիալ-

հոգեբանականհետևանքներիվերլուծությունը 

 

Անցումային հասարակությունում գործարար հարաբերությունները հանդիսանում 

են մարդկային հնարավորությունների դրսևորման առանձնահատուկ միջավայր, 
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որոնցում գոյություն ունեցող սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, առևտրատնտե-

սական, բարոյահոգեբանական արժեքները հաճախակի ենթարկվում են 

փոփոխությունների [1,3]: Այս առումով գոյություն ունեն բազմաթիվ տեսանելի ու 

քողարկված գործոններ, որոնք ուղղակիորեն անդրադառնում են ոլորտում գործող 

մարդկանց ակտիվության, նրանց նյարդային համակարգության, ինչպես նաև 

գործունեության ընդհանուր առաջընթացի վրա: Արտակարգ իրավիճակների [2, 3], 

աշխատանքային [82], մարզական [32] հոգեբանության բնագավառներում կատարված 

հետազոտությունների վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ միջավայրի բացասական 

գործոնները, անձի ընդհանուր առողջական վիճակի, ինչպես նաև հոգեկան ոլորտին 

անդրադարձող սթրեսորները արգելակում են անձի կոգնիտիվ համակարգության, 

հուզական կայունության, ընդհանուր աշխատունակության գործառույթներն 

ապահովող համակարգերի գործունեությունը [27]: Փոխակերպվող հասարակությունը 

իր սոցիալ-քաղաքական, տնտեսական հարաբերությունների շարունակական 

փոփոխությունների բնութագրերով մոտ է արտակարգ իրավիճակների բնութագրերին: 

Մյուս կողմից` կան երևույթներ, որոնք տեսանելի չեն բոլորի կողմից, որոնք 

հետագայում վճռորոշ դեր են խաղում գործարար անձանց ձախողումների առաջացման 

գործում: Սովորաբար դրանցում թաքնված են գործոններ, որոնք գործարար անձանց 

կողմից չնկատվելով, հետագայում լուրջ խնդիրներ են առաջացնում: Այդ 

օրինաչափությունների իմացությամբ ու դրանց կառավարման ունակություններով է 

պայմանավորված գործարարի կողմից բիզնեսում տեղի ունենալիք 

իրադարձությունների կռահումը, մրցակիցների նկատմամբ իրադրական և 

ռազմավարական ճիշտ ծրագրերի մշակումը, դրանց իրականացման գործընթացների 

հաջողությունը: 

Այդ իսկ պատճառով, նշված հանգամանքների հաշվառմամբ օրգանիզմի վրա 

դրանց ազդեցության տեղաշարժերի վերահսկողությունը հնարավորություն կտա 

ապահովելու փոխակերպվող հասարակությունում գործարար անձանց գործունեության 

արդյունավետությունն ու հետագա հաջողությունների ամրապնդումը: Փոխակերպվող 

հասարակությունում գործարարների գործունեության ու նրանց անձի վրա 

անդրադարձող բացասական գործոնների ուսումնասիրման արդյունքները 

արտացոլված են թիվ 2 գծանկարում (հավելված 2):  
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Դրանց ազդման տևողականությունը և ուժգնությունը առաջացնում են 

բացասական հույզերի յուրօրինակ ֆոն, ինչի հետևանքով խափանվում են օրգան 

համակարգերի աշխատանքային համագործակցության գործընթացները, օրգանիզմի 

ընդհանուր և հոգեկան աշխատունակությունը, փոխվում են նրա դրդապատճառային 

համակարգի բովանդակային և ուղղվածության վեկտորները:  

Ըստ հետազոտվողների կողմից առանձնացրած բացասական գործոնների 

կարևորման, որոնց ազդեցությամբ անձի նյարդային համակարգում առաջանում են 

տևական լարվածության ու յուրահատուկ հոգեվիճակների ֆոն (վախ, տագնապ, սթրես, 

նևրոտիկ երևույթներ, հենաշարժական համակարգի գործառութային խանգարումներ և 

այլն) գործունեության արդյունավետության ցուցանիշների գնահատման առումով` 

ժամանակի մեջ դրանք ունեն խիստ բացասական ուղղվածություն: Ֆիզիոլոգիական 

մակարդակում դրանք դրսևորվում են անքնության, մղջավանջային երազներով, 

կցկտուր քնի, ջարդրտվածության ու հոգնածության, ախորժակի կորստի ձևերով, 

օրգանիզմի ընդհանուր հյուծվածությամբ:  

Ինչպես ցույց են տալիս 2-րդ գծանկարի արդյունքները, անձի սիրտ-անոթային 

համակարգությունումդիտարկվում են փոփոխությունների ամբողջ 

համախտանիշներ,որոնց անհետևանք թողնելը հանգեցնում է վտանգավոր 

երևույթների: Այսպիսի պայմաններում մարդկանց ուղեկցում են նյարդային 

յուրահատուկ վիճակներ, որոնք հանգեցնում ենանհանդուրժողականության, հաճախ 

ագրեսիվության, կոնֆլիկտայնության կամ անտարբերության ձևերով (սոցիալ-

հոգեբանական գործոններ): Որպես անբարենպաստ գործոնների հոգեբանական 

հակազդումներ` գործարարների շրջանում արտահայտված են աշխատավայրում և 

ընտանիքում միջանձնային լարված, կոնֆլիկտային հարաբերությունները, վախը, 

տագնապը, որոնք զուգակցվում են վերջույթների դողով, սրտի զարկերի 

հաճախականության մեծացմամբ, շնչառության ռիթմերի կտրուկ փոփոխությամբ, 

մարմնի ջերմաստիճանի կտրուկ տատանումներով: Սրանք հետագա 

դժվարությունների ծագման դեպքում նպաստավոր հող են հանդիսանում 

գործունեության ընթացքում գործարարների հուսահատություն, ընկճվածություն, 

ապագայի նկատմամբ հոռետեսության, թերարժեքության, անկարողության, 

անելանելիության, լարվածության զգացումների: 



 

86 

   

Գծ.նկ.2.Գործարար հարաբերություններում գործարարների վրա ազդող 

անբարենպաստ գործոնների արտահայտվածությունը` ըստ կարևորման և 

ազդեցության նշանակության 
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Մյուս կողմից էլ` անցումային հասարակության առանձնահատկությունների 

անտեղյակությունը, հոգեբանական մշակույթի բացակայությունն ու անկայուն 

իրականությունը գործարարների մոտ ձևավորում է հոռետեսության, կասկածի, ոչնչի 

չվստահելու տրամադրվածություն: Եթե նա անցյալում ունեցել է անհաջողություններ ու 

նյութական կորուստներ, ապա այդ հանգամանքը նրան մշտապես ուղեկցող վախի 

առիթ է հանդիսանում [27]: Այսպիսի հոգեբանական հակազդումները զուգակցվում են 

համապատասխան ֆիզիոլոգիական տեղաշարժերով: Դրանք են` գլխացավերը, օրվա 

տարբեր ժամերին մարմնում ջարդվածության զգացումն ու հոգնածությունը, տարբեր 

հիվանդությունների հետ կապված օրգանական ֆունկցիոնալ փոփոխությունները 

(սիրտ-անոթային, մարսողական համակարգերի գործառնության խախտումները և 

այլն), քնի խանգարումները (մակերեսային, ընդհատումներով քուն, մղձավանջային 

երազներ, անքնություն), մարմնի քաշի կտրուկ փոփոխություններ, ախորժակի 

բացակայություն, կամ <<գայլային>> ախորժակի արտահայտվածություն, մաշկի քոր, 

ուժասպառության զգացում և այլն:  

Գործունեության արդյունավետության և սեփական անձի վրա ազդող 

հավանական գործոնների, խանգարող հանգամանքների ճիշտ հաշվառումը, 

գործելակերպի անհրաժեշտ ռազմավարության ընտրությունը, սթրես գործոնների 

նկատմամբ գործարարի կայունությունն ու կոնֆլիկտային իրավիճակներում 

պարտնյորների գործողությունների, հավանական քայլերի կանխատեսումը 

հնարավորություն է տալիս ապահովել հաջողությունների հասնելու ռեալ շանսեր [24]: 

Գործունեության կազմակերպման այդպիսի ոճը հնարավորություն է տալիս նաև 

կանխավ գերազանցելու պարտնյորներին, քանզի միշտ չէ, որ կոշտ մրցակցության այդ 

բնագավառում գործարարների կողմից ճշգրիտ հաշվարկ է արվում պարտնյորի 

հակաքայլերի, նրանց կողմից կիրառվող մրցակցական հնարքների, տեխնոլոգիաների 

վերաբերյալ: Այստեղ գոյություն ունի անձի ակտիվության դրսևորման մի կարևոր 

առանձնահատկություն, որում ի հայտ են գալիս նրա պահեստային 

հնարավորությունների մոբիլիզացման ու դրանք նպատակային օգտագործելու 

թաքնված կարողությունները:  
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Հետազոտվողների կողմից առանձնացվող անբարենպաստ գործոնների 

համեմատությունը (առավել մանրամասն դրանք ներկայացված են հավելված 1-ում) 

ցույց է տալիս, որ դրանք ծագման առումով ունեն սոցիալ-հոգեբանական, 

տեխնիկական, կազմակերպչական, անձնային հիմքեր, դրանց առկայությունն ու 

տևական ազդեցությունը առաջացնում է հետազոտվող համակազմի առողջության, 

գործունեության և դրա արդյունավետության համար խիստ բացասական հետևանքներ, 

ինչպես օրգանական, այնպես էլ վարքային մակարդակներում: Դրանց մշտական 

առկայությունն ու ազդման հաճախականությունը արգելակում են փոխակերպվող 

հասարակությունում հարմարվելու, արդյունավետ գործունեություն կազմակերպելու 

գործընթացը: Խոսքը վերաբերվում է գործարար անձի գործառութային 

հնարավորություններին, որոնք ապահովում են նրա գործունեության 

արդյունավետությունը:  

Այսպիսով, փոխակերպվող հասարակության առանձնահատկությունների 

իմացությունը, դրանցում գործելու արդյունավետ ռազմավարության մշակումն ու 

օրգանիզմի հնարավորությունների ռացիոնալ օգտագործումը հնարավորություն կտա 

կանխավ խուսափելու հավանական վտանգներից, ձախողումներից, սնանկացումից ու 

առողջության կորստի վտանգից: Հենց անխափան ու արդյունավետ գործունեության 

կազմակերպման անհատական ոճի առանձնահատկությունների ձևավորման մեջ է 

թաքնված գործարարի կայուն և աճող հաջողությունների գաղտնիքը: Այն սերտորեն 

կապված է նաև անձի առողջական, ընդհանուր և հոգեկան աշխատունակության 

ֆունկցիոնալ հնարավորությունների, սոցիալ-հոգեբանական հարմարման, 

ինտելեկտուալ հնարավորությունների հետ, որոնց առանձնահատկությունների 

հետազոտոման արդյունքները ամփոփվում են հաջորդ ենթաբաժնում:  
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3.3 Հաջողակ գործարարի սոցիալ-հոգեբանական նկարագրի վերլուծությունը 

 

Անցումային հասարակությունը իր սոցիալ-հոգեբանական, քաղաքական, 

տնտեսական, բարոյամշակութային արժեքների փոփոխության, դրանց հետ կապված` 

կյանքի թանկացումների ու հասարակության ներսում տեղի ունեցող նորովի 

փոփոխությունների հետևանքով, նրանում ապրող գործարար անձանց կենսագոր-

ծունեության պայմանները դժվարանում են: Դժվարություններ են ստեղծվում նաև 

բիզնեսի բնագավառում: Այդպիսի պայմաններում մրցակցության դիմանալու, 

գործունեության մեջ հաջողություններ գրանցելու գործընթացը ուղիղ կախվածություն 

ունի գործարար անձի հոգեբանական կերտվածքից, մասնագիտական 

պատրաստության աստիճանից, անձնային որակների համապատասխան 

բնութագրերից: Մյուս կողմից` ինքնին փոխակերպվող հասարակությունը իր սոցիալ-

տնտեսական, քաղաքական, մշակութային արժեքների անկայունությամբ, գործարար 

անձանց համար հանդիսանում է բնական ընտրության միջավայր: ՈՒստի 

<<մարզավիճակում>> մնալը գործարար անձանց համար հանդիսանում է գոյատևման 

կենսական պահանջ:  

Սեփական բիզնեսի զարգացման, գործունեության արդյունավետության 

պահպանման և վերը նշված պահանջների բավարարումը պահանջում է գործարար 

անձի պատրաստվածության և բազային հոգեբանական համակարգերի ֆունկցիոնալ 

հնարավորությունների ադյունավետ ներդրման կարողունակություն, 

կազմակերպչական բարձր հնարավորություններ, ու սոցիալ-տնտեսական 

հարաբերությունների քաջատեղյակություն, ինչպես նաև բիզնեսում գոյություն ունեցող 

գրված ու չգրված օրենքների վարժ տիրապետման հնարավորություններ: Այս և բազում 

այլ անհրաժեշտ պայմանների առկայության դեպքում է, որ հնարավոր է բիզնեսում 

ապահովել կայուն հաջողություններ: ՈՒղղորդվելով բիզնես բնագավառի սոցիալ-

հոգեբանական պահանջներով ու ելնելով փոխակերպվող հասարակությունում 

բիզնեսմենի հաջողությունների ապահովման համար հիմք հանդիսացող 

հոգեբանական խորքային նախադրյալների ուսումնասիրման անհրաժեշտությունից, 

300 բիզնեսմենների հետ արված պիլոտաժ հարցման շնորհիվ բացահայտվել են 

հաջողակ բիզնեսմենի սոցիալ-հոգեբանական նկարագիրը: Հետազոտության 
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արդյունքների վերլուծության արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվել կառուցելու 

գործարար անձի անհրաժեշտ հոգեբանական նկարագիրը, որը սխեմատիկ կերպով 

արտահայտված է նկ. 1-ում: Հետազոտության արդյունքների վերլուծության 

արդյունքում ուրվագծվել է հարցվողների կողմից <<հաջողակ գործարարի>> 

ընդհանուր բնութագիրը ներկայացնող հոգեֆիզիոլոգիական 

առանձնահատկությունների համակարգը: Դրանք բնորոշում են գործարար անձի 

հիմնական բնութագիրը և դրսևորվում հետևյալ անձնային և կազմակերպչական 

սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունների ամբողջությամբ. 

ա/ հանդուգն գործելաոճի ու նրբանկատ, ստեղծարար որոշումների կայացման 

հեռանկարայնությամբ, պարտնյորների ու կոլեկտիվի անդամների նկատմամբ 

դրսևորող հանդուրժողականությամբ,  

բ/ իր գործի և կոլեկտիվի անդամների նկատմամբ բարձր նվիրվածությամբ. 

