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Ձեռնարկը պատրաստվել է Սեյվ դը չիլդրեն Հայաստանի և Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
լեզվահասարակագիտական համալսարանի հետ համագործակցությամբ՝ «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ 
hմտություններ ապագայի համար» տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում (2018-2020թթ․), որն 
իրականացվում է Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ հետևյալ երեք երկրներում՝ Հայաստան, Վրաստան և 
Ուկրաինա։ Ծրագիրը Հայաստանում իրականացվում է «Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ» հայաստանյան 
ներկայացուցչության կողմից՝ ՕքսԵՋեն երիտասարդների և կանանց իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամի 
հետ համագործակցաբար: 

Սեյվ դը չիլդրեն Հայաստանը պատասխանատվություն չի կրում ձեռնարկի բովանդակության համար։ 
Այս հրապարակումը պատրաստվել է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ: Բովանդակության 

համար պատասխանատվություն են կրում հեղինակներ Ռոբերտ Խաչատրյանը, Սամվել Հովհաննիսյանը, Կարեն 
Սարգսյանն ու Անի Հովսեփյանը, և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները: 
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Ն Ա Խ Ա Բ Ա Ն  
Տնտեսական աճը կենսական նշանակություն ունի ցանկացած երկրի բնակչության համար, քանի 

որ դրանով է պայմանավորվում բնակչության կենսամակարդակի ու բարեկեցության բարձրացումը: 
Համաշխարհային տնտեսության և տարբեր շուկաների (օրինակ՝ աշխատանքի, կրթական 
ծառայությունների) միջև փոխկապակցվածությունն ընդլայնում է կազմակերպությունների միջազգային 
մրցակցության շրջանակները՝ առաջացնելով ազգային տնտեսությունների կայուն զարգացման և 
մրցունակ մարդկային կապիտալի անհրաժեշտություն:  

Գիտելիքահենք տնտեսության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արագընթաց զարգացման, 
ձեռնարկատիրության համաշխարհայնացման պայմաններում շարունակաբար ընդլայնվում է 
կազմակերպությունների գործունեության շրջանակները: Այդ շրջանակների ընդլայնումն ու 
բազմազանեցումն իրենց ազդեցությունն են ունենում կազմակերպության ղեկավարների 
կառավարչական հմտությունների, ներառյալ ռազմավարական կառավարման ու փոխանցելի 
հմտությունների ձևավորման և շարունակական զարգացման վրա: Այս համատեքստում ձևավորում են 
այնպիսի կառավարիչների պահանջարկ, որոնք միկրո- և մակրոմակարդակներում կկարողանան 
կառավարել կազմակերպությունների ռազմավարական և գործառնական գործընթացները, 
արդյունավետ որոշումներ կայացնել՝ բարձրացնելով իրենց կազմակերպությունների մրցունակությունն 
ազգային ու միջազգային աշխատաշուկաներում:  

Կառավարչական հմտությունների դերը բավականին մեծ է, քանի որ կազմակերպությունների 
գործունեության արդյունավետության ապահովման գործընթացում կառավարիչների անձնական 
որակներն ու մասնագիտական կարողությունները դիտարկվում են որպես ցանկացած 
կազմակերպության հաջողության և մրցունակության ապահովման հիմնական գրավականներ: 
Կառավարչական հմտությունների ու մեթոդների նպատակային ու համալիր կիրառումն առանցքային 
նշանակություն ունի կազմակերպությունների կառավարման սկզբունքները ձևավորելու ու կիրառելու, 
գործունեության արդյունավետությունն ապահովելու, ղեկավարների ու կառավարիչների սեփական 
կատարողականը գնահատելու ու մրցունակությունն ապահովելու գործառույթներում: 

Շեշտադրելով գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման և աշխատաշուկայի պահանջներին 
համահունչ լինելու կարևորությունը՝ «Կառավարչական հմտություններ» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը 
մանրամասն ներկայացնում է կազմակերպությունների ռազմավարական պլանավորման ու 
կատարողականի վերլուծության մեխանիզմներն ու գործիքները, կառավարիչների փոխանցելի 
հմտությունները, որոնք առանցքային են կազմակերպության շահերը բավարարելու և կանոնադրական 
ու ռազմավարական նպատակներն արդյունավետ իրականացնելու, այնպես էլ կազմակերպության 
աշխատակազմի անձնական և մասնագիտական կարիքները վերլուծելու և բավարարելու համար: 
Հաշվի առնելով վերոգրյալ դրույթների հարափոփոխությունն ու արդիականությունը՝ ձեռնարկում 
ներկայացված են նաև դրանց արտացոլման տիրույթները: 

Ձեռնարկում քննարկվում են ցանկացած կազմակերպության համար առանցքային նշանակություն 
ունեցող ոլորտներ, ինչպիսիք են ռազմավարական կառավարումը, էթիկական որոշումների կայացումը, 
նորարարությունը, ձեռնարկատիրությունը, առաջնորդությունը, թիմային աշխատանքը և մոտիվացիան, 
ժամանակի կառավարումը, կոնֆլիկտների կառավարումը, հաղորդակցության հմտությունները, 
ինքնաբացահայտման և արդյունավետ ինքնակենսագրական ներկայացնելու մեթոդներն ու 
գործիքները: Հեղինակները ձեռնարկում նաև ներկայացրել են ժամանակակից կառավարչին 
անհրաժեշտ այնպիսի հմտություններ, ինչպիսիք են հաղորդակցման (գրավոր և բանավոր), թիմային 
աշխատանք իրականացնելու, որոշումներ կայացնելու, աշխատակիցներին մոտիվացնելու, 
ինքնակատարելագործման, առաջնորդության, կազմակերպական կոնֆլիկտների, փոփոխությունների, 
ժամանակի կառավարման և ստեղծարար հմտությունները: 

Ձեռնարկում ներկայացված են ռազմավարական կառավարման գործընթացի էությունն ու 
հիմնական փուլերը, միջավայրային վերլուծության մեթոդաբանությունն ու սկզբունքները, յուրաքանչյուր 
կազմակերպության ռազմավարական պլանավորման և զարգացման գործընթացներում կառավարչի 
կողմից ամենակիրառելի գործիքները, նրա գործառույթներն ու դրանց արդյունավետ իրականացմանն 
անհրաժեշտ մասնագիտական և փոխանցելի հմտությունների շրջանակը: Մասնավորապես 
անդրադարձ է կատարվել կազմակերպության ռազմավարական կառավարման 
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առանձնահատկություններին, ինչպես նաև այդ համատեքստում նպատակների սահմանման, ներքին և 
արտաքին միջավայրային գործոնների ուսումնասիրության ու ռիսկերի վերլուծության գործընթացներին: 
Հաշվի առնելով յուրաքանչյուր կազմակերպության գործառության և զարգացման գործընթացներում 
փոփոխությունների անխուսափելիությունը՝ հեղինակներն անդրադարձել են փոփոխությունների 
կառավարմանն ու դրանց դիմադրության հաղթահարման ուղիներին՝ այդ գործընթացները 
փոխկապակցելով որոշումների կայացման գործընթացների հետ: 

Ձեռնարկում ներկայացված են նաև ձեռնարկատիրության տեսակները, ձեռնարկատիրական 
միջավայրի տարրերը, ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակներն ու խնդիրները: Այս 
համատեքստում քննարկվում են նաև կառավարչական որոշումների դասակարգումն ու ընդունման 
առանձնահատկությունները, այլընտրանքների բացահայտման և գնահատման գործընթացները, այդ 
որոշումների արդյունավետությունը պայմանավորող գործոնները և այդ գործընթացներում կառավարչի 
պատասխանատվությունն ու նրան ներկայացվող պահանջները: 

Ձեռնարկի հեղինակներն անդրադարձել են նաև գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման հիմք 
հանդիսացող նորարարությունների ստեղծմանն ու գործարկմանը՝ նպատակաուղղված տնտեսության 
մրցունակության ու առաջընթացի ապահովմանը: Գիտելիքահենք տնտեսության ձևավորման և 
զարգացման պայմաններում կարևորագույն խնդիրներից են նորարարական ու գիտատար 
արտադրանքների և ծառայությունների ձևավորումն ու մատուցումը, տնտեսության տարբեր ճյուղերի 
միջև սերտ համագործակցությունը: Հաշվի առնելով վերոնշյալ գործոնները՝ հեղինակները կարևորել են 
գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման համատեքստում կրթության, գիտության և 
նորարարությունների համակարգային կապը՝ միտված գլոբալ մրցակցության պայմաններում դինամիկ 
կերպով փոփոխվող աշխարհի պահանջների և մարտահրավերների դիմակայմանը: 

Կազմակերպության կառավարման բնագավառում որոշումների ընդունումն ավելի համակարգված 
և պատասխանատու գործընթաց է, քան անձնական կյանքում, որովհետև ղեկավարը 
համապատասխան գործողությունների ուղղություն է ընտրում ամբողջ կազմակերպության և նրանում 
մասնագիտական գործունեություն ծավալող բազմաթիվ աշխատակիցների համար: Կառավարման 
ինստիտուցիոնալ մակարդակում որոշումների ընդունումն ուղղակիորեն առնչվում է թե՛ ներքին և թե՛ 
արտաքին միջավայրերում իրականացվող գործընթացների կարգավորմանը՝ պահանջելով 
կառավարչական արդյունավետ հմտություններ: Ցանկացած կազմակերպության գործունեության 
հստակ, թիրախային և արդյունավետ իրականացումը պայմանավորված է ղեկավարության և 
կառավարիչների կառավարչական ու հաղորդակցման հմտություններով և մրցունակ մեխանիզմների ու 
գործիքների կիրառմամբ: 

Վերոնշյալը հիմք է տալիս փաստել, որ կառավարչական հմտությունները մեծ կարևորություն ունեն 
կազմակերպությունների կառավարման և որոշումների կայացման գործընթացներում, որոնց 
շարունակական զարգացմանն անհրաժեշտ է մշտապես հետևել ու կատարելագործել: Այս դրույթների 
լուծումների ապահովման մեխանիզմներն արտացոլված են սույն ձեռնարկում և պայմանավորում են 
ուսումնամեթոդական ձեռնարկի արդիականությունն ու պահանջվածությունը: Փոխանցելի 
հմտություններն աշխատանքային և/կամ մասնագիտական գործունեության լայն շրջանակներում 
իրականացվող գործընթացների ու գործառույթների, առաջադրանքների, գիտակարգի կամ 
մասնագիտական գործունեության ոլորտին առնչվող գիտելիքների, հմտությունների ու 
կարողությունների համախումբն է (օրինակ՝ կառավարման, փոխանցելի, կազմակերպչական 
հմտություններ) (UNESCO International Bureau of Education (IBE), Glossary of Curriculum 
Terminology 2013): 

Փոխանցելի հմտություններն այն կարողություններն են ու փորձառությունը, որոնք անհրաժեշտ են 
մասնագիտական դերակատարության ու զբաղվածության ապահովման համատեքստում, և անհատը 
կարող է օգտագործել տարբեր աշխատանքային դերեր ստանձնելիս: Դրանք մասնավորապես կարող 
են վերաբերել հաղորդակցման, խնդիրների լուծման և ինքնակառավարման հմտություններին: Այս 
հմտությունների պահանջարկը շարունակաբար աճում է՝ պայմանավորված աշխատաշուկայի 
պահանջներով, որոնք գլխավորապես վերաբերում են գործունեության արդյունավետության 
ապահովմանը, հարափոփոխ միջավայրին հարմարվողականությանն ու ճկունությանը, մրցունակության 
ապահովմանը: Փոխանցելի հմտություններից են՝ 

 քննադատական և նորարարական մտածողությունը, 
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 միջանձնային հմտությունները (оրինակ՝ ներկայացումներ, հաղորդակցման հմտություններ, 
կազմակերպչական հմտություններ, թիմային աշխատանք և այլն), 

 ներանձնային հմտություններ (ինքնակառավարում, ինքնամոտիվացիա),  
 գլոբալ քաղաքացիություն (հանդուրժողականություն, փոփոխություններն ընդունելու 

պատրաստակամություն, տարբերությունների ու բազմազանության հանդեպ հարգանք, 
միջմշակութային հասկացողություն և այլն), 

 տեղեկատվական գրագիտություն, օրինակ՝ տեղեկության հայթայթում, հասանելիության 
ապահովում, կիրառում, վերլուծություն և գնահատում (UNESCO Asia-Pacific Education Policy 
Brief, Vol. 2, 2014): 

 Փոխանցելի հմտություններն ունեն մի շարք բնորոշումներ, մասնավորապես՝ դրանք. 
 փոխանցելի են տարբեր աշխատանքային, մասնագիտական և աշխարհագրական 

տիրույթներում ու կենսագործունեության համատեքստերում, 
 բնորոշ են սոցիալական և միջանձնային հարաբերություններին, 
 առանցքային գործիքներ են այնպիսի իրավիճակներում, երբ կարևոր և արագ 

փոփոխությունների իրականացման անհրաժեշտություն է լինում, 
 հնարավոր է ձևավորել և զարգացնել փորձառության միջոցով, սակայն դրանք պահանջում 

են փոխգործակցային ուսումնառության գործընթացների իրականացում, 
 իրենց զարգացման փուլում ինքնատեղեկացվածության և ինքնուսուցման ու 

ինքնուսումնառության հետ գտնվում են փոխազդեցության մեջ: 
Փոխանցելի հմտություններն այն հմտություններն են, որոնք ձեռք են բերվել տվյալ անհատին ծանոթ 

միջավայրում և կիրառելի են մեկ այլ անծանոթ միջավայրում:  
«Կառավարչական հմտություններ» ձեռնարկի առավելություններից է կառավարմանն առնչվող 

առանցքային խնդիրների մանրամասն քննարկումը և համապարփակ բովանդակությունը: Ձեռնարկն 
ունի հստակ սահմանված գիտագործնական կիրառելիություն, քանի որ ձեռնարկի բովանդակությունը 
տեղայնացված է նաև հայաստանյան համատեքստին և հայալեզու մասնագիտական գրականությունում 
ուրույն է իր բովանդակությամբ:  
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ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
այաստանի Հանրապետությունում գիտելիքահենք տնտեսությունն ու զարգացող շուկայական 
հարաբերություններն արձագանքում են համաշխարհային զարգացման միտումներին և երկրի 
ռազմավարական երկարաժամկետ զարգացման հեռանկարներին, որոնց իրականացման 

գործընթացներում առանցքային դերակատարություն ունեն նաև կազմակերպությունները: 
Կազմակերպությունները նույնպես համապատասխանաբար արձագանքում են սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման միտումներին: Այս համատեքստում կազմակերպությունների ձեռնարկատիրական 
գործունեությունը նրանց ռազմավարական կառավարման և մրցունակության առանցքային խթաններից 
է: Այս ձեռնարկում քննարկվում են կազմակերպությունների ռազմավարական արդյունավետ 
կառավարման առանձնահատկություններն ու ռազմավարական գործիքների կարևորությունը:  

Դիտարկելով և համեմատելով մրցակցության և մրցունակության վերաբերյալ տարբեր 
հեղինակների սահմանումներն ու մոտեցումները՝ այս ձեռնարկում ներկայացվում է տվյալ երկու 
եզրույթների սահմանումները կազմակերպությունների գործունեության համատեքստում: 

Մրցակցությունը շուկայական հարաբերություններ վարող երկու և ավելի մասնակիցների միջև 
փոխազդեցությունն է, որը դրսևորվում է ազգային ու միջազգային շուկաներում նմանատիպ 
ծառայությունների մատուցման և/կամ արտադրանքի ստեղծման համար շարունակական մրցակցային 
պայքարով՝ տվյալ շուկայում կամ շուկայի հատույթում առավելագույն մասնաբաժին կամ լավագույն դիրք 
գրավելու, առավել շահավետ պայմաններ ապահովելու և առավելագույն շահույթ ստանալու նպատակով: 
Բարեխիղճ մրցակցության արդյունավետ պետական համակարգի գործառման դեպքում 
կազմակերպությունները կարող են խթանել իրենց ձեռնարկատիրական գործունեությունը և ապահովել 
բարձր եկամտաբերություն: 

Մրցունակությունը շուկայում մրցակցությանը դիմակայելու կազմակերպության ներունակությունն 
է, որը դրսևորվում է իր՝ ծառայությունների մատուցման և/կամ արտադրանքի ստեղծման մրցակցային 
ներուժի օպտիմալ գործադրմամբ: Մրցունակության հիմքում կազմակերպության բարձր 
արդյունավետությունն ու արտադրողականությունն են, որոնք հիմնականում ապահովվում են 
ռեսուրսների իրաչափ օգտագործման, նորարարությունների իրականացման, տեղեկատվական և բարձր 
տեխնոլոգիաների իրաչափ կիրառման ու զարգացման, կազմակերպական մշակույթում բարեխիղճ 
մրցակցային միջավայրի պահպանման և ձեռնարկատիրական արդյունավետ գործունեության միջոցով: 
Մրցունակությունը կազմակերպության շարունակական զարգացումն ապահովող դինամիկ գործընթաց է, 
որը գլխավորապես միտված է կազմակերպության կատարողականի շարունակական բարելավմանը, 
ազգային տնտեսության զարգացմանն ու շուկայի պահանջարկի բավարարմանը: 

Մրցակցային առավելությունն ենթադրում է մրցակիցների նկատմամբ գերակայություն ազգային 
և/կամ միջազգային շուկաներում: Մրցակցային առավելություն ձեռք բերելու համար կազմակերպությունը 
պետք է առաջարկի մրցունակ արտադրանք ու ծառայություններ ավելի ցածր գնով, սակայն ավելի բարձր 
որակական հատկանիշներով: Օրինակ՝ ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացմամբ 
կազմակերպությունների մրցակցային առավելությունը դրսևորվում է՝ 

 ինքնատիպ կամ նոր ծրագրեր իրականացնելու և հարակից բարձրորակ ծառայություններ 
մատուցելու,  

 նորարարական և առհասարակ իրենց շահակիցներին առանձնահատուկ պայմաններ 
առաջարկելու, տեղեկատվական և հաղորդակցման նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 
գիտելիք և/կամ արտադրանք ստեղծելու ու տարածելու,  

 հետազոտական աշխատանքներում ներգրավման եզակի հնարավորություններ առաջարկելու,  
 այլ կազմակերպությունների համեմատ ավելի ցածր գներ սահմանելու միջոցով:  

Ձեռնարկատիրական մրցունակությունը կազմակերպության՝ ձեռնարկատիրական գործունեություն 
ծավալելու արդյունքում մրցունակ ծառայություն կամ արտադրանք ստեղծելու ներունակությունն է, որը 
դրսևորվում է շուկայի և սեփական արտադրական ներուժի զարգացման պայմաններում: Արտադրանքի 
կամ ծառայության մրցունակությունը մրցակցային շուկայական պայմաններում տվյալ արտադրանքի կամ 
ծառայության գերակայությունն է, որին կազմակերպությունը հասնում է սպառողների կողմից տվյալ 
արտադրանքին կամ ծառայությանը նախապատվություն տալու և դրա ընտրության շնորհիվ: 
Կազմակերպության ձեռնարկատիրական մրցունակությունը կայուն բնույթ ունի և կարճ 
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ժամանակահատվածում առանցքային փոփոխություններ չի ենթադրում: Արտադրանքի կամ ծառայության 
մրցունակությունն ավելի փոփոխական բնույթ ունի, որը հիմնականում պայմանավորված է մի շարք 
փոխկապակցված գործոններով՝ օգտակարություն, արժեք-որակ փոխհարաբերությունը, արտադրանքի 
կամ ծառայության ծախսեր: Արտադրանքի կամ ծառայության մրցունակությունն ուղղակիորեն 
պայմանավորված է նաև մրցակիցների գործողություններով: Մասնավորապես՝ մրցակցությունը 
հատկապես ուժեղանում է նմանատիպ ծառայությունների մատուցման և/կամ արտադրանքի ստեղծման 
համար տվյալ շուկայի մրցակիցների միջև մղվող պայքարի ակտիվացման արդյունքում (Трачука 2018: 
77): Մրցակցային առավելության ձեռքբերումն ու պահպանումը կազմակերպությունների բարձր 
կատարողականի ցուցանիշներից են, որոնք առանցքային նշանակություն ունեն ինչպես ոլորտի 
բարեփոխումների, այնպես էլ գիտելիքահենք տնտեսության խթանման համար: 

Ձեռնարկատիրական գործունեության ապահովումը հիմք է ստեղծում կազմակերպությունների 
արդյունավետ ռազմավարական կառավարման համար, հետևապես ձեռնարկատիրական 
գործունեությունը՝ որպես ռազմավարական առաջնահերթության խնդիր, պետք է նաև արտացոլվի 
կազմակերպությունների ռազմավարություններում: Մասնավորապես՝ կազմակերպությունների 
ռազմավարական ծրագրերում պետք է առկա լինեն ձեռնարկատիրական գործունեության վերաբերյալ 
հստակ դրույթներ, ներառյալ ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման նպատակները, 
խնդիրները, կատարողականի գնահատման ցուցանիշները, միջոցառումները և այլ առանցքային 
դրույթներ: 

Ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացումը կազմակերպություններից պահանջում է 
համապատասխան ռազմավարության և ճկուն ֆինանսական քաղաքականության մշակում ու 
իրականացում, կազմակերպությունների ձեռնարկատիրական գործունեության դրույթների վրա հիմնված 
կառավարման համակարգի գործառում և գործառութային շրջանակի բազմազանեցմամբ 
պայմանավորված տնտեսական նախաձեռնողական ակտիվություն, որոնց միջոցով 
կազմակերպությունները կարող են ռազմավարական առաջնահերթության խնդիրներին արդյունավետ 
լուծումներ տալ: 

Կազմակերպությունների գործունեության ներքին գնահատումն ու գործունեության բարելավումը 
կարելի է իրականացնել տարբեր գործիքների կիրառման միջոցով: 
 

SWOT ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔԸ 
 

Հ-ում կազմակերպությունների ներքին և արտաքին միջավայրերի գործոնների վերլուծության 
համար ներկայումս ամենից հաճախ կիրառվում է SWOT ռազմավարական պլանավորման 
գործիքը: Հաշվի առնելով SWOT վերլուծության կարևորությունը կազմակերպությունների 

ռազմավարական կառավարման ժամանակակից համակարգերում՝ այս ձեռնարկում քննարկվում են 
SWOT վերլուծության բաղադրիչները, ներկայացվում են SWOT վերլուծության գործընթացի 
առանձնահատկությունները, տվյալ գործիքի առավելություններն ու թերությունները: Ձեռնարկում 
առաջարկվում են նաև SWOT վերլուծության մեթոդաբանություն և մատրիցաներ, որոնք կիրառելի 
են կազմակերպությունների համար և կարող են օժանդակել կազմակերպություններին իրենց 
կատարողականի վրա ազդող առանցքային ներքին և արտաքին միջավայրերի գործոնների 
վերլուծության ու ազդեցության գնահատման գործընթացներում: 

SWOT վերլուծության միջոցով կազմակերպությունները կարող են մշակել արդյունավետ 
ռազմավարական կառավարման մոդելներ և ռազմավարական պլաններ, որոնք առավելագույնս 
կարտացոլեն կազմակերպությունների գործունեության առանձնահատկությունները և մրցակցային 
առավելությունները, կհամապատասխանեն կազմակերպությունների կարողություններին և միտված 
կլինեն նրանց ներքին ու արտաքին միջավայրերի փոփոխվող պահանջների բավարարմանը:  

Ներկայումս կազմակերպությունների գործունեության գլխավոր առանձնահատկությունը գլոբալ 
շուկաներում մրցունակ լինելու պահանջն է: Գլոբալ փոփոխություններ առաջացնող գործընթացները 
պայմանավորում են համաշխարհային զարգացման հիմնական ուղղությունները (մեգամիտումները) 1 , 
                                                            
1  Մեգամիտումն այս ձեռնարկի շրջանակում դիտարկվում է որպես կազմակերպության արտաքին միջավայրի գլոբալ 
փոփոխություններ, որոնք ազդում են կազմակերպության ընդհանուր գործունեության, կատարողականի արդյունավետության, 

Հ 
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որոնք կենսագործունեության բոլոր ոլորտներում տեխնոլոգիական հեղափոխությունների են հանգեցնում՝ 
կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության ապահովման համար ստեղծելով 
տեղեկատվական համընդհանուր հարթակներ ու սկզբունքորեն նոր պայմաններ, հաղորդակցման 
միջոցներ ու մասնագիտական առանձնահատուկ կարողություններ պահանջող տեխնոլոգիաներ: 
Պայմանավորված վերոնշյալ հիմնական ուղղությունների առանձնահատկություններով՝ փոփոխվում են 
նաև կազմակերպությունների ռազմավարական արդյունավետության, հաշվետվողականության ու 
թափանցիկության ապահովման չափանիշները՝ ենթադրելով գործունեության վերջնարդյունքների կամ 
արտադրանքի տարածում ու ծառայությունների ընդլայնում ինչպես ազգային (ներպետական), այնպես էլ 
միջազգային շուկայական պայմաններում ու տեղեկատվական համակարգերում: Ազգային ու միջազգային 
շուկաների միջև առկա սահմանների աստիճանական միաձուլման արդյունքում ձևավորվում են 
տվյալների մեծածավալ բազաներ, որոնք ենթադրում են տվյալների անհատականացում, շահակիցների 
թիրախային պահանջների բավարարում, նրանց կարիքների և շուկաների ու դրանց հատույթների 
հարափոփոխ պահանջների արդյունավետ վերլուծություն: Շուկայի հատույթի վերլուծությունը կարելի է 
բաժանել հետևյալ տեսակների՝ 

1. տվյալ շուկայի հատույթի զարգացման ու հատույթի դինամիկայի վրա ազդող գործոնների 
վերհանում և այդ հատույթի զարգացման միտումների կանխատեսում,  

2. տվյալ շուկայի հատույթ մուտք գործելու և դրանից դուրս գալու խոչընդոտների վերլուծություն,  
3. տվյալ հատույթում մրցունակությունը բնորոշող ցուցանիշների ուսումնասիրում: 

Կազմակերպությունների արտաքին միջավայրի մեգամիտումները, որոնց շրջանակում 
իրականացվում է ռազմավարական կառավարումը, ներառում են՝ 

 տեղեկատվական գլոբալ միջավայրի ձևավորման և հաղորդակցական նոր ձևեր,  
 միասնական համաշխարհային տեղեկատվական հարթակի ձևավորում՝ միտված ապրանքների կամ 

ծառայությունների բազմազանեցմանը և այլընտրանքների ստեղծմանն ու շահակիցների նոր 
պահանջների կամ նոր շահակիցների պահանջների բավարարմանը,  

 մրցակցության այնպիսի համաշխարհային միջավայրի զարգացում, որն էապես տարբերվում է 
նախկինում ձևավորված միջավայրից,  

 կազմակերպությունների կողմից իրենց գործունեության զարգացման և մրցունակության 
բարձրացման2 նոր ուղիների բացահայտում: 
Համաշխարհային զարգացման մեգամիտումներն ուղղակի և էական ազդեցություն ունեն նաև 

կազմակերպությունների վրա՝ հաշվի առնելով վերջիններիս գործունեության սերտ 
փոխկապակցվածությունն ազգային ու միջազգային տնտեսական ու աշխատանքի շուկաների, ինչպես 
նաև կազմակերպությունների շուկայական մշտափոփոխ պահանջները բավարարելու հանձնառության 
հետ:  
 

SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ 
 

Ռազմավարական կառավարման առաջին փուլում իրականացվող պլանավորման 
արդյունավետությամբ է պայմանավորվում նաև ռազմավարական կառավարման մյուս գործընթացների 
արդյունավետությունը: Ռազմավարական կառավարումն այն որոշումների և գործողությունների 
փոխկապակցված ամբողջությունն է, որոնց հիման վրա կազմակերպությունը կատարում է 
ռազմավարական պլանավորում, իրագործում է սահմանված նպատակները և հաստատում է 
երկարաժամկետ համագործակցային կապեր (Pearce & Robinson 2007, Wheelen & Hunger 2012): 
Ռազմավարական պլանավորման գլխավոր նպատակը կազմակերպության ներքին և արտաքին 
միջավայրերի հավասարակշռումն է և այդ հավասարակշռության պահպանումը երկարաժամկետ 

                                                            
կազմակերպական մշակույթի, արժեքների և այլ գործոնների վրա: Մեգամիտումները ձևավորում են կազմակերպության նոր 
ձգտումներ, նպատակներ ու խնդիրներ, կազմակերպության մարդկային ռեսուրսների վարքագծի և աշխատանքային 
ուղղությունների փոփոխություններ:  
2  Ըստ Պորտերի՝ մրցունակությունը կարելի է բաժանել մրցակցային չորս ուժերի՝ հնարավոր մրցակիցների, գնորդների, 
փոխարինող ապրանքների և մատակարարների վերլուծության միջոցով, քանի որ նրանք ազդում են ներճյուղային մրցակցության 
վրա (Портер 2005): 
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կտրվածքով (Sackett, Jones & Erdley 2005): Ռազմավարական նպատակների իրականացմանն ուղղված 
ցանկացած գործընթացում կազմակերպությունները կանխատեսելի կամ անկանխատեսելի 
խոչընդոտների են հանդիպում, որոնց մի մասը կարող է իրավիճակային լինել՝ հաշվի առնելով 
կազմակերպության ներքին և արտաքին միջավայրերի գործոնների փոփոխական բնույթն ու 
կազմակերպության կատարողականի վրա դրանց ազդեցությունը: Այսպիսով, ինչպես կառավարման մյուս 
համակարգերը, ռազմավարական կառավարումը ևս ներառում է պլանավորման, կազմակերպման, 
վերահսկողության ու գնահատման (ներառյալ արդյունավետության չափման) գործառույթներ և դրանցից 
բխող գործընթացներ: 

SWOT վերլուծությունը ռազմավարական պլանավորման գործիք է, որը կիրառվում է 
կազմակերպության ներքին և արտաքին (ընդհանուր և ոլորտային) միջավայրերի գործոնների համալիր 
վերլուծության և կազմակերպության կատարողականի վրա ազդող հիմնախնդիրների բացահայտման 
համար՝ միտված կազմակերպության երկարաժամկետ նպատակային զարգացմանը: SWOT 
վերլուծությունը նպաստում է կազմակերպության կողմից վեր հանված խնդիրների նվազեցման կամ 
բարելավման հնարավոր ուղիների առաջադրմանը, ռիսկերի կանխմանն ու մրցակցային շուկայում իր 
դիրքի ամրապնդմանը: Ըստ Հուբենի և նրա համախոհների (Houben et al. 1999)՝ ցանկացած 
կազմակերպություն բախվում է ներքին և արտաքին ուժերի հետ, որոնք կազմակերպության 
կատարողականի ու սահմանված նպատակների իրականացման տեսանկյունից և՛ խթաններ են, և՛ 
սահմանափակումներ: Հետևաբար, SWOT վերլուծություն իրականացնող պատասխանատուները կամ 
հետազոտողները պետք է նախևառաջ բացահայտեն և գնահատեն այն գործոնները, որոնք խթանում կամ 
խոչընդոտում են կազմակերպության նպատակների արդյունավետ իրականացումը (Chandler 1962): 

SWOT-ը իրավիճակային բնույթ ունի, ուստի այն պետք է իրականացվի որոշակի 
պարբերականությամբ՝ ներքին ու արտաքին միջավայրերի գործոնների փոփոխությունների վերաբերյալ 
մշտապես տեղեկացված լինելու և դրանց ռիսկայնությունը գնահատելու համար: SWOT վերլուծությունը 
կիրառվում է ռազմավարական պլանավորման նախնական փուլում որպես գործոնային վերլուծության 
գործիք, քանի որ կազմակերպությունը նախևառաջ պետք է հստակ պատկերացում կազմի իր 
կատարողականի վրա ազդող ներքին և արտաքին միջավայրերի առանցքային գործոնների վերաբերյալ, 
դրանք համախմբի ու դասակարգի ըստ ազդեցության կարևորության՝ հիմնվելով փաստական և 
հավաստի տեղեկությունների ու տվյալների վրա, ինչպես նաև դիտարկի բարելավման 
հնարավորություններն ու վտանգները, որոնք պայմանավորում են կազմակերպության մրցունակության 
աստիճանը (Фляйшер и Бенсуссан 2005: 127): 

Այսպիսով, SWOT վերլուծությունը կազմակերպության ուժեղ և թույլ կողմերի և 
հնարավորությունների ու վտանգների կամ ռիսկերի վերլուծությունն է, որը կազմակերպության 
գործունեության ռազմավարական վերլուծության ու գնահատման բաղադրիչ է և նպաստում է 
ռազմավարական պլանավորմանն ու ռազմավարության արդյունավետ մշակմանը: SWOT վերլուծությունն 
ինքնավերլուծության և ինքնագնահատման գործընթաց է, որը կազմակերպությանը թույլ է տալիս 
կենտրոնանալ առանցքային հիմնախնդիրների վրա:  

SWOT վերլուծության երկու բաղադրիչները՝ ուժեղ ու թույլ կողմերը, հիմնականում վերաբերում են 
կազմակերպության ներքին միջավայրին և ներքին գործոններին` կառավարման քաղաքականություն և 
համակարգ, ներքին ընթացակարգեր ու գործընթացներ, աշխատակազմ, կազմակերպական կառուցվածք 
և ենթակառուցվածքներ, կազմակերպական մշակույթ, ռեսուրսներ, կազմակերպական կապիտալ 
(ներառյալ կազմակերպության ինստիտուցիոնալացված գիտելիքը, առանձնահատուկ 
կոմպետենցիաներն ու կարողությունները և փորձառությունը), յուրահատուկ արտադրանքի թողարկում 
կամ ծառայությունների մատուցում, վարչարարություն և այլն: Կազմակերպության զարգացման վրա 
ազդող ներքին գործոնները հիմնականում պայմանավորված են կազմակերպության՝ 

 մարդկային ռեսուրսների մասնագիտական կարողություններով, 
 արտադրանքի կամ ծառայության առաջարկի ստեղծման ներունակությամբ3,  

                                                            
3 Կազմակերպության ներունակությունն այս համատեքստում օգտագործվում է որպես կազմակերպության՝ ներքին ռեսուրսների 
արդյունավետ օգտագործման և իր արտադրանքը կամ ծառայությունները մրցունակ դարձնելու կարողունակություն (օրինակ՝ 
նորարարական տեխնոլոգիաների մշակում, արտադրանքի տարածման կամ ծառայությունների մատուցման առավել 
արդյունավետ միջոցներ ու ձևեր, արտադրանքի կամ ծառայության գրավչության մակարդակի բարձրացում, շահակիցների հետ 
երկարաժամկետ համագործակցության կառուցում և այլն): 
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 արտաքին միջավայրի գործոնների ազդեցությունը կանխատեսելու և դրանց 
համապատասխանորեն արձագանքելու կարողունակությամբ,  

 արտադրանքի կամ ծառայության մրցունակության բարձր ցուցանիշների շարունակական 
ապահովման կարողունակությամբ,  

 նյութատեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների ապահովվածությամբ, 
 գործունեության տեսակներին համապատասխան ռեսուրսների իրաչափ բաշխմամբ և 

օգտագործմամբ:  
SWOT վերլուծության մյուս երկու գործոնները՝ հնարավորություններն ու վտանգները, վերաբերում 

են կազմակերպության արտաքին միջավայրին (ընդհանուր և ոլորտային) և միջավայրային այն 
գործոններին, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ կազմակերպության մրցունակության ապահովման, 
կատարողականի արդյունավետության և ռազմավարական գերակա ուղղությունների իրագործելիության 
ու իրականացման վրա: Արտաքին միջավայրի գործոնների վերլուծության համակարգվածությունն ու 
արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով կազմակերպությունները պետք է նախևառաջ կատարեն 
հավաքագրված տեղեկատվության (տեղեկություններ և տվյալներ) ուսումնասիրություն և գնահատում կամ 
մշտադիտարկում՝ կատարելով կանխատեսումներ և ուրվագծելով կազմակերպության հնարավոր 
զարգացումներն ու այդ գործոնների ազդեցությունը: Արտաքին միջավայրի վերլուծությունը շեշտադրում է 
կազմակերպության գործունեության ոլորտային շրջանակի և միջավայրային գործոնների 
կարևորությունը: Այն խթանում է ռազմավարությունների արդյունավետ մշակումն ու իրականացումը 
(Cowburn 2005): Արտաքին միջավայրի վերլուծությունը ցանկացած կազմակերպության համար կարող է 
կողմնորոշիչ դեր ունենալ տվյալ շուկայի, շուկայի հատույթի կամ կազմակերպության գործունեության 
բնագավառի թիրախավորման համար և այնպիսի հիմնախնդիրներ բացահայտել, որոնք ապագայում 
կարող են էական փոփոխություններ առաջացնել կազմակերպության գործունեության 
արդյունավետության ցուցանիշներում: Արտաքին վերլուծություն իրականացնելու համար ցանկալի է 
ստեղծել աշխատանքային խումբ, որը կուսումնասիրի և կվերլուծի կազմակերպության արտաքին 
միջավայրն ըստ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և տեխնոլոգիական գործոնների: Այդ 
նպատակով կիրառվում է PEST4 վերլուծությունը, որը ևս ռազմավարական պլանավորման գործիք է (King 
& Cleland 1987, Alfred 2006): Երբեմն նշված ոլորտային գործոններից բացի կազմակերպությանն 
անհրաժեշտ է լինում ուսումնասիրել այլ ոլորտների գործոններ՝ վերլուծությունն ավելի թիրախավորված և 
համապարփակ դարձնելու նպատակով (Schloss & Cragg 2013: 137):  

Կազմակերպության արտաքին միջավայրի գործոններն են երկրի քաղաքական վիճակը, սոցիալ-
տնտեսական զարգացումը, տեխնոլոգիական զարգացումները և այլն: Կազմակերպության արտաքին 
միջավայրի առանցքային գործոնների (քաղաքական, իրավական, սոցիալական, տնտեսական, 
տեխնոլոգիական և այլն) ուսումնասիրությունը և հնարավորությունների ու վտանգների հետ դրանց 
համադրումը որոշիչ են կազմակերպության մրցունակության ապահովման, ազգային ու միջազգային 
շուկաներում կազմակերպության դերի ամրապնդման և գործունեության արդյունավետության 
շարունակականության ապահովման խնդրում: Կազմակերպությունները պետք է մեծապես ուշադրություն 
դարձնեն տեխնոլոգիական գործոնների ուսումնասիրությանը, քանի որ դրանք խթանում են նոր 
արտադրանքի թողարկումը, տեղեկատվական համակարգերի կատարելագործումն ու գիտության 
առաջընթացը, ինչպես նաև կազմակերպությանն օգնում են դիմակայելու տնտեսական մրցակցությանը և 
համապատասխան տեղ գտնելու շուկայում: 

Ըստ Հիթի, Այրլենդի և Հոսկինսոնի (Hitt et al. 2007)` կազմակերպության արտաքին միջավայրը 
բաղկացած է ընդհանուր և ոլորտային միջավայրերից:  

Կազմակերպության ընդհանուր միջավայրը ներառում է այն բոլոր գործոններն ու 
իրողությունները, որոնք տնտեսության տվյալ ճյուղի կամ շուկայի հատույթի միջոցով անուղղակի 
ներգործություն ունեն կազմակերպության վրա: Այդ իրողությունները կամ գործոնները լինում են 
ներպետական և վերպետական (գլոբալ)՝ քաղաքական, իրավական, տնտեսական, ժողովրդագրական, 
սոցիալ-մշակութային, տեխնոլոգիական: Ընդհանուր միջավայրի վերլուծությունը նպատակաուղղված է 
այն շուկայական և մրցակցային միտումների ուսումնասիրությանը, վերլուծությանն ու մշտադիտարկմանը, 

                                                            
4 PEST հապավումը կազմված է անգլերեն համարժեք բառերի սկզբնատառերից՝ Political (քաղաքական), Economic (տնտեսական), 
Social (սոցիալական) և Technological (տեխնոլոգիական):  
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որոնք ազդում են կազմակերպության գործունեության արդյունավետության և ներուժի մեծացման վրա: 
Մրցունակության ապահովման տեսանկյունից կարևոր է, որ կազմակերպություններն ուշադրություն 
դարձնեն մրցակցային գործոնների ուսումնասիրությանն ու հնարավոր ազդեցությանը, քանի որ այդ 
գործոններն ուղղակիորեն ազդում են կազմակերպության՝ շուկայում թիրախային հատույթում տեղ 
գրավելու կարողության վրա: Մրցակցային առանցքային գործոններից են պահանջարկն արտադրանքի 
կամ ծառայությունների նկատմամբ, տվյալ արտադրանքի սպառողների սոցիալ-տնտեսական 
բնութագրիչները, բնակչության թիվը, նրանց եկամտի ծավալն ու բաշխվածությունը, բնակչության 
կենսամակարդակն ու կենսապայմանները, դրանցով բավարարվածության մակարդակը, սպառողների 
թվաքանակը, վերաբերմունքն աշխատանքի նկատմամբ, ձևավորված արժեքային համակարգը և այլն:  

Կազմակերպության ոլորտային միջավայրն այն իրողությունների և գործոնների համախումբն է, 
որոնք ուղղակիորեն ազդում են կազմակերպության բուն գործունեության և կատարողականի, նրա 
արտադրանքի կամ ծառայությունների որակի, մրցակցային առավելության և շահակիցների կարիքների 
ու պահանջմունքների վրա: SWOT վերլուծություն իրականացնելիս անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել 
ինչպես կազմակերպության ոլորտային միջավայրի, այնպես էլ դրա դերակատարների վերլուծությանը: 
Կազմակերպության ոլորտային միջավայրի հիմնական դերակատարներն արտադրանքի կամ 
ծառայությունների սպառողներն են (ներառյալ մատակարարները կամ միջնորդները, հովանավորները, 
նվիրատուները), որոնց՝ որպես կազմակերպության առանցքային շահակիցների, համախմբում են 
միատեսակ հետաքրքրությունները, շահերը, կարիքներն ու պահանջմունքները (Grant 2013): Այսպիսով, 
կազմակերպությունների խնդիրն է իրենց արտաքին և ներքին միջավայրերի միջև այնպիսի 
փոխազդեցության ստեղծումը, որն առավելագույնս կարող է նպաստել կազմակերպությունների 
արդյունավետ գործունեությանը, դրա շարունակական բարելավմանն ու մրցունակության 
ամրապնդմանը:  

SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԻՔԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 

 SWOT վերլուծության գործիքը կիրառելի է մի շարք թիրախային տիրույթների կամ ոլորտների, 
համալիր և փոխկապակցված գնահատման, մշտադիտարկման, վերլուծության ու պլանավորման համար: 
Այդ տիրույթները կամ ոլորտները պայմանավորում են կազմակերպության ռազմավարության 
արդյունավետ իրականացումն ու գործունեության երկարաժամկետ զարգացումը, համընդհանուր բնույթ 
ունեն և ուղենշում են ցանկացած կազմակերպության գերակայությունները, որոնք ենթակա են 
վերլուծության՝ հետևյալ ուղղություններով՝  

 ռազմավարական (ինստիտուցիոնալ) վերլուծություն, 
 ֆինանսական վերլուծություն, 
 գործառութային վերլուծություն, 
 կառուցվածքային վերլուծություն, 
 ռիսկերի վերլուծություն, 
 գործարար (մրցակցային) վերլուծություն, 
 սոցիալական վերլուծություն: 

SWOT վերլուծությունը թույլ է տալիս վտանգների և հնարավորությունների մասին տեղեկություններ 
ու տվյալներ հավաքագրել, վերլուծել դրանք և կանխատեսել դրանց հնարավոր ազդեցությունը 
կազմակերպության ուժեղ և թույլ կողմերի վրա: Վերլուծության այս գործիքը հնարավորություն է տալիս 
կանխատեսելու, թե կազմակերպությանը որքանով է հաջողվում օգտագործել առկա և ակնկալվող 
հնարավորությունները և նպատակաուղղված պլանավորել ռազմավարությունը: SWOT վերլուծությունը 
կազմակերպությանն օգնում է իր ուժեղ կողմերը համակարգված կերպով համապատասխանեցնելու 
արտաքին միջավայրի փոփոխություններին ու լավագույն հնարավորություններին: Այս վերլուծությունը 
կարելի է կիրառել այնպիսի գործընթացներում, ինչպիսիք են ռազմավարական պլանավորումը, 
հիմնախնդիրների վերհանումը և լուծումների առաջադրումը, ռիսկերի վերլուծությունն ու կառավարումը, 
պլանավորման նմանաբովանդակ այլ գործընթացներում: Ռազմավարության մշակման ժամանակ 
պակաս կարևոր չէ հաշվի առնել նաև այն գործընթացներն ու գործողությունները, որոնք ուղղված են 
հնարավոր վտանգների (ռիսկերի) կանխատեսմանը, ուսումնասիրմանն ու կանխարգելմանը: 
Վտանգների ու հնարավորությունների կանխատեսումը և ուսումնասիրումը ոչ միայն օժանդակում են 
կազմակերպությանը գնահատելու իր մրցունակության և շուկայում մրցակցային առավելության 
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ձեռքբերման հնարավորությունն ու հավանականությունը, այլև մատնանշում են նրա գործունեության այն 
ոլորտներն ու ռազմավարական առաջնահերթություն ունեցող բնագավառները, որոնք անհրաժեշտ է 
փոփոխության ենթարկել: 

SWOT վերլուծությունը համակարգված տեղեկություն է տրամադրում կառավարման օբյեկտի 
ընթացիկ վիճակի մասին: Կառավարման օբյեկտն այն գործառույթների, գործառութային 
հարաբերությունների, գործընթացների, գործիքների, միջոցների ու միավորների համալիրն է, որոնց 
գործադրումն ապահովում է կազմակերպության գործունեության և կառավարման համակարգի 
կենսունակությունն ու մրցունակությունը, առաջադրված նպատակների իրագործումը և կատարողականի 
արդյունավետությունը: SWOT վերլուծությունն օգտագործվում է նաև կառավարման օբյեկտի, գերակա 
ուղղությունների և առաջնահերթությունների ընդլայնման ու դրանց բազմազանեցման, ինչպես նաև 
առանցքային գործոնների սահմանման համար: Սահմանափակ ռեսուրսների առկայության դեպքում 
կազմակերպության հատկապես գերակա ուղղությունների և առաջնահերթությունների սահմանումն 
էական նշանակություն ունի ռազմավարական ճիշտ որոշումներ կայացնելու խնդրում: Դուրս բերված 
արդյունքները նպաստում են ռազմավարական նշանակություն ունեցող և կառավարմանն առնչվող 
որոշումների հիմնավոր մշակմանը և ընդունմանը (Литвак 2014: 108):  

SWOT վերլուծությունը որպես ռազմավարական կառավարման բաղադրիչ 

Կազմակերպության ռազմավարության արդյունավետ մշակումը հիմնվում է կանխատեսելի 
միտումների և այլընտրանքային ռազմավարությունների վերլուծության վրա՝ ներքին ու արտաքին 
տվյալների առավելագույն օգտագործմամբ: Ներքին տվյալների վերլուծության նախնական փուլը 
կազմակերպության ռեսուրսներին, գործառույթներին, գործառնություններին ու գործընթացներին 
վերաբերող տվյալների և տեղեկատվության հավաքագրումն է, որի իրականացման արդյունավետ 
միջոցներից է կազմակերպության ներսում հարցումների իրականացումը (Carpenter 2006): SWOT 
վերլուծության արդյունքները կազմակերպությանը հնարավորություն են տալիս ստանալու 
ռազմավարության մշակման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն ինչպես սեփական ռեսուրսների ու 
ներքին միջավայրի առանցքային բաղադրիչների, այնպես էլ արտաքին միջավայրի գործոնների, շուկայի 
իրադրության ու զարգացման միտումների վերաբերյալ: Արտաքին տվյալների վերլուծությունն 
իրականացվում է կազմակերպության ընդհանուր և ոլորտային միջավայրերին վերաբերող տվյալների և 
տեղեկատվության հիման վրա:  

Ռազմավարական արդյունավետ կառավարման համար անհրաժեշտ է պլանավորել SWOT 
վերլուծության յուրաքանչյուր բաղադրիչին առնչվող գործողություններ՝ ուղղված նոր ուժեղ կողմերի 
ստեղծմանն ու առկա առավելությունների ամրապնդմանը, թույլ կողմերի վերացմանը, 
հնարավորությունների օգտագործմանը և վտանգների ռիսկայնության նվազեցմանը: SWOT 
վերլուծության շնորհիվ կազմակերպությունը հնարավորություն է ունենում վերացնելու թույլ կողմերը, 
հավաքագրելու արժեքավոր և էական տվյալներ, որոնք հավաստի և հաստատուն հենք կստեղծեն 
ռազմավարական պլանավորման համար: Այսպիսով, SWOT վերլուծությունը օժանդակում է 
կազմակերպությանն արդյունավետորեն իրագործելու իր ռազմավարության գերակա ուղղություններից 
բխող ռազմավարական նպատակները և հնարավորինս կանխելու վերջիններիս իրականացմանը 
խոչընդոտող հնարավոր վտանգները (Singh 2010): 

SWOT վերլուծությունն իրականացվում է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝ 
 բացահայտել, համակարգել և գնահատել կառավարչական բնույթի այն տեղեկատվությունն ու 

գործոնները, որոնք զարգացման լրացուցիչ հնարավորություններ են ընձեռում 
կազմակերպությանը և ուժեղ կողմեր են համարվում, ինչպես նաև այն գործոնները, որոնք 
վտանգ են ներկայացնում և թույլ կողմեր են համարվում, 

 բացահայտել ու գնահատել ներքին և արտաքին միջավայրերի գործոնային 
փոփոխությունները կամ հնարավոր զարգացումները, որոնք ազդում են կազմակերպության 
մրցունակության, կատարողականի և կազմակերպության առաքելության իրականացման 
վրա,  

 իրականացնել ռազմավարական արդյունավետ պլանավորում՝ հատկորոշել 
կազմակերպության գործունեության վրա ուղղակիորեն և անուղղակիորեն ազդող գործոնները 
և սահմանել կազմակերպության գործունեության նոր հիմնական ուղղությունները, 
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 բացահայտել և ուսումնասիրել թիրախային շուկայի կամ շուկայի որոշակի հատույթ(ներ)ի ու 
պահանջարկի վրա ազդող գործոնները և վերջիններիս դուրսբերմամբ բնութագրել իրացման 
շուկան. 

 գնահատել կառավարման համակարգի արդյունավետությունը և ապահովել 
կազմակերպության գործունեության առանցքային ցուցանիշների ու փաստացի ընթացիկ 
արդյունքների վերահսկելիությունը՝ ընթացիկ և ապագա գործունեության բարելավումը 
խթանելու համար, 

 բացահայտել և վերլուծել տարբեր շուկաների (աշխատանքի, կրթական ծառայությունների և 
այլն) մուտքի արգելքները (օրենսդրական, տեղեկատվական, տեխնոլոգիական, ֆինանսական 
և այլ արգելքներ), տվյալ շուկան ձևավորող պահանջներն ու ծառայությունների 
բազմազանեցման հնարավորությունները, շահակիցների (սպառողների, հաճախորդների) նոր 
պահանջմունքները, 

 չափագրել ու գնահատել ռազմավարական նպատակների իրականացման աստիճանը 
(միջնաժամկետ և երկարաժամկետ պլանավորում) և արդյունքների ազդեցությունը՝ 
ապահովելով վերջիններիս թիրախային օգտագործումը, 

 իրականացնել ռազմավարական պլանավորում ինստիտուցիոնալ և ստորաբաժանումների 
մակարդակներում՝ ապահովելով ռեսուրսների արդյունավետ բաշխումն ըստ գերակա 
ուղղությունների, վերջիններիս իրականացման արդյունավետության երկարաժամկետ 
կայունությունը և դրանց բարելավման իրաչափ գործողությունների սահմանումը, 

 գնահատել կազմակերպության՝ նոր շուկա մուտք գործելու կամ շուկայի նոր հատույթներ 
գրավելու կարողությունները, 

 առաջարկել հայեցակարգային մոտեցումներ և ընթացակարգային դրույթներ ներքին ու 
արտաքին միջավայրերի գործոնների միջև փոխկապակցվածության արդյունավետությունը 
գնահատելու և բարձրացնելու ուղղությամբ, 

 նպաստել կազմակերպության մրցունակության բարձրացմանը և արտադրական 
գործընթացների կատարելագործմանը միտված ռազմավարական ու կառավարչական 
որոշումների ընդունմանը՝ հիմնվելով ձեռք բերված տեղեկությունների և վերլուծությունների 
արդյունքների վրա, 

 օժանդակել կազմակերպությանը համապատասխանելու իր միջավայրին, արձագանքելու 
մարտահրավերներին և չեզոքացնելու վտանգները ցանկալի ապագային հասնելու համար, 

 օժանդակել կազմակերպության ռազմավարական դիրքի բազմակողմանի գնահատման և 
երկարաժամկետ գործողությունների մշակման գործընթացներին, 

 հիմք ստեղծել մրցակցային առավելության համար՝ սեփական ներուժի, ուժեղ կողմերի և 
արտաքին հնարավորությունների գնահատման և արդյունավետ օգտագործման միջոցով: 

 Այսպիսով, հիմք ընդունելով վերոնշյալը՝ կարելի է եզրակացնել, որ SWOT վերլուծության 
բազմակողմանի գնահատման արդյունքում կազմակերպությունը հիմք է ստեղծում ռազմավարական 
որոշումների կայացման և դրանց այլընտրանքային գնահատման համար՝ անհրաժեշտ համապարփակ 
տեղեկություններ և տվյալներ հավաքագրելով ներքին միջավայրի, սեփական հնարավորությունների և 
ռեսուրսների, ինչպես նաև արտաքին միջավայրի առանցքային գործոնների վերաբերյալ: 
 

SWOT վերլուծությունը որպես միջավայրային գործոնների վերլուծության գործիք 
 
 SWOT վերլուծությունը նպաստում է կազմակերպության առաքելության ու ռազմավարական 
նպատակների իրականացմանը, մրցակցային առավելության ու գործարար հաջողության ձեռքբերմանը, 
ինչպես նաև կազմակերպության ինստիտուցիոնալ ներունակության (աշխատակազմի գիտելիք, 
առանցքային կոմպետենցիաներ, փորձառություն) ձևավորմանը և շարունակական զարգացմանը: Այս 
գործիքն անհրաժեշտ է դիտարկել կազմակերպության ներքին և արտաքին միջավայրերի 
համատեքստում՝ միջավայրային գործոնների տրամաբանական փոխկապակցվածությունը հստակեցնելու 
և համազդեցությունը ձևավորելու նպատակով: Ստորև ներկայացվում է կազմակերպության ներքին և 
արտաքին միջավայրերի և SWOT վերլուծության փոխկապակցվածության օրինակելի մոդել (Գծապատկեր 
1). 
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Փոխառված է՝ Hussey 1999 
 Իր ներքին և արտաքին միջավայրային բաղադրիչներն ու գործոնները փոխկապակցելիս և դրանց 
համակցված վերլուծություն իրականացնելիս կազմակերպությունը հաշվի է առնում սեփական ուժեղ 
կողմերը, որոնք կազմակերպության բարելավման հիմքն են, շտկում է թույլ կողմերը կամ նվազագույնի 
հասցնում դրանց ոչ դրական ազդեցությունը, ձգտում է օգտագործել հնարավորություններն ու 
համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկել վտանգները (ռիսկերը) կանխելու կամ նվազեցնելու 
համար՝ իրականացնելով այնպիսի ռազմավարություններ ու մարտավարություններ, որոնք հնարավոր 
կդարձնեն բարելավմանն ուղղված հիշյալ գործողությունների իրականացումը (Дженстер, Хасси 2016: 43): 
Իսկ մասնավորապես ներքին միջավայրի վերլուծությունը կազմակերպությանը հնարավորություն է տալիս 
սահմանելու և վեր հանելու կազմակերպության ներունակությունը և առկա ներքին հնարավորությունները: 
Ներքին միջավայրի գործոնների ուսումնասիրությունը կազմակերպությանը հնարավորություն է տալիս 
նաև հաշվառելու առկա ռեսուրսները, գնահատելու դրանց օգտագործման և բաշխման 
արդյունավետությունը, արտադրողականությունն ու օգտագործման նպատակայնությունը (Schloss & 
Cragg 2013): Այնուհետև կազմակերպության ներքին իրաչափ հնարավորությունները և ներունակությունը 
պետք է համադրել արտաքին հնարավորությունների հետ՝ հասկանալու, թե ինչ գործողություններ պետք 
է ձեռնարկվեն սահմանված նպատակներն արդյունավետորեն իրականացնելու ուղղությամբ:  

SWOT վերլուծությունը կարող է օգտագործվել նաև շուկայում տվյալ արտադրանքը կամ 
ծառայությունը բնորոշող մրցակցային գործոնները (մրցակիցների քանակը, խտությունը, 
կատարողականի ցուցանիշները և այլն), մրցակից կազմակերպությունների ընթացիկ գործունեությունը և 
շուկայում տվյալ կազմակերպության մրցակցային առավելությունը գնահատելու համար: Քանի որ 
մրցակից կազմակերպությունների տվյալները կարող են ամբողջական և սպառիչ չլինել (ի տարբերություն 
սեփական կազմակերպության գործունեության վերլուծության արդյունքում դուրս բերված տվյալների), 
մրցակից կազմակերպությունների գործունեության վերաբերյալ SWOT վերլուծությունը կարող է 
ամբողջական չլինել: Այդուհանդերձ, վերլուծության արդյունքում կարելի է համեմատել մրցակից 
կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության մակարդակը և արտադրողականության 
ցուցանիշները, վեր հանել մրցակիցների գործունեության որոշ թույլ և խոցելի կողմեր, ինչը կընդլայնի 
SWOT վերլուծությունն իրականացնող կազմակերպության ռազմավարական հնարավորությունները:  

Հնարավորություններ 
Վտանգներ (խոցելի/ռիսկային ոլորտներ) 

Շուկայի 
վերլուծություն 

 սպառողների 
նախասիրու-
թյունների 
դինամիկա 

 մրցակցային ուժերի 
դինամիկա  

Ոլորտի/բնագավառի 
վերլուծություն 

 հանրային ոլորտ 
(պետական 
քաղաքականություն) 
 

 մասնավոր հատված 
(ճյուղի դինամիկա) 

ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 

ՆԵՐՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 

Ուժեղ կողմեր 

Թույլ կողմեր  

Զարգացման միտումների վերլուծություն 
 տնտեսական զարգացում 
 սոցիալական զարգացում 
 տեխնոլոգիական զարգացում 
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SWOT վերլուծության գործիքի բաղադրիչները սերտորեն փոխկապակցված են և ունեն հստակ 
սահմանված ու առանձնահատուկ ոլորտային ուղղվածություն, որին համապատասխան` 
կազմակերպություններն իրենց գործունեության շրջանակում կատարում են գործոնային 
վերլուծություններ: Ստորև մանրամասն քննարկվում են SWOT վերլուծության գործիքի բաղադրիչներն ու 
առանձնահատուկ բնութագրիչները: 

Ուժեղ կողմերը (Strengths) կազմակերպության ներքին միջավայրի այն գործոններն են, որոնց 
շնորհիվ կազմակերպությունն արդյունավետորեն իրականացնում է իր առաքելությունը, արձանագրում է 
կատարողականի բարձր ցուցանիշներ, ապահովում է մրցակցային առավելություն, ինչպես նաև 
կայունացնում և ամրապնդում է իր դիրքն ազգային/միջազգային շուկաներում: Ուժեղ կողմերը կարող են 
լինել այնպիսի շոշափելի կամ ոչ շոշափելի ակտիվներ, ինչպիսիք են մարդկային, ֆինանսական, 
կազմակերպական, նյութատեխնիկական, գույքային և արժեքավոր այլ ռեսուրսները, կազմակերպության 
կապիտալը, կազմակերպության ռազմավարությունները և դրանց արդյունավետությունը չափագրող ու 
գնահատող մեխանիզմներն ու գործիքները, ներքին ենթակառուցվածքներով պայմանավորված 
ընդհանուր արդյունավետության ցուցանիշները, հեղինակային իրավունքով պահպանվող օբյեկտները, 
նորարարական արտադրանքը, պատենտները, տեղեկատվական համակարգերը, կազմակերպության՝ 
մրցակցային առավելություն ապահովող առանձնահատկությունները, կազմակերպության 
ներունակությունը, գիտահետազոտական և գիտամեթոդական գործունեության արդյունքներն ու 
զարգացման մակարդակը, թիմային աշխատանքների արդյունքները, լավ վարկանիշը հաճախորդների 
շրջանում, նոր շուկա մտնելու կամ հաճախորդների նոր պահանջմունքները բավարարելու կարողությունը, 
նոր արտադրանքի ստեղծման կամ ծառայության մատուցման համար փոխանցելի հմտությունների 
զարգացումը, գործընկերային ակտիվ և արդյունավետ համագործակցությունը, մրցակիցների համեմատ 
արտադրանքի կամ ծառայության ավելի լավ որակը և/կամ ցածր արժեքը, արտադրանքի արդյունավետ 
տեխնոլոգիաները, կարճաժամկետ և միջնաժամկետ եկամտաբերությունը, կազմակերպության 
հեղինակությունը և այլն: Մի քանի ուժեղ կողմերի համակցումը կազմակերպության համար կարող է 
մրցակցային առավելություն ապահովել, որի շնորհիվ կազմակերպությունը կարող է իր առանձնահատուկ 
տեղը զբաղեցնել շուկայում: Եթե, օրինակ, կազմակերպությունը բացառիկ է իր հետազոտական 
գործունեությամբ, գիտական արտադրանքով և ցուցանիշներով, այն կարող է իր ներունակությունն ու 
ռեսուրսները կենտրոնացնել տվյալ ոլորտում և մրցակցային առավելություն ձեռք բերել կամ ամրապնդել 
այն, ինչպես նաև հավելյալ ֆինանսական ներհոսք ապահովել: Կազմակերպության ուժեղ կողմերը նրա 
ռազմավարության, այն է՝ հետագա զարգացմանն ուղղված գործողությունների մշակման և 
իրականացման առանցքային հիմքն են: Կազմակերպությունն իր ուժեղ կողմերը բացահայտելուց և 
վերլուծելուց բացի պետք է ամրապնդի դրանք՝ իր գործունեության արդյունավետության կայունությունն ու 
շարունակական զարգացումը, ֆինանսական կայունությունը, գործարար հաջողությունը և 
ձեռնարկատիրական ակտիվությունը, վճարունակությունը, վարկունակությունը, պետության և 
տնտեսվարող այլ սուբյեկտների առջև պարտավորությունների կատարումն ապահովելու նպատակով:  

Թույլ կողմերը (Weaknesses) կազմակերպության ներքին միջավայրի այն գործոններն են, որոնք 
հանդես են գալիս որպես ոչ լիարժեք ձևով իրականացվող գործընթացներ, ռեսուրսների սակավություն 
կամ ոչ արդյունավետ օգտագործում: Թույլ կողմերը բացասաբար են ազդում կազմակերպության 
առաքելության և ռազմավարական նպատակների իրագործման, արդյունավետ գործունեության 
իրականացման, ծառայությունների մատուցման, եկամտաբերության, արտադրության և 
արտադրողականության կամ որակի ապահովման գործընթացների վրա: Թույլ կողմեր կարող են լինել, 
օրինակ, վարչական աշխատակազմի կառավարչական հմտությունների պակասը, մրցակիցների հետ 
համեմատած` արտադրանքի կամ ծառայությունների բարձր գները, արտադրական մեծ ծախսերը, 
արտադրանքի որակի վերահսկման ցածր մակարդակը, մարքեթինգային գործունեության 
կազմակերպման ցածր մակարդակը, արտադրանքի կամ ծառայությունների ցածր որակը, մարդկային 
ռեսուրսների մրցունակության պակասը, սարքավորումների մաշվածության բարձր աստիճանը, 
կազմակերպության (ինստիտուցիոնալ, հետազոտության, զարգացման և այլն) ոչ հստակ սահմանված 
կամ ոչ թիրախային ռազմավարություններն ու մարտավարությունները, առանցքային 
կոմպետենցիաների/հմտությունների պակասը կամ բացակայությունը, ձեռնարկատիրական 
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գործունեության համակարգի անարդյունավետությունը, ներքին հաղորդակցման ու համագործակցային 
թույլ կապերը, հաշվետվողականության ու թափանցիկության ցածր մակարդակը և այլն: 
Կազմակերպության թույլ կողմերի բացահայտումն ու վերլուծությունը կարող են կազմակերպությանը 
հնարավորություն ընձեռել արդյունավետ պլանավորելու և կառավարելու իր նպատակների 
իրականացմանն ուղղված գործընթացներն ու գործողությունները՝ միտված կատարողականի 
ցուցանիշների բարելավմանը:  

Հնարավորությունները (Opportunities) կազմակերպության արտաքին միջավայրի այն դրական 
միտումներն են, իրադարձություններն ու գործոնները, որոնք կարող են ապահովել կազմակերպության 
հետագա աճն ու զարգացումը: Հնարավորությունները կազմակերպության գործունեության բարելավումը 
շարունակական դարձնելու համար ցանկալի գործոններ են, կարող են ռազմավարական ու մրցակցային 
առավելություն ապահովել և նպաստել կազմակերպության վաճառքի ծավալի ընդլայնմանն ու շահույթի 
մեծացմանը: Կազմակերպության համար հնարավորություններ կարող են լինել, օրինակ, հանրային 
(պետական) քաղաքականության փոփոխությունները, հարկերի նվազեցումը, շուկայից մրցակիցների 
դուրսմղումը կամ շուկայում մրցակիցների դիրքի թուլացումը, շուկայի զարգացման միտումները, 
կազմակերպության ապրանքների ու ծառայությունների համար նոր շուկաների առաջացումը և/կամ նոր 
հատույթների ստեղծումը, նոր տեխնոլոգիաների հասանելիությունն ու կիրառումը, համագործակցության 
շրջանակի ընդլայնումը և այլն: Հնարավորությունները կարող են դրական փոփոխություններ առաջացնել 
և ազդել ինչպես կազմակերպության գործունեության, այնպես էլ շահակիցների վարքագծի, 
տեխնոլոգիական առաջընթացի, արտադրության նոր մեթոդների կիրառման և այլ գործոնների վրա: 
Հնարավորությունների արդյունավետ օգտագործման համար անհրաժեշտ է համակցել շուկայի 
հնարավորությունները, կազմակերպության նպատակներն ու ռեսուրսները: Կազմակերպության ընթացիկ 
և ապագա գործունեության արդյունավետության վրա ազդում են նաև այնպիսի տնտեսական 
բնութագրիչներ, ինչպիսիք են զբաղվածության և գործազրկության մակարդակները, տնտեսական աճը, 
գնաճի կամ գնանկման տեմպերը, ազգային արժույթի փոխարժեքը, փոխարժեքի տատանման 
ցուցանիշները, ներդրումների ծավալի ցուցանիշները, առևտրային հաշվեկշռի ծավալն ու կառուցվածքը և 
այլն:  

Վտանգները (Threats) կազմակերպության արտաքին միջավայրի այն բացասական միտումներն 
են, իրադարձություններն ու գործոնները, որոնք կարող են խոչընդոտել կազմակերպության բնականոն 
գործունեությունը, սահմանափակել գործունեության արդյունավետությունը կամ սպառնալ դրա 
առաջընթացին: Վտանգները կազմակերպության գործառութային կամ գործառնական ոլորտներում 
կորուստներ կրելու հնարավոր արտաքին ռիսկերն են: Այդպիսի գործոնների ազդեցության հետևանքով 
կազմակերպությունը կարող է, օրինակ, կորցնել մրցակցային առավելությունը շուկայում, վտանգել իր 
շահութաբերությունը կամ շահույթի նպատակային ցուցանիշների ապահովումը: Վտանգներ կարող են 
լինել կազմակերպության գործունեության մեջ նոր տեխնոլոգիաների դանդաղ ներմուծումը կամ դրանց 
արագընթաց զարգացումը, շուկայում պահանջարկի/առաջարկի փոփոխությունը, օրենսդրական 
հաճախակի փոփոխություններով կամ կառավարության որոշումներով պայմանավորված լրացուցիչ 
աշխատանքների կազմակերպման դանդաղ տեմպերը, տնտեսության անկումը, ժողովրդագրական 
փոփոխությունները, շահակիցների (սպառողների, հաճախորդների) վարքագծի փոփոխությունը, 
արտադրանքի կամ ծառայության փոխարինելիությունը և այլն: Վտանգ կամ ռիսկ կարելի է համարել նաև 
միևնույն ծառայության համար մրցակիցների առաջարկած ավելի ցածր գները կամ մեկ այլ 
կազմակերպության կողմից ծառայության մատուցման ավելի նպաստավոր պայմանները, բնակչության 
գնողունակության անկումը և այլն: Վտանգներն ու ռիսկերը վտանգավոր գործոնների առաջացման 
հավանականության և դրանց հետևանքների ծանրության աստիճանի համադրությունն են: Անտեսվելու 
կամ ոչ լիարժեք գնահատվելու պարագայում վտանգները կարող են վերածվել ռիսկերի և ճգնաժամային 
խնդիրներ առաջացնել կազմակերպության համար: SWOT վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս 
բացահայտելու և գնահատելու վտանգներն ու ռիսկերը (ֆինանսական, հարկաբյուջետային, 
դրամավարկային, ձեռնարկատիրական, արտադրական, առևտրային, ներդրումային, շուկայական, 
սեփականատիրական), ինչպես նաև բարձրացնելու վերահսկողության արդյունավետությունը դրանց 
ազդեցության նկատմամբ: Այս բաղադրիչի վերլուծությունը հիմնավորում է վտանգների (ռիսկերի) 
թույլատրելի սահմանային մակարդակը, կապիտալի ներդրումների ռիսկայնության ձևերն ու 
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տարբերակները, ռիսկերի նվազեցման մեթոդների ընտրությունը և ներառում է ռիսկերի որակական ու 
քանակական այլ վերլուծություններ:  

Լաշերը (Lasher 1999) առանձնացնում է հիմնական վտանգներ, որոնց կազմակերպությունները 
հաճախ են բախվում՝ 

 ավելի ուժեղ մրցակցի կամ մրցակիցների կտրուկ և անսպասելի մուտք կազմակերպության 
գործունեության ոլորտի շուկա կամ շուկայի հատույթ,  

 կազմակերպությունների արտադրական տեխնոլոգիաների արագ հնացում և տեխնոլոգիաների 
ուղղությամբ կատարվող ներդրումների արժեզրկում՝ պայմանավորված տեխնոլոգիաների 
արագընթաց զարգացմամբ,  

 օրենսդրության և պետական պահանջների փոփոխության հաճախակիության հետևանքով 
ոլորտում գոյատևելու կամ մրցակցային առավելություն ապահովելու համար անհրաժեշտ 
ֆինանսական ծախսերի աճ, 

 սպառողի պահանջմունքների փոփոխություն դեպի այլ արտադրանք կամ ծառայության տեսակ: 
SWOT վերլուծությունն առաջադրում է մի շարք ընդհանուր հարցադրումներ, որոնց օգնությամբ 

կազմակերպությունները կարող են վերլուծության ենթարկել իրենց կատարողականն ու նախնական 
պատկերացում կազմել կատարողականի արդյունավետության մակարդակի վերաբերյալ: SWOT 
վերլուծության բաղադրիչներից յուրաքանչյուրին վերաբերող հարցադրումները կարելի է խմբավորել 
հետևյալ կերպ (Веснин 2017: 71). 