ապրումակցմամբ, հեղինակությամբ, շփվողականությամբ, անձնական խարիզմայով, 

նրբանկատությամբ, համբերատարությամբ, հանդուրժողականությամբ, արդարու-

թյամբ,  

գ/ խնդրահարույց իրավիճակներում ցուցաբերվող մտքի ճկունությամբ, 

ստեղծարարությամբ, աշխատասիրությամբ զսպվածությամբ, կամային որակների 

բարձր արտահայտվածությամբ,  

դ/ գործունեության ընթացքում գրանցած հաջողություններով, ձեռնարկության 

կայուն եկամուտների աճի ցուցանիշներով, կոլեկտիվի անդամների՝ նրանց խնդիրների 

լուծման, կոլեկտիվներում կոնֆլիկտների, արտառոց դեպքերի լուծման հնարամտու-

թյամբ, արդյունքների, եկամուտների բաշխման արդարությամբ, աշխատավարձերի 

վճարման, արձակուրդների ժամանակին տրամադրման վստահելիությամբ,  

ե/ ապագայի նկատմամբ ունեցած լավատեսությամբ, կոլեկտիվում մշակութային 

միջոցառումների, անձնական հավաքների կազմակերպման ավանդույթների 

ստեղծմամբ, խրախուսանքների կիրառման ու կոլեկտիվի անդամների նկատմամբ 

տարվող կադրային ճիշտ քաղաքականության կիրառման (աշխատակիցների 

ժամանակին առաջխաղացում, նրանց հնարավորություններին համապատասխան 

պաշտոնների առաջադրում և այլն) և այլն:  
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Նկ.1. Արդյունավետգործարարիսոցիալ-

հոգեբանականբնութագրիկառուցվածքայինբաղադրամասերիսխեմատիկպատկերը(ըս

տէքսպերտհարցումներիտվյալների) 

 

Նկարում պատկերված գործարար անձանց կոգնիտիվ հնարավորությունների, 

կամային հատկանիշների, սոցիալ-հոգեբանական, մասնագիտական առանձնահատ-

կությունների արտահայտվածությունն ու ըստ առաջնության գնահատման 

արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ.  

ա/ հարցվողնեը գործարարի հաջողության հասնելու անհրաժեշտ որակների մեջ 

կենտրոնական, առաջին տեղը, հատկացնում են նրանց կոգնիտիվ 

հնարավորություններին,  

բ/ երկրորդ տեղում նրանք կարևորում և նշանավորում են անձի կամային 

հատկանիշները,  

գ/ երրորդ տեղում կարևորում են գործարարի մասնագիտական որակները,  
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դ/ չորրորդ տեղում կարևորվել են գործարարների սոցիալ-հոգեբանական 

առանձնահատկությունները,  

ե/ հինգերորդ տեղում նրանք կարևորել են անձի սոցիալ-կազմակերպչական 

հատկանիշները:  

Գործարարների անձնային առանձնահատկությունների կարևորումը 

հարցվողներն արտահայտել են մինչև 15-րդ նշանակության տեղերը, սակայն 

աշխատանքի քննարկումը ավելորդ չծանրաբեռնելու նպատակով` ներկայացրել ենք 

արդյունքները արտահայտող առաջին հինգ տեղերի արտահայտվածության 

ցուցանիշները: 

Անշուշտ, այս սխեման քարացած չէ, սակայն հարցվողների անձնական փորձն ու 

բիզնեսում ունեցած նրանց աշխատանքային փորձը հուշում է նրանց պատասխանելու 

այն հարցին, թե ինչ առանձնահատկություններ, ինչ գործընթացներ են ընկած 

գործարարների հոգեկան ոլորտի խորքային նախադրյալների հիմքում: Մյուս կողմից` 

այն հանդիսանում է գործարար անձանց խորքային հնարավորությունների 

հետազոտման յուրօրինակ ճանապարհային քարտեզ:  

Այսպիսով, փոխակերպվող հասարակությունում գործարար անձանց 

հաջողությունները պայմանավորող գործոնների ու անձնային առանձնահատ-

կությունների ուսումնասիրմամբ որոշվել է գործարար անձի սոցիալ-հոգեբանական, 

կամային որակների, կոգնիտիվ գործընթացների ու անձի կազմակերպչական 

առանձնահատկությունների համակարգը, դրանց կարևորման ու կիրառման 

հերթականությունը, որպես գործարար անձի կոնցեպտուալ մոդել:  

 

 

 

 

3.4. 

Գործարարներիտագնապայնությանմակարդակիհետազոտմանարդյունքներիվերլուծու

թյունը 
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Անցումայինհասարակությունումգործարարմիջավայրըիրսոցիալ-հոգեբանական, 

տնտեսական, 

քաղաքականանկանխատեսելիզարգացումներովմիտվածէմշտականփոփոխության: 

Այդիսկպատճառովհատկապեսփոխակերպվողհասարակությունում, 

որտեղգոյությունունենբազմաթիվչնախատեսնվածանակնկալներ, 

սթրեսածինիրավիճակներ, մեծպատասխանատվություն, սխալների, 

բացթողումներիհամարօրենքովնախատեսվածպատժամիջոցներ, 

գործարարանձիքմշտապեսգտնվումենտագնապի ,սթրեսիվիճակում: 

Նմանպայմաններումգործարարանձիհոգեկանհավասարակշռությանպահպանման, 

դրականհույզերիկայունֆոնիապահովման, 

ընդհանուրաշխատունակությանապահովման մեխանիզմների ներգրավվման ու 

ակտիվացմանգործընթացներըվտանգվումեն [27]:  

Գործարարանձի, 

նրահաջողություններիհոգեֆիզիոլոգիականդետերմինանտներիբացահայտմանգործըն

թացըպահանջումէգործարարանձիհոգեկանոլորտիխորքայիննախադրյալներիգործառո

ւթայինհնարավորություններիուսումնասիրում: 

Քանզիգործարարմիջավայրումբարենպաստզարգացումներըպահանջումենանձիխորքա

յինհնարավորություններիամբողջականներդրում, 

գործունեությանպահանջներինհամապատասխանանձիհատուկորակներիմշտականմոբ

իլվիճակ [35]:  

Ժ.Թեյլորիանձիտագնապայնությանորոշմանմեթոդիօգնությամբուսումնասիրվելէգ

ործարարներիանձիտագնապայնությանարտահայտվածությանհինգաստիճաններիցուց

անիշները[114,էջ64-

66]:Անձիհուզականոլորտիուսումնասիրմանայդպիսիհնարավորությունըմեթոդիկարևո

րարժանիքներիցմեկնէևայնթույլէտալիսառանցհուզականոլորտիկոշտչափումների, 

ճշգրիտպատկերացումկազմելտագնապալիությանարտահայտվածությանբնութագրերի

վերաբերյալ:  

Նշենք, 

որհետազոտությանխմբերումընդգրկվածենեղելԵրևանիտարբերառևտրականկազմակե

րպությունների 300 գործարարանձիք, 
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որոնքմասնակցելենփոխակերպվողհասարակությունումգործարարանձանցգործունեու

թյանարդյունավետությանևգործարարանձանցակտիվությանվրաանդրադարձողգործոն

ներիազդեցությանսոցիալհոգեբանականհետևանքների, 

դրանցհոգեֆիզիոլոգիականառանձնահատկություններիբացահայտմանհետազոտական

աշխատանքներին: 

Նույնհամակազմիօգնությամբբացահայտվելեննաևփոխակերպվողհասարակությունում

հաջողակգործարարհամարվողգործարարներիսոցիալ-հոգեբանականնկարագիրը: 

Գործարարներիհաջողություններիհիմքումընկածհոգեբանականխորքայիննախադրյալն

երիուսումնասիրմանևդրանցգործառութայինհնարավորություններիբացահայտմաննպ

ատակով` որպեսհիմնականհետազոտականխումբ, 

ընդհանուրխմբիցառանձնացվելենկայունեկամուտներունեցող 90 

հաջողակգործարարների (45 կինև 45 տղամարդ): Մնացած 210 

գործարարներիցուցակիցպատահականկարգովնույնպեսընտրվելեն 45-

ականկինևտղամարդ, որպեսստուգիչխմբեր(ֆոն): 

Հետազոտականերկուխմբերիհետէլտարվելենանձիխորքայիննախադրյալներիֆունկցիո

նալհնարավորություններիհետազոտականաշխատանքներ: 

 

Աղ. 1Հետազոտվողխմբերումտագնապայնությանմակարդակիցուցանիշները` 

արտահայտված %-ներովևմարդկանցբացարձակքանակով 

Հետազոտ-

վող 

խմբեր 

Տագնապայնությանմակարդակիցուցանիշները 

ցածր 

միջին` 

ցածրի 

միտումով 

միջին` 

բարձրի 

միտումով 

բարձր 
շատ 

բարձր 

0-5 

միավոր 

6-15 

միավոր 

16-25 

միավոր 

26-40 

միավոր 

41-50 

միավոր 

% մ/բ/ք % մ/բ/ք % մ/բ/ք % 
մ/բ/

ք 
% 

մ/բ/

ք 

Հիմնական 3.3 3 56.7 51 34.4 31 5.6 5 - - 

Ստուգիչ - - 26.7 24 21 19 46.7 42 5.6 5 
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Հետազոտությանավարտիցհետոստուգիչևհիմնականխմբերիհետազոտությանարդ

յունքներըհամեմատվելենմիմյանցհետ: 

Հիմնականևստուգիչխմբերումընդգրկվածկանանցևտղամարդկանցհետազոտությանար

դյունքներիվերլուծություններըըստհետազոտվողհատկանիշների` 

ներկայացվումենհամապատասխանբաժիններում: 

Միջին տագնապայնության` բարձրի միտումով ցուցանիշը ստուգիչ խմբում 

կազմում է 21% կամ 19 մարդ, այնինչ` նույն ցուցանիշը հիմնական խմբում կազմում է 

34,4%, կամ 31 մարդ: Տագնապայնության բարձր մակարդակի ցուցանիշները նույնպես 

էապես տարբերվում են հիմնական խմբի ցուցանիշներից: Այսպես, ստուգիչ խմգում 

տագնապայնության բարձր և շատ բարձր ցուցանիշներում նկատվում է 

տագնապայնության շատ բարձրի ձգտման միտումը, որը կազմում է 5,6%կամ 5 մարդ, 

իսկ հիմնական խմբում այդ ցուցանիշը բացակայում է: Տագնապայնության ցածր և 

ցածրի միտումով ցուցանիշներում հետազոտության հիմնական խմբում գրանցվել է 

56,7%, կամ 51 մարդ: Նույն ցուցանիշները ստուգիչ խմբի անդամների մոտ կազմում է` 

26.7%, կամ 24 մարդ: Հիմնական խմբում ընդգրկված հետազոտվողների 

տագնապայնության ցածր արտահայտվածությունը պայմանավորված է նրանց 

անձնային առանձնահատկություններով, խառնվածքի տիպով, ինչպես նաև նրանց 

հոգեկան համակարգության ֆունկցիոնալ հնարավորություններով, ինչը հստակ երևում 

է դրանց չափումների ցուցանիշներում: Հետազոտվողներից միայն 3,3%-ի, կամ 3 

մարդու մոտ է գրանցվել տագնապալիության` ցածրմակարդակ: Ստուգիչ խմբում 

տագնապայնության շատ բարձր մակարդակը պայմանավորված է ինչպես անձնային 

հատկանիշներով,այնպես էլ գործունեության յուրահատուկ լարվածության, 

պատասխանատվության ու հավանական սպառնալիքների առկայությամբ, ինչը 

նույնպես արտահայտված է նրանց գործառութային հնարավորությունների 

ցուցանիշներում:  

Հաշվի առնելով հետազոտության համակազմի տարասեռ բնույթը, առանձնացրել 

ենք տագնապայնության արտահայտվածությունը հիմնական խմբում ինչպես կանանց, 

այնպես էլ տղամարդկանց մոտ նաև տագնապայնության ցուցանիշները ըստ սեռային 

առանձնահատկությունների: Այսպես` ինչպես ցույց են տալիս աղյուսակ 2-ի 

արդյունքները, հիմնական խմբի հետազոտվողների` ինչպես կանանց այնպես էլ 
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տղամարդկանց արդյունքները կենտրոնացած են հիմնականում տագնապայնության 

միջին՝ ցածրի միտումով և միջին՝ բարձրի միտումով սանդղակների վրա /կանանց մոտ` 

համապատասխանաբար՝55,6% և35,6 ընամենը՝91.2%,կամ41մարդ:Տղամարդկանց մոտ 

համապատասխանաբար՝ 55,6% և26,7 ընդամենը՝82,3.%, կամ 37 մարդ/:  

 

Աղյ. 2. Հետազոտվող հիմնական և ստուգիչ խմբերում կանանց և տղամարդկանց 

տագնապայնությանցուցանիշները` արտահայտված %-

ներովևմարդկանցբացարձակքանակով 

Եթե հաշվի առնենք նաև այն հանգամանքը, որ հիմնական խմբում արդյունքների 

ճնշող ցուցանիշները և տղամարդկանց և կանանց մոտ տագնապայնությունը 6-15 

Հետազոտ-

վող 

խմբեր 

Տագնապայնությանմակարդակիցուցանիշները 

ցածր 

միջին` 

ցածրի 

միտումով 

միջին` 

բարձրի 

միտումով 

բարձր շատբարձր 

0-5 

միավոր 

6-15 

միավոր 

16-25 

միավոր 

26-40 

միավոր 

41-50 

միավոր 

% մ/բ/ք % մ/բ/ք % % մ/բ/ք % մ/բ/ք % 

Հ
ի
մ
ն
ա
կ
ն
 

կ
ա
ն
ա
յք

 

- - 55.6 25 35.6 16 8.8 4 - - 

տ
ղ
ա

-

մ
ա
ր
դ
ի
կ

 

11.