Ուժեղ կողմեր 

 Որո՞նք են կազմակերպության/ստորաբաժանման ուժեղ կողմերը, առավելություններն ու 
արժեքները: 

 Կազմակերպությունն ի՞նչն է լավ կատարում: 
 Կազմակերպության շահակիցների կարծիքով որո՞նք են նրա ուժեղ կողմերը: 
 Գործունեության առանցքային ինչպիսի՞ ցուցանիշներ է արձանագրում կազմակերպությունը: 
 Ինչպիսի՞ միջավայրում/շուկայի ո՞ր հատույթում է կազմակերպությունը ծավալում իր 

գործունեությունը: 
 Որքա՞ն ամուր է կազմակերպության դիրքը տվյալ շուկայում կամ շուկայի հատույթում: 
 Որքանո՞վ արդյունավետ են կազմակերպության ներքին աշխատանքային միջավայրն ու 

կազմակերպական մշակույթը: 
 Որո՞նք են այն առանցքային կոմպետենցիաները, կարողություններն ու հմտությունները, որոնց 

շնորհիվ կազմակերպությունն արդյունավետ կերպով իրականացնում է իր ռազմավարական 
նպատակները: 

Թույլ կողմեր 

 Որո՞նք են կազմակերպության մարդկային ռեսուրսների գիտելիքի, առանցքային 
կոմպետենցիաների ու փորձառության այն բաղադրիչները, որոնց բացակայությունը կամ թերի 
իրականացումը խոչընդոտում է կազմակերպությանն արդյունավետորեն իրականացնելու իր 
նպատակները: 

 Կազմակերպության ո՞ր թույլ կողմերն են նրան խոցելի դարձնում մրցակցային դաշտում: 
 Ի՞նչը կարելի է զարգացնել կամ ի՞նչը բարելավման կարիք ունի: 
 Ո՞ր թույլ կողմերի շտկմանը պետք է ուղղված լինի կազմակերպության ռազմավարությունը: 
 Գործունեության ո՞ր ոլորտն է ակնկալվածից պակաս արդյունավետ: 
 Կազմակերպության շահակիցների կարծիքով որո՞նք են նրա թույլ կողմերը: 
 Մրցակիցներն ի՞նչն են ավելի լավ անում: 
 Ո՞ր ռեսուրսների սակավությունն է խոչընդոտում կազմակերպության գործունեության 

արդյունավետ իրականացումը: 
 Ֆինանսական կառավարման ի՞նչ համակարգային խնդիրներ ունի կազմակերպությունը, որոնք 

խոցելի են դարձնում կազմակերպության գործունեության գերակա ուղղությունների արդյունավետ 
իրականացումը: 
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Հնարավորություններ 

 Ի՞նչ հնարավորություններ ունի կազմակերպությունը ռազմավարական գերակայություններն 
արդյունավետ իրականացնելու համար:  

 Ինչպիսի՞ նոր միտումներ կան շուկայում, որոնք հաշվի առնելու դեպքում կազմակերպությունը 
կբարելավի իր հետագա գործունեությունը: 

 Ինչպե՞ս կգործեր կազմակերպությունը, եթե խոչընդոտներ չլինեին, և ի՞նչ է հնարավոր անել: 
 Կազմակերպությունն իրեն որտե՞ղ է տեսնում հինգ տարվա կտրվածքով: 
 Համագործակցային ինչպիսի՞ կապեր է հնարավոր հաստատել, ինչպիսի՞ կապեր է նախատեսվում 

հաստատել կամ ցանկալի է հաստատել առաջիկա հինգ տարիներին: 
 Ինչպե՞ս և որքանո՞վ են նոր տեխնոլոգիաներն ազդում կազմակերպության գործունեության 

փոփոխության վրա: 
 Ինչպիսի՞ հնարավորություններ կարող է օգտագործել կազմակերպությունն իր ռեսուրսների 

միջոցով, և այդ հնարավորություններից որո՞նք են ամենաիրաչափն ու անհրաժեշտը. 
 Տնտեսական, իրավական (օրենսդրական) ինչպիսի՞ փոփոխությունները կարող են ապագայում 

դրական ազդեցություն ունենալ կազմակերպության գործունեության վրա: 
 Կազմակերպությունը կարո՞ղ է արդյոք մուտք գործել նոր շուկաներ կամ շուկայի նոր հատույթներ: 
 Տեխնոլոգիական զարգացումներին որքանո՞վ համընթաց է գործում կազմակերպությունը: 

Վտանգներ 

 Ինչպիսի՞ խոչընդոտների է բախվում կազմակերպությունը, և արտաքին ո՞ր գործոններն են 
հատկապես խոցելի դարձնում կազմակերպության գործունեության գերակա ուղղությունների և 
ռազմավարական նպատակների իրականացումն ու կատարողականի արդյունավետության 
ապահովումը: 

 Կազմակերպության կողմից թողարկվող արտադրանքին կամ մատուցվող ծառայություններին 
ներկայացվող պահանջները և առանձնահատկություններն առաջացնու՞մ են արդյոք 
կազմակերպության ներքին բացասական ազդեցություն: 

 Ինչպիսի՞ քաղաքականությամբ են առաջնորդվում հին և նոր մրցակից կազմակերպությունները: 
 Նոր տեխնոլոգիաներն ու հարափոփոխ զարգացումներն արդյոք կփոխե՞ն կազմակերպության 

դերն ու նշանակությունը շուկայում: 
 Կազմակերպությունն արդյոք ֆինանսապես ապահովվա՞ծ է կարճաժամկետ և երկարաժամկետ 

գործունեության համար: 

SWOT վերլուծության բաղադրիչների համադրումը 

SWOT վերլուծության 5  միջոցով կազմակերպությունը կարող է հավասարակշռել իր ներքին և 
արտաքին միջավայրերի գործոնների ազդեցությունը՝ մշակելով որոշակի մարտավարություններ, որոնք 
առավել դյուրին կդարձնեն կազմակերպության զարգացման ռազմավարության իրագործումը և 
գործունեության ցանկալի արդյունքների ձեռքբերումը: Այդ մարտավարությունները հնարավոր է մշակել 
SWOT վերլուծության բաղադրիչներից որոշակի համակցություններ կազմելու և փոխազդեցության 
մատրիցա կառուցելու միջոցով՝ ամրապնդելով բաղադրիչների միջև գործող կապերն ու ներքին 
տրամաբանությամբ պայմանավորված փոխազդեցությունը: Այսպիսով, փոխազդեցության մատրիցան 
սահմանում է արդեն դուրս բերված գործոններն ու փոխկապակցում է դրանք, սակայն այդ գործոնները 
փոխկապակցելու մեխանիզմները հստակ սահմանված չեն:  

Անհրաժեշտ է վեր հանել և վերլուծել կազմակերպության ուժեղ ու թույլ կողմերը, քանի որ թույլ 
կողմերը կարող են ամենախոցելին լինել վտանգների առկայության դեպքում, իսկ ուժեղ կողմերը կարող 
են գործել հօգուտ նպատակների առավել արդյունավետ իրականացման: Կազմակերպության ցանկացած 
որոշման իրաչափությունն ու նպատակահարմարությունը կարող են բացահայտվել վերլուծության և 
                                                            
5 SWOT վերլուծությունը կարող է նաև կիրառվել TOWS մատրիցայի տեսքով (Threats, Opportunities, Strengths, Weaknesses): TOWS 
մատրիցայի դեպքում կիրառվում են այնպիսի հնարավոր ռազմավարություններ ու մարտավարություններ, որոնց միջոցով 
կազմակերպությունները կարող են հնարավորությունների առավելագույն օգտագործման, ուժեղ կողմերի շեշտադրման, ինչպես 
նաև թույլ կողմերի և վտանգների նվազեցման միջոցով բարձրացնել կազմակերպության ռազմավարության իրականացման 
արդյունավետությունը (Weihrich & Cannice 2010): 
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գնահատման միջոցով: Օրինակ՝ տնտեսական արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ է 
բացահայտել ռիսկերը, վերլուծություն կատարել և գնահատել դրանց մակարդակը: Նպատակահարմար 
է ունենալ ակնկալվող հնարավորությունների ու վտանգների (ռիսկերի) ամբողջական նկարագիրը, 
ինչպես նաև դրանց հնարավոր ազդեցությունը կազմակերպության ուժեղ և թույլ կողմերի վրա: Բացի այդ, 
կազմակերպությունը, վեր հանելով ուժեղ և թույլ կողմերը, ինչպես նաև հնարավորություններն ու 
վտանգները, պետք է համակցի դրանցից դուրս բերված արդյունքները՝ ռազմավարության մշակման կամ 
հետագա փոփոխման համար: Ընդ որում, պետք է ոչ միայն վեր հանել և համակցել դրանք, այլ նաև 
գնահատել դրանց կարևորությունն ու ազդեցությունը կազմակերպության ընթացիկ գործունեության ու 
դրա զարգացման տեսանկյունից:  

SWOT վերլուծության նախապատրաստական հենքը 

SWOT վերլուծության արդյունավետության ապահովման համար կազմակերպությունները պետք է 
հաշվի առնեն տարաբնույթ խնդիրներ, մասնավորապես (Лясников и Дудин 2012: 121)՝ 
 մեթոդաբանական (վերաբերում են SWOT վերլուծության իրականացման մեթոդաբանությանը, 

քանակական և որակական վերլուծությունների արդյունքների համադրման և ընդհանրացման 
մեթոդներին), 

 տեղեկատվական (վերաբերում են SWOT վերլուծության համար անհրաժեշտ տեղեկատվության 
ապահովմանը), 

 տեխնոլոգիական (վերաբերում են SWOT վերլուծության իրականացման միջոցների և եղանակների 
ընտրությանն ու ամբողջությանը), 

 կառավարչական (վերաբերում են կառավարչական որոշումների կայացման գործընթացներին և 
ռազմավարական պլանավորման գործընթացում SWOT վերլուծության արդյունքների կիրառման 
հնարավորություններին ու սահմանափակումներին): 
SWOT վերլուծություն կատարելու համար անհրաժեշտ է սահմանազատել և վերլուծել այն 

ամբողջությունը, որը փոխկապակցում է կազմակերպության գործունեության առանցքային ցուցանիշներն 
ու կառուցվածքային հիմնաբաղադրիչները: Դրանք են՝ 
 ինստիտուցիոնալ ռազմավարություն (առաքելություն, ռազմավարական նպատակներ ու խնդիրներ), 

նորարարության ռազմավարություն, տարածաշրջանային ռազմավարություն, որակի բարելավման 
ռազմավարություն, գործարար ռազմավարություն), 

 կառավարում և վարչարարություն (կառավարման համակարգ, կառավարման քաղաքականություն և 
ներքին ընթացակարգեր, կառավարչական հարաբերություններ, կառավարման սուբյեկտի և օբյեկտի 
փոխազդեցություն), 

 գործընթացներ (կառավարման, կառավարչական, ռազմավարական, զարգացման, գործառութային, 
վարչակազմակերպական, ֆինանսական, իրավաբանական, կրթական, գիտահետազոտական 
(գիտամեթոդական), սպասարկող, տեղեկատվական և այլն), 

 մարդկային ռեսուրսներ (մտավոր կապիտալ, մասնագիտական և տեխնիկական գիտելիքներ, 
մասնագիտական և փոխանցելի հմտություններ, կարողունակություն, որակավորումներ, 
մասնագիտական դրդապատճառներ, հանձնառություն և նվիրվածություն, մասնագիտական 
զարգացում և այլն), 

 ռեսուրսներ (նյութական՝ ֆիզիկական, ֆինանսական, կազմակերպական, ոչ նյութական ռեսուրսներ՝ 
կազմակերպության ապրանքային բրենդ, համբավ և դրա ակտիվներ, ինստիտուցիոնալ 
հարաբերություններ, կազմակերպական մշակույթ և խթանման համակարգ), 

 շուկայի հատույթներ և շուկայական մասնաբաժին (աշխատուժի, ապրանքների և ծառայությունների, 
այդ թվում՝ կրթական, խորհրդատվական, տեղեկատվական և այլ շուկաներ), արտադրանքի 
մրցակցային առավելություններ, 

 ենթակառուցվածքներ (կազմակերպական կառուցվածք, կառավարման մակարդակներ, 
գործառութային ոլորտներ, կազմակերպական ենթակառուցվածքներ ու ստորաբաժանումներ, 
ներքին հաղորդակցման կապեր և ուղիներ), 

 տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ (նյութատեխնիկական բազա), 
 կատարողականի ցուցանիշներ (գործունեության արդյունավետության առանցքային ցուցանիշներ, 

նորարարության ցուցանիշներ, վաճառքի ծավալ), 
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 ֆինանսական ցուցանիշներ (դրամական մուտքեր ու ծախսեր, իրացվելիություն, եկամտաբերություն, 
համախառն շահույթ, շահութաբերություն, մասնավոր և օտարերկրյա ներդրումներ, ներդրումների 
հետգնման ժամկետ և այլն), 

 արտադրանքի կամ ծառայության որակական և քանակական բնութագրիչներ (արտադրանքի կամ 
ծառայության որակ և գին, իրացման պայմաններ, ծավալ, աշխատանքի արտադրողականության և 
արդյունավետության մակարդակ և այլն): 

 SWOT վերլուծության արդյունավետությունն ապահովող հավաստի և թիրախավորված տվյալներ 
հավաքագրելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել կազմակերպության գործունեության առանցքային 
ցուցանիշները և մի շարք կառուցվածքային հիմնադրույթներ, որոնցից են՝ 
 կազմակերպության՝ հնարավորություններն ընդլայնելու և վտանգները կանխելու կամ նվազեցնելու 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսների ու կարողությունների առկայությունը, 
 կազմակերպության՝ մրցակցային առավելության աղբյուր գտնելու կարողությունը, 
 շուկա մուտք գործելուն խոչընդոտող հնարավոր և առկա գործոններն ու ռիսկերը, 
 կազմակերպության կողմից որոշակի ռեսուրսների կամ մրցակցային առավելության ձեռքբերման 

ծախսատարության աստիճանը, 
 նմանատիպ ռեսուրսներ ու կարողություններ ունեցող մրցակից կազմակերպությունների 

գործունեության արդյունավետության առանցքային ցուցանիշները, 
 կազմակերպության կառուցվածքի ճկունությունն ու աստիճանակարգությունը կազմակերպության 

ռեսուրսներն ու կարողություններն առավելագույնս արդյունավետ օգտագործելու և 
կազմակերպության գործունեության բարելավումը խթանելու տեսանկյունից, 

 կազմակերպության ռազմավարության իրագործումն իր ուժեղ կողմերի կամ առավելությունների 
կիրառմամբ, 

 կազմակերպության՝ իր ուժեղ կողմերն առավելություն դարձնելու հնարավորությունները, 
 կազմակերպության խոցելիության աստիճանը մրցակցային առավելություն ձեռք բերելու 

տեսանկյունից, 
 կազմակերպության թիրախային թույլ կողմերի վերանայումը և այդ ուղղությամբ ռազմավարական 

գործողությունների պլանավորումը, 
 կազմակերպության արդյունավետ գործունեության վրա արտաքին միջավայրի գործոնների 

ազդեցության ուժգնությունը կամ պարզապես աստիճանը և այլն: 

SWOT վերլուծության գործընթացը 

SWOT վերլուծության արդյունավետությունը պայմանավորված է նրանով, թե ովքեր են այդ 
գործընթացի մասնակիցներն ու դերակատարները: Այսպես, ցանկալի է, որ վերլուծության գործընթացում 
ընդգրկվեն կառավարման օբյեկտին առնչվող և գործընթացներին անմիջականորեն մասնակցող 
պատասխանատուներ ու մասնագետներ, որոնք քաջատեղյակ են կառավարման առկա գործընթացներին 
ու իրավիճակին և կարող են վեր հանել ուժեղ և թույլ կողմերը, ինչպես նաև նախանշել 
հնարավորություններն ու վտանգները: SWOT վերլուծության իրականացմանը կարող են մասնակցել նաև 
համապատասխան գիտելիք և փորձառություն ունեցող փորձագետները (Литвак 2014: 112) և 
շահակիցների տարբեր խմբեր:  

SWOT վերլուծությունը բաղկացած է մի քանի փուլերից, որոնց փոխկապակցվածությունն ու 
հաջորդականությունն ապահովում է վերլուծության գործընթացի, բաղադրիչների ու 
ենթագործընթացների, ինչպես նաև վերլուծության արդյունքում դուրս բերված ելքերի օգտակարությունը 
կազմակերպությունների ռազմավարության արդյունավետ իրականացման տեսանկյունից: Ստորև 
ներկայացվում է SWOT վերլուծության գործընթացի ու դրա բաղադրիչների փոխկապակցվածությունն 
արտահայտող համակարգը (Գծապատկեր 2, Գծապատկեր 3).  
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2. SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ 

 
Փոխառված է՝ Литвак 2014 
 

 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3. SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆ ՈՒ ԴՐԱ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Քայլ 1. Ներքին և արտաքին միջավայրերի առանցքային գործոնների սահմանում 

Քայլ 2. Արժեքի ստեղծման շղթայի կազմում 

Քայլ 3. Ուժեղ և թույլ կողմերի բացահայտում և գնահատում 

Քայլ 4. Հնարավորությունների և վտանգների բացահայտում և գնահատում 

Քայլ 5. Առկա հիմնախնդիրների հայտորոշում և գնահատում 

Քայլ 6. Գերակա ուղղությունների և ռազմավարական նպատակների սահմանում 

Ներքին միջավայրի վերլուծություն Արտաքին միջավայրի վերլուծություն 

Ներքին գործոններ՝ 

ուժեղ և թույլ կողմեր 

Արտաքին գործոններ՝ 

հնարավորություններ և վտանգներ 

Ռազմավարական գերակա խնդիրների 

մշակում և սահմանում 

Այլընտրանքների գնահատում և 

ռազմավարության ընտրություն 

Ընտրված ռազմավարության 

իրականացում և արդյունքների 

կառավարում 
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Փոխառված է` Ritson 2011 
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SWOT վերլուծության գործընթացի արդյունավետությունը պայմանավորված է կազմակերպության 
ճկունությամբ, այն է՝ արտաքին միջավայրի փոփոխվող գործոններին հարմարվելու նրա 
պատրաստականությամբ: Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ արտադրության կամ ծառայությունների 
մատուցման գործընթացներում կազմակերպության կողմից իրականացվող փոփոխությունները 
ենթադրում են, որ կազմակերպությունը որոշակի ներդրումներ կատարելու հնարավորություններ ունի: 
Ընդ որում, կազմակերպության ճկունությունն ու ներդրումների կատարումը կարող են ուղղված լինել 
արտադրության տարբեր ճյուղերի զարգացմանը կամ շուկայի որոշակի հատույթների ընդլայնմանը՝ 
կիրառելով նաև արտապատվիրման մեթոդը: 
 SWOT վերլուծությունը պետք է նախորդի կազմակերպության ռազմավարության մշակման 
գործընթացին և հաճախ կարող է խոր ու համապարփակ վերլուծության իրականացման առաջին քայլը 
լինել: SWOT վերլուծություն կատարելու ժամանակ կազմվում է կազմակերպության ուժեղ ու թույլ կողմերի 
և հնարավոր վտանգների ու հնարավորությունների համապարփակ ցանկ: Ստացված տեղեկատվության 
վերաբերյալ ավելի հստակ պատկերացում կազմելու համար կարելի է օգտագործել կազմակերպության 
ուժեղ ու թույլ կողմերի և ակնկալվող հնարավորությունների ու վտանգների համադրելիության մատրիցան 
(Աղյուսակ 1):  
                             
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԵՂ ՈՒ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ ԵՎ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒ ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՐԻՑԱ 

SWOT մատրիցա 

Կողմեր Հնարավորություններ Վտանգներ 

Ուժեղ 1 ... n 1 ... n 
1. 
n 

      

Թույլ 1 ... n 1 ... n 
1. 
n 

      

Փոխառված է՝ Литвак 2014 
 
Մատրիցայի տողերի և սյունակների հատման մասերում ցույց են տրվում հնարավորությունների ու 

վտանգների, ինչպես նաև կազմակերպության ուժեղ ու թույլ կողմերի համադրությունները: Առավել 
կարևոր համադրությունները պետք է հաշվի առնվեն կազմակերպության ռազմավարության մշակման 
ժամանակ: 

SWOT բաղադրիչների գնահատումը կարելի է իրականացնել վերլուծության հետևյալ երկու 
մեթոդներով (Майсак 2013: 153). 

 քանակական գնահատում, որը կատարվում է ըստ յուրաքանչյուր գործոնի մեկ կամ մի քանի 
չափումների, և կիրառվում է բացարձակ սանդղակ (հարաբերությունների սանդղակ),  

 գործոնների զույգային համեմատություն, որը հիմնականում կատարվում է ըստ դասակարգման: 
Կազմակերպությանն ակնկալվող հնարավորությունների և կանխատեսվող վտանգների մասին 

ավելի հստակ պատկերացում կազմելուն կարող է օժանդակել հնարավորությունների և վտանգների 
ազդեցության մակարդակի գնահատման մատրիցաների կիրառումը: Հնարավորությունների և 
վտանգների ազդեցության մակարդակի գնահատման մատրիցաներն արտացոլում են 
կազմակերպության զարգացման վրա այդ վտանգների ու հնարավորությունների հավանական 
ազդեցության մակարդակի ու հավանականության հաշվառումն ու գնահատումը (Աղյուսակներ 2 և 3): 
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2. ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ՄԱՏՐԻՑԱ 

 
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3. ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՏՐԻՑԱ 

Ակնկալվող 
վտանգներ 

Առաջացման 
հավանականության 

աստիճանը 

Ռիսկայնության աստիճանը 

Կործանարար Ճգնաժամային Ծանր Ոչ էական 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Բարձր 
 

Միջին 
 

Ցածր 

    

 
Երբեմն ավելի նպատակահարմար է հնարավոր վտանգների և հնարավորությունների վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը ներկայացնել ռազմավարության անմիջական մշակման համար նախատեսված 
ձևաչափերով: SWOT վերլուծության բաղադրիչների վերաբերյալ բազմակողմանի տեղեկատվություն 
հավաքագրելու նպատակով կազմակերպությունը կարող է ներքին և/կամ արտաքին շահակիցների 
շրջանում իր ընդհանուր կատարողականի կամ գործունեության թիրախային ուղղությունների վերաբերյալ 
հարցումներ իրականացնել կամ ֆոկուս խմբեր կազմակերպել (Carpenter 2006):  

Կազմակերպության զարգացման վրա մեծապես ազդող ներքին և արտաքին միջավայրերի 
հիմնական գործոնների ազդեցության աստիճանի գնահատման և դրան համապատասխան 
արդյունավետ ռազմավարական պլանավորման համար կազմակերպությունը կարող է լրացնել իր 
գործունեության ուժեղ ու թույլ կողմերի և հնարավորությունների ու վտանգների ազդեցությունը 
չափագրող EFAS/IFAS մատրիցան 6 , որը կիրառվում է կազմակերպության ներքին և արտաքին 
միջավայրերի գործոնների վերլուծության գործընթացում (Hunger & Wheelen 2007): EFAS/IFAS մատրիցան 
ներկայացված է 4-րդ աղյուսակում: 
 
 

  

                                                            
6 IFAS-ը և EFAS-ը անգլերեն հապավումներ են, որոնք կազմված են համարժեք բառերի սկզբնատառերից՝ Internal Factor Analysis 
Summary (ներքին գործոնների վերլուծության ամփոփագիր) և External Factor Analysis Summary (արտաքին գործոնների 
վերլուծության ամփոփագիր): Ներկայումս IFAS/EFAS մատրիցան նաև եզրույթի արժեք ունի: Արտաքին միջավայրի գործոնների՝ 
հնարավորությունների և վտանգների կանխատեսման համար կիրառվում է նաև միջավայրի վտանգների և 
հնարավորությունների բնութագիրը կամ ETOP գործիքը, որը կազմված է անգլերեն համարժեք բառերի սկզբնատառերից՝ 
Environmental Threat and Opportunity Profile: 

Ակնկալվող 
հնարավորություններ 

Իրագործելիության 
հավանականության 

աստիճանը 

Կազմակերպության ռազմավարական 
զարգացման վրա ազդեցության 

ուժգնության աստիճանը 
Ուժեղ Միջին Թույլ 

1. 
2. 
3. 
n 

 
Բարձր 
Միջին 
Ցածր 
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ 
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՐԻՑԱ (IFAS/EFAS) 

Փոխառված է՝ Hunger & Wheelen 2007 
  
 4-րդ աղյուսակի 1-ին սյունակում ներկայացվում են կազմակերպության զարգացման վրա ազդող 
գործոնները (8-10 գործոն): 2-րդ սյունակում նշվում է յուրաքանչյուր գործոնի կշիռը՝ ըստ 
կազմակերպության գործունեության վրա այդ գործոնի հնարավոր ազդեցության և ռազմավարական 
առաջնահերթության: Կշռի թվային արտահայտությունը պետք է տատանվի 0.1-ից 1.0-ն գտնվող 
միջակայքում, որտեղ 0.1-ն նվազագույն կարևորություն ունեցող գործոնն է, իսկ 1.0-ն՝ առավելագույն 
կարևորություն ունեցողը: 
 3-րդ սյունակում անհրաժեշտ է վարկանշավորել յուրաքանչյուր գործոնը՝ ըստ տվյալ գործոնի 
նկատմամբ կազմակերպության արձագանքի: Այս սյունակում 5.0-ը ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող 
գործոնն է, 1.0-ը՝ ամենացածրը:  
 4-րդ սյունակում հաշվարկվում է կշիռը, այսինքն՝ յուրաքանչյուր գործոնի կշիռը բազմապատկվում է 
տվյալ գործոնի համար դուրս բերված վարկանիշի թվով (2-րդ և 3-րդ սյունակներում դուրս բերված թվերը): 
 5-րդ սյունակում մեկնաբանվում են 1-ին սյունակում ներկայացված գործոնների ընտրության 
հիմքերը, 2-րդ և 3-րդ սյունակներում այդ գործոններին տրված կշիռներն ու վարկանիշները: 
 Վերջում ներկայացվող հանրագումարը ցույց է տալիս, թե կազմակերպությունը որքանով 
արդյունավետ է արձագանքում առկա և հնարավոր գործոններին: Դուրս բերված հանրագումարում պետք 
է արտացոլվի կազմակերպության առկա կատարողականն արտադրողականության ու 
արդյունավետության տեսանկյունից: Հանրագումարը կարելի է համեմատել մրցակից կամ ոչ մրցակից 
կազմակերպությունների համապատասխան տվյալների հետ:  

Կազմակերպության արտաքին և ներքին միջավայրերը փոփոխական են, և տվյալ պահին ուժեղ 
համարվող կողմերը կարող են փոփոխվել: Օրինակ՝ տեխնոլոգիական առաջընթացով պայմանավորված 
կազմակերպությունն իր մարդկային ռեսուրսները կարող է համալրել միայն երիտասարդ մրցունակ 
կադրերով, ինչը կարող է նպատակաուղղված լինել գործառութային և տեխնոլոգիական գրագիտության 
բարձր մակարդակ ունեցող երիտասարդ աշխատակազմով համալրմանը: Սակայն դրա հետևանքով 
կազմակերպությունը կարող է կորցնել փորձառություն ունեցող միջին և միջինից բարձր տարիքային 
խումբը ներկայացնող աշխատակազմի ներկայացուցիչների՝ խոչընդոտելով գիտելիքի կուտակման, 
ստեղծման ու փոխանցման բնականոն գործընթացը:  

 

1. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ 

ԱԶԴՈՂ 
ՆԵՐՔԻՆ/ԱՐՏԱՔԻՆ 

ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 

2. ԿՇԻՌ 
(1.0 - առավելագույն 

կարևորություն 
ունեցող,  

0.1 - նվազագույն 
կարևորություն 

ունեցող) 

3. ՎԱՐԿԱՆԻՇ 
(5.0 -

ամենաբարձր,  
1.0- ամենացածր) 

4. 
ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ 

ԿՇԻՌ 
(կշիռ x 

վարկանիշ) 

5. 
ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒ-

ԹՅՈՒՆՆԵՐ 
(գործոնի 

ընտրության և 
հիմնավորման 
վերաբերյալ) 

ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 
1 
2 
... 

 
 

 

ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 
1 
2 
... 

 
ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐ 

 
1.00 
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ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԳՈՐԾԻՔԸ 

 
ույն բաժնում ներկայացվում է բենչմարքինգի՝ որպես ռազմավարական կառավարման 
գործիքի առավելությունները, նշանակությունն ու կիրառական արժեքը 
կազմակերպություններում և քննարկվում է բենչմարքինգի ազդեցությունը 

կազմակերպությունների ռազմավարական կառավարման արդյունավետության բարձրացման վրա՝ 
միտված կատարողականի բարելավմանը:  

Բենչմարքինգը՝ որպես ռազմավարական կառավարման գործիք, ունի կիրառման հատուկ 
մեթոդաբանություն, որի միջոցով ոչ միայն մշտադիտարկվում են առաջատար կազմակերպությունների 
գործունեությունն ու վերլուծության ենթարկվում առնչվող տեղեկատվությունը, այլ նաև սեփական 
բացթողումների շտկմանն ուղղված համալիր գործողություններ են մշակվում և իրականացվում՝ 
նպատակաուղղված սեփական կատարողականի և որակի կառավարման համակարգի 
կատարելագործմանը:  

Առկա են բենչմարքինգի տարբեր սահմանումներ: Բենչմարքինգը սահմանվում է որպես ֆորմալ և 
համակարգված գործընթաց, որի ընթացքում դիտարկվում է գերազանց կատարողականությամբ 
կազմակերպության լավագույն փորձը, փոխանցվում է դրա վերաբերյալ տեղեկատվությունը, և այդ փորձի 
տեղայնացման ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում կազմակերպության կողմից՝ 
նպատակաուղղված սեփական կարիքների բավարարմանն ու կատարողականի արդյունավետության 
ապահովմանը (Meade 2007: 5-6):  

Ջեքսոնը և Լանդը (Jackson & Lund 2000: 5-6) բենչմարքինգը սահմանում են նախևառաջ որպես 
ուսումնառության գործընթաց, որը թույլ է տալիս ներգրավված կողմերին համեմատել իրենց 
գործունեությունը, ծառայություններն ու արտադրանքը՝ բացահայտելու ուժեղ ու թույլ կողմերը: Այս 
գործընթացը հիմք է ծառայում ինքնակատարելագործման համար:  

Կարելի է առանձնացնել բենչմարքինգի հետևյալ առանցքային բնութագրիչները. 
 սեփական կազմակերպության գործունեության առանցքային ցուցանիշների և ոլորտի 

առաջատար կամ մրցակից կազմակերպության համանման ցուցանիշների միջև 
շարունակական ուսումնասիրություն ու համեմատություն (Dervitsiotis 2000), 

 սեփական արտադրանքի կամ գործընթացի և դրանց չափանիշներին համանման մեկ այլ 
արտադրանքի կամ գործընթացի համեմատության միջոց (Pepper et al. 2001), 

 փորձի և կատարողականի արդյունքների համեմատության ու գնահատման շարունակական 
գործընթաց՝ միտված ինքնակատարելագործմանը:  

Այսպիսով, բենչմարքինգը կարելի է սահմանել որպես շարունակաբար իրականացվող 
համակարգային և համագործակցային գործընթաց, որի նպատակն է չափել և համեմատել 
կազմակերպության (ենթակառուցվածքային ստորաբաժանման) կատարողականի ու գործունեության 
առանցքային ցուցանիշները մրցակից կամ ոլորտի առաջատար կազմակերպությունների ցուցանիշների 
հետ: Բենչմարքինգը միտված է լավագույն արդյունքների ձեռքբերման ուղղությամբ իրականացվող 
գործընթացների և գերազանց կատարողականի փորձի բացահայտման միջոցով սեփական 
կազմակերպությունում դրանց ներդրմանը, բարելավմանը և մրցունակության բարձրացմանը: Այն չափում 
է կազմակերպության գործունեությունը՝ օգտագործելով չափման հիմնական ցուցիչներ (արժեք, որակ, 
ժամանակ, արտադրողականություն), ինչպես նաև օժանդակում է գործառույթների, գործընթացների և 
կատարողականի համեմատության իրականացմանն ու բարելավմանը (Խաչատրյան 2015):  

Որպես ռազմավարական կառավարման և գործունեության արդյունավետության գնահատման 
գործիք՝ բենչմարքինգը լայնորեն կարող է կիրառվել ձեռներեցության ոլորտում: Բենչմարքինգը միտված 
է կազմակերպության սեփական և այլ կազմակերպությունների հաջողված փորձի բացահայտմանը, 
ռազմավարական պլանավորմանը, կազմակերպության քաղաքականության մշակմանը և այլ 
գործընթացների խթանմանը: Շուկայում առաջատար դիրք զբաղեցնելու, սոցիալ-տնտեսական 
փոփոխությունների ազդեցության ներքո սեփական արժեհամակարգը չխաթարելու և մշտապես 
զարգանալու նկատառումից ելնելով` կազմակերպությունները բենչմարքինգը պետք է դիտարկեն որպես 

Ս 
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իրենց կենսագործունեության բնական և անբաժանելի մաս: Այսպիսի քաղաքականություն որդեգրած 
կազմակերպություններում բենչմարքինգը ինքնակատարելագործման մշակույթ պետք է դառնա, որի 
միջոցով կխրախուսվեն շարունակական ուսումնառությունը, նորարարությունն ու ստեղծարարությունը, 
փորձի փոխանակումը, մրցակցային մոտեցումից անցումը համագործակցային մոտեցման: 

Բենչմարքինգը պետք է ներառի շուկայի համապատասխան հատույթի (սեգմենտի) սահմանումը 
(Hollowell et al. 2006: 26): Շուկայի հատույթի սահմանումը կարող է ամրապնդել, հստակեցնել և ուղղորդել 
կազմակերպության կատարողականի վերաբերյալ բենչմարքինգի իրականացման գործընթացը:  

Կատարողականի արդյունավետության վերլուծությունը կամ հաջողության առանցքային 
գործոնների վերլուծությունը կարող է նպաստել կազմակերպության բարելավման ենթակա ոլորտները 
բացահայտելուն: Այդ գործոնները կարող են վերաբերել ինչպես կազմակերպության ռազմավարությանը, 
այնպես էլ որևէ ստորաբաժանման ընդհանուր նպատակին և կազմել այնպիսի ցուցանիշների 
սահմանափակ, սակայն համապարփակ խումբ, որոնք կապահովեն բարձր կատարողականություն, եթե 
կազմակերպությունը կամ տվյալ ստորաբաժանումը ձգտի իր ռազմավարական նպատակների 
իրականացմանը (Bendell, Boulter & Kelly 1993): Բենչմարքինգն իրականացվում է հետևյալ երեք 
հիմնական նպատակներով (Smith 2007: 47). 

1. խթանել ուսումնառությունը և կառուցողական մրցակցությունը համանման ծառայություններ 
մատուցող կազմակերպությունների միջև, 

2. նպաստել կազմակերպությունների քաղաքականությունների համադրմանը և նրանց միջև 
գործիքների փոխանցելիությանը, 

3. խթանել ուսումնառությունն ու կառուցողական մրցակցությունը տվյալ կազմակերպության ներքին 
միջավայրում: 

Բենչմարքինգի՝ որպես ռազմավարական կառավարման գործիքի, կիրառումը միտված է 
կազմակերպության արտադրանքի և արտադրողականության բարելավմանն ու մատուցվող 
ծառայությունների արդյունավետության ապահովմանը: Որակի կառավարման տեսանկյունից 
կազմակերպությունները մեծ ուշադրություն են դարձնում ներքին գնահատումներին՝ հաշվի առնելով 
արտաքին շահակիցների կողմից առաջադրված պահանջներն ու նրանց ակնկալիքները: Բենչմարքինգի 
կիրառումը՝ որպես որակի ներքին ապահովման և գործունեության գնահատման գործիքի, կարող է 
կազմակերպական էական փոփոխություններ առաջացնել և մի շարք առավելություններ ընձեռել: 
Բենչմարքինգը մասնավորապես (Meade 2007: 5-6)՝ 

 նպաստում է կազմակերպության կատարողականի, մատուցվող ծառայությունների որակի ու 
վերջնարդյունքների կատարելագործմանը, 

 ընդգրկում է լավագույն փորձերի տեղայնացման գործընթացը՝ հիմնվելով ուսումնառության վրա, 
 նպաստում է կազմակերպության վարկանիշի շարունակական բարձրացմանը, 
 խթանում է խնդիրների լուծման նորագույն և նորարարական ձևերի ու մեխանիզմների 

կիրառումը, 
 տրամադրում է կատարողականի վերաբերյալ հավաստի տվյալներ, 
 կենտրոնանում է կազմակերպության ոչ միայն հաջողությունների, այլև դրանց ձեռքբերման 

ուղիների ու գործընթացների կատարելագործման վրա, 
 նպաստում է փոփոխությունների իրականացմանը և նպատակների հստակեցմանը: 
Բենչմարքինգի գործընթացն արդյունավետ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է, որ 

կազմակերպությունները հաշվի առնեն հետևյալը. 
 բենչմարքինգը պարզապես լավագույն փորձի նմանակում կամ ընդօրինակում չէ. այն 

կազմակերպությունից պահանջում է խոր և մանրակրկիտ ինքնավերլուծություն, 
ինքնագնահատում և այնուհետև լավագույն փորձի առավելագույն համապատասխանեցում 
սեփական համատեքստին, 

 բենչմարքինգը զուտ տվյալների հավաքագրման և վերլուծության գործընթաց չէ. այն ներառում է 
տեղայնացման նոր մոտեցում, որը ենթադրում է գործընթացների իրականացմանն առնչվող 
խնդիրների ու նոր մոդելների շարունակական առաջադրում, 

 բենչմարքինգն ուսումնառությանն ու արդյունքների բացահայտմանը միտված համակարգային 
շարունակական գործընթաց է, որը գնահատում է տվյալ կազմակերպության աշխատանքային 
գործընթացները՝ շեշտադրելով գործառույթները, ներքին գործընթացները և գործառությունները:  
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Կազմակերպությունների կատարողականի շարունակական կատարելագործումը և 
ռազմավարական արդյունավետ մոտեցումների ու չափումների կիրառումը գերխնդիր են դառնում, քանի 
որ կազմակերպությունները երկրի գիտելիքահենք տնտեսության կայուն զարգացման գործընթացում 
էական ներդրում ունենալու և այդ նպատակով իրենց ծառայությունները շահակիցների համար գրավիչ 
դարձնելու հանձնառություն ունեն: Ինքնագնահատման, կառուցակարգված համեմատական 
վերլուծության, ինչպես նաև շարունակական ուսումնառության ապահովման միջոցով 
կազմակերպությունները կարող են անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալ այն գործընթացների 
վերաբերյալ, որոնք ռազմավարական նշանակություն ունեն իրենց համար: Բենչմարքինգն 
ինքնակատարելագործմանը միտված այս գործընթացի իրականացումը դարձնում է արդյունավետ ու 
նպատակային և կազմակերպություններին հնարավորություն է տալիս վերանայելու ռազմավարական 
գերակա խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններն ու սահմանված նպատակները: 

Կազմակերպություններում բենչմարքինգի իրականացումը ելնում է բենչմարքինգի վերոնշյալ 
ընդհանուր և մասնավոր նպատակներից, ինչպես նաև սեփական ռազմավարական նպատակների 
իրականացման ու գործունեության արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտությունից: 
Կազմակերպություններում բենչմարքինգի իրականացումն ընդհանուր առմամբ դիտարկվում է որպես 
(Jackson & Lund 2000: 5-6)` 

 կազմակերպության գործառույթների և գործընթացների արդյունավետության, որակի ու արժեքի 
գնահատում շուկայի համարժեք հատույթում,  

 ընթացիկ հատկորոշիչ (դիագնոստիկ) գնահատման գործիք, որը շեշտադրում է 
ուսումնառությունը, համագործակցությունն ու առաջնորդումը՝ կազմակերպության 
շարունակական բարելավումն ապահովելու նպատակով:  

 կազմակերպության գործառությունների ու գործընթացների որակի ու կատարողականի արժեքի 
գնահատում. սա կազմակերպության հաշվետվողականության և հանրային 
պատասխանատվության անբաժանելի մասն է:  

Կարևոր է, որ կազմակերպությունները հստակ գիտակցեն, թե ինչ ձեռք կբերեն բենչմարքինգ 
իրականացնելու դեպքում, մասնավորապես՝ 

 բենչմարքինգը կազմակերպություններին հնարավորություն կտա տեսանելի դարձնել սեփական 
գործունեության ուժեղ ու թույլ կողմերը և դրանք օբյեկտիվ վերլուծության ենթարկել. 

 մրցակից կամ առաջատար կազմակերպությունների նպատակային ուսումնասիրությունը 
բենչմարքինգն իրականացնող կազմակերպությանը թույլ կտա կողմնորոշվել ռազմավարական 
առաջնահերթություններ սահմանելիս և դրանք վերանայելիս. 

 բենչմարքինգի իրականացման միջոցով կազմակերպությունը կարող է անհրաժեշտ համարել 
ռազմավարական պլանավորման ավանդական գործընթացի վերանայումը և բենչմարքինգի 
արդյունքների հիման վրա ռազմավարական նպատակների այլընտրանքի մշակումը:  

Բենչմարքինգը բնորոշվում է նաև որպես՝ 
 հատկորոշիչ գործիք (որակը սահմանելու միջոց), 
 ինքնակատարելագործման գործիք (որակի ապահովման/բարելավման գործիք), որը 

կազմակերպություններին թույլ է տալիս համեմատվել այլ համանման կազմակերպությունների 
հետ` իրենց գործունեությունը բարելավելու նպատակով,  

 կազմակերպության ծառայությունների ու գործընթացների համագործակցային գնահատում` 
լավագույն փորձից սովորելու նպատակով, 

 կազմակերպությանն իր գործունեության արդյունավետությունը կամ կատարողականությունը 
բարելավել սովորեցնելու մեթոդ, 

 կազմակերպության աշխատանքային գործընթացների շարունակական և համակարգված 
ուսումնասիրություն և համեմատություն այլ կազմակերպությունների հետ` ներքին 
գործունեության վրա արտաքին ուշադրություն հրավիրելու միջոցով: 

 
ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

 
Բենչմարքինգն իրականացվում է համակարգված գործընթացների և գործողությունների 

հերթագայությամբ: Համեմատության առարկայով կամ կազմակերպության կողմից հավաքագրվող 
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տեղեկատվությամբ պայմանավորված՝ կարելի է առանձնացնել բենչմարքինգի տեսակների հետևալ 
դասակարգումները` 

 
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5. ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳ. Կենտրոնանում է կազմակերպության կարճաժամկետ, 
միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ նպատակների և առհասարակ այն ռազմավարությունների վրա, 
որոնցով առաջնորդվում են համեմատություն իրականացնող կազմակերպությունները` մրցակցային 
դաշտում իրենց դիրքը պահպանելու և ամրապնդելու նպատակով: 

ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ 
ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳ 

 Խթանում է կազմակերպություններում տեղի ունեցող գործընթացների 
վերաբերյալ տեղեկատվության համեմատության իրականացումը:  
Համեմատում է նույն ոլորտում գործող մրցակից կազմակերպությունների 
ֆինանսական կատարողականությունը, գործունեության 
արդյունավետությունը և կազմակերպությունների շահակիցների/
հաճախորդների բավարարվածության ցուցանիշները: 

ԳՈՐԾԱՌՈՒԹԱՅԻՆ 
ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳ 

 Համեմատում է կատարողականու-թյան ցուցանիշները և դրանց 
ապահովման գործընթացները ներքին տարբեր գործառույթների 
շրջանակներում՝ սեփական գործունեության կատարելագործման համար 
հնարավոր լավագույն ռազմավարությունն ընտրելու նպատակով: 

ՆԵՐՔԻՆ 
ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳ 

 Համեմատում է միևնույն կազմակերպության ստորաբաժանումների 
գործունեությունը՝ արդյունավետ համագործակցության 
հնարավորություններ գտնելու նպատակով:  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳ 

 Ծանոթանում է այլ ոլորտում նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման 
համանման փորձերին: 

ՕՊԵՐԱՏԻՎ/ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳ. կենտրոնանում է գործընթացների իրականացման 
ձևի վրա և ցույց է տալիս, թե որքանով արդյունավետ են գործում այլ կազմակերպություններ, և ինչպես 
են կազմակերպությունները ծավալում իրենց գործունեությունը: 

ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ 
ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳ 

 Համեմատում է մրցակից կազմակերպությունների արտադրական 
գործընթացները՝ լավագույն փորձի վերհանման նպատակով: 

ԳՈՐԾԱՌՈՒԹԱՅԻՆ 
ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳ 

 Ուսումնասիրում է ոլորտի առաջատար կազմակերպությունների որոշակի 
գործընթաց(ներ) և փնտրում նման արդյունքների ձեռքբերման միջոցներ: 

ՆԵՐՔԻՆ 
ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳ 

 Ուսումնասիրում է միևնույն կազմակերպության ստորաբաժանումների 
գործունեությունը՝ որոշելու դրանց գործունեության արդյունավետության 
վրա ազդող գործոնները: 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳ 

 Ուսումնասիրում է այլ ոլորտում գործունեություն ծավալող 
կազմակերպության համանման գործընթացները՝ վերջիններիս 
բարելավման ուղիների որոնման նպատակով: 

 
Ակնհայտ է, որ աշխատաշուկայի զարգացման միտումներին ընդառաջ գնալու և կայուն մրցակցային 

առավելություն ապահովելու համար կազմակերպությունները պետք է պարբերաբար ուսումնասիրեն 
մրցակից կամ առաջատար կազմակերպությունները կամ նույն ոլորտում գործունեություն ծավալող և 
համանման գործառույթներ իրականացնող կառույցների կատարողականությունն ու շուկայում նրանց 
դիրքն ու նշանակությունը: 

Բենչմարքինգի գնահատման կառուցվածքային մեթոդը 

Բենչմարքինգի գնահատման կառուցվածքային մեթոդը բաղկացած է ցուցանիշներից, որոնք 
չափում են տվյալ իրավիճակում առկա որոշ պայմաններ ու նպատակներ: Բենչմարքինգի միավորները 
բենչմարքներն են (հենանիշներ), որոնք հիմնականում սահմանվում են որպես չափելի նպատակներ: Ըստ 
ՈԱԱԿ-ի՝ բենչմարքը սահմանվում է որպես չափանիշ կամ չափորոշիչ, որի նկատմամբ կարող է չափվել, 
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կշռադատվել և գնահատվել որևէ օբյեկտի որակը կամ սահմանված գործողության արդյունքները: 
Բենչմարք (մակարդակի նիշ) եզրույթը նշանակում է «լավագույն փորձի մակարդակի չափման միջոց»: 
Մակարդակի նիշի գոյությունը բենչմարքինգի ողջ գործընթացի անհրաժեշտ հիմնաբաղադրիչն է: 

Բենչմարքինգի ենթակա փորձառություններն ու գործընթացները կարող են չափվել հետևյալ 
բենչմարքներով (Meade 2007: 6). 

 գործառական բենչմարքներ. վերաբերում են այն ձևերին ու միջոցներին, որոնցով 
կազմակերպությունը փորձում է բենչմարքինգ իրականացնել տվյալ ոլորտում: Այս բենչմարքների 
կիրառման միջոցով կազմակերպությունը գնահատում է՝ արդյոք ճիշտ ուղղությամբ է ծավալում իր 
գործունեությունը, և արդյոք համապատասխանեցնում է գործընթացները՝ դրանք ուղղելով 
ոլորտային խնդիրների լուծմանը: Այս դեպքում կազմակերպությունը կարող է կիրառել երկու 
մոտեցում` 

 գործընթացի վրա հիմնված բենչմարքինգ, որի դեպքում կազմակերպությունը կենտրոնանում 
է գործունեության ոլորտի առանցքային գործընթացների և կուտակված փորձի վրա: Այս 
մոտեցման դեպքում խրախուսվում են հարցումների իրականացումը, գործընթացների 
վերլուծությունն ու գնահատումը. 

 խնդրի վրա հիմնված բենչմարքինգ, որի դեպքում կազմակերպությունը կենտրոնանում է 
բենչմարքինգի առարկա հանդիսացող խնդրի վերհանման վրա: Այնուհետև 
կազմակերպությունն իր ջանքերն ու ռեսուրսներն ուղղում է այդ խնդրի լուծմանը: 

 կատարողականի բենչմարքներ. սրանցով կազմակերպությունը գնահատում է նախկին փորձի 
արդյունքները: Վերջիններս ցույց են տալիս, թե որքանով արդյունավետ է գործել 
կազմակերպությունը և ինչ դրական արդյունքներ է արձանագրել: Համեմատության կարող են 
ենթարկվել արտադրանքները, վերջնարդյունքներն ու ծառայությունները: 

Բենչմարքները կարող են լինել ֆինանսական (օրինակ՝ հաշվեկշիռ, շահույթի և ծախսի հաշվարկ) 
և գործառնական (օրինակ՝ աշխատակազմի համալրման հարաբերակցություն, միավոր հատվածում 
վաճառքի ծավալ և այլն): Գործառնական բենչմարքները փոփոխականներ են, որոնք 
համապատասխանում են շուկայի այն հատույթի ցուցանիշներին, որտեղ կազմակերպությունը ծավալում 
է իր գործունեությունը (օրինակ՝ մանրածախ վաճառքի ելքերի/արտադրանքի թիվը, միատեսակ 
արտադրանքի քանակը և այլն): Բենչմարքները բացահայտում են ամենաուժեղ մրցակցին և համեմատվող 
կազմակերպությանն ուղղորդում են դեպի սեփական գործունեության բարելավում: Օրինակ՝ եթե մրցակից 
կազմակերպության մանրածախ վաճառքի տարեկան ծավալը միավոր հատվածում բարձր ցուցանիշ է 
ունեցել, ապա համեմատվող կազմակերպության ռազմավարական պլանավորման գործընթացում այդ 
ցուցանիշը կարող է քննարկման խնդիր դառնալ: Այդ խնդրի լուծումը հնարավոր է, քանի որ մրցակից 
կազմակերպությունն այն արդեն լուծել է (Friend & Zehle 2009: 63-64):  

Ինքնակատարելագործման գործընթացներում բենչմարքինգը որպես ռազմավարական 
կառավարման գործիք կիրառելիս կազմակերպությունը պետք է համապարփակ կերպով վերլուծության 
ենթարկի համեմատվող կազմակերպությունների հիմնական բաղադրիչները` կազմակերպության 
ռազմավարություն (ներառյալ` առաքելություն, ռազմավարական նպատակներ և խնդիրներ), արժեքներ 
(արժեհամակարգեր), կատարողականի տվյալներ (ցուցանիշներ), ակնկալվող վերջնարդյունքներ, 
աշխատակազմի ծանրաբեռնվածության ցուցանիշներ: 

Բենչմարքինգի իրականացումը պայմանավորված է կազմակերպության՝ իր կազմակերպական 
գործունեությունը բարելավելու, լավագույն փորձերի նոր օրինակներ փնտրելու և կառավարման նոր 
մոդելներ ներդնելու պատրաստակամության ու պատրաստվածության աստիճանով, ընդ որում, 
կազմակերպությունը պետք է հաշվի առնի, որ բենչմարքինգի՝ որպես լավագույն փորձի որոնման 
գործընթացի իրականացման ընթացքում կարևոր է ուսումնասիրել համեմատվող առարկաների ոչ միայն 
քանակական, այլև որակական հատկանիշները: Անկախ նրանից, թե որ մակարդակում է կատարվում 
բենչմարքինգը` կազմակերպության թե ստորաբաժանման, դրական արդյունքներ կարձանագրվեն, եթե 
այն միտված լինի կազմակերպության գործունեության ընդհանուր զարգացմանն ու բարելավմանը: 
Համակարգային բարելավումը խթանող նպատակներ սահմանելիս հարկավոր է որոշել նաև 
արդյունավետությունն ապահովող ոլորտները և համապատասխան ֆինանսական ներդրումներ 
կատարել: 
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Բենչմարքինգը կազմակերպությունների համար ստեղծում է այն ելակետը, որի միջոցով 
կազմակերպությունները կարող են բացահայտել հիմնախնդիրներն ու բարելավման ենթակա ոլորտները, 
ինչպես նաև գնահատել ու չափել սեփական կարողությունները որոշակի վերջնարդյունքների հասնելու 
համար: Բենչմարքինգը չափում է նաև կազմակերպության՝ բարելավմանն ուղղված աշխատանքների 
արդյունավետության և առաջընթացի արդյունքները: Ուրեմն բենչմարքինգն օժանդակում է 
կազմակերպությանն առավել տեսանելի դարձնելու ճգնաժամային խնդիրներն ու իր գործունեության՝ 
շտկման ենթակա ոլորտները: Բենչմարքինգի ուղղությամբ իրականացվող գործողությունների 
արդյունքում կազմակերպությունները կարող են փոխակերպել կառավարման հիմնական գործառույթները 
(մարդկային և/կամ ֆինանսական ռեսուրսներին, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին կամ համալրմանն 
առնչվող և ցանկացած այլ բնույթի գործառույթներ)՝ նպաստելով ծախսերի կրճատմանը, կրճատելով 
կադրային արտահոսքը և առհասարակ բարձրացնելով գործունեության արդյունավետության 
մակարդակը: 

Բենչմարքինգի իրականացումը կազմակերպություններում կարող է ունենալ հետևյալ չորս 
հիմնական առավելությունները (Meade 2007: 7, Wise 2011)` 
1. սեփական գործունեության ներկա իրավիճակի գնահատում. սա ընդգրկում է արժեքի, որակի, 

ժամանակի և արտադրողականության ելակետային ցուցիչների գնահատումը, կատարողականի 
ներքին և արտաքին համեմատությունները, ինչպես նաև առանցքային նշանակություն ունեցող 
բացթողումների վերհանումը: Ընթացիկ գործունեության վիճակի գնահատման արդյունքում 
կազմակերպությունը փաստացի և առավել հիմնավոր պատկերացում է ձեռք բերում արժեքի ու 
կատարողականի վրա ազդող գործոնների վերաբերյալ. 

2. փոխակերպման ծրագրերի համար կայուն հենքի ստեղծում. արդյունավետ բենչմարքինգը 
կազմակերպությանը թույլ է տալիս բացահայտել և սահմանել առաջնահերթ հնարավորությունները՝ 
ըստ գործընթացի, տարածաշրջանի և ծախսագոյացման գործոնի: Այդ հնարավորությունների 
օգտագործման դեպքում բարելավմանն ուղղված նպատակային փոփոխությունները ոչ ֆորմալ բնույթ 
են կրում, բայց և արդյունավետ ընթացք ստանում: Առաջնորդվելով սեփական գործունեության ներկա 
վիճակի գնահատումով՝ բենչմարքինգը ստեղծում է փոփոխությունների և փոխակերպումների 
շրջանակ՝ մատնանշելով այն ոլորտները կամ գործընթացները, որոնք անհրաժեշտ է վերանայել.  

3. շարունակական բարելավման հենքի ստեղծում. բենչմարքինգը նպաստում է արդյունավետ 
կառավարման մշակույթի ստեղծմանն ու դրա բարելավմանը՝ կազմակերպությանը հնարավորություն 
տալով պարբերաբար գնահատելու (չափելու) ներքին ելակետային ցուցանիշ(ներ)ը: Նման 
գնահատումը/չափումը գործընթացային բնույթ ունի և կիրառելի է անկախ կազմակերպական 
փոփոխություններից: Բացի այդ, սա համակարգային մոտեցում է ապահովում որակի բարելավման 
նկատմամբ, խրախուսում է նոր գաղափարները, ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը, 
ստեղծարարությունը և ուսումնառության շարունակականությունը. 

4. հաղորդակցություն/համընդհանուր լեզու. բենչմարքինգը ստեղծում է եզրույթների և սահմանումների 
համընդհանուր հարթակ` միտված կազմակերպության գործունեության՝ ռազմավարական 
նշանակություն ունեցող ոլորտների բարելավմանը:  

Բենչմարքինգի արդյունավետության ապահովման տեսանկյունից կարևոր է հաշվի առնել նաև 
հետևյալ հիմնական գործողությունների իրականացումը. 

 պարբերաբար բացահայտել բացերը, որոնք առկա են կազմակերպության կարողությունների և 
մրցունակությունն ապահովող ցանկալի ապագայի միջև, 

 ձգտել մրցունակության ապահովման հատկապես գործունեության այն ոլորտներում, որոնք 
առաջնահերթ են տվյալ կազմակերպության համար, 

 կատարել բարելավումներ համակարգային փոփոխությունների միջոցով: 
Վերոնշյալ գործողությունների արդյունավետ իրականացման դեպքում կազմակերպություններն 

առավել մեծ հնարավորություն են ունենում բացահայտելու սեփական ներուժը, սահմանելու 
ռազմավարական նպատակներն ու խնդիրները և ընդհանուր առմամբ ամրապնդելու շարունակական 
բարելավման մշակույթը: Այսպիսով, բենչմարքինգը ռազմավարական կառավարման գործիք է, որի 
արդյունավետ կիրառման դեպքում կազմակերպությունն ապահովում է գործունեության 
արդյունավետության բարձր ցուցանիշ և միևնույն ժամանակ ցույց տալիս, որ մրցակցային դաշտում չի 
զիջում իր առաջատար դիրքը: Բացի այդ, բենչմարքինգի միջոցով կազմակերպությունը կարող է 
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մրցակցային գիտելիքը փոխակերպել մրցակցային առավելության և համապատասխանորեն 
արձագանքել մրցակցային շուկայի շարունակական փոփոխություններին (Wise 2011): 

Բենչմարքինգի իրականացման ամբողջական գործընթացը ներկայացված է ստորև բերված 
մոդելում.  
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Ելնելով բենչմարքինգի իրականացման գործընթացի արդյունավետության ապահովման 
անհրաժեշտությունից և կազմակերպությունների գործունեության առանձնահատկություններից` ցանկալի 
է, որ կազմակերպությունները, մինչև բենչմարքինգի բուն գործընթացի մեկնարկը, սահմանեն այն 
հիմնական ոլորտները կամ ուղղությունները, որոնք իրենց համար ռազմավարական նշանակություն 
ունեն:  

Տվյալ ոլորտներում բենչմարքինգի իրականացման արդյունավետության ապահովման 
նախապայմաններից է աշխատանքային թիմի ճիշտ ընտրությունը, որը ենթադրում է բենչմարքինգի 
ենթակա ոլորտում մեծ փորձառություն ունեցող և հմուտ մասնագետների ներգրավում (Bogan & English 
1995): Բենչմարքինգի իրականացման ժամանակահատվածը կարող է տարբեր լինել: Բոքսուելն (Boxwell 
1994) առաջարկում է բենչմարքինգին տրամադրել երեք ամիս, ընդ որում` ենթադրվում է, որ 
աշխատանքային թիմի անդամները սահմանափակ ժամանակահատվածում բենչմարքինգի 
իրականացման համար կհատկացնեն իրենց ողջ աշխատանքային ժամանակը: Կազմակերպությունների 
պարագայում սա այնքան էլ իրատեսական չէ. թիմի անդամները պետք է այնպես պլանավորեն 
աշխատանքը, որ բենչմարքինգի իրականացմանը տրամադրվի իրենց աշխատանքային ժամանակի 25 
%-ից ոչ ավելին (Spendolini 1992): 

Բենչմարքինգի տեսակների իրականացման գործընթացը կարելի է ներկայացնել հետևյալ 
տրամաբանությամբ. 