1 
5 55,6 25 26.7 12 6.7 3 - - 

Ս
տ
ո
ւգ
ի
չ 

կ
ա
ն
ա
յք

 

- - 8,9 4 24.4 11 57.8 26 8,9 4 

տ
ղ
ա

-

մ
ա
ր
դ
ի
կ

 

- - 42.2 19 20 9 28.9 13 8.9 4 
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միավորի միջին ցածրի միտումով է արտահայտվում ապա միանշանակ այդ 

հանգամանքը խոսում է այն մասին, որ հաջողակ գործարարների կայուն ֆինանսներն 

ու եկամուտների անընդհատությունը պայմանավորված է նրանց անձնային 

առանձահատկություններով: Մյուս կողմից` դա հիմնավորվում է նաև Ջ. Թեյլորի 

աշխատություններում [148]: 

Ստուգիչ խմբի տագնապայնության բարձր ցուցանիշները, որոնք խմբավորված են 

աղյուսակի համեմատած աջ կողմում (կանանց մոտ` 91.1%, կամ 41 մարդ, միջին 

ցածրի՝8,,9%և միջին՝ բարձրի միտումով՝ 24,4%, բարձր՝ 57,8շատ բարձր` 6,7%-

իմակարդակներում: Տղամարդկանց մոտ համապատասխանաբար դրանք կազմում 

են՝միջինցածրի՝42,2%, միջին բարձրի միտումվ՝ 20%, բարձր՝ 28,9%,և8.9% շատ 

բարձրի մակարդակներում), կապված են հետազոտվողների անձնային 

տագնապալիության և գործունեության դժվարությունների, սոցիալ-տնտեսական, 

կազմակերպչական հիմնախնդիրների հետ: Անշուշտ` դրանք կապված են միևնույն 

ժամանակ գործարարների անհատական առանձնահատկությունների հետ: Դա 

բացատրվում է մի կողմից առանձին անձանց (հիմնականում կանանց) առավել 

հուզականությամբ, ինչպես նաև տպավորվողականությամբ, մյուս կողմից բացասական 

գործոնների նկատմամբ ցածր արգելքադիմացկունությամբ (толерантность):  

Այսպիսով, ստուգիչ խմբում բարձր տագնապայնության ցուցանիշներն ավելի մեծ 

տոկոս են կազմում, քան հիմնական խմբում: Տագնապի, անհանգստության վիճակը 

երբեմն անվանում են տագնապայնության, տագնապալի սպասման վիճակ և 

գնահատում որպես <<վտանգի նկատմամբ հուզական հակազդման>> անձնային 

հատկություններից մեկը [27]: Միևնույն ժամանակ, ստուգիչ խմբի կանանց և 

տղամարդկանց տագնապայնության բարձր մակարդակը հանդիսանում է 

գործարարների համար ուղեկցող հուզական ֆոն, որը մշտական լարվածության, 

անհարմարվողականության ու գործունեության վրա կենտրոնանալու 

դժվարություններ է ստեղծում: Կարելի է ենթադրել նաև, որ հիմնական խմբի 

գործարարների մոտ տագնապալիության ցածր մակարդակի արտահայտվածությունը 

պայմանավորված է նրանց ներքին ինքնակառավարման, կամային մոբիլիզացման, 

ստեղծարարությամբ ու հնարամտությամբ օժտվածության ինչպես նաև նրանց 



 

98 

   

խորքային հնարավորությունների գործառութային վիճակների, աշխատունակության 

մոբիլիզացման կարողությունների, դրանց ֆունկցիոնալ արտահայտվածության 

աստիճանով:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. 

Գործարարներիսթրեսայինիրավիճակումնյարդահոգեկանկայունությանևանհարմարող

ականությանռիսկիհետազոտմանարդյունքները  

 

Անցումային հասարակությանսոցիալ-

տնտեսականանկայունպայմաններումգործարարիակտիվության, 

նրաֆինանսականուտնտեսականկայունությանուդրանցշնորհիվշահույթիավելացման, 
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հաջողություններիապահովմանպայմաններիցմեկըհանդիսանումէսթրեսորներինկատմ

ամբնրանյարդայինհամակարգի, 

ինչպեսնաևհոգեկանոլորտիգործառութայինկայունությունը: 

Տևականժամանակամիջոցումլարվածաշխատանքիկազմակերպումըհանգեցնումէգործ

արարիօրգանիզմիպահեստայինհնարավորություններիաստիճանականսպառման[69]: 

Այդգործընթացըզուգակցվումէնաևհոգեկանգործառույթներիհամագործակցությանանհ

ամաձայնությամբ, 

որումտեղիենունենումօրգանիզմիընդհանուրանհարմարվողականությանհոգեմարմնա

կանանցանկալիտեղաշարժեր: 

Ուստինպատակահարմարենքգտելուսումնասիրելնաևփոխակերպվողհասարակության

պայմաններումհաջողակգործարարիանձինյարդահոգեկանկայունությանառանձնահա

տկություններըևանհարմարվողականությանռիսկիաստիճանը:  

Հետազոտականաշխատանքներըիրականացվելենստուգիչևհիմնականխմբերումըն

դգրկվածգործարարանձանցհետ: 

Հետազոտությանարդյունքներիվերլուծությունըցույցէտալիս, 

որընդհանուրառմամբստուգիչխմբիճնշողմեծամասնությանմոտդիտարկվումէհոգեկան

անկայունություն /տե՛սաղյուսակ 3/:  

Այսպես` ըստթեստիպահանջների, 

գոյությունունիբալայինսանդղակներիսահմաններ, 

որոնքցույցենտալիսհոգեկանկայունությաննորմայի, 

միջինկայունությանևանկայունությանմակարդակները: 

Ստուգիչխմբումդրանքարտահայտվումենհետևյալկերպ. Հետազոտվողների 21.1%-ը, 

կամ 19 մարդցուցադրելէհոգեկանանկայունություն, 

որըհամապատասխանումէսանդղակի 18-32 միավորներիսահմաններին: 

Դանշանակումէ, որայսպիսիանձիքաչքիենընկնումիրենցհուզականմեծլարվածությամբ, 

ինքնակառավարմանցածրկարողություններովհուզականմեծլարվածությամբ, 

ինքնակառավարմանցածրկարողություններով, սթրեսգործոններինկատմամբխոցելիեն, 

օժտվածենհոգեկանոլորտիցածրաշխատունակությամբևայլն: Ստուգիչխմբի 71.1%-ը, 

կամ 64 մարդցուցադրելենմիջինկայունությանմակարդակ(14-17 
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բալերիսահմաններում):Եթե հաշվի առնենք, որ այդ ցուցանիշները աճի միտում ունեն 

դեպի անկայունության մակարդակի սանդղակին, ապա այդ ցուցանիշը համարվում է 

հոգեկան անկայունության, հուզական վիճակների անկառավարելիության 

ցուցանիշներ: Հետազոտվողների 7.8%-ը, կամ 7 անձիք միայն ունեն նորմայի 

շրջանակներում դրսևորվող հոգեկան կայունություն: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյ.

3 

Սթրեսիպայմաններումնյարդահոգեկանկայունությանևդեզադապտացիայիռիսկիհետա

զոտությանարդյունքները`%-ներովևմարդկանցբացարձակքանակով 

Հիմնական խմբում ընդգրկված գործարարներից 45,6.%-ի, կամ 41 մարդ 

ցուցադրել են հոգեկան կայունության նորմայի մակարդակում արդյունքներ: 40 %, կամ 

36 գործարարներ ցուցադրել են միջին կայունության մակարդակ: Ինչպես երևում է 

աղյուսակի արդյունքներից` հիմնական խմբի ցուցանիշները կենտրոնացած են 

աղյուսակի ձախ մասում: Այսինքն` դա նշանակում է, որ խմբի ընդհանուր 

արդյունքների զարգացման միտումները ուղղված են դեպի հոգեկան կայունության 

նորմայի սանդղակը, որի ընդհանուր արդյունքների գումարը կազմում է 85.6%, կամ, 77 

մարդ: Չնայած, որ հիմնական խմբից 14.4%, կամ 13 մարդ ցուցադրել է հոգեկան 

անկայունություն, այնուամենայնիվ դա 90 մարդուց բաղկացած խմբի համար մեծ որակ 

չի կազմում, քանի որ ըստ թեստի մշակման պահանջների ձախից աջ արդյունքների 

Հետազոտվող 

խմբեր 

Նյարդահոգեկանկայունությանցուցանիշները 

կայունություն 
միջինկայունությ

ուն 
անկայունություն 

0-13 

միավոր 

14-17 

միավոր 

18-32 

միավոր 

% մ/բ/ք % մ/բ/ք % մ/բ/ք 

Հիմնական 45.6 41 40 36 14.4 13 

Ստուգիչ 7.8 7 71.1 64 21.1 19 
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նվազման միտումը խոսում է խմբի հոգեկան կայունության դրական բնութագրերի 

մասին:  

 

Աղյ.4.Հետազոտությանտարբերխմբերումընդգրկվածկանանցևտղամարդկանցնյարդահ

ոգեկանկայունությանևդեզադապտացիայիռիսկիարտահայտվածությանարդյունքները` 

%-ներովևմարդկանցբացարձակքանակով 

Ըստ աղյուսակ4-ի տվյալների, հետազոտվողների սեռային և տարիքային 

առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ նյարդահոգեկան կայունության 

ցուցանիշները արտահայտված են հետևյալ կերպ:Հիմնական խմբում կանանց 

նյարդահոգեկան կայունության գերակշռող մեծամասնության ցուցանիշները գտնվում 

են սանդղակի միջինցածր կայունության միտումով սահմանում և կազմում է 

հետազոտվողների 51,1%, կամ 23 մարդ, 37.8%, կամ 17 կանայք ունեն միջին` բարձրի 

միտումով նյարդահոգեկան կայունություն (0-13 միավորի սահմանում): Այս 

Հետազոտվող 

տարիքային 

խմբեր 

Նյարդահոգեկան կայունության ցուցանիշները 

կայունություն 
միջին 

կայունություն 
անկայունություն 

0-13 

միավոր 

14-17 

միավոր 

18-32 

միավոր 

% մ/բ/ք % մ/բ/ք % մ/բ/ք 

Հ
ի
մ
ն
ա
կ
ա
ն
 խ
ո
ւմ
բ 

կ
ա
ն
ա
յք

 

37.8 17 51.1 23 11.1 5 

տ
ղ
ա

-

մ
ա
ր
դ
ի
կ

 

53.3 24 28.9 13 17.8 8 

Ս
տ
ո
ւգ
ի
չ 
խ
ո
ւմ
բ 

կ
ա
ն
ա
յք

 

4.4 2 77.8 35 17.8 8 

տ
ղ
ա

-

մ
ա
ր
դ
ի
կ

 

11.1 5 64.4 29 24.4 11 
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ցուցանիշները համարվում են բավարար ցուցանիշներ, քանի որ ինչպես քանակական, 

այնպես էլ տոկոսային արտահայտվածությամբ գտնվում են սանդղակի կենտրոնական 

մասում, նվազման միտումով(ընդհանուր առմամբ այն կազմում է 88,9 1կամ 40մարդ): 

Հիմնական խմբի տղամարդկանց մոտ արդյունքները անհամեմատ բարենպաստ 

են, քանի, որ նրանցից 53,3%, կամ 24 մարդ հանդես են եկել 0-13 միավորի 

սանդղակում, ինչը նշանակում է նյարդահոգեկան կայունության բարձր 

մակարդակ:Հիմնական խմբի տղամարդկանցից 28,9% կամ 13 մարդ հանդես են եկել 

նյարդահոգեկան կայունության միջին մակարդակում, անկայունության՝ 17,8%-միայն: 

Ստուգիչ խմբում ինչպես կանաց, այնպես էլ տղամարդկանց ցուցանիշները 

կենտրոնացած են աղյուսակի աջ կողմում: Կանանց միջին և անկայունության ձգտող 

ցուցանիշը կազմում է 77,8% միջին և 17,8%անկայունության 

մակարդակում:Տղամարդկանց ստուգիչ խմբում համապատասխանաբար այդ 

ցուցանիշները հետևյալն են. 64,4% միջին կայունության և 24,4% անկայունության 

մակարդակում: 

ԸստԱ. Ի. Զախարովի, <<...շարունակական (քրոնիկ) 

հոգեկանլարվածությանհետևանքովամրակայվումենառաջացողապրումներըևդժվարան

ումնյարդահոգեկանուժերիհետագավերականգնումը: 

Միաժամանակնվազումէսթրեսային 

գործոններիշարունակվողներգործությաննկատմամբանձիհոգեկանկայունությունը), 

աճումենանհանգստությունըևհուզականանկայունությունը, իհայտեն 

գալիսկամուժգնանումենվեգետոանոթայինևմարմնականհամակարգերի 

գործառութայինխանգարումները, 

ընկնումէօրգանիզմիընդհանուրդիմացկունությունըևդիմադրողականությունը>> [81]: 

Անձնայինառանձնահատկություններիուսումնասիրումըցույցէտվել, 

որկանանցմոտտագնապալիություննունեյրոտիզմըավելիբարձրեն, 

բայցնրանցմոտավելիլավէզարգացածնաևտագնապըճնշելուընդունակությունը: 

Հիմնականխմբիկանանցմեծամասնությանմոտարտահայտվածնյարդահոգեկանանկայո

ւնությունըպայմանավորվածէգործունեությանըբնորոշարտակարգ 

գործոններիազդեցությամբ: Նույնըկարելիէասելնաևտղամարդկանցխմբիվերաբերյալ. 
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հիմնականխմբումնյարդահոգեկանանկայունությունը 

գերակշռողէստուգիչխմբումստացվածցուցանիշներիհամեմատ: 

Այսպիսով, խնդրահարույցիրավիճակներումհարմարման 

գործընթացնընդգրկումէանձի գործառնությանթե՛կենսաբանական, 

թե՛հոգեբանականևթե՛սոցիալականոլորտները:: Հարմարման 

գործընթացիհամարմոբիլիզացվումենօրգանիզմիպահեստայինհնարավորությունները, 

որոնքանբարենպաստպայմաններիշարունակականության, 

տևականությանդեպքումհանգեցնումենէներգետիկպաշարներիսպառմանևօրգանիզմիհյ

ուծման, որըիրհոգե ֆիզիոլոգիականբոլորբնութագրերով, համապատասխանումէՀ. 