 
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6. ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

Բենչմարքինգի տեսակը Որոշումների կայացման 
ժամանակահատված 

Բենչմարքինգի 
գործընկեր 

կազմակերպություններ 
Արդյունքներ 

ներքին 3-4 ամիս կազմակերպության 
ներսում 

առանցքային 
բարեփոխումներ 

արտաքին 
մրցակցային 6-12 ամիս մրցակից 

կազմակերպություններ 
մրցակիցների 
գերազանցում 

արտաքին ոլորտային/ 
գործառութային 10-14 ամիս 

նույն ոլորտում գործող 
մրցակից 

կազմակերպություններ 

ստեղծագործական 
բեկում 

արտաքին 
ընդհանրական 12-24 ամիս 

ցանկացած 
կազմակերպություն` 

անկախ ոլորտից 

կանոնների 
փոփոխություն 

համակցված` ներքին և 
արտաքին 12-24 ամիս 

ցանկացած 
կազմակերպություն` 

անկախ ոլորտից 

իր ոլորտում 
առաջատարի դիրքի 

ամրագրում 
Փոխառված է` Harrington 1996 

Բենչմարքինգի իրականացման գործընթացի արդյունավետ պլանավորման հաջորդ քայլը 
կատարողականի չափման համապատասխան ցուցանիշների ընտրությունն է: Կազմակերպությունների 
իրականացրած բենչմարքինգները հիմնականում նեղ ոլորտային են և ընդհանուր առմամբ 
նպատակաուղղված են կատարողականի վերաբերյալ հաշվետվողականությանը կամ նեղ 
մասնագիտական ոլորտներում գործունեության վերանայմանը (օրինակ՝ ֆինանսական պլանավորում), 
ինչպես նաև նշված ցուցանիշների` գործունեության արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների 
(ԳԱԱՑ) կամ կատարողականի ցուցանիշների բարելավմանը: ԳԱԱՑ-ը գնահատման գործիք է, որի 
միջոցով կազմակերպությունը կարող է որոշել, թե որքանով արդյունավետ է իրականացրել իր 
ռազմավարական նպատակներն ու խնդիրները (Խաչատրյան 2013: 100): Օրինակ` ակնկալվող և 
փաստացի ցուցանիշների տարբերության վերլուծության միջոցով հնարավոր է գնահատել 
կազմակերպության կողմից իրականացված բենչմարքինգի արդյունավետությունը: ԳԱԱՑ-երը կամ 
կատարողականի ցուցանիշները կարող են նաև նպաստել կազմակերպությանը` արդյունավետ 
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իրականացնելու ռազմավարական պլանավորումը՝ օգտագործելով բենչմարքինգի արդյունքները: Դրանք 
բացահայտում են արդյունավետ կատարողականի հիմնական առանձնահատկությունները կամ 
բաղադրիչները, որոնք չափելի են և հարաբերական հաջողության հասնելու համար վստահելի 
գնահատականի աղբյուրներ են (Meade 2007: 11): ԳԱԱՑ-երի ընտրության ժամանակ կարևոր է հաշվի 
առնել մի շարք առանցքային գործոններ, մասնավորապես` 

 կատարողականի որակական և քանակական չափումներ, 
 բենչմարքինգի ընտրված ոլորտին համապատասխան ցուցանիշներ, 
 համեմատություն կատարելու համար բավականաչափ ճշգրիտ ցուցանիշներ, 
 բենչմարքինգի տվյալների տեղայնացման արդյունքներ, 
 բենչմարքինգի գործընկեր կազմակերպության ցուցանիշների հետ համեմատելի և 

վերարտադրելի ցուցանիշներ: 
ԳԱԱՑ-երը պետք է արտացոլեն կատարողականի արդյունավետության վրա ազդող գործոնների 

առանցքային տարրերը, իսկ ցուցանիշների խումբը կամ համակցությունը` բենչմարքինգի ոլորտի կամ 
ուղղվածության համընդհանուր պատկերը: Բենչմարքինգի իրագործման համար անհրաժեշտ է, որ 
համապատասխան ԳԱԱՑ-եր ընտրվեն ուսումնասիրվող ոլորտին առնչվող առանցքային 
գործընթացներից յուրաքանչյուրի ուսումնասիրության համար:  

Բենչմարքինգի արդյունավետությունը հիմնավորապես պայմանավորված է այն նպատակներով, 
որոնք սահմանում է բենչմարքինգ իրականացնող կազմակերպությունը: Նպատակների սահմանումը 
պետք է միտված լինի կատարողականի բարելավմանը, հետևապես ընտրված բենչմարքներն ու 
կազմակերպության ԳԱԱՑ-երը, ինչպես նաև գործընկեր կազմակերպության ԳԱԱՑ-երը պետք է լինեն 
արդյունավետության առնվազն հավասար մակարդակում (Cook 1995): Բենչմարքինգի նպատակների 
սահմանման ժամանակ կազմակերպությունները կարող են մի շարք դժվարությունների հանդիպել ներքին 
և արտաքին տարբեր գործոնների ազդեցության, առկա ռեսուրսների սակավության և այլ պատճառներով, 
սակայն դրանք չպետք է խոչընդոտեն բենչմարքինգի նպատակների իրագործմանը և բարելավմանն 
ուղղված փոփոխությունների կատարմանը:  

Կազմակերպությունների գործունեության որոշակի ոլորտներում (օրինակ՝ գրադարանների 
ռեսուրսային ապահովվածություն, ենթակառուցվածքային կառավարում, արտաքին գնահատում) 
բենչմարքինգի իրականացումը կապվում է ռազմավարական պլանավորման գործընթացի, 
կազմակերպության ռիսկերի կառավարման և որակի ապահովման ռազմավարության հետ: Այդ 
տեսանկյունից կազմակերպությունները մշակում և տեղայնացնում են ռազմավարության իրականացման 
հիմնափուլերը և հաճախ կիրառում բենչմարքինգի իրականացման սեփական մեթոդը: Այս գործընթացը 
հիմնականում կարելի է կազմակերպել հետևյալ վեց փուլերով. 

1. Համեմատության ենթակա կազմակերպության կամ ներկազմակերպական ստորաբաժանման 
ընտրություն. այս փուլում հստակեցվում է բենչմարքինգի օբյեկտը՝ կազմակերպությունը կամ 
ստորաբաժանումը: 

2. Բենչմարքինգի ենթակա առարկայի՝ արտադրանքի, ծառայության կամ գործընթացի 
ընտրություն. այս փուլում ընտրվում են համեմատության ենթակա արտադրանքը, ծառայությունը 
կամ գործընթացը, սահմանվում են կազմակերպության համար անհրաժեշտ փոփոխությունները, 
արդիականացվում են որակի ապահովման քաղաքականությունը, կազմակերպության 
առաքելությունը և նպատակները: 

3. Գնահատման առանցքային ցուցանիշների սահմանում. այս փուլում սահմանվում է չափելի 
ցուցանիշների խումբը, իրականացվում է կազմակերպության գործունեության արդյունավետության 
և կառավարման համակարգի որակի գնահատում: 

4. Տվյալների/տեղեկատվության հավաքագրում. այս փուլում վերլուծության են ենթարկվում 
սեփական գործունեության ուժեղ և թույլ կողմերը, հավաքագրվում է բենչմարքինգի իրականացման 
համար ընտրված գործընկեր կազմակերպության վերաբերյալ տեղեկատվություն, որն այնուհետև 
փաստաթղթավորվում է: 

5. Ցուցանիշների վերլուծություն և հավաքագրված տվյալների կիրառման հնարավորությունների 
ստեղծում. այս փուլում համեմատության արդյունքում դուրս են բերվում բենչմարքինգի 
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առարկաների նմանություններն ու տարբերությունները, որոշվում է բենչմարքինգի իրականացման 
մեթոդաբանությունը և նախասահմանվում են ստացված տվյալների կիրառման ուղղությամբ 
իրականացվելիք գործողությունները: 

6. Բենչմարքինգի արդյունքների վերաբերյալ իրազեկում. այս փուլում կազմակերպությունն 
իրազեկում է բենչմարքինգի արդյունքների վերաբերյալ բոլոր շահագրգիռ կողմերին և դրանց 
գործնական կիրառման համար անհրաժեշտ աջակցություն է ձեռքբերում: 

7. Ձեռք բերված փորձի կիրառում, նոր նպատակների սահմանում և նոր խնդիրների առաջադրում. 
այս փուլում տեղայնացվում են բենչմարքինգի արդյունքները, կարևորվում են կազմակերպության 
հետագա զարգացման համար ռազմավարական պլանի (վերա)մշակումը կամ ռազմավարական 
նպատակների վերանայումը: Այս փուլը միտված է բենչմարքինգի արդյունքների հետևողական 
կենսագործման միջոցով կազմակերպության կատարողականի բարելավմանը: 
Կազմակերպությունը կարող է իրականացնել խորքային բենչմարքինգ, որը ներառում է վերոնշյալ 

բոլոր հինգ փուլերը, կամ ընդհանուր բենչմարքինգ, որի միջոցով լավագույն փորձերի ընդհանրական 
արդյունքների և դրանց ու սեփական կատարողականի արդյունքների միջև զուգահեռ համեմատականներ 
կարող են անցկացվել:  

Այսպիսով, բենչմարքինգը ենթադրում է կազմակերպության և տվյալ ոլորտում գործող նմանատիպ 
այլ կազմակերպությունների գործունեության լավագույն ցուցանիշների համեմատության արդյունքում 
բացահայտված սեփական բացերի վերլուծություն, այդ բացերն առաջացնող գործընթացների վերհանում, 
ինչպես նաև հիմնական գործընթացների համապատասխանեցում ու բացերի վերացում 
կազմակերպությունում: Բենչմարքինգի` որպես ռազմավարական կառավարման գործիքի, կիրառումը 
թույլ է տալիս ենթադրել, որ բենչմարքինգի գործընթացում իրականացվող վերլուծության համար 
չափանշային կամ ավանդական մոտեցումների կիրառումը բավարար չէ. այդ գործընթացի 
արդյունավետությունը մեծապես պայմանավորված է ռազմավարական կառավարման ժամանակակից 
մոտեցումների ու մոդելների տեղայնացմամբ, կազմակերպության թիրախավորված գործողությունների 
համակարգմամբ ու նպատակայնացմամբ, ինչպես նաև կառավարչական գործընթացների 
համակարգված բարելավման անհրաժեշտությամբ:  

Բենչմարքինգը պետք է դառնա կազմակերպության ռազմավարական կառավարման բաղկացուցիչ 
մաս և երկարաժամկետ ու շարունակական լինի: Բենչմարքինգի միջոցով սեփական կատարողականի 
բարելավման ձգտումն ուղղված է կազմակերպության մրցակցային առավելության ձեռքբերմանն ու 
պահպանմանը, սակայն բենչմարքինգը պետք է դիտել ոչ թե որպես մրցակցություն, այլ հանձնառություն` 
կատարելու անհրաժեշտ փոփոխություններ կազմակերպության գործունեության համապատասխան 
ոլորտներում, նպաստելու կազմակերպության նպատակների իրականացմանը, համեմատության միջոցով 
գնահատելու ռիսկերը և շարունակաբար ինքնակատարելագործվելու գործընկեր կազմակերպությունների 
լավագույն փորձերի օրինակների ուսումնասիրության հիման վրա: 

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 
ործունեության արդյունավետության ցուցանիշները (ԳԱՑ) չափումներ են, որոնք ուղղված են 
կազմակերպության համար առանցքային նշանակություն ունեցող ոլորտներում նրա ներկա և 
ապագա գործունեության արդյունավետության չափմանը և գնահատմանը (Parmenter 2007: 3): 

ԳԱՑ-երի ցանկերի մշակումը ռազմավարական կառավարման գործընթացի բաղկացուցիչ մասն է 
կազմում, հետևապես պայմանավորված է կազմակերպության նպատակներով, ինչպես նաև այդ 
նպատակների իրականացման համար պատասխանատու և հիմնական դերակատարություն ունեցող 
ենթակառուցվածքների ու դրանց ղեկավարների գործառույթներով: ԳԱՑ-երը սահմանված 
ժամկետներում մշակվում են կազմակերպության ղեկավար մարմինների ու ռազմավարական 
կառավարման պատասխանատուների կողմից՝ տարբեր հանձնախմբերի աջակցությամբ: 

Գ
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Կազմակերպության կատարողականի չափման և գնահատման գործընթացները մոդելավորելու 
համար անհրաժեշտ է, որ ռազմավարական նպատակների ձևակերպման ժամանակ սահմանվեն նաև 
ԳԱՑ-երը: ԳԱՑ-երը կազմակերպությանը հնարավորություն կտան գնահատել (չափել) տվյալ ոլորտը կամ 
նախատեսված գործընթացը՝ դրա արդյունավետությունը վերլուծելով ակնկալվող արդյունքների 
տեսանկյունից (Johnston et al. 2002: 11, 20, 31): ԳԱՑ-երը սահմանվում են՝ բխելով ռազմավարական 
նպատակներից և լրացնում են այն չափումները, որոնք օգտագործվում են կազմակերպության 
ռազմավարությունը գնահատելու համար: ԳԱՑ-երը՝ որպես չափումներ, բացահայտում են, թե որքանով 
արդյունավետ են իրականացվում կազմակերպության ռազմավարությունն ու նրանից բխող 
գործընթացները, և որքանով ու ինչպես է կազմակերպությունն օգտագործում անհրաժեշտ ներուժը 
դրանց իրականացման համար: Կազմակերպությունները պետք է նախևառաջ սկսեն ռազմավարական 
նշանակություն ունեցող փոփոխություններ իրականացնել՝ ներդնելով գնահատման արդյունավետության 
ցուցանիշների համակարգ, որի կիրառումը թույլ կտա չափել ռազմավարական նպատակների 
իրագործելիության արդյունավետության աստիճանը: ԳԱՑ-երի համակարգի ներդրումը 
փոխկապակցված է հաշվետվողականության ապահովման աճող անհրաժեշտության և սեփական 
գործունեության արդյունավետության չափման ու գնահատման մեխանիզմների հետ:  

Գործունեության արդյունավետությունը չափելու և գնահատելու համար անհրաժեշտ չափագրող մի 
շարք գործիքներից և/կամ ցուցանիշներից կազմակերպությունները պարտավորվում են ընտրել ու 
կիրառել իրենց ներքին միջավայրին առավելագույնս համապատասխանող և սեփական 
կատարողականի արդյունավետության շարժն արձանագրող ցուցանիշներ: Սակայն այդ ցուցանիշները, 
ընդհանուր առմամբ, մշակվում են առավելապես ելնելով կազմակերպության որոշակի կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների գործունեությունից, գիտահետազոտական աշխատանքներից և 
աշխատակիցների փորձառությունից (Brooks 2005): Հետևապես, այդ ցուցանիշները կազմակերպության 
մասին համապարփակ պատկերացում չեն տալիս և խոչընդոտում են այլ կազմակերպությունների հետ 
համեմատական վերլուծության իրականացման ժամանակ կազմակերպության առկա իրական վիճակի 
լիարժեք բացահայտմանը: Մինչդեռ համեմատական վերլուծության կամ բենչմարքինգի միջոցով այլ 
կազմակերպության ԳԱՑ-երի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվության ձեռքբերումը կարող է 
կազմակերպությանը որոշակիորեն ուղղորդել ռազմավարական կառավարման և ռազմավարական 
մոտեցումների կիրառման գործընթացներում, ինչպես նաև կազմակերպության զարգացումն ու 
շարունակական աճը խթանող գործոնների բացահայտման խնդրում: 

Ցանկալի է, որ կազմակերպության ղեկավար մարմինները և առհասարակ կազմակերպության 
ռազմավարական կառավարմանն ուղղակիորեն առնչվող պատասխանատուներն առաջնորդվեն 
հարցադրումներով, որոնք ուղղորդիչ դեր կկատարեն գործունեության գնահատման ժամանակ, 
մասնավորապես (Hornby & Forte 2003: 1-2)` 

 արդյոք կազմակերպությունը տվյալ ժամանակահատվածում իրագործե՞լ է իր նպատակները, 
 որքանո՞վ են արդյունավետ կամ որակյալ եղել կազմակերպության մատուցած 

ծառայությունները կամ թողարկած արտադրանքը, 
 որքանո՞վ արդյունավետ են իրականացվել այդ ծառայությունները կամ արտադրանքի 

թողարկումն ապահովող գործընթացները, 
 արդյոք կազմակերպությունը շարունակաբար բարելավո՞ւմ է մատուցվող ծառայությունների 

կամ թողարկվող արտադրանքի որակը, 
 որքանո՞վ է կազմակերպությունն իր գործունեության արդյունավետությամբ մրցունակ նույն 

կամ հարակից ոլորտներում գործող այլ կազմակերպությունների համեմատ և այլն: 
 Գործունեության արդյունավետության ցուցանիշների (ԳԱՑ-երի) ընտրության արդյունավետությունը 
գլխավորապես պայմանավորված է այն հարցադրումներով, որոնք վերաբերում են նպատակների 
իրագործմանը՝ համապատասխան տվյալների հավաքագրման և ռեսուրսների իրաչափ օգտագործման 
միջոցով: ԳԱՑ-երի մշակման և դրանցով գործունեության գնահատման արդյունավետությունն 
ապահովելու համար նշված կառույցն առաջարկում է հաշվի առնել նաև հետևյալ հարցադրումները` 

 տվյալ չափումն արտացոլու՞մ է արդյոք կազմակերպության շահակիցների կարիքները, 
 շահակիցներն արդյոք վստահելի՞ են համարում տվյալ չափման միավորները, 
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 կարո՞ղ է տվյալ չափումը հասանելի և ընկալելի լինել հանրության լայն շերտերի համար, 
 հստա՞կ է արդյոք չափման ոլորտը կամ ուղղությունը, և դրա շեղումը որքանո՞վ է ցանկալի, 
 իրաչա՞փ է արդյոք չափման արժեքային հարաբերակցությունը տվյալներին՝ վերջիններիս 

հասանելիության կամ անհրաժեշտ ռեսուրսների ապահովման տեսանկյունից, 
 հստակեցվա՞ծ են տվյալները տրամադրող կառույցները, դրանց դերակատարությունն ու 

պատասխանատվությունը, 
 որքանո՞վ կայուն է չափումը երկարաժամկետ ռազմավարության տեսանկյունից: 

ԳԱՑ-երը՝ որպես չափման միավորներ, ընդհանուր առմամբ ներկայացնում են կազմակերպության 
գործունեության մեկ կամ մի քանի ոլորտներում որոշակի տվյալներ՝ թվային արտահայտությամբ: ԳԱՑ-
երը թիրախավորված են, հետևապես սահմանում են այն շեմը, որով կարելի է որոշել ռազմավարական 
նպատակ(ներ)ի իրագործելիության աստիճանը: Այս տեսանկյունից ԳԱՑ-երը տեսանելի են դարձնում 
հնարավոր շեղումներն ակնկալվող վերջնարդյունքներից: ԳԱՑ-երի արդյունավետությունն ապահովելու 
համար կարևոր է, որ դրանք բխեն կազմակերպության ռազմավարությունից և քաղաքականությունից: 
ԳԱՑ-երը կարելի է ներկայացնել հետևյալ դասակարգմամբ (Vial 2003)` 

 քանակական ԳԱՑ-եր, որոնք ցույց են տալիս արտադրության քանակը կամ ծառայության 
ծավալը, 

 որակական ԳԱՑ-եր, որոնք նպատակների վերաբերյալ շահակիցների` կառուցվածքային և 
համակարգված կերպով ներկայացվող ընկալումներն են կամ արձագանքները, 

 ծախսերի շահութաբերությունը չափող ԳԱՑ-եր, որոնք արտադրանքի կամ ծառայության 
որոշակի ծավալnվ ապահովելու համար կատարված ծախսերի դիմաց ստացված արդյունքն են 
դրամական արտահայտությամբ, 

 ծախսերի արդյունավետությունը չափող ԳԱՑ-եր, որոնք արտադրանքի կամ ծառայության 
որոշակի ծավալnվ ապահովելու համար կատարված ծախսերի դիմաց ստացված արդյունքն են ոչ 
դրամական արտահայտությամբ (օրինակ՝ որակի բարձրացում, աշխատանքի 
արտադրողականության բարձրացում, հաճախորդների բավարարվածության աստիճանի 
բարձրացում), 

 աշխատանքային թիմի արտադրողականության ԳԱՑ-եր, որոնք վերաբերում են աշխատուժի 
միավորի կամ աշխատանքային խմբի գործունեության արդյունքում ստացված արտադրանքի 
ծավալին: 

 Գործունեության արդյունավետության յուրաքանչյուր ցուցանիշ պետք է ընդգրկի մի շարք տարրեր, 
մասնավորապես՝ (1) ցուցանիշի իրական արդյունքները, (2) ցուցանիշի ակնկալվող վերջնակետային 
արդյունքները, որոնց նպատակաուղղված է տվյալ ցուցանիշը, (3) ակնկալվող և իրական արդյունքների 
միջև առկա տարբերությունը, (4) հենանիշները կամ բենչմարքները (Lyddon & McComb 2008, 139): 
Ընդհանուր առմամբ, ԳԱՑ-երը պետք է ուղղակի ազդեցություն ունենան կազմակերպության 
ֆինանսավորման կամ ֆինանսական ռեսուրսների բաշխման վրա (Conlon 2004): Որոշ ԳԱՑ-եր կարող 
են դրսևորվել արտադրողականության, շահութաբերության, ծախսերի ու ներդրումների 
եկամտաբերության, հետազոտությանն ուղղված ֆինանսական միջոցների, բյուջեի պակասուրդի կամ 
հավելուրդի, պետական ֆինանսավորման և այլ ձևերով (Arif & Smiley 2004: 326-327):  
 Կապլանը և Նորթոնն առաջարկում են հետևյալ չորս առանցքային ցուցանիշները (Литвак 2014: 
261)՝  

1) ֆինանսական ցուցանիշներ, որոնք բնութագրում են կազմակերպության գործունեության 
ֆինանսատնտեսական հատույթը, այսինքն՝ շահութաբերությունը, կանխիկ դրամական միջոցների հոսքը 
և այլն: Ֆինանսական ցուցանիշների ձևավորման վրա մեծ ազդեցություն ունի կազմակերպության 
մշակած զարգացման ռազմավարությունը, որի համաձայն՝ ցուցանիշը կարող է արտահայտվել որոշակի 
շուկայում կամ շուկայի տվյալ հատույթում արտադրանքի ծավալով, նոր արտադրանքի վաճառքից 
ստացված շահույթի և հասույթի տոկոսով, կրճատման ցուցանիշներով, արտադրողականության 
նվազմամբ կամ աճով և այլն: 

2) հաճախորդին/շահակցին վերաբերող ցուցանիշներ, որոնք բնութագրում են 
հաճախորդների/շահակիցների հետ հարաբերությունները, նրանց պահանջների բավարարման 
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մակարդակը և չափումները, առկա հաճախորդների պահպանումը կամ նոր հաճախորդների ավելացումը 
և այլն: Այս ցուցանիշները ներկայացնում են առաջարկը և սպառողական արժեքը, այսինքն՝ 
գործառության արդյունավետությունը, որակը, գինը, ժամկետները, ինչպես նաև կազմակերպության 
համբավն ու հաճախորդների հետ հարաբերությունների որակը՝ ազնվությունը, թափանցիկությունը, 
ճկունությունը, կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի դրույթների կատարումը և այլն: 

3) ներքին գործընթացներին վերաբերող ցուցանիշներ, որոնք գնահատում են 
կազմակերպության ներքին գործընթացները, և որոնցով պայմանավորված են կազմակերպության 
գործունեության արդյունքները, այդ թվում՝ արտադրողականությունը, հաճախորդների պահանջների 
բավարարումը: Վերջինս առաջնահերթ նշանակություն ունի կազմակերպության առկա և ապագա 
կենսագործունեության համար:  

4) զարգացմանը վերաբերող ցուցանիշներ, որոնք գնահատում են կազմակերպության ներուժը, 
զարգացման հնարավորություններն ու առաջընթացը: Այս ցուցանիշների կիրառումը գլխավորապես 
միտված է կազմակերպության մարդկային ռեսուրսների ներուժի և առկա հմտությունների ու 
կոմպետենցիաների զարգացման հնարավորությունների բացահայտմանը: Ընդհանուր առմամբ, 
աշխատակազմի ուսումնառության և մասնագիտական զարգացման վրա մեծ ազդեցություն ունեն 
կազմակերպությունում գործող խրախուսման համակարգն ու մեխանիզմները, որոնք կառավարման 
համակարգի բաղկացուցիչ մասն են կազմում: 
 Առանցքային այս չորս ցուցանիշները փոխկապակցված են և նպատակաուղղված են 
կազմակերպության ռազմավարական նպատակների արդյունավետ իրականացմանը: Նշված 
ցուցանիշները միասին կազմում են ցուցանիշների հավասարակշվռած համակարգ, որտեղ 
յուրաքանչյուր ցուցանիշ իր ուրույն գործառույթն ունի: Նախատեսվում է, որ այս համակարգի հիշյալ չորս 
բաղադրիչներից յուրաքանչյուրը պետք է ներառի չորսից յոթ ցուցանիշ, իսկ բոլոր ցուցանիշների 
ընդհանուր թիվը պետք է լինի առնվազն քսանհինգ, և դրանց միջև պետք է պատճառահետևանքային 
կապ լինի: Քսանհինգից պակաս ցուցանիշների առկայության դեպքում կազմակերպությունը չի 
կարողանա ապահովել կառավարման համակարգի արդյունավետության և ռազմավարական 
նպատակների իրագործման արդյունավետության միջև պատճառահետևանքային կապ: Ի հավելումն 
նշվածի՝ առանձնացվում են նաև ԳԱՑ-երի հետևյալ հիմնական տեսակները (Литвак 2014: 266)` 

 ընթացակարգային ցուցանիշներ. սրանցով վերահսկվում և մշտադիտարկվում են այն 
գործընթացներն ու ընթացակարգերը, որոնք վերաբերում են գործողությունների 
իրականացման արդյունավետության գնահատմանը, ինչպես նաև շահակիցների 
բավարարմանն ուղղված աշխատանքներին, 

 գործընթացային ցուցանիշներ. այս ցուցանիշները կարող են մատնանշել, օրինակ, թե քանի 
նոր աշխատակցով է համալրվել կազմակերպությունը, կամ ֆինանսական ինչպիսի ծախսեր 
ու եկամուտներ է ունեցել կազմակերպությունը սահմանված ժամկետներում, 

 վերջնարդյունքին ուղղված ցուցանիշներ. սրանցով մշտադիտարկվում են գործընթացների 
արդյունքները՝ ցանկալի վերջնարդյունքները: Այս ցուցանիշները բացահայտում են 
նպատակների իրագործելիության աստիճանը և մատուցված ծառայությունների որակը, 

 վստահելիության ցուցանիշեր. սրանք ցույց են տալիս կազմակերպության գործունեության 
չափման ու գնահատման գործընթացների վերաբերյալ կազմակերպության 
հետևողականությունը և պարբերականությունը: Այս ցուցանիշների միջոցով կարելի է որոշել 
նաև չափման նույն գործիքների պարբերական և միասնական կիրառման 
արդյունավետությունը:  

Ցանկալի է, որ կազմակերպության ցուցանիշները լինեն՝ 
 առաքելությանը համահունչ կամ բխեն դրանից. սա ենթադրում է, որ ցուցանիշները պետք է 

արտացոլեն կազմակերպության գործունեության հիմնական և հարակից ոլորտներում 
մատուցվող ծառայությունների շրջանակներում իրականացվող գործունեությունը,  

 կայուն և հաստատուն. սա հատկապես կարևոր է որոշումների կայացման և դրանց 
արդյունավետությունն ապահովող գործընթացների համար, 
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 հստակ, չափելի և ստանդարտացված. այսպիսի հատկանիշներով ցուցանիշները հատկապես 
անհրաժեշտ են տարբեր կազմակերպության կամ միևնույն կազմակերպության տարբեր 
ստորաբաժանումների միջև բենչմարքինգ իրականացնելու համար, 

 ընդունելի և ճիշտ. սա կապահովի գնահատման գործընթացների անաչառությունն ու 
արդյունավետությունը, 

 հենք գործողությունների իրականացման համար. ցուցանիշների տրամադրած 
տեղեկատվությունը պետք է ծառայի փոփոխության կամ բարելավման ենթակա ոլորտների 
շրջանակում գործողությունների իրականացմանն ու նոր հիմնախնդիրների դուրսբերմանը:  

Միաժամանակ պետք է նշել, որ ներկայացվող ԳԱՑ-երը կարող են գործնական և մեթոդաբանական 
մի շարք խնդիրներ առաջադրել: Այդ խնդիրները լուծելիս հարկ է հաշվի առնել հետևյալը՝ 

 կազմակերպությունը պետք է համալիր մոտեցում կիրառի կատարողականը գնահատելու 
համար: Տարբեր մոտեցումների կիրառման արդյունքում կարելի է դուրս բերել 
համեմատության համար նպատակահարմար վերջնարդյունքներ, 

 կազմակերպության հետազոտության ցուցանիշները չպետք է արտացոլեն կազմակերպության 
գործունեության միայն մեկ ոլորտը, քանի որ կազմակերպության գործունեության բոլոր կամ 
հիմնական ոլորտներում կատարված հետազոտության ցուցանիշները միայն կարող են 
կազմակերպության գործունեության համապարփակ նկարագիր տալ և դյուրին դարձնել 
համապատասխան որոշումների կայացումը: 

ԳԱՑ-երը կարող են արժեքավոր գործիք դառնալ, եթե մշակված են պատշաճ մեթոդաբանությամբ 
և ճիշտ են կառուցված: Մասնավորապես, ԳԱՑ-երի գործնական և կիրառական արժեքը կարող է 
մեծանալ, եթե կազմակերպությունները կիրառեն մեթոդների կամ միջոցների հետևյալ տեսակները՝  

 փաստաթղթային. սա ենթադրում է կազմակերպության կողմից նախկինում ձեռք բերված 
տեղեկատվության հավաքագրում և համապատասխան փաստաթղթային հենքի ստեղծում: 
Այն պատասխանատու անձը, հանձնախումբը կամ կառույցը, որի խնդիրը ցուցանիշների 
արժևորումն է, պետք է ստուգի բոլոր արձանագրություններն ու փաստաթղթերը, որոնցից 
դուրս են բերվել տվյալները և հաստատի դրանց հավաստիությունը նախքան 
համապատասխան գործողություններին ընթացք տալը, 

 էմպիրիկ դիտարկման վրա հիմնված. սա հատկապես կիրառվում է այն փաստերին կամ 
խնդիրներին վերաբերող տվյալների հավաքագրման ժամանակ, որոնք հնարավոր չէ 
գնահատել առանց այդ փաստերի ու տվյալների համար պատասխանատու կառույցի կամ 
աշխատակցի ֆիզիկական ներկայության: Որոշ դեպքերում տեղում կատարվող 
ուսումնասիրությունը կարող է լրացնել փաստաթղթային միջոցի կիրառումը՝ ապահովելով 
տվյալների արժեքային հավաստիությունը, 

 իրաչափության վրա հիմնված. սա կիրառվում է շահակիցների կարծիքների գնահատման 
գործընթացում և հնարավորություն է տալիս բացահայտելու կազմակերպության 
գործունեության այն ոլորտները, որոնք անհրաժեշտ է վերանայել, փոփոխության ենթարկել, 
ինչպես նաև դրանց բարելավման ուղղությամբ առհասարակ նոր գործողությունների 
ձեռնարկման համար պայմաններ ստեղծել: 

 Ստորև ներկայացված գծապատկերն արտացոլում է կազմակերպության ռազմավարական 
նպատակների մշակման և իրականացման արդյունավետության չափման գործընթացը: Գծապատկերում 
ցույց է տրվում կազմակերպության կառավարման ընդհանուր համակարգի վրա էական ազդեցություն 
ունեցող ԳԱՑ-երի բաղադրիչների միջև առկա պատճառահետևանքային կապը:  
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
 

 
  

Հարկ է նշել նաև, որ կազմակերպության, այդ թվում՝ կազմակերպությունների ղեկավարությունը և 
վարչական կազմը պետք է ոչ միայն կառավարեն կազմակերպության ներքին գործընթացները՝ 
առաջնորդվելով գծապատկերում արտացոլված բաղադրիչների կարևորությունից, այլև փաստացի 
ապահովեն այդ բաղադրիչների իրականացումն ու դրանց միջև պատճառահետևանքային կապը: 
Հարկավոր է նշել, որ ապակենտրոնացումը, որի դեպքում չեն շեշտադրվում որոշումների կայացումն ու 
վերահսկումը, կարող է վտանգել համապատասխան և ճշգրիտ տվյալների հենքի ստեղծման 
գործընթացը: Այս վտանգը կարելի է կանխել նաև մարդկային ռեսուրսների (կադրերի) կատարողականի 
ցուցանիշների բարելավման միջոցով՝ միևնույն ժամանակ չբացառելով ապակենտրոնացած 
կառավարման արդյունավետությունը (Hornby & Forte 2003: 2): 
 Սույն ձեռնարկի շրջանակներում կարևոր է անդրադառնալ նաև այն հնարավոր խոչընդոտներին, 
որոնք կարող են առաջանալ ԳԱՑ-երի մշակման գործընթացում: Այդ խոչընդոտների և դժվարությունների 
կանխատեսումն ու կանխարգելումը կարող են ժամանակ ու ռեսուրսներ խնայել և նպատակային դարձնել 
ԳԱՑ-երը՝ ապահովելով վերջիններիս առավելագույն համապատասխանությունը կազմակերպական 
կառուցվածքին և միջավայրին: Թոյրերն առանձնացնում է կատարողականի գնահատման համակարգում 
առկա հետևյալ հիմնական խնդիրները (Theurer 1998: 21-24)` 

1. տվյալներն առանց մեկնաբանության և համատեքստի վերլուծության իմաստ չունեն, 
2. կառավարիչները պետք է հանձնառություն ունենան տվյալները ոչ թե պարզապես 

հավաքագրելու, այլ դրանք կատարողականի բարելավմանը նպատակաուղղելու, 
3. աշխատակիցները պետք է համապատասխան կարողություններ ու հմտություններ ունենան 

ԳԱՑ-երի և այլ չափումների մշակման համար, հակառակ դեպքում նրանք կօգտագործեն ոչ 
թիրախավորված կամ տվյալ ժամանակահատվածի համար ոչ արդյունավետ չափումներ,  

4. եթե չափումների կիրառման հետևանքով բացասական արդյունքներ են արձանագրվում, ապա 
կազմակերպությունների ղեկավարությունը, կառավարիչներն ու աշխատակիցները հակված 
են լինում խուսափելու հաշվետվությունից, 
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5. ԳԱՑ-երը և առհասարակ կատարողականի գնահատման արդյունքները քաղաքականություն 
մշակողներին և ղեկավարներին պետք է ավելի լավ որոշումներ կայացնելու համար 
անհրաժեշտ տեղեկատվություն տրամադրեն, 

6. կատարողականի չափման վրա հիմնված կառավարումը պետք է ներառի ծրագրային 
կատարողականը, ինչպես նաև ֆինանսական տվյալների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, 

7. կատարողականի չափման վրա հիմնված կառավարումը պետք է գործունեությունը կապակցի 
բյուջեի կատարողականի և ֆինանսական տվյալների հետ: 

Լաբարգն առաջարկում է կատարողականի գնահատման հետևյալ առանցքային հիմնախնդիրները 
(LaBarge 1999: 2)՝ 

 բացակայում է չափումների և ռազմավարության միջև կապը: Սրանից խուսափելու համար 
անհրաժեշտ է կառուցվածքային կամ ռազմավարական փոփոխությունների դեպքում վերանայել 
չափումները՝ դրանց համապատասխանությունը ստուգելու համար, 

 մշակված չափումները բխում են ոչ բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների կարիքներից: 
Սրա հետևանքով ռազմավարությունը լիարժեք չի իրագործվում: Չափումները պետք է բխեն 
կազմակերպության բոլոր ստորաբաժանումների կարիքներից և համաձայնեցված լինեն նրանց 
հետ, 

 ԳԱՑ-երի քանակը զգալիորեն գերազանցում է անհրաժեշտ քանակը. այս դեպքում չեն 
շեշտադրվում կազմակերպության գործունեության կառավարման համար հատկապես 
առանցքային նշանակություն ունեցող խնդիրները, 

 ԳԱՑ-երի քանակը զգալիորեն պակաս է անհրաժեշտ քանակից. այս դեպքում 
կազմակերպությունը կարող է անուշադրության մատնել որևէ կարևոր ոլորտ կամ 
տեղեկատվության սակավություն ունենալ, 

 շեշտադրվում են միայն կարճաժամկետ գործողությունները, մինչդեռ չափումների մշակման և 
կազմակերպության գործունեությունը դրանցով գնահատելու գործընթացում կարևոր է հաշվի 
առնել նախորդ փորձառությունը, ներկա վիճակն ու ապագայի կանխատեսումները, 

 գործունեության առաջընթացը չափազանց հաճախ է չափվում: Այս դեպքում 
կազմակերպությունը կարող է չափից ավելի ռեսուրսներ, ջանքեր ու ժամանակ ծախսել և ոչ 
էական արդյունքներ արձանագրել, 

 գործունեության առաջընթացը չափազանց դժվար է չափել: Սրա հետևանքով 
կազմակերպությունն անուշադրության է մատնում մի շարք կարևոր խնդիրներ, որոնց լուծումը 
որոշ ժամանակ անց բավականին դժվարանում է, 

 հավաքագրվում են չափազանց շատ տվյալներ, և կազմակերպությունը տվյալների նման մեծ 
քանակության մեջ դժվարությամբ և ոչ միշտ է գտնում արժեք ներկայացնող տվյալներ, 

 խրախուսվում է մրցակցությունը և ոչ թե համագործակցությունը: Այս դեպքում կատարվում է 
ուղղահայաց չափում, մինչդեռ հորիզոնական չափման դեպքում կառուցողական լուծումների 
հավանականությունն ավելի մեծ է: 

 ԳԱՑ-երի մշակման և գործունեության գնահատման ժամանակ կազմակերպությունը կարող է 
պարզել, որ՝ 

 ռազմավարական նպատակները որոշ պատճառներով իրագործելի չեն, քանի որ չափելի չեն, 
 կազմակերպության և նրա կառուցվածքային ստորաբաժանումների ռազմավարական 

նպատակների միջև կապը թույլ է, 
 կազմակերպությանը հասանելի ռեսուրսներն ու տեխնոլոգիաները բավարար չափով մշակված 

չեն ռազմավարության արդյունավետ իրագործման համար, կամ այդ ռեսուրսների ու 
տեխնոլոգիաների և ռազմավարության միջև կապը թույլ է, 

 շեշտադրվում է կազմակերպության գործունեության ոչ թե ռազմավարական խնդիրների 
իրագործման, այլ մարտավարությունների անհրաժեշտությունը: 

Ամփոփելով ԳԱՑ-երի մշակման և դրանց միջոցով կատարողականի գնահատման հիմնախնդիրների 
ուսումնասիրությունը՝ անհրաժեշտ է նշել, որ կատարողականի գնահատման համար պետք է կիրառվեն 
այնպիսի ցուցանիշներ կամ չափման միավորներ, որոնք նպատակաուղղված են կազմակերպությունների 
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գործունեության շարունակական բարելավմանը: ԳԱՑ-երի՝ որպես ժամանակակից ռազմավարական 
կառավարման չափման գործիքի կիրառումը կազմակերպություններին թույլ է տալիս ժամանակին վեր 
հանել իրենց գործունեության՝ բարելավման ենթակա ոլորտները, շտկել ռազմավարական նշանակություն 
ունեցող խնդիրները և այդ կերպ նպաստել ռազմավարական կառավարման արդյունավետության 
ապահովմանը: ԳԱՑ-երը կարող են արտացոլել նաև կազմակերպությունների առաջնահերթությունների 
փոփոխականությունը և մատնանշել այդ համատեքստում առաջացող խնդիրները, դրանց լուծման 
անհրաժեշտությունը: Այս փոփոխությունների հարացույցում, բխելով աշխատաշուկայի և առհասարակ 
ներքին ու արտաքին շահակիցների փոփոխուն պահանջներից, կարող են փոփոխվել նաև 
կազմակերպության գործունեության արդյունքները: Հետևապես ԳԱՑ-երը պետք է բավականաչափ ճկուն 
լինեն, որպեսզի ժամանակին և համապատասխան կերպով արձագանքեն միջավայրի 
փոփոխություններին և դրանցով պայմանավորված գործոններին՝ հավաքագրված տվյալներն ու դրանց 
վերլուծությունից դուրս բերված արդյունքներն օգտագործելով կազմակերպության գործունեության 
շարունակական բարելավման գործընթացներում: 

Կառավարման համակարգի արդյունավետությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ 
նախապայման է այդ համակարգում ժամանակակից պահանջներին համապատասխան 
փոփոխությունների իրականացումը, որոնք պետք է հիմնված լինեն կառավարման համակարգի վրա 
ազդող ներքին ու արտաքին գործոնների ուսումնասիրության արդյունքների վրա: Ցանկացած 
կազմակերպություն իր գործունեությունը բարելավելու և կատարելագործելու նպատակով 
անհրաժեշտաբար գնահատում է գործունեության արդյունավետությունը՝ պարզելու, թե որքանով է 
կարողացել արդյունավետ իրականացնել թիրախավորված նպատակները:  

Կազմակերպությունների բազմազանության համատեքստում hաշվետվողականության չափումը 
համապարփակ և բարդ գործընթաց է՝ պայմանավորված մի շարք առանձնահատկություններով, որոնց 
հիմքում են կազմակերպության կազմակերպաիրավական ձևը, գործունեության տեսակը, 
ծառայությունների տեսակներն ու որակական չափումները և այլ գործոններ: «Կազմակերպությունների 
բազմազանությունը կարելի է դիտարկել որպես տվյալ երկրի համար մեծ արժեք և 
հաշվետվողականության արդյունավետությունն ապահովող գործոն» (Carey 2007, 3): 
Կազմակերպությունների բազմազանությունն արժեք դիտարկելու առումով պետք է նշել, որ 
կազմակերպություններն իրենց առանձնահատկություններից բխող բացառիկ ծառայություններ 
տրամադրելու միջոցով փորձում են գրավիչ դառնալ և շարունակական կապ հաստատել 
հաճախորդներիի/սպառողների հետ: Ըստ Բուրքի ու Մինասյանսի (Burke & Minassians 2002)՝ 
կազմակերպությունների առաքելություններն ու նպատակները հիմնականում հստակ ձևակերպված չեն և 
խոչընդոտում են կազմակերպությունների գործունեության մասին համապարփակ պատկերացում 
կազմելուն: Պետք է հավելել, որ կազմակերպությունների հստակ նկարագիրն ունենալու համար էական 
նշանակություն ունեն նաև կազմակերպությունների որդեգրած քաղաքականությունն ու դիրքորոշումը 
հաշվետվողականության և գործունեության արդյունավետության ապահովման վերաբերյալ: 
 Կազմակերպությունները սովորաբար մշակում և կիրառում են ԳԱՑ-եր՝ ըստ գործունեության 
ոլորտների կամ ուղղությունների, և սահմանվում է, թե որ ցուցանիշներով պիտի գնահատվի 
գործունեության տվյալ ոլորտը կամ ուղղությունը: Ելնելով ռազմավարությամբ սահմանված 
նպատակներից՝ կազմակերպության յուրաքանչյուր ստորաբաժանման համար մշակվում են 
անհատական ցուցանիշներ: Սահմանված և փաստացի ցուցանիշների տարբերության միջոցով կարելի է 
գնահատել ռազմավարության կամ ստորաբաժանման գործունեության արդյունավետությունը 
(Խաչատրյան 2013: 160): 
 ԳԱՑ-երն ընդհանուր առմամբ գնահատում են կազմակերպության ռազմավարական նպատակների 
տարբեր բաղադրիչները և կազմակերպությանն ուղղորդում են դեպի այն հատույթները, որոնց 
վերահսկումն անհրաժեշտ է կազմակերպության գործունեության շարունակական բարելավումն 
ապահովելու համար: ԳԱՑ-երը կարող են նաև արդյունավետ հենք ստեղծել գործողությունների պլանի 
մշակման համար: ԳԱՑ-երի համապատասխանությունը կազմակերպության ռազմավարական գերակա 
ուղղություններին ու նպատակներին հիմնականում որոշվում է տվյալ աշխատանքային խմբի կամ 
հանձնախմբի կողմից: ԳԱՑ-երի՝ որպես չափման գործիքի արդյունավետությունը կախված է նաև 
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նրանից, թե ինչպիսի տվյալներ են առկա կազմակերպությունում, և որքանով են դրանք հասանելի թե՛ 
ներքին, թե՛ արտաքին շահակիցներին: ԳԱՑ-երի առանցքային նշանակությունը պայմանավորված է 
նրանով, թե կազմակերպությունները որքանով են կարողանում բավարարել իրենց ներքին ու արտաքին 
շահակիցների կարիքները, որն էլ դրսևորվում է հաշվետվողականության տարբեր ձևաչափերով և 
մեխանիզմներով (Burke & Minassians 2002): 
 ԳԱՑ-երի սահմանման համար կազմակերպությունը պետք է ընտրի տեղեկատվության 
արժանահավատ և առավել նպատակահարմար աղբյուրներ, ինչպիսիք են՝ 

 կազմակերպության ռազմավարական պլանը, 
 առկա ԳԱՑ-երը կամ չափման այլ միավորներ, 
 աշխատանքային ծրագրերն ու նախագծերը,   
 ռիսկերի գնահատման տվյալները և/կամ դրանց առնչվող այլ փաստաթղթերը, 
 կազմակերպության գործունեության արդյունքների նախկին հաշվեքարտը, 
 կազմակերպության մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական նպատակներին կամ 

ռեսուրսներին առաջադրվող առաջնային պահանջները, 
 հարցազրույցների և/կամ կարծիքների վերլուծության տվյալները և/կամ դրանց առնչվող այլ 

փաստաթղթերը, 
 բենչմարքինգի կամ համեմատական վերլուծության արդյունքները, 
 պետական կամ մասնագիտական չափորոշիչները և այլն: 

 ԳԱՑ-երն առնչվում են կազմակերպության գործունեության այն առանցքային ուղղություններին, 
որոնք ենթակա են չափման և գնահատման, կամ որոնց արդյունավետության մակարդակը պետք է 
պահպանել՝ գործունեության բարելավման շարունակականությունն ապահովելու համար (AuIndustry 
1995: 30): Ժամանակակից ռազմավարական մոտեցումները առաջադրում են, որ 
կազմակերպություններն ընտրեն ու կիրառեն այնպիսի չափումներ, որոնք միայն կաջակցեն 
կազմակերպությունների կայուն զարգացմանը և կբխեն նրանց արժեհամակարգերից: 
 ԳԱՑ-երի՝ որպես ռազմավարության արդյունավետության չափման օժանդակ գործիքի կիրառման 
արդյունավետությունը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ կազմակերպության գործունեության վրա 
և ապահովել վերջինիս բարելավման շարունակականությունը, եթե կազմակերպության ղեկավարությունն 
ու վարչական կազմը պարբերաբար վերանայեն ԳԱՑ-երը՝ ճշտելու՝ արդյոք այդ ցուցանիշները դեռևս 
առանցքային նշանակություն ունեն կազմակերպության համար: Բացի այդ, առանցքային ԳԱՑ-երի 
վերհանումն ու հրապարակումը նպաստում են կազմակերպության և պետական օրենսդրության միջև 
կապի ամրապնդմանը (Burke & Minassians 2002): 
 Այսպիսով, կազմակերպությունների կողմից ԳԱՑ-երի ընտրության, մշակման ու կիրառման 
գործընթացները պետք է ուղղորդված լինեն դեպի կազմակերպությունների ներկա և ապագա 
գործունեության բարեփոխմանը՝ շեշտադրելով ռազմավարական գերակա խնդիրների լուծման և 
ռազմավարական նպատակների առավելագույնս արդյունավետ իրականացման անհրաժեշտությունը: 
ԳԱՑ-երի միջոցով կազմակերպությունների գործունեության գնահատման գործընթացներում 
ներգրավված ղեկավարությունը, վարչական կազմը և այլ շահակիցները, ելնելով ռազմավարական 
արդյունավետ կառավարման ժամանակակից մոտեցումներից, պետք է ոչ միայն ապահովեն 
կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ հաշվետվողականությունը, այլ նաև շարունակաբար 
աշխատեն կազմակերպության ԳԱՑ-երի բարելավման ուղղությամբ: 
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PEST ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔԸ 
իտելիքահենք տնտեսության ձևավորման և զարգացման գործընթացներում 
կազմակերպությունները հանդես են գալիս որպես գիտելիքի ստեղծման ու փոխանցման, 
գաղափարների առաջացման և գործադրման, նորարարությունների ու ստեղծագործական մտքի 

խթանման առանցքային դերակատարներ:  
Շուկայական տնտեսություններում կազմակերպությունների կայուն մրցակցային առավելությունն 

ապահովելու և այն հետևողականորեն պահպանելու նպատակով ցանկացած կազմակերպություն 
սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում պետք է կիրառի ռազմավարական կառավարման 
արդյունավետ գործիքներ: Այդ գործիքների կիրառմամբ կազմակերպությունը պետք է հատկորոշի ներքին 
փոփոխություններ հարուցող, ինչպես նաև ազգային և միջազգային շուկաներում կազմակերպության 
դիրքի ու մրցունակության բարձրացումը խթանող կամ վտանգող արտաքին միջավայրի գործոնները: 
Կազմակերպության ռազմավարական կառավարման շրջափուլի առաջին փուլում՝ ռազմավարական 
պլանավորման գործընթացում, էական նշանակություն ունի կազմակերպության ինչպես ներքին, այնպես 
էլ արտաքին միջավայրերի բազմագործոն վերլուծությունը: Արտաքին միջավայրի վերլուծությունը 
ենթադրում է արտաքին այնպիսի առանցքային գործոնների վերհանում և ուսումնասիրում, որոնք 
ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ազդում են կազմակերպության գործունեության վրա:  

Ելնելով կազմակերպությունների մրցունակության բարձրացման անհրաժեշտությունից և 
մրցակցային դաշտը ձևավորող արտաքին միջավայրի գործոնների գնահատման պահանջներից՝ այս 
ձեռնարկում ներկայացվում են PEST վերլուծության՝ որպես կազմակերպության արտաքին միջավայրի 
վերլուծության գործիքի առանձնահատկությունները և մեթոդաբանության սկզբունքները: 

Կազմակերպության ռազմավարական պլանավորման գործընթացում արտաքին միջավայրի 
ուսումնասիրությունը կարող է առավել արդյունավետ դառնալ ռազմավարական պլանավորման 
համապատասխան գործիքների կիրառման պարագայում: Ռազմավարական պլանավորման գործիքը 
ռազմավարական պլանավորման գործընթացում կիրառվող միջոց է, որի օգնությամբ 
կազմակերպությունը հավաքագրում, դասակարգում, համակցում և վերլուծում է իր գործունեության վրա 
ազդող գործոնները, համապատասխան տվյալներն ու տեղեկատվությունը՝ գործունեության 
արդյունավետությունն ապահովելու և ռազմավարական նշանակություն ունեցող խնդիրներն 
արդյունավետ լուծելու համար: Մասնավորապես PEST 7  վերլուծության գործիքի կիրառումը 
կազմակերպությանը հնարավորություն է տալիս իրական պատկեր ստեղծելու իր առկա վիճակի և 
ազգային, տարածաշրջանային կամ միջազգային մակարդակներում իր դիրքի վերաբերյալ, ինչպես նաև 
գնահատելու սեփական գործունեության հետագա զարգացման հնարավորությունները կամ վտանգները: 
Կազմակերպության արտաքին միջավայրի ուսումնասիրումը ներառում է այն նույն գործոնների (այսինքն՝ 
PEST վերլուծության բաղադրիչների) շրջանակը, որոնք դիտարկվում են ցանկացած կազմակերպության 
արտաքին միջավայրի ուսումնասիրման ժամանակ: Կազմակերպությունների արտաքին միջավայրը 
կարող է ընդգրկել ինչպես PEST վերլուծության հիմնական չորս բնութագրիչները, այնպես էլ այլ 
բաղադրիչներ, այսինքն՝ կազմակերպությունը կարող է կազմել իր համատեքստին ու գործունեությանն 
առավելագույնս համապատասխանող գործոնների համախումբ: Այդպիսի գործոնները ռազմավարական 
նշանակություն ունեն տվյալ կազմակերպության համար, և կազմակերպության գործունեության վրա 
դրանց ազդեցության հավանականությունը մեծ է: 

PEST վերլուծության գործնական նշանակությունը պայմանավորված է կազմակերպությունների՝ 
որպես ինստիտուցիոնալ կառույցների շարունակական զարգացման, դրանց գործունեության 
արդյունավետության մակարդակի բարձրացման, ռազմավարական բարեփոխումների 
շարունակականության ապահովման և հետագա կատարելագործման ու գոյություն ունեցող շուկաներում 
նոր ծառայությունների մատուցման անհրաժեշտությամբ և համաշխարհային շուկայական 
հարաբերությունների հավասարազոր սուբյեկտ դառնալու հրամայականով: PEST վերլուծության՝ որպես 
ռազմավարական պլանավորման գործիքի կիրառումը թույլ է տալիս ոչ միայն վերլուծել ռիսկերն ու 
                                                            
7 PEST հապավումը կազմված է անգլերեն համարժեք բառերի սկզբնատառերից՝ Political (քաղաքական), Economic (տնտեսական), 
Social (սոցիալական) և Technological (տեխնոլոգիական): Ներկայումս այն եզրույթի գործածություն ունի: 

Գ
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արտաքին գործոնների հնարավոր ազդեցությունը կազմակերպության գործունեության առկա վիճակի 
վրա, այլ նաև խթանել գործունեության հետագա առաջընթացը՝ սահմանելով ռազմավարական 
նպատակների առաջնահերթությունները և մեծացնելով, ամրապնդելով ու բազմազանեցնելով 
կազմակերպության մրցակցային առավելությունը: Մրցունակ կազմակերպությունները պետք է ունենան 
հավաստի տեղեկատվություն և տվյալներ մրցակցության մակարդակի և դրա ծավալի փոփոխության 
վերաբերյալ՝ ապահովելու գործունեության արդյունավետության մակարդակի շարունակական 
բարձրացումը տարբեր ոլորտներում: Վերջինիս իրականացումը վկայում է, որ կազմակերպությունը 
կարողանում է կառավարել արտաքին միջավայրի գործոնների ազդեցությունը սեփական 
կատարողականի արդյունավետության վրա:  

PEST վերլուծությունը հիմնականում կիրառվում է կազմակերպությունների կառավարման տարբեր 
գործընթացներում, երբ անհրաժեշտ է ավելի խորքային և բազմագործոն ուսումնասիրության ու 
վերլուծության ենթարկել առկա վիճակը, ինչպես նաև վեր հանել համապատասխան դրույթներ, որոնք 
անհրաժեշտ է հաշվի առնել ռազմավարական ու կառավարչական կարևոր որոշումներ կայացնելիս: PEST 
վերլուծության հիմնական նպատակն այն է, որ կազմակերպությունը հատկորոշի առկա վիճակի 
զարգացումը խթանող արտաքին միջավայրի գործոնները, գնահատի կառավարման օբյեկտի այն 
նպատակաուղղված գործողությունները, որոնք կարող են ապահովել սահմանված նպատակների 
իրականացումը և հանգեցնել մրցակցային առավելության ձեռքբերման:  

PEST վերլուծության գործիքը հատկապես նպատակահարմար է կիրառել գերմրցակցային 
միջավայրերի վերլուծության համար, որոնցում առկա է մշտապես զարգացող մրցակցություն: Զարգացող 
մրցակցության պայմաններում կազմակերպություններն իրենց մրցունակությունը բարձրացնելու 
նպատակով ֆինանսական նոր աղբյուրներ գտնելու և մրցակցային նոր առավելություններ ձեռք բերելու, 
ինչպես նաև պահանջարկի հնարավոր փոփոխությունները կանխատեսելու անհրաժեշտություն են 
ունենում (Grant 2013: 795):  

PEST վերլուծության գործիքի կիրառումը միտված է կազմակերպության գործունեության վրա ազդող 
քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական կամ սոցիալ-մշակութային և տեխնոլոգիական գործոնների 
բացահայտմանը, բնութագրմանը, սահմանմանն ու գնահատմանը (Kotler, Keller et al. 2009): PEST-ը՝ 
որպես ռազմավարական պլանավորման և արտաքին միջավայրի գործոնների վերլուծության գործիք, 
որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվել տարբեր տեսաբանների ու վերլուծաբանների կողմից և 
մասնագիտական գրականությունում հիմնականում հանդիպում է նաև քայլերի տարբեր 
հերթագայությամբ կամ որոշ քայլերի ավելացմամբ՝ STEP (սոցիալական, տեխնոլոգիական, տնտեսական 
և քաղաքական գործոններ) (Clulow 2005), SEPT (սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական և 
տեխնոլոգիական գործոններ) (Narayanan & Fahey 1994: 199-202), STEPE (սոցիալական, տեխնոլոգիական, 
տնտեսական, քաղաքական և էկոլոգիական գործոններ), STEEPLE (սոցիալական, տեխնոլոգիական, 
տնտեսական, միջավայրային, քաղաքական, իրավական և էթիկական բնույթի գործոններ), PESTEL 
(քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, տեխնոլոգիական, միջավայրային և իրավական գործոններ) 
(Johnson, Scholes, & Whittington 2008: 159), STEEP (սոցիալական, տեխնոլոգիական, տնտեսական, 
միջավայրային և քաղաքական գործոններ) (Voros 2001):  

Կազմակերպությունների ռազմավարական գերակայությունների հարափոփոխ բնույթը 
պայմանավորված են համաշխարհայնացման (գլոբալացման) գործընթացներին ինտեգրման՝ պետության 
որդեգրած քաղաքականությամբ և դրանից բխող առաջնահերթությունների սահմանմամբ: Հիմք 
ընդունելով այս իրողությունը՝ կազմակերպությունների ռազմավարական պլանավորման համար 
նպատակահարմար է կիրառել PEST վերլուծության բաղադրիչների հետևյալ հերթագայությունը՝ 
քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, տեխնոլոգիական՝ ցույց տալու այս բաղադրիչների 
պատճառահետևանքային կապը: 

PEST վերլուծությունը ռազմավարական պլանավորման գործիք է, որը կազմակերպությանն օգնում է 
վեր հանելու երկրում ընթացող քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական գործընթացները, երկրի 
տնտեսական աճի կամ անկման պատճառները, շուկայում կազմակերպության դիրքը, գործունեության 
զարգացման հնարավորություններն ու հետագա ուղղվածությունը և այլ հիմնարար գործոններ: PEST 
վերլուծության միջոցով գնահատվում է կազմակերպության գործունեությանն առնչվող քաղաքական, 
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տնտեսական, սոցիալական և տեխնոլոգիական միտումների ու իրադարձությունների առավել լայն 
շրջանակը:  

PEST վերլուծությամբ կազմակերպությունը սահմանում է արտաքին միջավայրի այն գործոնների 
համախումբը, որոնք կազմակերպությունը նախատեսում է դիտարկել և վերլուծության ենթարկել 
ռազմավարական պլանավորման գործընթացի արդյունավետությունն ապահովելու համար: 
Կազմակերպությունները, ըստ իրենց կազմակերպաիրավական ձևերի ու դրանցից բխող 
առանձնահատկությունների, ռազմավարական գերակայությունների ու ռազմավարական նպատակների, 
PEST վերլուծություն իրականացնելու համար արտաքին միջավայրի գործոնների թիրախային ընտրություն 
են կատարում՝ հաշվի առնելով կազմակերպության միկրոմիջավայրի և երկրում առկա մակրոմիջավայրի 
սերտ փոխպկապակցումը (Doherty, Steel & Parrish 2012, Mavin & Robson 2010, Rudzki 1995):  

Կազմակերպության միջավայրի առանցքը նրա հարաբերությունն է իր հիմնական շահակիցների 
հետ (Grant 2013: 61): Կարևոր է հաշվի առնել, թե մակրոմիջավայրի գործոններն ինչպես են ազդում 
կազմակերպության միկրոմիջավայրում և կազմակերպության ներքին միջավայրում գործող հիմնական 
դերակատարների համագործակցության վրա: Ի վերջո, PEST վերլուծության միջոցով դուրս բերված 
արտաքին մի շարք գործոններ ազդում են նաև կազմակերպության գործունեության ընդհանուր 
արդյունավետության և մասնավորապես արժեք ստեղծելու կարողության վրա: 

PEST վերլուծության նպատակը եռակողմ է: Առաջին` այն լուսաբանում է քաղաքական, տնտեսական, 
սոցիալ-մշակութային, տեխնոլոգիական միտումներն ու իրադարձությունները, որոնք կարող են դրական 
կամ բացասական ազդեցություն ունենալ կազմակերպության գործունեության և կատարողականի 
արդյունավետության վրա: Երկրորդ՝ PEST վերլուծության շնորհիվ կազմակերպությունը հնարավորություն 
է ստանում խորապես և բազմակողմանիորեն վերլուծելու քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և 
տեխնոլոգիական զարգացումներն ու դրանց հնարավոր ազդեցությունները կազմակերպության 
գործունեության վրա: Երրորդ՝ PEST վերլուծությունը բացահայտում և գնահատում է կազմակերպության՝ 
իր միջավայրի առավել նշանակալի գործոններին հարմարվածության (համատեղելիության) աստիճանը 
(Սարգսյան և Բուդաղյան 2007: 56-57): Պետք է հավելել, որ PEST վերլուծությունը, բացահայտելով 
կազմակերպության գործունեության վրա ազդող արտաքին միջավայրի մի շարք գործոններ, կարող է 
օգտակար լինել ռազմավարական կառավարման բոլոր փուլերում (ռազմավարական պլանավորում, 
ռազմավարության իրականացում, գնահատում և բարելավում)՝ հիմք հանդիսանալով SWOT 
վերլուծության իրականացման և մշտադիտարկումների համար: Եթե PEST վերլուծությունն արտաքին 
գործոնների ավելի համապարփակ նկարագիր է տալիս՝ վերլուծելով, օրինակ, դրանց ազդեցությունը 
որոշումների կայացման, շուկայում կամ շուկայի նոր հատույթում դիրք զբաղեցնելու 
հնարավորությունների վրա, ապա SWOT վերլուծությունը բացահայտում է այդ գործոնների ազդեցությունը 
կազմակերպության կանոնադրական գործունեության, արտադրանքի կամ մատուցվող ծառայությունների 
որակի վրա` մատնանշելով կազմակերպության ուժեղ և թույլ կողմերը, ինչպես նաև հնարավորություններն 
ու վտանգները:  

PEST վերլուծության հիմնական գործառույթները հետևյալն են՝ 
1. հատկորոշել և դասակարգել կազմակերպության համար ռազմավարական նշանակություն 

ունեցող, կառավարչական ու գործառնական բնույթի որոշումների արդյունքներն ըստ 
ռազմավարական նպատակների, ինչպես նաև գնահատել այդ արդյունքների ու նպատակների 
համապատասխանության աստիճանը, 

2. վեր հանել և սահմանել արտաքին միջավայրում առկա այն առանցքային գործոններն ու 
հիմնարար պատճառները, որոնցով պայմանավորվում է կազմակերպության կողմից 
սահմանված նպատակների իրականացումը և ռազմավարական որոշումների կայացումը՝ 
նկարագրելով այդ պատճառների նախընթաց զարգացումն ու ներկա վիճակը, 

3. վեր հանել իրավիճակի՝ ոչ ցանկալի ուղղությամբ զարգացման նախանշանները (ռիսկերն ու 
վտանգները), ինչպես նաև ցանկալի ուղղությամբ զարգացման նոր հնարավորությունները 
(փոփոխություններն ու զարգացման միտումները)՝ հիմնվելով համակարգված 
տեղեկատվության վերլուծության և նպատակային օգտագործման վրա, 
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4. մշակել հանձնարարականներ ռազմավարական նշանակություն ունեցող, կառավարչական և 
գործառնական բնույթի հետագա որոշումների կայացման համար՝ հաշվի առնելով դուրս 
բերված արդյունքների պատճառները և երկարաժամկետ ազդեցության հնարավոր ուղիները, 
ինչպես նաև գործողությունների հնարավորություններն ու վտանգները:  

Հաշվի առնելով այն, որ PEST գործիքը կիրառվում է միջավայրի վերլուծություն իրականացնելու և 
կազմակերպության ներքին ու արտաքին միջավայրերի հնարավոր ազդեցության հավասարակշռումն 
ապահովելու համար, անհրաժեշտ է սահմանել նաև «միջավայր» հասկացությունն ու հատկորոշել նրա 
հիմնական տեսակները: Միջավայրն այն գործոնների և գործընթացների ամբողջությունն է, որոնցից 
յուրաքանչյուրն առանձին կամ որոշակի զուգակցմամբ ազդում է պետության տնտեսության, շուկայի և 
մասնավորապես կազմակերպության գործունեության վրա և միտված է ընդհանուր նպատակի 
իրականացմանը: Ցանկացած կազմակերպության միջավայր սահմանվում է որպես ներքին և արտաքին 
միջավայրերի ամբողջություն: Այդ միջավայրերը կարող են ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցություն 
ունենալ կազմակերպության գործունեության, ռազմավարական նպատակների ու խնդիրների 
սահմանման և ընդհանուր առմամբ ռազմավարության իրականացման վրա:  

 Ներքին միջավայրը կազմակերպության հիմնական ներքին տարրերի ամբողջական համակարգ 
է, որոնց տարրերի միջև առկա կապով է պայմանավորվում ինչպես դրանց փոխադարձ 
ազդեցությունը, այնպես էլ կազմակերպության վրա դրանց բնականոն ներգործությունը: 
Կազմակերպության ներքին միջավայրի հիմնական տարրերն են կազմակերպության 
աշխատակազմը, նրա վարքի և փոխհարաբերությունների առանձնահատուկ ամբողջությունը և 
փորձառությունը, կառավարման փիլիսոփայությունը, քաղաքականությունը և ներքին 
ընթացակարգերը, կազմակերպական կառուցվածքն ու ենթակառուցվածքները, 
կազմակերպության արժեքներն ու էթիկայի նորմերը սահմանող կազմակերպական մշակույթը, 
կազմակերպական կապիտալը (ներառյալ կազմակերպության ինստիտուցիոնալացված 
գիտելիքը, առանձնահատուկ կոմպետենցիաներն ու կարողությունները), ինչպես նաև առկա 
ռեսուրսները (նյութական և ոչ նյութական): Ներքին միջավայրի այս տարրերի գործառութային 
գործարկումը նպատակաուղղված է կազմակերպության ռազմավարության իրականացմանն ու 
կազմակերպության գործունեության շարունակական բարելավմանը: 

 Արտաքին միջավայրը կազմակերպությունից դուրս գոյություն ունեցող հիմնական տարրերի 
ամբողջությունն է, որոնց փոխազդեցությունն ու կազմակերպության վրա դրանց ներգործությունը 
փոփոխության են ենթարկում կազմակերպության բնականոն գործունեությունը և մրցակցային 
դաշտը: Արտաքին միջավայրի վերլուծության միջոցով կազմակերպությունը հետևողականորեն 
համակարգում և գնահատում է իր գործունեության վրա ազդող հնարավոր փոփոխությունների ու 
զարգացման միտումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, կանխատեսում է զարգացման 
ուղղությունները, ինչպես նաև գնահատում առկա և հնարավոր միտումների ազդեցության 
աստիճանը սեփական գործունեության վրա: Արտաքին միջավայրը բաղկացած է երկու 
առանցքային բաղադրիչներից՝ միկրոմիջավայրից և մակրոմիջավայրից: 

 Միկրոմիջավայրը կազմակերպության գործունեության արտաքին միջավայրի այն մասնավոր 
հատվածն է, որը ներառում է կազմակերպությունից դուրս գոյություն ունեցող, սակայն նրա հետ 
անմիջականորեն կապ ունեցող և կազմակերպության ընդհանուր գործունեության, մատուցվող 
ծառայությունների ու արտադրանքի սպառողական պահանջարկի վրա ուղղակիորեն ազդող գործոնները: 
Միկրոմիջավայրի հիմնական տարրերն իրենց առանձնահատուկ դերակատարությունն ունեն 
կազմակերպության գործունեության իրականացման և արտադրանքի ու ծառայությունների պահանջարկի 
ձևավորման գործում: Միկրոմիջավայրն ընդգրկում է հետևյալ հիմնական դերակատարներին՝ 
կազմակերպության հաճախորդներ (շահակիցներ, ծառայություններից օգտվողներ), միջնորդներ (այդ 
թվում՝ առևտրային, ֆինանսական, ապրանքաշրջանառությունը կազմակերպող կամ ծառայություններ 
մատուցող միջնորդներ), մատակարարներ, մրցակիցներ, սոցիալական գործընկերներ և հասարակության 
անդամներ: 
 Մակրոմիջավայրը կազմակերպության գործունեության արտաքին միջավայրի այն ընդհանրական 
հատվածն է, որը ներառում է երկրում առկա քաղաքական, իրավական, սոցիալ-տնտեսական և 
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տեխնոլոգիական առանցքային գործոնները, որոնք մշտական փոխազդեցության մեջ են: 
Մակրոմիջավայրի հիշյալ գործոնները հարափոփոխ են, և կազմակերպության վրա դրանց 
երկարաժամկետ (հեռամետ) ազդեցությունը տեսանելի դարձնելու, սահմանելու և գնահատելու համար 
անհրաժեշտ է պարբերաբար վերլուծության ենթարկել դրանք:  