Սելյեի` սթրեսիդրսևորմաներրորդ` սպառմանփուլին [121]:  

 

3.6. Գործարարանձանցզգայաշարժական, 

կամայինմոբիլիզացմանհնարավորություններիհետազոտումը (գրաֆիկական 

տեպպինգթեստ, ըստԵ.Պ.Իլյինի)[16,էջ220-221](հավելված4) 

 

Գործարարանձանցզգայաշարժական, կամայինմոբիլիզացման 

հնարավորություններիհետազոտումը, դիտարկվել է 

որպեսգործառութայինհնարավորություններիուսումնասիրություններ: Դրանք 

իրականացվել են Ե.Իլյինի կողմից առաջադրված գրաֆիկական տեպինգ-տեստի 

կիրառման օգնությամբ[16,էջ220-221](հավելված4):Մեթոդի կիրառման միջոցով 

բացահայտվումէհետազոտվողիներքինֆունկցիոնալմոբիլիզացմանընդունակությունը` 

շարժումներիմաքսիմալհաճախության, գործողության կատարման վրա 

կենտրոնացման, կամայինմոբիլիզացմանհնարավորությունների,հոգեկան 

աշխատունակության և հուսալիության առանձնահատկություններըորոնք, 

իրադրականտեսանկյունից, պայմանավորվածենգործարարի ֆունկցիոնալ 

վիճակով[3]։Հետազոտություննիրականացվելէ 3 փորձով։Ինչպես արդեն նշվեիէ 2-րդ 

գլխում, ըստ մեթոդի պահանջների`գծանշումներիմաքսիմալտեմպիաճըդոնային 

տվյալների նկատմամբ 3-5% ևավելիքանակիդեպքում, 

հանդիսանումԷֆունկցիոնալվիճակիևսթրեսայինիրադրությունումինքնակառավարման
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օպտիմալմակարդակիցուցանիշ, 5-7% անկումըսթրեսայինգրգռվածությանցուցանիշէ, 

8-10% ևավելիանկումը` 

խոսումէսթրեսայինարգելակմանաստիճանիմասին։Տարբերպայմաններումշարժումներ

իտեմպիարագացումըցույցէտալիսնյարդահոգեկանլարվածությանաճը (կամդրական, 

կամբացասականուղղությամբ)[16,էջ220-221]։ 

Նպատակունենալովբացահայտելնյարդահոգեկանլարվածությանպայմաններումգ

ործարարանձանցշաժունության, ներքինհնարավորություններիմոբիլիզացման, 

ռիսկիուինքնավերահսկմանհնարավորությունները` 

իրականացրելենքհետազոտականցուցանիշներիփոխադարձհամեմատում 

(աղյուսակ5)։Պարզշարժողական գործողություններիիրականացմանժամանակ, 

առաջին<<ստուգարքային>>սերիայում, (երբհետազոտվողխմբերիանդամներըպետքէ 

գծայիննշաններիձևովներկայացնեինհատուկվանդակավորթղթիէջիվրա) 

հիմնականխմբիմասնակիցներիմիջինտվյալներըակնառուտարբերվումենստուգիչխմբի

ցուցանիշներից, 

չնայածորհիմնականխմբիկանանցմոտհամեմատածայդտարբերությունընշանակալիչէ: 

Փորձիցփորձդժվարացողառաջադրանքների 

իրականացմանպայմաններումարժեքայինտարբերություններիցուցանիշներնէլհենցար

տահայտումենգործարարինյարդահոգեկանլարվածությանդինամիկան: 

Արդյունքներիվերլուծությունըցույցէտալիս, 

որգործարարանձանցֆունկցիոնալպատրաստականություննառավելզարգացածէհիմնա

կանխմբումընդգրկվածգործարարներիմոտ, 

իսկկարճաժամկետգործողությանազդեցությամբնյարդա-հոգեկանաշխատունակության, 

ինչպեսնաևկրկնակիգործողությաննկատմամբկայունհոգեվիճակիպահպանմանտեսան

կյունից՝առավելությունըկանանցկողմնէ: 

Հիմնականխմբիտղամարդկանցառաջին<<ստուգարքային>> 

գծանշաններիթիվըկազմումէ 31  0.5, սխալներիթիվը` 12  0.3, 

մինչդեռստուգիչխմբիկանանցմոտհամեմատածմյուսխմբերիհետ, ամենափոքրնէ, 

որըկազմումէ 24  2.2 (P>0.05), իսկսխալները` ամենաշատը 19  3.1 (P<0.001): 
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Ստուգիչխմբիտղամարդկանցմոտ գրաֆիկականտեպինգ-

թեստիմիջինցուցանիշըկազմումէ 26  1.4 (P>0.05), 

սխալներիթիվըհամեմատածնույնխմբիկանանցցուցանիշներիհետ, 

փոքրէմոտավորապես 4-ով, 

սակայնհիմնականխմբիտղամարդկանցհամեմատբավականինլավարդյունքէ (3-

ովավել): Հիմնականխմբիհետազոտվողկանանցշրջանում գծանշաններիթիվըկազմումէ 

29  0.5 (P<0.05), ինչխոսք,տղամարդկանցհամեմատտարբերությունըմեծչէ, 

սակայնսխալներըանհամեմատշատեն (15  2.6): 

. 

Շարժողական 

ակտիվության 

ցուցանիշները  

(տեպ-թեստով) 

Չափումների միջին արդյունքների ցուցանիշները 

Հիմնական խումբ Ստուգիչ խումբ 

կանայք տղ.-իկ P կանայք տղ.-իկ P 

Շարժ. ակտ.  

տեպ-թեստով 
29±0.5 31±0.6 < 0.05 24±2.3 26±1.4 > 0.05 

Սխալները 15±2.6 12±0.3 > 0.05 19±3.1 15±4.4 < 0.001 

1-ին սերիա 45±4.4 48±0.7 < 0.001 40±1.3 42±2.4 < 0.001 

Սխալները 32±3.1 28±0.6 < 0.01 34±0.8 31±4.2 < 0.001 

2-րդ սերիա 52±1.3 53±0.8 < 0.001 42±2.4 47±2.1 < 0.001 

Սխալները 36±1.1 33±0.7 < 0.001 40±1.6 38±1.4 < 0.001 

3-րդ սերիա 49±4.6 56±0.9 < 0.001 40±3.3 44±4.6 < 0.001 

Սխալները 37±5.4 25±0.9 < 0.001 37±3.5 40±1.2 < 0.001 

 

Աղյ. 5Հետազոտվող խմբերի զգայաշարժական հակազդումների, մոբիլիզացիոն 

կարողությունների ցուցանիշները 

 

Առաջինստուգարքայինսերիայումխմբերիմիջևտարբերություններըառանձնապեսմ

եծչեն, սակայնայստեղաչքիէընկնումսխալներիառատությունը: 

Հիմնականխմբիտղամարդկանցկատարածսխալները (28  0.6) 
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համեմատածնույնխմբիկանանց, 

ինչպեսնաևընդհանրապեսստուգիչխմբիբոլորիթույլտրվածսխալների, 

որըհամապատասխանաբարկազմումէ 34  0.8 (P<0.01), 31  4.2 (P<0.01), 32  3.1 

(P<0.01) անհամեմատփոքրէ:: 

Երկրորդսերիայում, 

երբանհրաժեշտէէլավելիարագացնելառաջադրանքիիրականացմանտեմպը, 

ամենաբարձրցուցանիշները դրսևորվելենհիմնականխմբիհետազոտվողներիմոտ, 

չնայած, որկանանցսխալներիարտահայտվածությունըզգալիէ: 

Սաբացատրվումէկանանցհուզականությամբունրանցներքինկոնտրոլիընդհանրականբն

ութագրով, 

քանիորտղամարդիկկոնկրետհանձնարարականներիդեպքումկարողանումենանհամեմ

ատարդյունավետկենտրոնանալ, քանկանայք: 

Տարբերվումեննաևմտավորգործողություններիկատարմանսխեմատիկմոդելներկառուց

ելուուղղվածությամբ: Կանայքհակվածենգործողությունըտեսնելմասնավորդետալների, 

դրանցկիրառականությանուիրենցհամարկոնկրետպահինհետաքրքրելուհանգամանքով

: Սակայնայստարբերությունըկարելիէդիտարկելորպեսմիտում, 

քանիորհավաստիության գնահատմանդեպքում /P>0.05, 

հիմնականխմբիտղամարդկանցսխալներըկազմումեն 36  1.1 (P<0.01) ): 

Սաէլմենքկարողենքմեկնաբանելայնհանգամանքով, 

որտղամարդիկանհամեմատհակվածենռիսկի (հանդգնության), արկածախնդրության: 

Միհանգամանքևս` 

փոխակերպվողհասարակությունումանկայունուանկանոնփոփոխություններիպայմանն

երումհաջողությունէունենումնա, 

ովկարողանումէժամանակինմոբիլիզանալուվճռականորոշումներիրականացնել, 

թեկուզևվտանգավոր: Երկրորդ սերիայում իրականացվող գործողությունների 

ցուցանիշները ըստ տեստի պահանջների արժևորվում է նաև նրանով, որ 

հնարավորություն է ընձեռնվում գնահատելու հետազոտվողների ,,ազարտի,, մեջ 

ներգրավվելու հակումը: Քանզի զգուշավոր մարդիկ ցուցադրած առավելագույն 

արդյունքի պահպանման համար թեկուզ և ձգտում են ավելացնել, սակայն ձեռք բերածը 

սովորաբար նրանք գնահատում են որպես նվաճում: Իրադրության փոփոխության 
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դեպքում նրանք ձեռնպահ են մնում ռիսկային գործողություններից, ինկատի ունենալով 

սեփական հնարավորությունների ,,սահմանը,,: Երկրորդ սերիայում նրանք գնալով 

ռիսկի, այսինքն որպեսզի չթուլացնեն գործողությունների տեմպն ու հանկարծ ձեռքի 

դաստակի հոգնածության ու ժամանակի դեֆիցիտի պատճառով չավելացնեն 

հավանաբար թույլ տրվող սխալների քանակը: Այսպիսի մարդիկ սովորաբար մի 

անգամ ձեռնարկում, հաջողությունների հասնելու դեպքում  այն փայփայանթով 

պահպանում են, մինչև հաջորդ ցանկալի առիթը: Այդ իսկ պատճառով ստուգողական 

խմբում այս փորձի արդյունքներում նկատվում է ժամանակավոր արդյունք: Որովհետև 

ինչպես ցույց է տալիս հետազոտության հետագա ընթացքը, ,,հարկադրաբար,, 

իրականացնելով փորձի պահանջները, նրանք փորձից փորձ ավելացնում են թույլ 

տրվող սխալները:  

Երրորդսերիայումխմբերինառաջարկվումէրհնարավորությանսահմաններումչիջե

ցնելառաջադրանքիկատարմանտեմպը, բացևբարելավել գործողություններիորակը: 

Արդյունքումստացվելէհետևյալպատկերը. 

Հիմնականխմբումընդգրկվածտղամարդիկսխալներիթիվը 32-իցիջեցրելեն 25, 

նույնիսկնրանցմոտավելացելէ գրաֆիկականշարժողական գործողություններիքանակը 

(53-ից 56): 

Հետազոտությանհիմնականտվյալներնստանալուցհետոհամեմատվողխմբերիմիջևհնար

ավորդարձավկատարելուլրացուցիչվերլուծություն: 

Մասնավորապեսքննարկելենայնպիսիցուցանիշներ, ինչպիսիքենշարժողական 

գործողություններումինքնուրույնմոբիլիզացմանհնարավորությունները, 

գործողություններիկատարմանինտենսիվությունը, 

միևնույնժամանակպահպանելովառաջադրանքիաճիտեմպը, 

իրականացնել՝ինքավերահսկողություն: Առանձինվերլուծվելեննաևայնպիսիորակներ, 

ինչպիսիքենզգուշավորությունը, անհաջողությաննկատմամբվախը: 

Ինչպեսարդեննշվելէ, երրորդսերիայիշարժողական 

գործողություններումպահանջվումէր գործելնույնառավելագույնտեմպով, 

ինչպեսևերկրորդսերիայում, բայցհնարավորինչափսխալներիցզերծմնալ, 

քանիորյուրաքանչյուր<<սխալ>> 

գործողությանհամարցուցադրածարդյունքիցիջեցվումէ<<2 միավոր>>: 
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Ինքնուրույնմոբիլիզացմանընդունակությունը գնահատվելէ 

գծանշումներիերկրորդսերիայիարդյունքներիաճիհիմանվրա: 

Արդյունքներիելակետըհամարվումէառաջինփորձիարդյունքները, 

որոնցհետևհամեմատվումենմնացածարդյունքները:  

Արդյունքներիհամեմատությունիցկարելիէհանգելայնեզրակացության, 

որտարբերություններըմեծչեն: Միևնույնժամանակ, ինչպեսերևումէաղ. 5-ի 

արդյունքների վերլուծությունից, 

համեմատածհիմնականխմբիտղամարդկանցարդյունքներիհետ, 

հետազոտվողխմբերումշարժողականակտիվությանառանձինցուցանիշներիմեծացումըո

րակչիկազմում, բացիայդ` ստուգիչխմբի, 

ինչպեսնաևհիմնականխմբիկանանցմոտցուցադրածառանձինարդյունքներըկապվածեն

մեծթվովսխալներիհետ:  

Հետազոտվողխմբերումսեփական 

գործողություններիվերահսկմանընդունակությունըկոնկրետ գործողություններում 

գնահատվելէհետազոտությաներրորդփորձիընթացքում, որտեղայդցուցանիշը 

գտնվումէբարձրմակարդակում՝հատկապեսհիմնականխմբիմասնակիցներիմոտ: 

Արդյունքներիցածրցուցանիշէգրանցվելստուգիչխմբիմասնակիցներիմոտ, 

հատկապեսկանանցշրջանում:  

Ավելիբարդառաջադրանքումհիմնականխմբիանդամներըիջեցրելենկատարվածսխ

ալներիթիվը 33-իցմինչև 25, այսինքն 24.2%: 

Ստուգիչխմբիկանանցմոտսխալներիթիվըիջնելուփոխարենավելացելէ 17.5%-ով, 

տղամարդկանցմոտ` 13%: Հիմնականխմբիկանանցմոտայնկազմումէ 1% (36  1.1 

երկրորդսերիայումև 37  5.4 երրորդսերիայում): Կարծումենք, 

որայստեղլրացուցիչմեկնաբանությանկարիքկա: 

Հիմնականխմբիտղամարդիկհրահանգստանալովինչքանհնարավորէ գործելարագ, 

բայցանսխալ, իրենցմեջուժ գտանավելացնելուշարժողական գործողություններիտեմպը: 

Նրանցարդյունքներըերկրորդսերիայումհավաստիորենաճելեն 53  0.8-իցմինչև 56  

0.9 (P<0.001): 

Կապված ստեղծված իրավիճակի պահանջներից, եթեգործարարները 

չդիմենռիսկի, 
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չունենանհանդգնությանուոչստանդարտորոշումներիկայացմանընդունակություններու

<<խելագար>>որոշումներչիրականացնեն, հաջոջություններչենունենա: 

Դամիևնույնժամանակնրանցանձիհամարբնութագրականնկարագիրէ: 

Նրանքգործունեությանմեջհանդեսենգալիսորպեսզարմանահրաշներ 

(чудаки),սրանումէայդմարդկանցառավելությունը, 

որըհոգեբանականտեսանկյունիցմեկնաբանվումէորպեսանձիխորքայինհնարավորությ

ուններիօպտիմալօգտագործմանկարողունակություն, 

որըհանդիսանումէօժտվածությանարդյունք:Այս հանգամանքը պայմանավորված է 

հիմնական խմբում ընդգրկված գործարարների անհատական 

առանձնահատկություններով, նրանց ստեղծարարությամբ ու մեծ փորձով:  

Նույնհրահանգիդեպքումկանանցխմբում` 

դիտարկվումէարդյունքներիհետևյալպատկերը. 52  1.3 - իցմինչև 49  4.6 (P<0.01), 

ստուգիչխմբիտղամարդկանցմոտ 47  2.1-իցիջելէ 44  4.6 (P<0.01), կանանցմոտ` 42  

2.4 -իցիջեցրելեն 40  4.1: 

Չնայածստուգիչխմբումնույնպեսառկաենորոշհաջողություններ, սակայննրանցմոտ 

գերակշռումէզգուշավորությանտակտիկան, 

քանիորարդյունքներիպահպանմանհաշվիննրանցմոտկատարվածսխալներնէլմեծեն: 

   

Այսպիսով, կարելիէեզրակացնել, որհիմնականխմբիհետազոտվողներըիրենց 

գործողություններիկարգավորմանընդունակությամբաչքիենընկնում, ինչպեսպարզ, 

այնպեսէլբարդկոորդինացիոնշարժողականհնարավորություններովցուցադրումենլավա

գույնարդյունքներ: 

Միևնույնժամանակնրանքոչմիայնբարելավումենիրենցորակականցուցանիշները, 

այլևավելիմեծացնումաշխատանքիտեմպը: <<Վտանգի>>դեպքում, 

երբյուրաքանչյուրկատարվածսխալիհամարնրանցիցպակասեցվումէ 2 միավոր, 

շարժողական 

գործողություններիառավելագույնտեմպիբարձրացմանհամարնրանքօգտվումենիրենցպ

ահեստայինհնարավորություններից: 

Փոխակերպվող հասարակության պայմաններում բիզնեսի աճի, 

հաջողությունների ապահովման համար գործարար անձը մշտապես գտնվում է 
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որոնումների, ակտիվ համագործակցության, հակամարտությունների ու նորանոր 

ծրագրերի մշակման, դրանց իրականացման փնտրտուքի մեջ: Գործունեությանը 

բնորոշ լարվածությունը, սթրեսային իրադրությունները նրանից պահանջում են 

առանձնահատուկ ինքնակառավարման, <<մշտապես իրեն լավ մարզավիճակում>> 

պահելու կարողունակություններ: Այդ իսկ պատճառով թվարկած հատկանիշները 

գործարարի համար հանդիսանում են հենքային հոգեբանական բաղադրամասեր: 

Դրանց արտահայտվածությունն ու կիրառման հնարավորությունների առանձնահատ-

կությունների ուսումնասիրումը մեր հետազոտություններում հանդիսանում է 

գործարար անձանց խորքային հնարավորությունների ճանաչման կարևոր 

հանգամանք:Տեպինգ թեստի արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այդ 

ամենը պայմանավորված է նաև գործարարների կողմից առաջադրանքի կատարման 

նկատմամբ հաղթակակթվ դուրս գալու, հաջողությամբ լուծելու նպատակադրմամբ և 

դրա նկատմամբ նրանցունեցած դրական դիրքորոշումներով:  

Մերկարծիքով, տեպինգ թեստի իրականացման ողջ ընթացքը 

միաժամանակկարողէ հանդիսանալ գործարար հարաբերություններում լարված, 

ճշգրտությունպահանջողմտավորևֆիզիկականգործողություններիկոորդինացման, 

ժամանակիմեջտեղավորվելուկամայինկարգավորմանգործընթացների 

մոդելավորում։Վերջինսհիմնավորումենքայնփաստով, որ գործարար անձի 

գործողություններըպահանջումեն միաժամանակև՛անսխալ, 

արդյունավետաշխատանքի իրականացում, և՛ժամանակիխնայողություն, որը 

վերահսկվում և իրականացվում է կենտրոնացած, մշտապես վերահսկվող 

ուշադրությամբ:  

Այսպիսով, ամփոփելով հետազոտության աոդյունքները կարող ենք պնդել, որ 

փոխակերպված հասարակությունում արդյունավետ գործարարների իրադրային 

կողմնորոշման և օպտիմալ վճիռների կայացման կարողությունների դրսևորման 

կարևորագույն հոգեբանական նախադրյալներից են հանդիսանում գործողությունների 

օպերատիվ ծրագրավորման և գգայաշարժողական ակտերի կամային կագավորման 

ունակությունները։ Ոչ սանդարտ, արտակարգ իրավիճակներում ճշգրիտ վճիռների 

կայացման, լարված, պատասխանատու իրադրություններում օպերատիվ ծրագրերի 

կառուցման, ինչպես նաև մտավոր գործընթացների արագության (հատկապես 
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ընկալման և տրամաբանական) ապահովման համար, այս որակները կարող են 

հոգեբանական լուրջ նախադրյալներ հանդիսանալ օպերատիվ գոոծողությունների 

արդյունավետ կառավարման և նրանց գործառութային հնարավորությունների 

առավելագույնս ներդրման համար:  

 

 

 

 

 

3.7. Գործարարների նյարդահոգեկան գործընթացների աշխատունակության, 

օպերատիվ հիշողության, ուշադրության կենտրոնացման հետազոտումը:(Շուլտեի 

կարմիր և սև թվերի աղյուսակներ),[8,էջ117-118], (հավելված 5) 

 

Շուլտեի կարմիր ևսև թվերի որոնման աղյուսակի (թեստի) միջոցով հետազոտվել 

են երկու խմբերում ընդգրկված գործարար անձանց նյարդահոգեկան 

աշխատունակության, ուշադրության կենտրոնացման, տեղափոխության և օպերատիվ 

հիշողության ընդունակությունները: Հիմնական և ստուգիչ խմբերի հետազոտության 

արդյունքները արտահայտված են թիվ 5 և թիվ 6 գծանկարներում: Ինչպես ցույց են 

տալիս թիվ 5 գծանկարի տվյալներիը, հիմնական խմբում ընդգրկված գործարար անձիք 

ութ զույգ կարմիր և սև թվերի որոնման վրա ծախսել են 69  1.5 վրկ.` միևնույն 

ժամանակ թույլ տալով 3  0.2 սխալներ: Գործողությունների կատարման ժամանակ 

նրանց մոտ՝ հատկապես խմբային հետազոտության ժամանակ, երբ հաղորդվում է 

բոլորի արդյունքները, առաջադրանքի կատարումից կատարում նկատվում է 

արդյունքների բարելավում: Սա խոսում է նաև գործունեության կազմակերպման 

ընթացքում նրանց մրցակցական ոճի մասին: Սրանք հաճախ <<արկածախնդիրներ>> 

են, հաճախ են դիմում ռիսկի: Նույնիսկ կարելի է ասել, որ դա նրանց գործելակերպն է: 

Առանց արժանի մրցակիցների նրանց համար նույնիսկ բիզնեսում ձեռնարկվող 

գործողությունները անհետաքրքիր են թվում: Այդ իսկ պատճառով հիմնական խմբում 

ընդգրկված տղամարդկանց ու կանանց հետազոտության արդյունքները հաճախ էապես 

չեն տարբերվում: Դրա մասին է վկայում այն փաստը, որ տղամարդկանց ու կանանց 
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կատարած գործողությունների արդյունքների միջև առանձնակի տարբերություններ 

չկան: Կարմիր և սև թվերի որոնման վրա տղամարդիկ ծախսել են 69  1.5 վրկ.` 

միևնույն ժամանակ թույլ տալով 3  0.2 սխալներ, իսկ կանայք 70  2.4, թույլ տրված 

սխալները կազմում են` 4  0, 3 սակայն քիչ է տարբերվում տղամարդկանց ցուցադրած 

միջին արդյունքներից: 

 

 

Գծ.նկ. 5. 

Հետազոտվողհիմնականխմբումկարմիրևսևթվերիորոնմանաղյուսակիվրածախսածժամ

անակիևթույլտվածսխալներիարտահայտվածությունը 

 

Հատկանշական է, որ ուշադրության բաշխվածության հետազոտման 

ցուցանիշներում հիմնական խմբի տղամարդկանց մոտ սև թվերի որոնման ժամանակ 

առանձնացրել են իրար հաջորդող 2 զույգ թվեր, դրանց վրա ծախսելով   7,3վրկ 

ժամանակ: Կարմիր թվերի որոնման ժամանակ գրանցվել է 3 զույգ թվեր, ընդ որում 

գրեթե նույն ժամանակի ծախսով`  7,6 վրկ:Ուշադրության տեղափոխման 

ցուսանիշներում թվից թիվ անցնելու միջին ժամանակը կազմումէ   5,1 վրկ:Թվերի 

հետ որոնման հաշվարկի դեպքում ժամանակի ցուցանիշը ինչպես սև թվերի, այնպես էլ 

կարմիր թվերի որոնման ժամանակ որպես օրինաչափություն ` աճում է: Այն սև և 
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կարմիր թվերի համար համապատասխանաբար կազմում է`   7,1վրկ և  7,6 վրկ: 

Սակայն հարկ է նշել, որ ընդհանուր միջին ժամանակի կրճատումը իրականանում է 

ուշադրության բաշխվածության գործոնի հաշվին, երբ սև և կարմիր թվերի որոնման 

ժամանակ հետազոտվողները թվերի տեղերը մտապահելու հաշվին կարողանում են սև 

թվերի դեպքում մտապահել   2 զույգ թվեր, իսկ կարմիրի դեպքում`   3 զույգ:  

Բացիուշադրությանառանձնահատկությունների ուսումնասիրումից,այսմեթոդը 

հնարավորությունէտալիս գաղափարկազմելնաևօպերատիվհիշողությանվերաբերյալ, 

երբորևէ գույնիթվիորոնմանըպետքէհաջորդիմյուսը, 

նրանցհերթականությունը,ինչպեսնաևաղյուսակումպատահականորեն 

գրվածնրատեղը: 

Խմբերումկատարվածսխալներիտարբերությունըպայմանավորվածենինչպեսգործունեո

ւթյանառանձնահատկություններով, 

այնպեսէլնրանցհիշողությանանհատականորակներով: 

Հավանաբարգործունեությանլարվածբնույթը, սոցիալ-տնտեսական, 

հոգեբանականխոչընդոտները, շուկայում իրտեղըպահպանելուդժվարությունները, 

օրենքներիանկայունությունը, 

սնանկացմանհավերժականսպառնալիքըևբազումայլգործոններ, 

գործարարանձանցմոտձևավորումենառանձնահատուկկերտվածք, 

որըամենուրդրսևորվումէգործունյավիճակիձևով: Խնդրահարույցիրավիճակներում 

/ինքնինբիզնեսբնագավառըհենցայդպիսինէ/ 

յուրաքանչյուրմտապահմանգործընթացպահանջումէնյարդայինմեծլարվածություն, 

գործողություններիկատարմանորակիհամարմեծ ճիգեր: 

Լարվածությունըպայմանավորվածէնաևհավանականսխալիդեպքումմեծկորուստներիպ

ատասխանատվությամբ: 

Մշտականպատասխանատվությունըգործարարիհամարհանդիսանումէապրելակերպ, 

ինչըդրսևորվումէնաևհետազոտություններիընթացքում: Բացիայդ, 

յուրաքանչյուրսխալիհամարփորձարկվողըթեստիհրահանգիհամաձայնտուգանվումէ 1 

վայրկյանիկորստով: 

Վերջինսառաջացնումէարդյունքներինկատմամբպատասխանատվությանբարձրզգացու

մ, բայցևլարվածությանվիճակ: Այսհանգամանքըհաճախառաջացնումէորոնման 



 

114 

   

գործողությանարգելակում, ինչըհետևանք է էմտապահման 

գործընթացներիարգելակման:  

Հիմնական խմբի կանանց ուշադրության բաշխվածության հետազոտման 

ցուցանիշներում սև թվերի որոնման ժամանակ առանձնացրել են իրար հաջորդող 1 

զույգ թիվ: Միջին ժամանակը կազմում է   7,1վրկ: Իսկ կարմիր թվերի դեպքում` 2 

զույգ, որոնց վրա ծախսվել է   8,3: Սակայն թվերի հետաճի դեպթում` (նվազման) 

կանայք ցուցաբերում են ուշադրության բաշխվածության բարձր ցուցանիշներ: Սակայն  

ինչպես ցույց են տալիս վիճակագրական հաշվումների արդյունքները, կանայք 

առանձնապես աչքի չեն ընկնում իրենց սև, այնպես էլ կարմիր թվերի որոնման 

ցուցանիշներով: Որոնումների ժամանակ նրանք առանձնացրել են 3 զույգ թվեր, 

սակայն դա տեղի է ունենում ավել ծախսվող ժամանակի, ինչպես նաև թույլ տրված 

սխալների հաշվին:  

Բիզնես գործունեությունը սեռային տարբերակում չի ճանաչում: Չնայած, որ 

երբեմն դրանցում կանայք իրենց սեռի գրավչության հաշվին ունենում են 

որոշակիհաջողություններ, բայցևայնպես նրանք կոնկրետ առաջադրանքներում մնում 

են անպաշտպան: Այս առումով` բիզնես բնագավառում անհրաժեշտ հաջողությունների 

ապահովումը պահանջում է էներգետիկ մեծ ծախսեր, սիրած գործին ամբողջական 

նվիրում, մեծ կենտրոնացվածություն, գործողություններում կիրառվող ուշադրության 

բարձր մակարդակ:Կարծում ենք, որ կանանց մոտ թվերի որոնման վրա ավելի մեծ 

ժամանակի ծախսը պայմանավորված է նրանց սեռային առանձնահատկություններով, 

քանզի կանայք անհամեմատ նրբանկատ ու շրջահայաց են՝ շնորհիվ իրենց բնորոշ 

կանացի մանրախնդիր գործելաոճի: 

Ըստ թիվ 6 գծանկարում արտացոլված արդյունքների ցուցանիշների` ստուգիչ 

խմբի տղամարդկանց մոտ 8 զույգ թվերի որոնման վրա ծախսվել է 74  5.1 վրկ.,  

5  0.3 սխալի դեպքում, որը համեմատած հիմնական խմբի տղամարդկանց ցուցանիշ-

ների՝ բավականին ցածր է: Ստուգիչ խմբի կանանց 8 զույգ թվերի որոնման ժամանակը 

կազմում է 79  2.1՝ կատարելով 6 0.5 սխալներ (P<0.001): 