PEST վերլուծության հիմքում արտաքին միջավայրը կազմող բնութագրիչների համալիրն է: 
Մակրոմիջավայրի վերլուծության ժամանակ կարևոր է բացահայտել այն գործոնները, որոնք կարող են 
ազդել կազմակերպության գործունեության որոշ առանցքային փոփոխականների, մասնավորապես նրա 
արտադրանքի կամ ծառայությունների առաջարկի ու պահանջարկի, ինչպես նաև գնային 
քաղաքականության վրա (Kotter & Schlesinger 1979, Johnson & Scholes 1993): Ուրեմն, նախքան PEST 
վերլուծության իրականացումը կազմակերպությունը պետք է հստակ պատկերացում կազմի արտաքին 
միջավայրի հիմնական բնութագրիչների առանձնահատկությունների մասին և կանխատեսի 
կազմակերպության վրա արտաքին գործոնների հնարավոր ազդեցության շրջանակն ու ազդեցության 
աստիճանը: Արտաքին միջավայրի հիմնական բնութագրիչները հետևյալն են (Басовский 2008: 34-42)՝ 

 արտաքին միջավայրի գործոնների փոխկապակցվածություն. արտաքին միջավայրի մեկ 
գործոն կարող է պայմանավորել մնացյալների փոփոխությունը: Այս փոխկապակցվածությունը 
հատկապես կարևոր նշանակություն ունի կազմակերպության՝ համաշխարհային շուկային և 
գլոբալացման գործընթացներին ինտեգրվելու տեսանկյունից, 

 արտաքին միջավայրի բազմատարրություն. արտաքին միջավայրը բազմատարր է, և նրանում 
առկա են բազմաթիվ գործոններ, որոնց պետք է համապատասխանաբար անդրադարձ կատարի 
կազմակերպությունը: Այդպիսի գործոններից են, օրինակ, կառավարության որոշումները, 
բազմաթիվ մրցակիցների առկայությունը, տեխնոլոգիաների արագընթաց զարգացումը և այլն, 

 արտաքին միջավայրի հարափոփոխություն. այս բնութագրիչը ցույց է տալիս այն 
արագընթացությունն ու շարժընթացը, որոնցով տեղի են ունենում կազմակերպության արտաքին 
միջավայրի փոփոխությունները: Ժամանակակից բոլոր կազմակերպությունների արտաքին 
միջավայրերը մշտապես փոփոխվում են: Սակայն կան նաև կազմակերպություններ, որոնց 
արտաքին միջավայրերը հատկապես շարժուն են, օրինակ՝ ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների 
արտադրությամբ զբաղվող կազմակերպությունների արտաքին միջավայրերը և արտադրանքների 
սպառման կամ ծառայությունների մատուցման շուկաները, 

 արտաքին միջավայրի անկայունություն. այս բնութագրիչը փոխկապակցված է արտաքին 
միջավայրի վերաբերյալ կազմակերպության ունեցած տեղեկատվության հասանելիության ու 
հավաստիության փոփոխության հետ. եթե տեղեկատվությունը բավականաչափ հավաստի չէ, 
ապա միջավայրը դառնում է անկայուն և անորոշ և կարող է խոչընդոտել որոշումների 
արդյունավետ կայացման գործընթացները: Անկայունությունն առնչվում է նաև արտաքին 
միջավայրի գործոնների անորոշությանը՝ հաշվի առնելով դրանց փոփոխական բնույթը: 

Արտաքին միջավայրի գործոնները փոխկապակցված են և մշտական փոխազդեցության մեջ են 
գտնվում` ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցություն և հետևանքներ թողնելով կազմակերպության 
կառավարման ու ընդհանուր գործունեության վրա:  
 Ռազմավարական երկարաժամկետ պլանավորման տեսանկյունից միջավայրային գործոնների 
գնահատման գործընթացում հիմնական դերակատարների հնարավոր ազդեցությունից բացի 
անհրաժեշտ է դիտարկել նաև կազմակերպության գործունեության վրա ազդող գործոնները, 
մասնավորապես՝ կազմակերպության մասշտաբայնությունը (օրինակ՝ մասնաճյուղերի առկայություն կամ 
ծառայությունների զանգվածայնացում և բազմազանեցում), ինչպես նաև ռազմավարությունների 
իրականացման ժամկետների (կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ) հիմնախնդիրը:  
 Կազմակերպության գործունեության վրա ազդող գործոնները մրցակցային այն 
հնարավորություններն ու արդյունքներն են, որոնք որոշիչ են կազմակերպության գործունեության 
արդյունավետության ապահովման համար: Արդյունավետության վրա ազդող այս գործոնները մեծ 
նշանակություն ունեն կազմակերպության ռազմավարության մշակման և իրականացման փուլերում: Եթե 
կազմակերպությունը կարողանում է հստակ սահմանել այն գործոնները, որոնք որոշիչ դեր ունեն 
կազմակերպության երկարաժամկետ մրցակցային առավելության ապահովման և պահպանման, ինչպես 
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նաև հավելյալ արժեքի ստեղծման ցուցանիշների համար, ապա այն կկարողանա մշակել նաև 
մրցակցության արդյունավետ ռազմավարություն: PEST վերլուծության բաղադրիչներից յուրաքանչյուրն 
ունի իր բնութագրիչները, որոնք ներկայացվում են ստորև: 

Քաղաքական (political) գործոնները բնորոշում են քաղաքական դաշտի առկա վիճակն ու 
կայունությունը և այդ դաշտի հնարավոր փոփոխություններն առաջիկայում: Քաղաքական գործոնները, 
որոնք ազդում են նաև կազմակերպությունների գործունեության վրա, վերաբերում են հասարակական 
կյանքի կարգավորմանը, պետության ներքին և արտաքին գործառույթների իրականացմանը, երկրի 
ազգային անվտանգության ապահովմանն ու ամրապնդմանը, քաղաքացիների շահերի պաշտպանության 
ապահովմանն ու արդյունավետության բարձրացմանը: Այս գործողությունները կարող են իրականացվել 
տեղական, մարզային, ազգային, տարածաշրջանային կամ միջազգային մակարդակներում: Օրինակ՝ 
պետական քաղաքականության բաղադրիչները և դրանցում տեղի ունեցող փոփոխությունները վճռորոշ 
նշանակություն ունեն կազմակերպության կանոնադրական գործունեության և առևտրայնացման 
ցուցանիշների համար, քանի որ ձևավորում են կազմակերպության գործունեության միջավայրը 
(Վարդանյան 2008: 98):  

Քաղաքական գործոններն ակտիվորեն ներգործում են երկրի տնտեսության վրա և կարող են 
տնտեսական առաջընթացի հզոր լծակ դառնալ կամ արգելակել այդ առաջընթացը: Տնտեսության վրա 
ազդող քաղաքական գործոններից են հարկային օրենսդրությունը և հարկային արտոնությունները, 
ֆինանսավորմանը վերաբերող պետական քաղաքականությունը, երկրի տնտեսությանը և տնտեսության 
պետական կարգավորման օբյեկտներին (օրինակ՝ ազգային տնտեսության ճյուղային և 
տարածաշրջանային կառուցվածքը, տնտեսական անվտանգությունը, տնտեսական աճը, մրցակցության 
պայմանները, կապիտալի կուտակումը, ներդրումների կարգավորումը, զբաղվածությունը և 
գործազրկությունը, հանրային ծառայությունները կարգավորող քաղաքականությունը) միջամտելու 
պետական քաղաքականությունը և այլ գործոններ: Քաղաքական գործոններից են նաև առևտրին, 
աշխատանքային օրենսդրությանը, կենսաթոշակային տարիքին, զբաղվածությանն առնչվող 
օրենսդրական փոփոխությունները, հարկային ռեժիմը և նմանատիպ այլ գործոններ: Գործոնների այս 
խմբում կարևորվում են հիմնական քաղաքական գաղափարախոսությունների փոփոխությունները, 
քաղաքական իրադարձությունների ընթացքը, ներքին և արտաքին քաղաքական կայունությունը, 
իշխանությունների հաջորդափոխությունը և այլ քաղաքական գործոններ:  

Կազմակերպությունների ռազմավարական երկարաժամկետ պլանավորման տեսանկյունից 
նույնպես քաղաքական գործոնների ուսումնասիրումը կարող է կառուցվածքային էական 
փոփոխությունների կատարման անհրաժեշտություն առաջացնել և նմանատիպ գործընթացների 
նախապայման դառնալ: Քաղաքական գործոններ կարող են լինել նաև այն ծառայությունները կամ 
արտադրանքը, որոնք շուկային են տրամադրվում կազմակերպությունների կողմից, սակայն 
կարգավորվում են կառավարության կողմից (Halik 2012):  

Տնտեսական (economic) գործոնները բնորոշում են տնտեսական գործունեության դաշտն ու 
ապագա հնարավոր փոփոխությունները, ուստի անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել տնտեսական 
իրադրության ոչ միայն առկա վիճակը, այլև դրա փոփոխության միտումները (Halik 2012): Տնտեսական 
գործոններն ազդում են տնտեսության ներկա և ապագա վիճակի, տնտեսական աճի, զբաղվածության և 
գործազրկության ցուցանիշների, երկրի ներդրումային գրավչության և ներդրումներ կատարելու 
պատրաստակամության, տնտեսության մրցունակության, սպառողների գնողունակության, 
սպառողունակության հնարավորությունների և սպառման կառուցվածքի ու պահանջարկի, բնակչության 
եկամուտների ու ծախսերի միջև հավասարակշռության ապահովման, արժեքի նվազման, ինչպես նաև 
մրցակցության աճի (այդ թվում՝ մրցակցության որակական և քանակական բովանդակային 
փոփոխությունների) վրա: Տնտեսության զարգացման համար կարևոր է ներդրողների համար 
բարենպաստ պայմանների ստեղծումը: Սակայն, օրինակ, բարձր տոկոսադրույքները կարող են 
խոչընդոտել ներդրումների կատարումը: 

Տնտեսական գործոնները բնութագրում են տնտեսական վիճակը (տեղական, մարզային, ազգային, 
տարածաշրջանային կամ միջազգային մակարդակներում), տնտեսական աճի կամ անկման, 
զբաղվածության և գործազրկության ցուցանիշները, հարկաբյուջետային և դրամավարկային 



 

54 
 

քաղաքականությունների փոփոխությունները, փոխարժեքի փոխարկման ցուցանիշների տատանումները, 
ազգային արժույթի արժեզրկման ցուցանիշները, արտադրությունում կատարվող ներդրումների 
ցուցանիշները, համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) ցուցանիշներ, եկամտի բաշխումը, ներքին և 
արտաքին ներդրումների ծավալն ու կառուցվածքը, շուկայի առկա և հնարավոր պահանջարկը, 
աշխատաշուկայի կարգավորումը (ուղղված գործազրկության կրճատմանն ու զբաղվածության բարձր 
մակարդակի ապահովմանը, աշխատաշուկայում առաջարկի և պահանջարկի հավասարակշռության 
ապահովմանը), ծախսերի կառուցվածքը, գնաճի տեմպերը կամ արհեստականորեն կայունացված 
փոխարժեքները, հնարավոր ֆինանսական աղբյուրները (տեղական, ազգային, տարածաշրջանային և 
միջազգային դոնորներ, նվիրատուներ, բարեգործներ, բանկեր, հիմնադրամներ, պարտատերեր և այլն), 
շրջանառությունը (հատկապես այն կազմակերպությունների կամ ֆոնդերի շրջանառությունը, որոնց 
եկամտի ցուցանիշների տատանումն էապես պայմանավորված է տնտեսական գործոնների 
փոփոխություններով) և այլն: Նշված գործոնները պայմանավորում են կազմակերպության 
գործունեության ընթացքն ու տնտեսական արդյունքները: Օրինակ՝ փոխարժեքի տատանումն ազդում է 
կազմակերպության ներկրած և արտահանած արտադրանքի ու մատուցած ծառայությունների ծախսերի 
և արժեքի վրա:  

Պետության սոցիալ-տնտեսական և գիտատեխնիկական զարգացումն էապես պայմանավորված է 
ներդրումային գործունեությամբ, որն ապահովում է տնտեսվարող սուբյեկտների ֆինանսական 
կայունությունը, շահութաբերության մակարդակի բարձրացումն ու արտադրվող արտադրանքի 
մրցունակությունը: Ներդրումային գործընթացը պայմանավորված է տնտեսական գործոններով, որոնք 
իրենց հերթին կրում են քաղաքական գործոնների ազդեցությունը և կարևոր են կառավարության կողմից 
կայացվող որոշումների համար: Օրինակ՝ աշխարհաքաղաքական սահմանափակումները կարող են 
բացասաբար ազդել երկրի տնտեսական աճի և դրա ներառականության, ինչպես նաև ներդրումային 
գրավչության վրա: Տնտեսական գործոնների վերլուծությունը կարող է ցույց տալ, թե պետական և 
մարզային մակարդակներում ինչպես են ստեղծվում և բաշխվում ռեսուրսները: Մասնավորապես 
տնտեսության և նրա ճյուղերի զարգացման գործում կազմակերպություններն ուրույն դերակատարություն 
ունեն՝ ապահովելով պետական գերակայություններից բխող մարդկային ռեսուրսների, այն է՝ տարբեր 
որակավորումներ ունեցող մասնագետների պատրաստումը և պահանջվող կարողությունների 
ձևավորումը:  

Սոցիալական (social) գործոնները բնորոշում են հասարակության սոցիալական կամ սոցիալ-
մշակութային միջավայրը: Սոցիալական գործոնները ներառում են ժողովրդագրական ցուցանիշները 
(բնակչության թվաքանակ, խտություն, սեռատարիքային համամասնության ցուցանիշներ, կյանքի միջին 
տևողություն, ծնելիության և մահացության ցուցանիշներ և այլն), սոցիալ-մշակութային գործոնները 
(բնակչության սոցիալական պահանջմունքներ, հանրային արժեքներ ու վարքի նորմեր, մշակութային 
բազմազանության առկայության ցուցանիշներ, հասարակության անդամների վերաբերմունք և այլն) և 
բնակչության սոցիալական ապահովության նոր մեխանիզմների ստեղծմամբ ու բարելավմամբ 
պայմանավորված այլ բաղադրիչներ: Սոցիալ-մշակութային բնութագրիչներից են նաև բնակչության 
կենսամակարդակի8 ցուցանիշները, կենսապայմանների (մեկ շնչի հաշվով սպառվող ապրանքների ու 
ծառայությունների ծավալներ, բնապահպանության և առողջապահության ցուցանիշներ, սոցիալական 
ապրանքների ու ծառայությունների հասանելիության ցուցանիշներ) մակարդակի շարժընթացը, 
սպառողական ակտիվությունը, անհատների կամ սոցիալական ամբողջ համայնքի վերաբերմունքն 
աշխատանքի և գործարարության նկատմամբ, վերաբերմունքն աշխատանքի բնույթի (պետական/ոչ 
պետական աշխատանք, մասնավոր գործարարություն, ինքնազբաղվածություն և այլն) ու 
աշխատանքային մշակույթի նկատմամբ, առողջապահության, կրթության և հարակից այլ ոլորտների 
ցուցանիշները, սպառողների կամ շահակիցների ակնկալիքներն ու վստահության ցուցանիշները, 
հասարակության՝ բնակչության կազմի փոփոխություններով պայմանավորված համոզմունքները 
(հիմնված գիտելիքի, փորձառության և կրոնական համոզմունքների վրա), բազմամշակութային 

                                                            
8  Կենսամակարդակը մարդու ֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական պահանջների բավարարման մակարդակի համալիր 
բնութագրիչն է: 
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աշխատանքային միջավայրերի ու փոխանցելի հմտությունների զարգացումը, ապրանքանիշներին 
(բրենդային անվանումներին) տրվող նախապատվությունը և այլն:  

Ընդհանուր առմամբ, սոցիալական գործոններն ազդում են կազմակերպության կողմից թողարկվող 
արտադրանքի կամ մատուցվող ծառայությունների պահանջարկի, ինչպես նաև դրանք տեղայնացնելու 
կամ շրջանառության մեջ դնելու գործընթացների վրա (Halik 2012): Ի վերջո, այս սոցիալական 
գործոնների ուսումնասիրումը կարևոր է առկա և հնարավոր շուկաների շարժընթացը, ինչպես նաև 
հաճախորդների ապագա կարիքները հասկանալու և կանխատեսելու տեսանկյունից: 

Տեխնոլոգիական (technological) գործոնները գիտության և տեխնիկայի զարգացման արդյունք 
հանդիսացող տեխնոլոգիական փոփոխություններն են, տարբեր ոլորտներում տեղեկատվական 
համակարգերի առաջընթացը խթանող շոշափելի նվաճումները, տեխնոլոգիական ոլորտի վերջին 
ձեռքբերումներն ու տեխնոլոգիական նորարարությունները, ինչպես նաև այդ ոլորտի 
արդյունաբերությունն իր երեք ենթաճյուղերով՝ սարքավորումների (սարքակազմերի), ծրագրային 
ապահովման (ծրագրակազմերի) և տեղեկատվության հավաքագրման, մշակման, պահպանման, 
հաղորդման և ներկայացման բաղադրիչներով: Գիտատեխնիկական առաջընթացին և տեխնոլոգիական 
գործոններին արձագանքելը կարևոր է տնտեսական մրցակցությանը դիմակայելու և մրցակցային 
շուկայում առաջատար դիրք գրավելու համար, քանի որ այդ գործոնները փոփոխության են ենթարկում 
արտադրանքի և ծառայությունների որակն ու տեսականին: Հայաստանը ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների 
ոլորտներում իր շոշափելի դերակատարությունն ապահովելու մեծ ներուժ ունի (հատկապես ծրագրային 
ապահովման ոլորտում), քանի որ առկա է կրթական այնպիսի համակարգ, որն օժանդակում է ՏՀՏ 
ոլորտում որակյալ մասնագետների առաջարկի ստեղծմանը և օգտագործում է համապատասխան 
որակավորում ունեցող առկա մարդկային ռեսուրսների ներուժը, որոնք համեմատաբար մատչելի են և 
մրցունակ: 

Գիտելիքահենք տնտեսության արագ զարգացման գործընթացում առաջնային դեր ունեն գիտատար 
ոլորտների զարգացումը, նորարարական (ինովացիոն) գործունեությունը և գիտատար արտադրությունը: 
Գիտատեխնիկական գործունեության արդյունքները, ստեղծված տեխնոլոգիաները և 
նորամուծությունները պետության հիմնական ռեսուրսներից են, որոնք ազդում են արտադրության 
տեխնիկայի ու տեխնոլոգիաների փոփոխությունների և տեխնոլոգիական ներգործության մեթոդների 
կատարելագործման վրա: Գիտելիքահենք տնտեսության մեջ ՏՀՏ-ների և բարձր տեխնոլոգիաների 
ներթափանցման արդյունավետությունն ու արագությունը պայմանավորված են տեղեկատվական 
ենթակառուցվածքների զարգացման մակարդակով: Տեխնոլոգիական գործոններից են տեղեկատվական 
և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների զարգացման ձևերը (մեխանիզացված, ավտոմատացված, 
համակարգչայնացված, ռոբոտացված, «Web 3.0», «Web 4.0» և «Web 5.0» տեխնոլոգիաներ), գիտության 
զարգացման և հետազոտության ուղղությամբ կատարվող ներդրումները, տեխնոլոգիաների 
մաշվածության կամ հնացման ցուցանիշները, տեխնոլոգիաների ներկրման և արտահանման 
ցուցանիշները, բնակչության խմբերին տեխնոլոգիաների հասանելիությունը, ավտոմատացման հաշվին 
արտադրության աճը, գիտական նվաճումների առևտրայնացման ցուցանիշները, արտոնված 
պատենտների քանակական ցուցանիշներն ու դրանց օգտագործման ցուցանիշները և այլն:  

Տեխնոլոգիական առաջընթացն ազդում է արտադրության մեջ կիրառվող աշխատանքի ու 
կապիտալի հարաբերակցության և դրանով պայմանավորված՝ արտադրության արդյունավետության 
ցուցանիշների փոփոխության, ինչպես նաև կազմակերպության գործունեության արդյունավետության և 
աշխատակազմի կատարողականի, մասնագիտական վերապատրաստումների կազմակերպման ու 
հաղորդակցման ձևերի վրա (Chao, Peng, & Nunes 2007, Halik 2012): Նոր տեխնոլոգիաների կիրառման 
միջոցով կազմակերպությունները կարող են նաև օգտակար ներդրումներ կատարել արտադրության և 
ծառայությունների մատուցման, ինչպես նաև աշխատակազմի վերապատրաստման ոլորտներում, սակայն 
դրանք մեծ ծախսեր են պահանջում: Վերջիններս պայմանավորված են այդ տեխնոլոգիաների ոչ միայն 
ներդրման ու կիրառման, այլ նաև հետագա զարգացման հետ, որով կապահովվի կազմակերպության 
մրցակցային առավելությունը տարբեր շուկաներում: Օրինակ՝ եթե կազմակերպությունն իրականացնում է 
վերապատրաստումներ էլեկտրոնային տարբերակով և հաշվի չի առնում տեղեկատվական և 
տեխնոլոգիական առաջընթացն ու դրանով պայմանավորված տեխնոլոգիական փոփոխությունները, 
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ապա այդ կազմակերպությունն ամենայն հավանականությամբ կզիջի իր մրցակիցներին: Հատկանշական 
է այն, որ արտաքին միջավայրի վերլուծության արդյունավետությունը պայմանավորված է նաև 
տեղեկատվության պահպանման անվտանգության հանգամանքով՝ հաշվի առնելով արագ զարգացող 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով տեղեկատվության լայնամասշտաբ և ոչ միշտ վերահսկելի 
կիրառումը: Տեղեկատվական բազա ձևավորելիս հարկավոր է որոշում կայացնել՝ հիմնվելով հետևյալ 
հիմնական բաղադրիչների վրա՝ 

 շուկայի ամենակարևոր հատույթում առաջարկ-պահանջարկի ուսումնասիրություն և դրա 
զարգացման միտումների համակարգային վերլուծություն, 

 հնարավոր մրցակցության դրսևորումներ, 
 սեփական և մրցակիցների ռազմավարությունների կամ որոշակի գործընթացների 

համեմատական վերլուծություն, 
 արտաքին միջավայրի վիճակի շարժընթացի վերլուծություն: 

Վերոնշյալ արտաքին գործոնների բացահայտումն ու վերլուծությունը կազմակերպությանն 
արդյունավետ ռազմավարական պլանավորում իրականացնելու հնարավորություն է տալիս՝ նվազեցնելով 
ցանկալի արդյունքին հասնելու համար խոչընդոտ հանդիսացող ռիսկերը և նպաստելով ռազմավարական 
խնդիրների նպատակային ու թիրախային լուծմանը: Ավելին, կենտրոնանալով յուրաքանչյուր միջավայրի 
մասնավոր իրավիճակի փոփոխությունների վրա` PEST վերլուծության միջոցով կարելի է պարզել, թե այդ 
փոփոխությունները որտեղ կարող են անհամապատասխանություններ ստեղծել, որոնք համարժեք 
կանխարգելիչ գործողություններ կպահանջեն: PEST գործոնների հատկորոշումից հետո գնահատվում է 
կազմակերպության գործունեության արդյունավետության վրա դրանց հնարավոր ազդեցության 
աստիճանը: Այդ գործընթացում կազմակերպությունները պետք է առաջնորդվեն սեփական համատեքստի 
ու գործունեության առանձնահատկություններով: PEST վերլուծության արդյունավետությունն ապահովելու 
նպատակով առաջարկվում է վերլուծությունն իրականացնել ստորև ներկայացված ընդհանուր 
մեթոդաբանությամբ: 

PEST վերլուծության մեթոդաբանությունը 

Յուրաքանչյուր կազմակերպություն պետք է արտաքին միջավայրի վերլուծություն կատարի՝ 
հիմնվելով իր կազմակերպաիրավական ձևի, կանոնադրական գործունեության ուղղվածության և դրանից 
բխող առանձնահատկությունների վրա: Կազմակերպության արտաքին միջավայրի գնահատման 
նպատակն է բացահայտել, վերլուծել և գնահատել կանխատեսվող արտաքին միջավայրի գործոնների 
ազդեցությունը կազմակերպության կանոնադրական գործունեության վրա: Արտաքին գործոնների 
շրջանակն ընդգրկում է բազմաթիվ բաղադրիչներ՝ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, 
գիտակրթական, մշակութային, գեղագիտական, առողջապահական, արդյունաբերական և այլ ոլորտներ:  

Արտաքին միջավայրի վերլուծության և գնահատման միջոցով կարող է բացահայտվել 
ռազմավարական կամ կառավարչական ցանկացած որոշման ընդունման նպատակահարմարությունը: 
Դա նշանակում է, որ ռազմավարական արդյունավետ կառավարման համար անհրաժեշտ է ոչ միայն 
բացահայտել արտաքին միջավայրի գործոններն ու ռիսկերը, այլ նաև վերլուծել դրանք՝ գնահատելով 
դրանց ազդեցության մակարդակը: Ռիսկերի կառավարման և դրանց նվազեցման հնարավոր ուղիներն 
ուսումնասիրելու նպատակով անհրաժեշտ է ուսումնասիրել դրանց գնահատման մեթոդները: 

Ստորև ներկայացվող մեթոդաբանությունը նկարագրում է PEST վերլուծության գործիքի կիրառման 
սկզբունքները, վերլուծության իրականացման գործընթացների ու փուլերի հաջորդականությունը: PEST 
վերլուծության համար նպատակահարմար է առաջնորդվել հետևյալ մեթոդաբանությամբ՝ 

1. կազմվում է մակրոմիջավայրի այն գործոնների շրջանակը, որոնք կարող են էական ազդեցություն 
ունենալ կազմակերպության գործունեության վրա և իրականացման բարձր հավանականություն 
ունեն, 

2. գնահատվում է դուրս բերված գործոնների ազդեցության կարևորությունը և այդ գործոնների 
իրականացման հավանականությունը կազմակերպության տվյալ գործառույթի և դրանից բխող 
գործառության կամ գործընթացի համար՝ 
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ա) որակական մեթոդով գնահատվում է յուրաքանչյուր գործոնի հնարավոր ազդեցության 
կարևորությունը և/կամ այդ ազդեցության աստիճանը կազմակերպության գործունեության 
արդյունավետության և ռազմավարության իրականացման վրա՝ հավասարակշռելով դուրս 
բերված գործոնները: Որակական այս գնահատման դեպքում գործոնները գնահատվում են 
եռաստիճան համակարգում, որտեղ սահմանազատվում են դրական, բացասական և չեզոք 
ազդեցություններ, 
բ) քանակական մեթոդով յուրաքանչյուր գործոն 5 միավորանոց սանդղակով գնահատվում է 
ըստ իրականացման հավանականության, որի դեպքում «1» միավորը ամենաքիչ ռիսկային 
ազդեցությունն է, իսկ «5» միավորը՝ ամենաշատ ռիսկային ազդեցությունը:  

3. դուրս է բերվում գործոնների ազդեցության գնահատման գործակիցը (ԳԱԳԳ)՝ հաշվի առնելով նաև 
գործոնների թիվը: Գործոնների ազդեցության գնահատման գործակիցն արտաքին միջավայրի 
գործոնների հնարավոր ազդեցության ամբողջական և հանրագումարային գնահատման 
գործընթացն է:  

ԳԱԳԳ-ն հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝ 
ԳԱԳԳ = ՈԱԳ 𝑿 ՔԱԳ 

𝐧
 

որտեղ՝ 
ՈԱԳ = որակական ազդեցության գնահատական 
ՔԱԳ = քանակական ազդեցության գնահատական 
n = գործոնների թիվ 
Կազմակերպություններն արտաքին մակրոմիջավայրի գործոնների ազդեցությունը կարող են 

գնահատել ըստ ստորև ներկայացված աղյուսակի (Աղյուսակ 7). 
 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 7. ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

4. գնահատվում է տվյալ գործոնի տեսակարար կշիռը, այնուհետև դուրս է բերվում ամփոփիչ 
գնահատականը, որը ցույց է տալիս արտաքին առկա կամ հնարավոր վտանգներին տվյալ 
կազմակերպության արձագանքելու պատրաստականության աստիճանը:  
PEST վերլուծության արդյունքների գնահատման փուլում՝ 
- գնահատվում են արտաքին միջավայրի փոփոխությունները, այնուհետև չափանիշներն 

ամփոփվում և բազմապատկվում են ԳԱԳԳ-ով: Փոփոխություններից յուրաքանչյուրի համար 
դուրս բերված ընդհանուր միավորը թույլ է տալիս դասակարգել փոփոխություններն ըստ 
առաջնահերթությունների և համապատասխան բարելավման պլան մշակել: 

-  գործոնների ազդեցության քանակական գնահատումը կարող է գրանցել ինչպես դրական, 
այնպես էլ բացասական արդյունքներ: Դրական արդյունքի դեպքում կազմակերպությունը 
գնահատված ազդեցությունը պետք է հաշվի առնի իր միջնաժամկետ և երկարաժամկետ 
ռազմավարական նպատակները սահմանելիս, իսկ բացասական արդյունքի դեպքում՝ 

 

ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
Որակական գնահատում Քանակական գնահատում 

Դրական 
(+)+ Բացասական (-) Չեզոք (0) 1 
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կարճաժամկետ և միջնաժամկետ ռազմավարական նպատակները սահմանելիս, ընդ որում, 
կախված բացասական ազդեցության բնույթից (ճգնաժամային, միջին ռիսկայնության, ոչ 
ճգնաժամային)՝ կազմակերպությունը որոշում է բացասական ազդեցության կանխման 
ուղղություններն ու պլանավորված գործողությունների ժամկետները: 

PEST վերլուծությունն սկսվում է նախկինում կայացրած կառավարչական որոշումների արդյունքների 
վերաբերյալ տվյալների հավաքագրումից, որոնք այնուհետև վերլուծության են ենթարկվում և 
գնահատվում են ըստ կատարողականի ու նպատակների իրականացման աստիճանի: Հավաքագրված 
տվյալներն այնուհետև պետք է համակարգել ու դասակարգել, ինչը թույլ կտա նպատակայնորեն կիրառել 
և մշտադիտարկել արդյունքները: Նման վերլուծությունները թույլ են տալիս վեր հանել և բացահայտել 
նպատակների արդյունավետ իրականացման հիմքերը կամ պատճառները: Վերջիններս իրենց հերթին 
վերլուծության են ենթարկվում՝ առկա վիճակն ավելի համապարփակ կերպով ուսումնասիրելու և նրա 
զարգացման գործոնները հասկանալու համար: Վիճակի զարգացման իրական նախադրյալներն ու 
պատճառները դուրս բերելու համար անհրաժեշտ է վերլուծության գործընթացում ներգրավել նաև 
կառավարման հմուտ ու բանիմաց մասնագետների և փորձագետների (Литвак 2014: 120):  

PEST վերլուծության ռազմավարական պլանավորման գործիքի միջոցով արտաքին միջավայրի 
գնահատմանը պետք է հաջորդի գործողությունների պլանի մշակումը, որի ընթացքում 
կազմակերպությունը պետք է առանձնացնի իր գործունեության ոլորտները, ռազմավարական 
գերակայությունները, առաջնահերթությունները և ուղղությունները: Օրինակ՝ կազմակերպությունը կարող 
է մշակել լրացուցիչ ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ գործողությունների պլան՝ հաշվի 
առնելով կազմակերպության գործունեության վրա ազդող հնարավոր այնպիսի գործոններ ու 
միջավայրային պայմաններ, որոնք որոշիչ են այդ գործունեության կազմակերպման համար ընտրված 
ռազմավարության արդյունավետության ապահովման համար: Ցանկալի է, որ կազմակերպությունը 
հատկապես ուշադրություն դարձնի համապատասխան շուկայի հատույթի, ոլորտային ուղղության և 
թիրախային շահակիցների ընտրությանն ու կազմակերպության գործունեության վրա նրանց 
ազդեցությանը: Արտաքին միջավայրի գնահատումը տեղեկատվության դուրսբերման, վերլուծության և 
օգտագործման համակարգված եղանակ է, որի նպատակն է թիրախավորել արտաքին միջավայրի 
գործոնների օգտավետության վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Ամփոփիչ գնահատման արդյունքները 
ցույց են տալիս, թե կազմակերպությունը որքանով է պատրաստ համապատասխանորեն արձագանքելու 
մակրոմիջավայրի առկա գործոններին և կանխատեսվող փոփոխություններին: 

PEST վերլուծության հիման վրա արտաքին միջավայրի զարգացման միտումների գնահատումը 
կարող է իրականացվել հետևյալ ձևաչափով. 