Միջավայրիպայմաններիանընդհատփոփոխություններիհետևանքովկարգավորողհամ

ակարգերիլարվածությունըկարողէժամանակավորապեսթուլանալ, 

կամնրանքկարողենհարմարման 
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գործընթացիսպառմանպատճառովորոշժամանակչմասնակցել [117, էջ 42]:Այդ 

գործընթացըառնչվումէնաևհիշողությանհետ, 

որըարտահայտվումէոչմիայնփորձարարականհետազոտություններում, 

այլևխմբերումընդգրկվածանձանցառօրյայում, նրանցհիմնական 

գործունեությանժամանակ: 

 

 

Գծ.նկ. 6. Հետազոտվողստուգիչխմբումկարմիրևսևթվերիորոնման 

աղյուսակիվրածախսածժամանակիևթույլտվածսխալներիարտահայտվածությունը 

 

Կանանց կողմից թույլ տրված ժամանակի կորուստը և սխալները խոսում են 

նրանց ուշադրության կենտրոնացման, տեղափոխման գործընթացների միջին, 

սովորական մակարդակի դրսևորման մասին՝ առավել ևս, որ դրանց վիճակագրական 

տվյալների հավաստիությունը առկա է: Նրանք թույլ են տվել 6  0.5 սխալներ, որոնց 

վիճակագրական հավաստիությունը (P<0.001) ցածր է: Սա խոսում է նաև 

գործողությունների կատարման ժամանակ սխալների հավանականության նկատմամբ 

նրանց ունեցած բարձր աստիճանի պատասխանատվություն կրելու մասին, որը 

զուգակցվում է յուրօրինակ հուզական ապրումների ֆոնով, ինչը մշտապես ուղեկցում է 

նրանց ողջ հետազոտական աշխատանքների ընթացքում: Հիմնական խմբի կանայք և 

տղամարդիկ, չնայած իրենց ցուցադրած արդյունքների տարբերության, նրանք աչքի են 
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ընկնում մտավոր գործողությունների կառավարման բարձր մակարդակով և թվերի 

թրթնման գործողություններում ուշադրության մեծ կենտրոնացվածությամբ: 

Այսպիսով, թվերիորոնմանմեջէլ անկախ նրանց սեռային պատկանելիությունից 

ամենաքիչժամանակը ու բաց թողնված սխալները դիտարկվում են հիմնական խմբում 

ընդգրկված գործարարների մոտ`: Թեստի արդյունքների համաձայն հիմնական խմբում 

ընդգրկված գործարարները իրենց բարձր արդյունքները ապահովում են ի հաշիվ իրենց 

հոգեկան ոլորտի խորքային կառույցների ֆունկցիոնալ հնարավորությունների, որոնք 

ապահովում են բարձր հոգեկան աշխատունակություն, առաջադրանքների կատարման 

ժամանակ ճկուն վարքագիծ, ուշադրության կենտրոնացվածություն ու հիշողության 

արդյունավետ գործընթացներ: 

Ստուգիչ խմբի տղամարդկանց ուշադրության բաշխվածության հետազոտման 

ցուցանիշներում սև թվերի որոնման ժամանակ առանձնացրել են իրար հաջորդող 1 

զույգ թիվ, դրանց վրա ծախսելով  5,9 վրկ ժամանակ: Կարմիր թվերի որոնման 

ժամանակ գրանցվել է 2 զույգ թվեր, դրանց վրա ծախսելով `  6 ,8վրկ:Ուշադրության 

տեղափոխման բնութագրերում թվից թիվ անցնելու միջին ժամանակը հետևյալնէ   

5,1 վրկ: Սև և կարմիր թվերի հետ որոնման ժամանակի ցուցանիշները, ինչպես որ 

հիմնական խմբում,նույնպեսաճում է, որը համապատասխանաբար կազմում է`  7,9 

վրկ և   8,8,6 վրկ: Սակայն ուշադրության բաշխվածությանցուցանիշներուն չեն 

փայլում, որովհետև սև և կարմիր թվերի որոնման ժամանակառանձնացրել 

ենհամապատասխանաբար   1 սև և  2 զույգ կարմիր թվեր: Թվերի հետ որոնման 

ժամանակթույլ տրված սխալների քանակությունը նույնպես մեծ է, որը սև թվերի 

որոնմամ համար կազմում է  7,3, սև թվերի համար այն կազմում է 9,1: 

Ստուգիչ խմբի կանանց ուշադրության բաշխվածության հետազոտման 

ցուցանիշներում սև թվերի որոնման ժամանակ առանձնացրել են իրար հաջորդող 1 

զույգ թիվ: Միջին ժամանակը կազմում է  7,1վրկ: Իսկ կարմիր թվերի դեպքում` 2 

զույգ, որոնց վրա ծախսվել է   8,3: Սակայն թվերի հետաճի դեպթում` (նվազման) 

կանայք ցուցաբերում են ուշադրության բաշխվածության բարձր ցուցանիշներ: Ինչպես 

սև, այնպես էլ կարմիր թվերի որոնման ժամանակ նրանք առանձնացրել են 3 զույգ 

թվեր: Սակայն դա տեղի է ունենում ավել ծախսվող ժամանակ, ինչպես նաև թույլ 

տրված սխալներիի հաշվին:  
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Ինչպես ցույց են տալիս գծանկարների արդյունքները` հիմնական խմբում 

ընդգրկված հետազոտվող կանանց մոտ բարձր են ուշադրության կենտրոնացման և 

տեղափոխման, նյարդային գործընթացների աշխատունակության հնարավորություն-

ները: Փոխակերպվող հասարակությունում կանանց համար բիզնեսի բնագավառը 

հանդիսանում է բավականին բարդ, անկանոն հարաբերությունների միջավայր: 

Այդպիսի պայմանները կնոջ օրգանիզմն ու նյարդային համակարգը պահում են 

մշտական լարվածության, մոբիլ վիճակում: Սակայն, ինչպես ցույց են տալիս 

մասնագիտական գրականության տվյալները, երկարատև այսպիսի վիճակը 

հանգեցնում է օրգանիզմի պահեստային հնարավորությունների աստիճանական 

սպառման և արդյունքում՝ ստեղծում հոգնածության, գերհոգնածության վիճակ:  

Շուլտեիսևևկարմիրթվերիորոնմանհատուկաղյուսակիթեստում, 

որտեղավելիհստակենբնութագրվումուշադրությանտեղափոխմանևկենտրոնացմանընդ

ունակությունները, ինչպեսնաևօպերատիվհիշողությանկողմիցվերահսկվող 

գործողությունները, ցույցէտրված, 

որհիմնականխմբիժամանակիցուցանիշըայստեղէլկարճէ: 

Սակայն,երբհամեմատումենքթվերիորոնմանառավելագույնևնվազագույնցուցանիշների

տարբերությունները, ակնառուէ, որերկուխմբերիկանանցմոտ 

գրանցվածառավելագույնարագությանտարբերությունըկազմումէ =5 վրկ.: 

Նվազագույնարագությանցուցանիշներիտարբերությունըկազմումէ =6 վրկ.:  

Սակայն,երկուխմբերում 

էլև՛կանանց,և՛տղամարդկանցմոտստացվածարդյունքներիհամեմատությունըցույցէտալ

իս, 

որսեռինբնորոշօրինաչափություններիցանկախհիմնականխմբիհետազոտվողներիմոտ

ավելիբարձրէթվերիորոնմանարագությունը, 

հետևաբարնաևուշադրությանկենտրոնացմանհնարավորություններըևնյարդային 

գործընթացներիաշխատունակությունը:  

 Կարևորևվճռականդերենխաղումվերարտադրման 

գործընթացներիմեխանիզմները, որոնք 

գործողությանընթացքումանձիկողմիցարագորենկազմածփոքրծրագրերի (մտովի), 

կամնրանցտարրերըկազմողգործողություններիձևով, 
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ինչընրանքիրականացնումենհետազտությանընթացքում: 

Կոնկրետթվիորոնմանժամանակնրանքյուրահատուկգործողություններիիրականացմա

մբմտապահումենառաջիկաթվիգտնվելուտեղը 

(օրինակառաջիկայումորոնելիթվերիտեղերիմտովի<<նշաննանելը>>): 

Կարելիէենթադրել, 

որառաջադրանքիկատարմանընթացումկոնկրետխնդրիճիշտլուծմանանհրաժեշտությու

նըապահովումէհենցտվյալհամակարգիֆունկցիոնալկարգավորումըապահովողհոգեբա

նականմեխանիզը, 

որըմիևնույնժամանակկարգավորումէնաևզուգակցվողհոգեկանլարվածությունը 

(հաճախ գերլարվածությունը): 

Վերջինսանդրադառնումէհատկապեսհոգեկանբարձրակարգ գործընթացներիվրա՝ 

երբեմնանցնելովպահեստայինհնարավորություններիօգտագործմանը, 

որըզուգակցվումէհոգեկանլարվածությամբևէներգետիկմեծծախսերով: 

Առաջադրանքիկատարմանժամանակհոգեբանականպաշտպանականմեխանիզմներիա

կտիվացումը<<մարզավիճակում>>էպահումառաջադրանքիկատարմանողջհամակարգ

ը(հիշողություն, մտածողություն, ուշադրություն, 

ստեղծագործականերևակայությունևայլն), հատկապեսհոգեկանհամակարգը: 

Բնականաբարզուգահեռառաջանումենբացասականհույզեր, 

սակայնդեպիանհրաժեշտարդյունքնուղղվածգործարարիհոգեկանուղղվածությունըմաս

նակիցմյուսգործընթացներիհաշվինկա՛մչեզոքացնումէդրանք, 

կա՛մէլնվազեցնումդրանցազդեցությանհետևանքները:  

Չնայած, 

որնույնխմբիկանանցմոտայդցուցանիշներըմոտենտղամարդկանցցուցանիշներին, 

սակայննրանցսխալներիթիվըանհամեմատմեծէ, 

որըխոսումէուշադրությանևօպերատիվհիշողությանորակականցածրմակարդակիմասի

ն: Կանայքհետազոտությանընթացքումավելիզգայունենարտաքին 

գործոններինկատմամբ: Նկատվումէներքինլարվածություն, 

հետևաբարայսպիսիպայմաններումհոգեկան 

գործընթացներիկենտրոնացմանևհամագործակցման 

գործընթացիարդյունավետությունըցածրէ: 



 

119 

   

 Հույզերիազդեցությանհետևանքներըդրանովչենսահմանափակվում: 

Մարդուօրգանիզմիևհոգեկաներևույթներիվրահույզերիազդմանշրջանակներըշատավել

իլայնեն: 

Հաճախնրանցորակականնվազմանցուցանիշներիտևականությունըկարողէձգձգվելերկ

արժամանակ, մինչևկոնկրետվերականգնողականմիջամտություններիիրականացումը: 

Այսդեպքումնկատվումենօրգանիզմիընդհանուրակտիվությանփոփոխություններ:  

Հետազոտության արդյունքների վերլուծության արդյունքում համոզված կարող 

ենք պնդել այն գաղափարը, որ հաջողակ գործարարների գործունեության 

արդյունավետությունն ու նրանց տնտեսական, ֆինանսական կայունությունը 

պայմանավորված է նրանց անձի առանձնահատուկ ընդունակություններով, որոնք 

հանդես են գալիս հատկապես ոչ ստանդարտ, խնդրահարույց իրավիճակներում, 

որտեղ պետք է ապահովվի անձնական գործողությունների կատարման որակը, 

արդյունավետությունը: Գործարար անձանց հաջողությունները կապված են նաև նրանց 

հավակնությունների բաձր մակարդակով, գործունեության մեջ մրցակցական ոճի 

կիրառմամբ, պարտությունից չվախենալու, գործունեության բնագավառում իրենց 

կոմպետենտ զգալու հնարավորությունների հետ և այլն:  
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Մասնագիտական գրականության ուսումնասիրություններն ու հետազոտության 

արդյունքների վերլուծությունները հնարավորություն են տվել կատարել հետևյալ 

եզրակացությունները. 

1. Անցումային հասարակությունը իր սոցիալ-տնտեսական, սոցիալ-հոգեբա-

նական փոփոխությունների համատարած բնույթով հանդիսանում է գործարար 

հարաբերությունների զարգացման համար անբարենպաստ միջավայր: Նրանում 

ձևավորվում են ակնառու և քողարկված սոցիալ-տնտեսական, սոցիալ-հոգեբանական 

փոխհարաբերություններ, որոնք գործարար անձի առջև առաջադրում են բարդ, հաճախ 

անլուծելի խնդիրներ: Անցումային հասարակությունում գործարար միջավայրը 

հանդիսանում է բնական ընտրության միջավայր, որը առանձնահատուկ 

հոգեբանական պահանջներ է առաջադրում գործարարի անձի նկատմամբ: Վերջինս 

ուղղակիորեն անդրադառնում է գործարար բնագավառի համաչափ զարգացումների, 

ինչպես նաև գործարար անձի հոգեկան համակարգի ընդհանուր ակտիվության, 

հոգեկան հավասարակշռության ու ընդհանուր առողջության հոգեֆիզիոլոգիական 

գործընթացներն ապահովող համակարգերի վրա:  

2. Գործարար անձի գործունեությունը հանդիսանում է ակտիվ ստեղծագործական 

գործընթաց, որը տեղի է ունենում յուրահատուկ լարվածության պայմաններում, որում 

աստիճանաբար բացահայտվում և ձևավորվում են նրա մասնագիտական 

հնարամտությունները, մտածողական գործընթացներում ստեղծարարությունը, 

իրադրության հավանական զարգացումների կռահման /անտիցիպացիա/ միտումները: 

Առանձնահատկությունների այդ համակարգը հանդիսանում է նրա մասնագիտական 

պիտանելիության (կոմպետենցիա) հոգեբանական կայուն բաղադրամասերից մեկը:  

3. Փոխակերպվող հասարակությունում հաջողակ գործարարի հոգեբանական 

բնութագիրը ներկայացնող կոնցեպտուալ մոդելի հիմքում ըստ կարևորման 

առաջնության ընկած են նրա կոգնիտիվ հնարավորությունների, անձի կամային 

հատկանիշների, մասնագիտական որակների, գործարար հարաբերությունները 

կոորդինացնող անձնային սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունների, ինչպես 
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նաև անձի սոցիալ-կազմակերպչական հատկանիշների ամբողջությունը, որպես 

գործունեության ամենատարբեր պայմաններում արդյունավետության ապահովման 

անձնային հիմնարար հատկանիշների համակարգ:  

4. Գործարար անձանց կայուն հաջողությունների հիմքում ընկած են նրա 

հոգեկան ոլորտի խորքային նախադրյալները: Դրանց արդյունավետ գործարկման 

դրսևորումները պայմանավորված են գործունեության պահանջներին 

համապատասխան` գործարար անձի ինքնակառավարման ունակություններով, 

գործողություններում առաջատար հոգեկան գործընթացների (ուշադրության, 

հիշողության, մտածողության, ճշգրիտ որոշումների կայացման) արդյունավետ 

ներգրավվման ընդունակություններով: Գործունեության կառուցման այդպիսի 

դրսևորումները հանդիսանում են որպես գործարար անձի գործունեության 

անհատական ոճի յուրահատուկ կիրառում:  

5. Գործարար անձանց գործունեության հաջողություններն ու հոգեկան 

համակարգի կայունությունը պայմանավորված է նրա հոգեկան աշխատունակությամբ, 

որը հանդիսանում է գործունեության իրականացման հիմնական 

ծանրաբեռնվածությունը կրող ֆունկցիոնալ համակարգերի արդյունավետ 

համագործակցման արդյունք: Գործողությունների կատարման արդյունավետությունը 

կապված է գործարար անձի հաջողությունների կանխատեսման, նրա փորձի 

արդյունավետ ներդրման, ստեղծարարությամբ ու գործողությունների կատարման 

հնարամտությամբ:  

6. Փոխակերպվող հասարակությունում գործարար անձի հաջողությունների 

հիմքում ընկած են գործողություններում (գործունեությանընթացքում)նրա բարձր 

կազմակերպվածությունն ու բոլոր ձեռնարկումներում դրսևորվող 

հետևողականությունը, սթրեսածին պայմաններում նրա հուզական 

արգելադիմացկունությունը, հարմարման հնարավորությունների բարձր 

արտահայտվածությունը, գործողություններում արագ կողմնորոշման ու մոբիլիզացիոն 

կարողությունների ինքնատիպ ներգրավման առանձնահատկությունները, որը 

կարգավորվում է նրա կամային կառավարման յուրահատուկ արտահայտվածության 

ոճով:  
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7. Անկախտարիքային, սեռայինառանձնահատկություններից` ստուգողական 

խմբի 

հետազոտվողներիմոտարտահայտվումէհոգեկանաշխատունակությանընդգծվածցածրմ

ակարդակ: Այնդրսևորվումէհետազտվող գործարար անձանց 

հոգեկանևկենսաբանականոլորտներիգործառութայինհնարավորություններիանկմամբ, 

նյարդահոգեկանանկայունությամբևսթրեսինկատմամբդիմադրողականությանցածրհնա

րավորություններով: Գործառութայինհնարավո-

րություններիսպառմանմիտումներըհանգեցնումենօրգանիզմիամբողջականությանպահ

պանմանխաթարմանը, 

պահեստայինհնարավորություններիաստիճանականսպառմանը:  

8. Գործունեության ոլորտում հաջողակ գործարարի ակտիվության հիմքում 

ընկած են այլ բնագավառներում նրանց կողմից կուտակած անհատական փորձի 

նպատակաուղղված արդյունավետ կիրառումն ու իրավիճակի պահանջներին 

համապատասխան` հանդուգն որոշումների կայացումն ու դրանց ինքնատիպ 

լուծումների հայտնաբերումը: Վերջիններս պայմանավորված են մտավոր 

գործընթացների օպերատիվ ակտիվացման և վերջիններիս ֆունկցիոնալ 

համագործակցության ընդունակություններով(զգայաշարժական մոբիլիզացում, 

առաջիկա մտավոր գործողությունների կատարման կոնցեպտուալ մոդելի մշակում, 

դրանցում մտավոր ճիգերի օպտիմալ ներդրում և այլն):  
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Հ Ա Վ Ե Լ Վ Ա Ծ ՆԵ Ր 

 

Հավելված 1 

1. 

Գործարարանձանցգործունեությանարդյունավետությանևանձիվրաազդողբացասական 

գործոններիհամակարգը: 

 

ԽնդրումեմՁեզըստգործոններիազդեցությանառաջնությանունշանակությանգրեքա

յնբոլոր բնույթի գործոնները, որոնքխանգարումենՁերհաջողություններին, 

ազդումենՁերհոգեկանհամակարգի, 

առողջությանուգործունեությանարդյունավետությանվրա:  

1. Տնտեսական2 .Սոցիալական3. Քաղաքական4 .Հոգեբանական 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Հավելված 2 

2.Անցումային հասարակությունում 

գործարարանձանցվրաանդրադարձողբացասականգործոններիսոցիալ-

հոգեբանականհակազդումները 

 

 

 

 

Ազդողգործոնները 
Սոցիալ հոգեբանական 

հակազդումներ 

Կենսաբանական 

հակազդումներ 

1 Հասարակության Անորոշություն Անքնություն, 
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անկայուն վիճակը նյարդահոգեկան 

լարվածություն, տագնապ  

հոգնածություն, 

ջարդրտվածություն 

2 

Օրենքների անկայուն, 

իրարամերժ, 

հակասական բնույթը 

Լարվածություն, 

հակադրվելու, 

տրամադրվածություն 

Հոգնածություն, 

ախորժակի կորուստ, 

թմրության ընդհանուր 

զգացում  

3 

Պաշտոնյաների 

քաշքշուկները,ձևակա

նպահանջները 

Հիասթափություն, վախ, 

անհանգստություն, 

փախուստի ցանկություն, 

հուսահատություն 

Ցրվածություն, 

գլխացավեր, 

գլխապտույտ, մարմնում 

ջարդվածության զգացում 

4 

Շուկայիանկայունությ

նը,դրամի 

արժեզրկումը,հումքի 

ձեռքիբերմանդժվարու

թյունները 

Նյարդային ճնշվածություն, 

հոռետեսություն, 

դյուրաբորբոքություն 

Հոգնածություն, 

հյուծվածություն, 

ջարդրտվածություն 

5 

Տրանսպորտի, 

հումքիաղբյուրների 

բացակայությունը 

Անլիարժեքության, 

հանգամանքներիցկախված

ությանզգացում, 

մտահոգվածություն 

Ընդհանուր 

դրդվածություն, 

դյուրաբորբոքություն 

6 

Բարձրակարգ 

մասնագետների 

պակաս, 

մասնագետների հոսք 

Մեկուսացվածության, 

լքվածության, շվարած 

վիճակ 

Վերջույթների թմրություն, 

անորոշության, 

լքվածության զգացումներ, 

աչքերի, հայացքի 

դատարկություն 

7 

Աշխատակիցների 

աշխատանքային ցածր 

մոտիվացիան 

Սնանկանալու վախ, 

կասկած, տագնապ, 

անկարողության զգացում 

Տարբեր 

հիվանդությունների 

արտահայտվածություն 

8 

Նեղ մասնագետների, 

պրոֆեսիոնալների 

բացակայությունը 

Գոյատևման համար 

մտահոգվածություն, 

հոռետեսություն, տագնապ 

Ընդհանուր 

նյարդայնություն,  

սիրտ-անոթային 

համակարգի 

գործառնության 

խանգարումներ 

9 

Սնանկացմանհավան

ականությունը, 

գործազրկության 

Նյարդայնություն, 

դյուրաբորբոքություն, 

անհանդուրժողականու-

Քնի խանգարումներ, 

մաշկի քոր, վերջույթների 

դող, մարմնի քաշի կտրուկ 
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վտանգը թյուն, անհամբերություն, 

դեպրեսիա,  

հուսահատություն 

փոփոխություններ, 

ախորժակի կորուստ, կամ 

<<գայլային ախորժակ>> 

1

0 

Դրամիարժեզրկմանհե

տևանքովունեցածնյու

թականկորուստները 

Ափսոսանք, վախ, 

տագնապ, 

կասկածամտություն 

Քնի խանգարումներ, 

մղձավանջային երազներ, 

ուշադրության 

կենտրոնացման, 

տեղափոխման 

դժվարություններ, 

մոռացկոտություն 

1

1 

Շուկայումմրցակիցներ

իավելացումը,պետությ

անկողմիցանպաշտպ

ան-վածությունը 

Տագնապ, վախ, կասկած, 

անզորության, 

անօգնականության, 

անելանելիությանզգացում 

Մշտականդրդվածվիճակ, 

սիրտ-

անոթայինհամակարգիգոր

ծառությանխանգարումներ

, 

ուժասպառությանզգացում 

1

2 

Դրամարկղային 

սարքերի հաճախակի 

փոփոխությունները 

Ավելորդության, 

անլիարժեքության, 

անհարմարավետության 

զգացումներ 

մղձավանջային, տհաճ 

երազներ, 

աղեստամոքսային 

տրակտի խանգարումներ, 

մաշկի քոր, քաշիանկում 

1

3 

Երկրում բիզնեսի 

հեռանկարի 

փակվածությունը 

Վախ, նյարդահոգեկան 

լարվածություն, 

հուսահատություն, 

անտարբերություն, 

տագնապ, կասկած 

արտաքին ազդակներին 

տրվող ոչ համարժեք 

հակազդումներ, 

ուշադրության 

կենտրոնացման 

դժվարություններ 

1

4 

Ընտանիքիանդամների

հետշփումներիբացակ

այությունը, 

առողջականխնդիրներ

իառաջգալը 

միայնակության, 

անզորության, 

անելանելիությանզգացում, 

հուսալքվածություն, 

հիպոխոնդրիա 

հիվանդությանբարդացում

, մարսողականևսիրտ-

անոթայինհամակարգերի

աշխատանքիցգանգատնե

ր 
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Հավելված 3 

 

3. Անցումային 

հասարակությունումգործարարանձիհաջողություններնապահովող 

հոգեֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների կոնցեպտուալ մոդելի 

կառուցվածքային ու բովանդակային բաղադրամասերը 

 

 

 

 Կոգնիտիվ գործընթացներ 

 Մտածողություն  

 Մտքի ճկունություն 

 Վերլուծականություն 

 Գործողությունների 

 

 Կամածինկառավարման 

 վերահսկողություն 

 Նպատակասլացություն 

 Ինքնատիրապետում 

 Զսպվածություն 



 

138 

   

կանխատեսման կարողություն 

(անգիտակցական) 

 Ստեղծարարություն, 

հնարամտություն 

 Ուշադրությանն 

կենտրոնացվածություն 

 Հիշողություն 

 Ուշադրություն 

 Մասնագիտական?? 

 

 Համբերատարություն 

 Վճռականություն 

 Հետևողականություն 

 Համառություն 

 Հանդգնություն 

 Ռիսկ 

 

Մասնագիտական որակներ 

 Բիզնես-միջավայրում փորձ, 

 Հաշվապահական գործի իմացություն, 

 Գնագոյացման օրենքների իմացություն, 

 Շուկայի, ապրանքների պահանջարկի հաշվում, 

 Շուկայի հավանական փոփոխությունների կանխատեսում, 

 Քիչ գումարով մեծ շահույթի ձեռքբերման հնարավորությունը, 

 Համակարգչային և կապի տեխնիկաների տիրապետում: 

 

Սոցիալ-հոգեբանական որակներ 

 Շփվողականություն, հանդուրժողականություն, 

 Անձնային լայն կապեր, օրենքների իմացություն, 

 Բանակցությունների կարողություն,  

 Կոնֆլիկտների հարթման կարողություն,  

 Նրանց նկատմամբ նրբանկատություն,  

 Լեզուների իմացություն, բանակցությունների վարման ճկունություն,  

 Պարտնյորների հետ սերտ կապի, համագործակցության ընդունակություն:  

 

Վերը նշված առանձնահատկությունների ամբողջության կիրառականությունը 

առաջ է մղվում հետևյալ գործընթացների ապահովման պայմաններում. 
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ա/ Խրախուսանքների կիրառում,  

բ/ Կոնֆլիկտների ժամանակին կանխման ընդունակություն,  

գ/ Անհատական և կոլեկիտվ միջոցառումների կազմակերպում,  

դ/ Պաշտոնների հաճախակի առաջխաղացում,  

ե/ Կոլեկտիվի անդամների նկատմամբ օգնության, խրախուսանքների, կիրառում 

զ/ Երիտասարդ կադրերի առաջադրում, բարեգործական ակտերի կիրառում:  
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Հավելված 4 

 

4.Անձի զգայաշարժական հնարավորությունների, կամային ինքնակարգավորման 

ընդունակությունների հետազոտման մեթոդ (Տեպպինգ թեստ, գրաֆիկական 

տարբերակը ըստ Ե.Պ.Իլյինի) [16,էջ220-221] 

 

 

 Փորձարկվողին առաջարկվում Է մատիտով, միավոր ժամանակահատվածում, 

կատարել գծանշումներ՝ մոտ 10 սմ տրամագծով (անկյունագծով) ստվարաթղթի վրա՝ 

թողնելով մատիտի հետքեր (կետեր)։ Գրանցված գծանշումների բացարձակ 

քանակական ցուցանիշներով էլ կատարվում է համեմատական վերլուծություն։ Այս 

մեթոդն ունի բազմաթիվ տարատեսակներ (մոդիֆիկացիաներ)՝ համապատասխան 

բանաձևերով, որոնց կիրառումը կախված է հետազոտողի հայեցողությունից և 

հետազոտության նպատակներից ու խնդիրներից։ 

Գոյություն ունի մեթոդիկայի կիրառման էլեկտրական տարբերակը, սակայն 

ելնելով մեր համակազմի և պայմանների առանձնահատկություններից մենք ընտրել 

ենք գրաֆիկական տարբերակը, որը նման պայմաններում կիրառության համար ավելի 

նպատակահարմար է:  

Այս մեթոդը ուղղված է անձի շարժողական տեմպի ակտիվության գործընթացները 

ուսումնասիրելուն: Այդ նպատակով օգտագործվել են հատուկ թերթիկներ: Համաձայն 

հրահանգի պահանջների փորձարկվողներին առաջարկվել է հատուկ վաnդակավոր 

թերթիկի ուղիղ, հորիզոնական գծի վրա առավելագույն արագությամբ վերից վար 

գծիկներ անել, միևնույն ժամանակ չանցնելով հարակից վանդակների սահմանները, 

ինչպես նաև չգծել վանդակները իրարից բաժանող ընհանուր գծի վրա: Պահանջներից 

դուրս կատարված բոլոր նշումները համարվում է սխալ: Դրան վերաբերում են ոչ 

սիմետրիկ, ծուռ, հարևան վանդակից բաժանող գծի վրա նշումները և այլն: 

Գրաֆիկական տեպինգ թեստի շնորհիվ զգայաշարժական ակտիվությունը 

գնահատվում է ընդանուր գործողությունների կատարման քանակի հիման վրա 

(գծային նշումների կատարմամբ): Այն կատարվում է 4 անգամ, յուրաքանչյուրի 

տևողությունը 5 վրկ. է: Հրահանգի համաձայն` <<մեկ>> հաշվին փորձարկվողը սկսում 
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է արձանագրության առաջին տողի վրա գծիկներ անել, <<երկու>> հաշվին, 

չընդհատելով գծիկների կատարման գործընթացը, անցնում է երկրորդ տողին, 

<<երեք>> հաշվին` երրորդ, և վերջապես <<չորս>> հաշվին` չորրորդ տողին: 

 

 

 

Այս առաջադրանքի կատարումից հետո փորձարկվողներին հաղորդվում է, որ դա 

մարզանք էր ծանոթանալու համար կատարման ընթացքին: Այժմ սկսվում է նրա 

հնարավորությունների ուսումնասիրման հիմնական գործընթացը: Այնուհետև փորձը 

շարունակվում է նույն բովանդակությամբ, սակայն երրորդ տողին գծիկներ անելու 

ավարտից անմիջապես հետո փորձարկվողներին առաջարկվում է ավելի մեծացնել 

գծանշումների կատարման ակտիվությունը: Այս դեպքում հետազոտության նպատակն 

է ստուգել նրանց ինքնուրույն մոբիլիզացման ընդոuնակությունը:  

Հրահանգով փորձարկվողները նորից սկսում են հաջորդաբար իրականացնել 

պահանջվող առաջադրանքը, որը նույնպես տևում է 5 վրկ., այս անգամ գծիկները 

կատարվում են երրորդ դաշտում: Երրորդ ստուման դաշտում բացահայտվում է 

փորձարկվողների բոլոր գործողությունների համագործակցությունը ինտենսիվ, բարդ 

համագործակցական շարժողական ակտի ընթացքում: Փորձարկվողներին հայտնվում 

է, որ նրանք պետք է բարձրացնեն իրենց գործողությունների կատարման տեմպը` դրա 

հետ միասին չիջեցնելով դրանց որակը: Այստեղ միևնույն ժամանակ հնարավորություն 

է ստեղծվում ստուգելու սպասվող անհաջողության ռեակցիայի հիման վրա 
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փորձարկվողների տագնապալիությունը: Հետազոտվողներին հնարավորություն է 

ընձեռնվում իրենց մեջ գտնելու օժանդակ կարողություններ: Շատերը կարողանում են 

շտկել իրենց գործողությունները, չիջեցնելով ընթացքի տեմպը, մյուսները, 

ընդհակառակը, զգուշանալով, որ չեն կարող կատարել տրված հանձնարարությունը, 

իջեցնում են աշխատանքի կատարման արագությունը:  

 

Միևնույն ժամանակ հնարավորություն է ընձեռնվում որոշելու գործողությունների 

կատարման փոփոխման տեմպը: Ընդ որում, ինչպես նշվում է վիճակագրական 

տեսության մեջ [114], այս ցուցանիշը կարող է լինել ինչպես դրական (+) բնութագրելով 

այդ գործընթացի դրական ուղղվածությունը, այնպես էլ բացասական (-) նշանով, որը 

վկայում է դիտարկվող երևույթի նվազող աճի մասին: Տեմպի իջեցման ժամանակ 

հնարավորություն է ստեղծվում համոզվելու, որ տագնապալիության գործընթացները 

ունեն այս կամ այն դրսևորման աստիճանը: Մանավանդ, ինչքան շատ է իջնում 

արդյունավետությունը, այնքան նկատելի է դառնում, որ փորձարկվողը ոչ միայն տվյալ 

փորձի ընթացքում չի ուզում դիմել ռիսկի, այլև դրսևորում է զգուշություն առօրյա 

գործունեության մեջ և կյանքում:  
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Հետազոտության ընթացքում կատարած բոլոր գործողություններում հետա-

զոտվողները գտնվում են նստած դրրքում, իսկ հրահանգները տրվում են 

փորձարկվողների անհատական առանձնահատկությունների հաշվառմամբ /լուսավոր-

վածությունը` բնական պայմանների/: Հետազոտությունն ուղղված է բացահայտելու 

շարժողական գործողությունների ընթացքում հոգե-զգայաշարժողական ակտերի 

արդյունավետությունը /որոշում է ֆունկցիոնալ վիճակների և հոգեբանական 

պատրաստականության հավանական փոփոխության ուղղվածությունը/:  

Այնուհետև կատարվում են արդյունքների համեմատական վերլուծություններ։  
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Հավելված 5 

 

5. Գործարար անձանց ուշադրության կենտրոնացման, հոգեկան գործընթացների 

աշխատունակության առանձնահատկությունների հետազոտման մեթոդիկայի 

բովանդակությունը:(Շուլտեի կարմիր և սև թվերի որոնման աղյուսակներ, 

տեղայնացումը ըստ` Գորբովի)[8,էջ117-118] 

 

Գործարար անձանց ուշադրության կենտրոնացման, հոգեկան գործընթացների 

աշխատունակության, ինչպես նաև հիշաղության գործընթացների 

առանձնահատկությունները հետազոտվել են Շուլտեի կարմիր և սև թվերի որոնման 

աղյուսակի միևոցով; Թեստը իր գիտականությամբ ու կիրառական կողմերով 

համարվում է լավագույներից մեկը: Այն ունի տարբեր մոդիֆիկացիաներ, որոնք 

հարմարեցված են ինակատի առնելով մարդկանց տարիքային, մասնագիտական, 

առողջական, ֆիզիկական ու հոգեբանական պատրաստվածության և այլ 

հանգամանքներ: Կիրառական առումով այս հանգամանքը թեստին ապահովում է 

ունիվերսալություն[8,էջ117-118]: Գործարար անձանց արդյունավետ գործունեություն 

ծավալելու համար կարևոր են գործունեության սենսոր-պերցեպտիվ (զգայական 

ընկալման)` ըմբռնում-ուշադրություն և ինտելեկտուալ` ինֆորմացիայի մշակում, 

որոշումների ընդունում, բաղադրամասերը: Հետազոտւթյան ընթացքում 

ուսումնասիրվել են գործարարների հոգեկան գործընթացների աշխատունակության, 

մասնավորապես ուշադրությանկենտրոնացման, բաշխման, տեղափոխման, 

հիշողությանառանձնահատկությունները: Այս մեթոդի օգնությամբ որոշվում է նաև 

հետազոտվողների հոգեկան կայունությունն ու նյարդահոգեկան գործընթացների 

աշխատունակության դինամիկան։  

Շուլտեի սանդղակների հետ աշխատելիս հետազոտվողին առաջարկվում է /7 7/ 

49 վանդակներից բաղկացած1-24-ը սև թվերով և 1-25-կարմիր թվերով քարտ, որում 

թվերը անկախ իրենց գույնի, խառը դասավորվածությամբ տեղ են գտել աղյուսակում: 

Հետաղոտողը վարկենացույցի միջոցով գրանցում է թվերի որոնման վրա ծախսվող 

ժամանակը: Հետազոտությունը իրականացվում է 5 փորձով: 

Հետազոտվողիններկայացվումէառաջինաղյուսակը.  
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Հրահանգ.<<Այսաղյուսակում 1 –25 թվերըդասավորվածենանկանոնկերպով: 

Հրահանգ-ցույցտվեքևբարձրաձայնասեք 1-8 զույգ թվերը՝ըստկարգի, 

փորձեքկատարելորքանհնարավորէարագևառանցսխալների>>։ 

Առաջին փորձում հետազոտողի հրահանգի համաձայն, հետազոտվողը ,,Սկսեք,, 

ազդանշանը ստանալուն պես առավելագույն արագությամբ ըստ թվերի աճի 

հերթականությամբ պետք է գտնի սև գույնի 1-8 թվերը: Վերջին թիվը գտնելիս 

հետազոտվողը բացականչում է ,,Ստոպ,, հրահանգը, որով ավարտվում է առաջին 

փորձի ժամանակը: Թվերի որոնման վրա ծախսված ժամանակը հետազոտողի կողմից 

ամրակայվում է հատուկ աղյուսակներ ունեցող թերթիկի վրա:  

Երկրորդ փորձի ժամանակ հետազոտվողը որոնում է կարմիր գույնի 1-8թվերը: 

Ժամանակը գրանցվում է նույն կարգով: 

Երրորդ և չորրորդ փորձերի ժամանակ հետազոտվողը կարմիր ևսև թվերը 

որոնում են 8 -ից սկսած ` ըստ դրանցնվազման աճի: Սկզբից սկսում են սև թվերից, 

այնուհետև կարմիր: 

Հինգերորդ փորձի ժամանակ հետազոտվողը իրականացնում է երկու գույները 

միմյանց հաջորդելով: Օրինակ`1-սև, 8-կարմիր, 2-սև, 7կարմիր,3-սև, 6-կարմիր: Փորձը 

շարունակվում է մինչև երկու գույների թվերի որոնման ավարտը: Հինգերորդ փորձը իր 

տևողությամբ ու գործողությունների իրականացման պահանջներով, բավականին բարդ 

է և ժամանակատար:  

Հանձնարարությանկատարմանսկզբինզուգահեռ, միացվումէժամանակաչափը, 

իսկավարտին՝դադարեցվումայն։ 

Հաջորդաղյուսակներըներկայացվումենառանցորևէհրահանգի։Հիմնականցուցանի

շըհանձնարարությանկատարմանժամանակնէ, 

ինչպեսնաևառանձինաղյուսակներումսխալներիքանակը։ 

Հաջորդաղյուսակներըներկայացվումենառանցորևէհրահանգի։Հիմնականցուցանի

շըհանձնարարությանկատարմանժամանակնէ, 

ինչպեսնաևառանձինաղյուսակներումսխալներիքանակը։ 

 

աղ. 1 
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Նկար 2. Շուլտեի կարմիր և սև թվերի որոնման 7 X7 վանդակավոր 

աղյուսակիօրինակելի տարբերակներ /իրականչափերը՝ 9X12սմ/ 

Աղ.2 

14 9 2 21 13 

22 7 16 5 10 

4 25 11 18 3 

20 6 23 8 19 

15 24 1 17 12 

Ստացված արդյունքներիվիճակագրականտվյալների հիման վրա 

կատարվումէհամեմատականվերլուծություն։Փորձերըկատարվելեն հանգիստ 

պայմաններում՝անհատականեղանակով: 
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Աղ. 3 

 

14 9 2 21 13 

22 7 16 5 10 

4 25 11 18 3 

20 6 23 8 19 

15 24 1 17 12 

 

 Տեստի հետ իրականացվող աշխատանքի տևողականությունը կազմում է 90 վրկ: 

Ժամանակի տևողության և սխալների քանակի ավելացումը 1-5 վրկ. Տևողությամբ, 

վկայում է հետազոտվողների նյարդային գործընթացների աշխատունակության 

անկման, գործառնական հյուծման, ընդհանուր հոգնածության, կոգնիտիվ 

գործընթացների արդյունավետության անկման մասին: 

Յուրաքանչյուրաղյուսակումցուցաբերածարդյունքներովկարելիէկառուցվելնյարդային 

գործընթացների աշխատունակության փոփոխության, <<Ընկճման (հյուծման) կոր>>-ը, 

որըմիևնույն ժամանակ 

արտահայտումԷուշադրությանկայունություննունյարդահոգեկանաշխատունակությանդ

ինամիկան։ 

Արդյունքների մշակման ժամանակ հաշվի է առնվում ուշադրության 

տեղափոխման ու կենտրոնացվածության ցուցանիշը, յուրաքանչյուր փուլի համար 

առանձին առանձին: 

Ուշադրության տեղափոխման ցուցանիշը հավասար է թվերի որոնման ընցհանուր 

ժամանակին, ընդ որում ներառված սխալների վրա ծախսված ժամանակը: Այն 

հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.. 

A =T –C 

որտեղ` T-նուշադրության տեղափոխման վրա ծախսած ժամանակն է, 
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T-նևC- ն թվերի որոնման և թույլ տված սխալների վերաբերյալ տրվող բալերի 

քանակն է:  

Նորմատիվ թվեր 

Ոշադրությանբաշխվածություն ……………49 վրկ.–սևթվերի դեպքում, 

51 վրկ- կարմիր թվ.-ի դեպքում, 

Ուշադրության տեղափոխում…140վրկ.100 հատ թվերի որոնմանդեպքում, 

Տարբեր գույների թվերի հետևողական որոնման ժամանակը` 41 ±4 վրկ. 

Թվերի որոնման հերթականությունը.1.սևթվեր` 1-25-ը,2.Կարմիր 24-1 ը,3. Սև 25 -

1,4.Կարմիր թվեր` 1- 24-ը: 

Հետազոտությունը իրականացվում է հատուկ բլանկների օգնությամբ: 

Արդյունքների գնահատումը. Եթե փորձարկվողը թույլ է տալիս չորսից ավելի 

սխալներ, ապա նրա ընդհանուր գնահատականը մեկ միավորով իջնում է : 

 

Ուշադրության 

առանձնահատկությունների 

ցուցանիշները  

 

Գնահատականը բալերով 

Ցածր 

1 բալ 

Միջինից 

ցածր 2 

բալ 

Միջին 

3 բալ 

Միջինից 

բարձր 4 

բալ 

Շատ 

բարձր 

5 բալ 

Ուշադրության ծավալը 
60 և 

ավելի 

51 -60 38-50 30-37 29 և 

քիչ 

Ուշադրությանբաշխվածությունը 
321 և 

ավելի 

261-320 171-

260 

131-170 130 և 

քիչ 

Ուշադրությանտևողականությունը 
201 և 

ավելի 

161-200 91-60 51-90 50 և 

քիչ 

 

Մեթոդը հնարավորություն է տալիս առանձնացնելուհետևյալչափանիշները. 

Աշխատանքիարդյունավետությունը (ԱԱ),  

Աշխատանքիմեջընդգրկվելուկարողությունը(հոգեկան աշխատունակությունը) 

(ՀԱ-ը),  

Հոգեկանկայունությունը (ՀԿ)։ 
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Այստեղ. ԱԱ =  

որտեղ  –ըաղյուսակիհամարնէ։ 

Սրանից ելնելով. ՀԱ-ը =T1/ԱԱ։ 

Արդյունքում 1-իցփոքրարժեքըխոսումէՀԱ-յանբարձր մակարդակիմասին։ 

ՀԿ= /ԱԱ 

Վերջնարդյունքում` 1-իցփոքրարժեքըխոսումէՀԿ-

իբարձրմակարդակիմասին։Համապատասխանաբար՝որքան արդյունքըմեծ է 1-ից, 

այնքանաշխատանքիկատարմանընթացքումթույլ է փորձարկվողիՀԿ–ը [4]։ 

± ± ≥≤ 