 
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 8. ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՁԵՎԱՉԱՓ 

Միտումներ Փոփոխությունների 
տեղայնացում 

Փոփոխու-
թյունների 

շարժընթաց 

Փոփոխությունների 
կարևորության 

աստիճան 

Փոփոխությունների
դասակարգում՝ ըստ 
առաջնահերթության 
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Ամփոփիչ գնահատումը ցույց է տալիս, թե կազմակերպությունը որքանով է ճկուն մակրոմիջավայրի 
փոփոխվող գործոններին հարմարվելու և դրանց ազդեցությունը կրելու տեսանկյունից: Սակայն ամփոփիչ 
գնահատականի դուրսբերումից բացի անհրաժեշտ է նաև վերլուծել յուրաքանչյուր գործոնի դերը 
կազմակերպության վերջնարդյունքի ձեռքբերման տեսանկյունից, ինչպես նաև գնահատել գործոնների 
փոխազդեցությունը: 

PEST վերլուծության գործիքի կիրառումը մասնավորապես կազմակերպությունների համար կարելի 
է իրականացնել հետևյալ հիմնական չորս փուլերով՝ 

1. մակրոմիջավայրի ուսումնասիրում և մշտադիտարկում PEST վերլուծության բոլոր 
բաղադրիչների ուղղությամբ, 

2. հիմնական միտումների սահմանում, փոփոխությունների հնարավոր ազդեցության 
հավանականության և կարևորության աստիճանի գնահատում, 

3. դուրս բերված փոփոխությունների և սահմանված միտումների մանրակրկիտ վերլուծություն 
կազմակերպության գործունեության վրա դրանց ուղղակի/անմիջական ազդեցության 
տեսանկյունից, 

4. աշխատաշուկայի, կազմակերպությունների գործունեության և ծառայությունների վրա 
հնարավոր փոփոխությունների հետևանքների գնահատում:  

PEST վերլուծություն իրականացնելիս պետք է հաշվի առնել, որ արտաքին միջավայրի յուրաքանչյուր 
ոլորտի կամ գործոնի վերլուծություն պետք է բավականաչափ համակարգված լինի և հանգեցնի բոլոր այն 
առանցքային միտումների դուրսբերմանը, որոնք էական ազդեցություն ունեն կամ կարող են ունենալ 
կազմակերպության զարգացման վրա: Վերլուծության արդյունավետության ապահովման խնդրում էական 
նշանակություն ունի նաև վերլուծություն իրականացնող աշխատանքային խումբը, որը պետք է հստակ 
սահմանի արտաքին միջավայրի փոփոխությունների շրջանակն ու ամբողջականությունը և վերլուծության 
արդյունքներից համապատասխան եզրակացություններ կատարի:  

Այսպիսով, արտաքին միջավայրը պայմանավորող գործոններն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով 
անխուսափելիորեն ազդում են ցանկացած ոլորտում մասնագիտական գործունեություն ծավալող 
կազմակերպությունների վրա: Կանխատեսելով արտաքին միջավայրի հնարավոր ազդեցությունները՝ 
կազմակերպությունները միաժամանակ ուրվագծում են իրենց գործունեության զարգացման միտումները, 
տեսանելի դարձնում հնարավոր վտանգներն ու հնարավորությունները՝ ելնելով սեփական 
կատարողականի բարելավման առաջնահերթությունից: PEST վերլուծության միջոցով 
կազմակերպությունները իրենց գործունեության արդյունավետության իրաչափ գնահատման հիմքեր են 
ձեռք բերում, իսկ վերլուծության բազմակողմանիությունը թույլ է տալիս կանխել հնարավոր վտանգները և 
առավել մատչելի է դարձնում ռազմավարական գերակա նպատակներին հասնելու ուղիները: Ի վերջո, 
արտաքին միջավայրի առանցքային գործոնների ուսումնասիրությունն ու սեփական համատեքստում 
դրանց վերլուծությունը կազմակերպություններին հնարավորություն է տալիս բարձրացնելու 
մրցունակությունն ու սեփական արտադրանքի կամ ծառայությունների պահանջարկն ազգային և 
միջազգային շուկաներում, բարելավելու կազմակերպության կատարողականն ու բարձրացնելու 
գործունեության արդյունավետությունը, բացահայտելու շուկայի նոր հատույթներ և զարգացնելու 
կազմակերպության գործունեության և մրցունակության այլ բաղադրիչներ: Արտաքին միջավայրի 
գործոնների վերլուծությունից դուրս բերված արդյունքների կիրառման դեպքում կազմակերպությունները 
կարող են ոչ միայն բարելավել սեփական գործունեությունը, այլ նաև ազդել շուկայի զարգացման 
միտումների վրա կամ փոխել դրանց ուղղությունը: 

ՇԱՀԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
ամանակակից կազմակերպությունների ռազմավարական կառավարման և կանոնադրական 
գործունեության շարունակական բարելավման հիմքն առանցքային շահակիցների հետ 
հարաբերությունների արդյունավետ կառավարումն է: Շահակիցների կառավարումը 

կազմակերպության մրցակցային առավելության ձեռքբերման, շուկաների կամ շուկայի հատույթների 
գրավման ու շարունակական ընդլայնման, ինչպես նաև ներդրումների ծավալների և եկամուտների 
բարձրացման առանցքային նախապայմաններից է:  
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Հաշվի առնելով այս հիմնադրույթները՝ ձեռնարկում վերլուծության է ենթարկվում շահակիցների 
կառավարման կարևորությունը կազմակերպությունների ռազմավարական կառավարման 
գործընթացներում, ներկայացվում են կազմակերպությունների շահակիցների հիմնական տեսակները, 
սահմանվում են շահակիցների ներգրավման գործառույթներն ու նպատակները, առաջարկվում է 
շահակիցների ներգրավման մեթոդաբանություն և ռազմավարական նպատակների իրականացման 
արդյունքների գնահատման մոդել: Ձեռնարկում քննարկվող հիմնադրույթները տեսական-
մեթոդաբանական արժեք ունեն հատկապես կազմակերպությունների ռազմավարական կառավարման 
արդյունավետության ապահովման տեսանկյունից: 

Համաշխարհայնացման (գլոբալացման), համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի և 
հետճգնաժամային զարգացումների, ինչպես նաև գիտատեխնիկական առաջընթացի ու շարունակաբար 
աճող մրցակցային պայմաններում շուկայական տնտեսության գործուն մեխանիզմների գործադրումը և 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար նոր ուղիների որոնումը դարձել են ժամանակի հրամայական: 
Միևնույն ժամանակ, կազմակերպություններն իրենց հերթին պետք է համընթաց արձագանքեն 
ժամանակակից հասարակության և թիրախային շուկաների պահանջներին, արագ և արդյունավետ 
արձագանքեն մշտափոփոխ արտաքին գործոններին՝ միտված իրենց գործունեության բարելավմանը, 
ինչպես նաև սոցիալական հիմնախնդիրների լուծմանը: Կազմակերպությունների գործունեության 
բարելավմանն ուղղված գործընթացները ենթադրում են, որ կազմակերպությունները հաշվի են առնում 
իրենց առաքելության շրջանակներում դիտարկվող և պետական արժեքներից և գերակա խնդիրներից 
բխող սոցիալ-տնտեսական, հասարակական ու տեխնոլոգիական փոփոխությունները, հանրային շահերի 
և պետական առաջնահերթ կարիքների ու դրանց արդյունավետ բավարարման հնարավորությունները: 
Բարելավման նման մոտեցումը ենթադրում է, որ կազմակերպությունները պետք է շարունակաբար 
կատարելագործեն իրենց ծառայությունները՝ հաշվի առնելով իրենց առանցքային շահակիցների շահերը, 
պահանջներն ու կարիքները:  

Կազմակերպությունների գործունեությունը փոփոխվում է նաև ըստ արտաքին շահակիցների 
տեսակետների, և որոնք ձգտում են մրցակցային առավելություն ունենալ աշխատանքի շուկաներում կամ 
շուկաների տարբեր հատույթներում (Krücken & Meier 2006, Leisyte & Dee 2012): Համաշխարհայնացումը, 
հաղորդակցման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը, նյութատեխնիկական 
հագեցվածության բարելավմանն ուղղված գործողությունների նախաձեռնումը, տնտեսության 
կառուցվածքի վերակազմավորումը, աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման 
հնարավորությունների ստեղծումը, սպառողների/շահակիցների պահանջների և համապատասխան 
ծառայությունների ու արտադրանքի ծավալի մեծացումը, ինչպես նաև արտադրանքի կամ ծառայության 
որակի խնդիրների շեշտադրումը պահանջում են, որ կազմակերպությունները շարունակաբար 
վերանայեն իրենց գործունեությունը և ապահովեն համակարգի կառուցվածքային ու գործառութային 
վերափոխումները՝ հիմնվելով հասարակական պահանջների և սոցիալական գործընկերության դերի 
բարձրացման վրա: Այս առումով կազմակերպությունների գործունեության որոշակի ուղղվածության կամ 
գերակայության զարգացման հիման վրա ինստիտուցիոնալ շարունակական բարեփոխումները 
հնարավոր են իրականացնել նաև շահակիցների ներգրավմամբ: Սակայն դեռևս սակավ են շահակիցների 
(ներառյալ կազմակերպությունների ներքին շահակիցների ներգրավմանն ու նրանց դերակատարության 
բացահայտմանն օժանդակող հստակ մշակված գործիքները և այդ գործիքների արդյունավետությունը 
գնահատող մեխանիզմները (Curaj et al. 2015), թեպետ կառավարման ժամանակակից տեսություններում 
շահակիցների կառավարումը հաճախ է քննարկման առարկա դարձել: Սա հատկապես վերաբերում է 
կազմակերպությունների կառավարման տեսություններին և ուսումնասիրություններին, որոնց 
շրջանակներում շահակիցների կառավարման և ներգրավման հիմնախնդիրները ո՛չ գործառութային, ո՛չ 
համակարգային տեսանկյուններից հանգամանալից և բազմակողմանի քննարկման առարկա չեն դարձել:  

Շահակիցների կառավարմանն առնչվող ուսումնասիրությունները վեր են հանել շահակիցների 
դերակատարության կարևորությունը կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության 
ապահովման և խնդիրների վերհանման գործընթացներում (Burby 2003, Margerum 2002, Bryson 1995, 
Moore 1995, Baumgartner & Jones 1993, Eden & Ackermann 1998):  Կառավարման ժամանակակից 
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տեսություններում և մասնագիտական գրականությունում կազմակերպությունների շահակիցների 
կառավարումը հաճախ է քննության առարկա դառնում (Donaldson & Preston 1995):  

Շահակիցների կառավարման տեսության մեջ շահակից եզրույթն առաջին անգամ առաջադրվել է 
1960 թ. Ստենֆորդի հետազոտական կենտրոնում հետազոտական աշխատանքները ղեկավարող 
տեսաբաններ Հիթի, Ֆրիմենի և Հարիսոնի կողմից: Նրանք կարծում էին, որ ղեկավարները «պետք է 
հասկանան շահակիցների, աշխատակիցների, պարտատերերի/վարկատուների և մատակարարների 
կարիքները, որպեսզի նրանց աջակցությամբ առաջադրված նպատակների իրականացումը հնարավոր 
դարձնեն» (Hitt, Freeman & Harrison 2001: 190): Դոնալդսոնը և Պրեստոնը (Donaldson & Preston 1995) 
շահակիցների կառավարման տեսությունը դիտարկում են նկարագրողական/էմպիրիկ, գործիքային և 
նորմատիվ տեսանկյուններից: Նկարագրողական տեսությունը նկարագրում է կազմակերպությունների 
շահակիցներին և նրանց հետ փոխհարաբերությունները: Գործիքային տեսությունը նկարագրում է 
շահակիցների կառավարումը որպես միջոց կազմակերպության վերջնարդյունքներին հասնելու համար: 
Ըստ այս տեսության՝ այն կազմակերպությունները, որոնք հաշվի են առնում իրենց շահակիցների շահերը, 
պահանջներն ու կարիքները, հաջողությամբ իրականացնում են առաջադրված ռազմավարական 
նպատակները: Նորմատիվ տեսությունն արտացոլում է կազմակերպությունների գործելաոճի բարոյական 
չափանիշները և բացատրում է, թե կազմակերպություններն ինչպես պետք է վերաբերեն իրենց 
շահակիցներին: 
 Շահակիցների կառավարումը վերաբերում է հանրային իրավահարաբերությունների կարգավորման 
և սոցիալական պատասխանատվության համակարգայնության գործընթացներում շահակիցների 
ներգրավման և նրանց դերակատարության ապահովմանը՝ միտված կազմակերպության գործունեության 
շարունակական բարելավմանն ու մրցունակության ապահովմանը, ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական և 
մշակութային համագործակցության ընդլայնմանը: Հետևապես, ռազմավարական կառավարման 
արդյունավետության ապահովման տեսանկյունից կազմակերպությունները պետք է շահակիցների հետ 
հարաբերությունների կառավարման հստակ համակարգ, ընթացակարգեր և մեխանիզմներ գործադրեն, 
որոնք անհրաժեշտ հենք կձևավորեն նրանց շահերի ու կարիքների ուսումնասիրության շրջանակի 
շարունակական ընդլայնման համար: 
 Կազմակերպությունների կառավարման ձևերի և աշխատաշուկայի պահանջների 
փոփոխությունները ստեղծել են շահակիցների հետ հարաբերությունների ճկուն ու արդյունավետ 
կառավարման, հետևաբար և շահակիցների դերակատարության բարձրացման անհրաժեշտություն: 
Շահակիցն այն «անձն է կամ անձանց խումբը, որը պահանջատեր է կազմակերպության ռեսուրսների կամ 
ելքի նկատմամբ կամ կրում է այդ ելքի ազդեցությունը» (Bryson & Alston 2011: 89): Ընդհանուր առմամբ, 
սույն ձեռնարկում առաջարկվում է հետևյալ սահմանումը. շահակիցներն այն անհատներն են, խումբը 
կամ կառույցը, որոնք դրական կամ բացասական կերպով կրում են կազմակերպության գործունեության 
ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցությունը և շահագրգռված են կազմակերպության հաջողություններով ու 
ձեռքբերումներով, կազմակերպության արտադրողականությամբ ու վերջնարդյունքներով, 
կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայությունների արդյունավետությամբ և որակով: 

Շահակիցների արդյունավետ կառավարման համար նպատակահարմար է տարբերակել 
կազմակերպության առաջնային և երկրորդային շահակիցներին: Առաջնային շահակիցներն այն 
անհատները, խմբերը կամ կառույցներն են, որոնք դրական կամ բացասական կերպով կրում են 
կազմակերպության գործողությունների ուղղակի կամ հիմնական ազդեցությունը: Երկրորդային 
շահակիցներն անհատներ, խմբեր կամ կառույցներ են, որոնք դրական կամ բացասական կերպով կրում 
են կազմակերպության գործողությունների անուղղակի ազդեցությունը:  

Շահակիցները ոչ միայն կրում են կազմակերպության գործունեության ու մատուցած 
ծառայությունների ազդեցությունը, այլև որոշակի իրավասություն և հանձնառություն ունեն ազդելու 
որոշումների կայացման գործընթացների վրա՝ առավելագույնս խթանելու կազմակերպության 
գործունեության արդյունավետությունը: Ռազմավարական կառավարման գործընթացի բազմակողմանի 
բարելավումն ապահովելու համար նպատակահարմար է ներառել տարբեր շահակիցների՝ հաշվի առնելով 
նրանց շահերն ու փորձառությունները և ապահովելով կազմակերպությունների կողմից տրամադրված 
տեղեկատվության հավասար հասանելիությունն այդ խմբերին: Այն ռազմավարությունը, որը 
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կազմակերպությունը կիրառում է իր առանցքային շահակիցներից յուրաքանչյուրի հետ 
փոխհարաբերություններ հաստատելու և համագործակցելու համար, պայմանավորված է տվյալ շահակցի 
կարևորության աստիճանով (Jawahar & McLaughlin 2001: 16):  

Անհրաժեշտ է նշել, որ շահակիցների կողմից կազմակերպությանը փոխանցվող տեղեկատվությունն 
իր հերթին կարևոր նշանակություն ունի կազմակերպության գործունեության բարելավմանն ուղղված 
ռազմավարական նպատակների և դրանցից բխող գործողությունների նպատակայնությունը 
հիմնավորելու, դրանց արդյունավետ իրականացումն ապահովելու տեսանկյունից, քանի որ 
բազմակողմանի տեսակետները, գաղափարները, կարողություններն ու հանրային աջակցությունն 
ամրապնդում և հիմնավորում են կազմակերպության ռազմավարական նպատակները, մշակվող 
քաղաքականությունների և գործողությունների իրականացման ընթացքն ու արդյունքները: 
Շահակիցների բազմազան խմբերի ներգրավումը կազմակերպությունների կառավարման և 
գործունեության կազմակերպման ու բարելավման աշխատանքներում հնարավորություն է ընձեռում 
համախմբելու ոլորտի մի շարք մասնագետների ու փորձագետների, շահագրգիռ կողմերի, հնարավոր 
աջակիցների և մի շարք պետական ու իրավական կառույցների, որոնց բազմակողմանի և միահամուռ 
ջանքերի գործադրումը կազմակերպությունների ռազմավարությունների կատարելագործման 
արդյունավետ միջոց է դառնում:  

Ներկայումս շարունակաբար աճող գլոբալ մրցակցային պայմաններում հատկապես կարևորվում են 
առանցքային շահակիցների ներգրավվածությունն ու մասնակցությունը կազմակերպությունների 
որոշումների կայացմանը, որոնք ըստ էության պետք է բխեն նրանց շահերից ու կարիքներից: Այս 
հիմնախնդիրները մատնանշում են այն իրողությունը, որ վերջին տասնամյակներում բարձրացել է 
շահակիցների դերակատարության գիտակցումը՝ առաջացնելով նաև որոշումների կայացման 
մեխանիզմների կատարելագործման և որոշումների կայացման գործընթացներում շահակիցների 
մասնակցության ապահովման անհրաժեշտություն: Այսպիսով, կազմակերպություններից ակնկալվում է 
հաշվետվողականության և թափանցիկության, գործունեության արդյունավետության և որակի 
ապահովման մակարդակի բարձրացում (Jongbloed et al. 2008):  

Հանրային հաշվետվողականության և թափանցիկության շնորհիվ կազմակերպությունը 
հասարակության և այլ շահակիցների հետ համատեղ կարող է ներկազմակերպական քաղաքականության 
իրականացման և ռեսուրսների արդյունավետ բաշխման միջև ներդաշնակություն ապահովել: 
Հաշվետվողականությունը ենթադրում է, որ կազմակերպությունը պատասխանատու է իր շահակիցների 
միջոցով գործունեության արդյունավետության ապահովման և կազմակերպական արդյունավետությունը 
շահակիցներին տեսանելի դարձնելու համար: Հաշվետվողականությունը ներառում է վարչական, 
ֆինանսական և սոցիալական բաղադրիչներ:  

Ընդհանուր առմամբ, հաշվետվողականությունը ներկայումս ընկալվում է և՛ որպես գործիք, և՛ որպես 
նպատակ (Bovens 2006: 7): Ենթադրվում է, որ հաշվետվողականության խնդիր չի առաջանում, երբ երկու 
և ավելի կողմերի միջև առկա է լիակատար փոխվստահություն: Այս պարագայում երկու կողմերն էլ 
շահեկան վիճակում են, քանի որ հաշվետվողականության ապահովման համար հավելյալ անհրաժեշտ 
ռեսուրսներ և կարողություններ չեն գործադրվում (Zucker 1986):  

Ներկայումս կազմակերպությունները շարունակաբար մշակում և կիրառում են 
հաշվետվողականության արդյունավետ մեխանիզմներ, որոնց միջոցով համակցվում են 
կազմակերպությունների ներքին և արտաքին շահակիցների կարիքները, հստակեցվում են ազգային և 
միջազգային կարիքներն ու պահանջները: Արդյունքում մեծանում է շահակիցների թիվը, և ապահովվում 
է շահակիցների բազմազանությունը (Stensaker & Harvey 2011: 12, 19): 
 Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ շահակիցների հետ հարաբերությունների կառավարումը 
սերտորեն փոխկապակցված է կազմակերպության ինստիտուցիոնալ կառավարման բոլոր փուլերի ու 
մակարդակների հետ և ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ազդում է ընթացիկ ու ռազմավարական 
կառավարման արդյունավետության վրա:  
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Շահակիցների կառավարման առանցքային գործառույթներից է շահակիցների քարտեզագրումը, 
այսինքն՝ շահակիցների բացահայտումն ու վերլուծությունը: Շահակիցների քարտեզագրումը կարող է 
օժանդակել կազմակերպությանը՝ հասկանալու և կանխատեսելու կառավարման գործընթացներում իր 
հիմնական դերակատարների՝ ներքին և արտաքին շահակիցների հետաքրքրությունները, կարիքներն ու 
շահերը: Սա պայմանավորված է նաև նրանով, որ ժամանակակից կառավարումը մարդակենտրոն է, 
այսինքն՝ առաջնային և կարևոր դերակատարությունը վերապահված է մարդկանց (նրանց գիտելիքներին, 
հմտություններին, կարողություններին, փորձառությանը և հանձնառությանը), և մրցակցային 
առավելություն ձեռք բերելու գործընթացում շահակիցների կառավարումը կազմակերպությունների 
համար դարձել է ռազմավարական գերակա նշանակություն ունեցող հիմնախնդիր: Մրցակցային 
առավելության ձեռքբերման արդյունքում կազմակերպությունները մի շարք հնարավորություններ են 
ունենում գրավելու շուկայի տարբեր հատույթներ և տրամադրելու որակապես նոր և շարունակաբար 
կատարելագործվող արտադրանք կամ ծառայություններ: Հետևաբար, ժամանակակից 
կազմակերպությունների գործունեությունը պետք է նպատակաուղղված լինի ոչ միայն մեկ, այլ մի քանի 
շուկաների կամ շուկայի թիրախային հատույթների գրավմանն ու կարիքների բավարարմանը: 
Անհրաժեշտ է նաև թիրախավորել շուկաները և առկա ու հնարավոր շուկաները հատույթավորել ըստ 
խմբերի՝ հաշվի առնելով այդ շուկաների պահանջներն ու առանձնահատկությունները:  

Ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային շուկաներում մրցունակ լինելու նկատառումով 
ռազմավարական նշանակություն ունեցող խնդիր է դառնում արտաքին գործոնների վերլուծությունն ու 
սեփական կատարողականի վրա դրանց հնարավոր ազդեցության գնահատումը: Այդ խնդրի 
արդյունավետ լուծումը մեծապես պայմանավորված է առանցքային շահակիցների կարիքների 
վերհանմամբ, վերլուծությամբ և կազմակերպության կատարողականի կայուն բարելավման ուղղությամբ 
վերլուծության արդյունքների ներդրմամբ: 

Շահակիցների վերլուծություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է նախևառաջ բացահայտել 
կազմակերպության շահակիցներին: Շահակիցների վերլուծության արդյունավետությունն էապես 
պայմանավորված է շահակիցների բացահայտման փուլի արդյունավետությամբ (Bryson 2005): Բացի այդ, 
շահակիցների բացահայտման փուլը հնարավորություն է տալիս հստակ տարբերակելու առաջնային և 
երկրորդային շահակիցներին և ըստ անհրաժեշտության ու շահակիցների առաջնահերթության՝ մշակելու 
հատուկ ռազմավարություններ: Միտչելն (Mitchell et al. 1997) առաջարկում է շահակիցների 
դասակարգման դեպքում շեշտադրել շահակիցների կամավոր լինելու փաստը, այսինքն՝ հաշվի առնել այն, 
թե որքանով են շահակիցները հետաքրքրություն ցուցաբերում և որքանով են պատրաստակամ կամավոր 
հիմունքներով մասնակցելու կազմակերպության որոշումների կայացման և գործունեության 
արդյունավետության բարձրացման գործընթացներին: Շահակիցների դասակարգման ձևերի 
արդյունավետությունը պայմանավորված է տվյալ կազմակերպության որդեգրած քաղաքականությամբ, 
շահակիցների ներգրավման որոշակի նպատակներով և գործունեության բնույթով: 

Շահակիցների քարտեզագրման գործընթացը ներառում է նաև շահակիցների վերլուծությունը, որի 
միջոցով հնարավոր է բացահայտել կազմակերպության ներքին և արտաքին շահակիցներին, պարզել, թե 
նրանք ինչպես են գնահատում կազմակերպությունը, ինչպես են ազդում կազմակերպության վրա, ինչ 
պահանջներ են ներկայացնում կազմակերպությանը, և որքանով են դրանք կարևոր (Bryson & Alston 2011: 
89): Շահակիցների քարտեզագրման համար յուրաքանչյուր կազմակերպություն պետք է հաշվի առնի 
շահակիցների մի շարք առանցքային հատկանիշներ, որոնցից են շահակիցների գործունեության ոլորտը, 
հանրային և սոցիալական բարձր ակտիվությունը, մասնագիտական հմտություններն ու փորձառությունն 
այդ ոլորտում, ռազմավարական մտածելակերպը, ռեսուրսների կառավարման կարողություններն ու 
հմտությունները, մասնագիտական էթիկայի և իրավական նորմերի վերաբերյալ տեղեկացվածությունը, 
նորարարական գաղափարներ առաջարկելու կարողությունները և այլն: Բացի այդ, կազմակերպությունը 
պետք է հստակ պատկերացում ունենա, թե ովքեր են իր առանցքային շահակիցները, ինչ չափանիշներով 
են նրանք գնահատում իր գործունեությունը, որքանով է գործունեությունը համապատասխանում այդ 
չափանիշներին, հակառակ դեպքում կազմակերպությունը կարող է գործել այլ ուղղությամբ՝ 
չբավարարելով իրենց առանցքային շահակիցների կարիքները, հետաքրքրությունները ու պահանջները 
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(Rainley 2009): Կազմակերպությունները կարող են ունենալ իրավահարաբերություններ շահակիցների 
տարբեր խմբերի հետ, հետևաբար նաև՝ տարբեր դերակատարներ ու տարբեր չափանիշներ, որոնցով 
չափվում ու գնահատվում է կազմակերպության գործունեության արդյունավետությունը: Շահակիցների 
վերլուծությունը թույլ է տալիս պարզել նրանց կարիքները, նրանց կողմից ընդունված ու սահմանված 
ուղենիշները, դրանք բավարարելու կարողունակությունն ու հնարավորությունները, ինչպես նաև 
շահակիցների որոշակի խմբերի պահանջները բավարարելու և համապատասխան հետադարձ կապ 
տրամադրելու ներկազմակերպական կարողությունները: Շահակիցների խմբերի տարբերակումը 
կազմակերպությանը հնարավորություն է տալիս բազմազանեցնելու և դասակարգելու իր 
գործողություններն ու մոտեցումները՝ շահակիցների յուրաքանչյուր խմբի շահերին, կարիքներին ու 
հետաքրքրություններին համապատասխան (Bryson 2011: 135):  

Կազմակերպությունները ներկայումս պետք է հաշվի առնեն հանրության կարիքները և արժևորեն 
հասարակության ու նրանում գործող թիրախային համայնքների հետ իրենց հարաբերություններն ու 
գործունեությունը (Jongbloed et al. 2008): Կազմակերպությունները պետք է քաջատեղյակ լինեն իրենց 
առանցքային շահակիցների շահերի ու կարիքների մասին և կարևորեն նրանց տեսակետներն իրենց 
գործունեության վերաբերյալ՝ ստացված տեղեկատվությունն ուղղելով դեպի սեփական կատարողականի 
բարելավումը: Բացի այդ, կազմակերպությունները պետք է պարբերաբար կատարեն 
ուսումնասիրություններ համապատասխան օրենսդրական և ենթաօրենսդրական դաշտերի 
կարգավորման, տեղեկատվական և հաղորդակցման համակարգերի, ծառայությունների մատուցման և 
առնչվող այլ բնագավառներում բարեփոխման ենթակա ոլորտների վերաբերյալ՝ բարեփոխման 
աշխատանքները բխեցնելով առանցքային շահակիցների (այդ թվում՝ պետության) շահերից ու 
կարիքներից: Հարկավոր է նաև քննարկել և հատկորոշել, թե յուրաքանչյուր շահակից իր դրական կամ 
բացասական ազդեցությամբ ինչ կարևորություն ունի տվյալ կազմակերպության գործունեության, նրա 
ռազմավարական նպատակների և առաքելությանը հասնելու կարողության, ինչպես նաև հասարակական 
արժեքի ձևավորման գործընթացի համար: Շահակիցների վերլուծության միջոցով կազմակերպությունը 
կարող է որոշել, թե ով պետք է ներգրավված լինի գործընթացում, ինչ ժամանակահատվածով, ինչ 
պայմաններով և նպատակներով: Շահակիցների վերաբերյալ հավելյալ վերլուծություններն անհրաժեշտ 
են լինում հիմնախնդիրների բացահայտման, ռազմավարական ծրագրի մշակման և ռազմավարական 
նպատակների ու խնդիրների սահմանման, ռազմավարական որոշումների ընդունման, ծրագրերի 
մշակման ու վերանայման և գործողությունների իրականացման ժամանակ: Որոշ շահակիցներ, ինչպես 
օրինակ, արհմիությունները կամ կառավարման խորհրդի անդամները, կարող են լինել և՛ որպես ներքին, 
և՛ որպես արտաքին շահակիցներ:  

Հատկանշական է, որ կազմակերպությունների դիրքորոշումներն ու մոտեցումներն իրենց 
շահակիցների ներգրավման, նրանց դերակատարության արժևորման, որոշումների կայացման 
գործընթացներում նրանց ներկայացուցչականության ապահովման, կազմակերպության առանցքային 
գործառույթներում նրանց անմիջական մասնակցության և նմանատիպ մի շարք այլ կենսական 
խնդիրների շուրջ փոփոխության են ենթարկվել: Փոփոխության հիմնական պատճառներից են 
ծառայությունների բազմազանեցումը, շարունակաբար նոր շուկաների կամ շուկայի նոր հատույթների 
գրավման անհրաժեշտության մեծացումը, ազգային շուկայում մրցակցային առավելության ձեռքբերումն 
ու միջազգային ասպարեզում մրցունակ ու կայուն դիրքի ապահովումը, ռազմավարական ավանդական 
կառավարման համակարգերից անցումը ժամանակակից համակարգերի ու նոր մեխանիզմների, 
կազմակերպությունների կազմակերպաիրավական ձևերի փոփոխությունն ու ֆինանսական 
ինքնավարության մեծացումը և այլն: Այս խնդիրների լուծման ժամանակակից միջոցները պահանջում են 
կազմակերպությունների ներքին ու արտաքին շահակիցների (նաև որպես պահանջատերերի) ակտիվ 
մասնակցությունը կազմակերպությունների գործունեության գերակա ոլորտներում իրականացվող 
բարելավումների գործընթացներում: Ուրեմն, բարձրացնելով շահակիցների դերակատարությունը 
կազմակերպությունների կատարողականի շարունակական բարելավման գործընթացներում՝ 
կազմակերպություններն իրենց գործունեությունն ուղղում են նաև իրենց առանցքային շահակիցների 
կարիքների ու պահանջների բավարարմանը՝ մեծացնելով իրենց հանրային պատասխանատվությունը: 
Ստորև ներկայացվում է կազմակերպությունների շահակիցների քարտեզագրումը, որը ցույց է տալիս 
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ժամանակի ընթացքում կազմակերպությունների շահակիցների խմբերի փոփոխության ընդհանուր 
միտումը:  

Դոնալդսոնը և Պրեստոնը (Donaldson & Preston 1995) նշում են, որ օրինական շահեր ունեցող բոլոր 
շահակիցները կամ շահակիցների խմբերը ներգրավվում են կազմակերպության գործունեության 
իրականացման գործընթացների մեջ: Սոցիալական փոխգործակցության նպատակով ներգրավված են 
լինում նաև սոցիալական գործընկերներ, համայնքներ կամ համայնքային խմբեր, բնակչության առանձին 
խմբեր, արհմիություններ, մասնագիտական միություններ ու ընկերակցություններ, հնարավոր 
հաճախորդներ և առհասարակ հանրությունը, որոնց ընդհանուր շահերն ու կարիքները պետք է 
կանխատեսվեն և գնահատվեն:  

Շահակիցների կառավարման տեսության համաձայն՝ կազմակերպությունները 
փոխհարաբերությունների մեջ են մի շարք խմբերի հետ և նրանց շահերը հաշվի առնելու և 
հավասարակշռելու դեպքում կարող են աջակցություն ստանալ այդ խմբերից (Freeman 1984): 
Շահակիցների հետ հարաբերությունների կառավարման տեսության մեջ առանձնացվում են մի քանի 
առանցքային հիմնադրույթներ:  

 Կազմակերպությունը փոխհարաբերության մեջ է մի շարք խմբերի (շահակիցների) հետ, որոնք 
ազդում են կազմակերպության որոշումների վրա կամ կրում են այդ որոշումների ազդեցությունը 
(Freeman 1984): 

 Շահակիցների կառավարման տեսությունը վերաբերում է կազմակերպության և իր շահակիցների 
հարաբերությունների բնույթին, որը հիմնված է կազմակերպության գործունեության, 
վերջնարդյունքների և շահակիցների խմբերի առանձնահատկությունների վրա (Donaldson & 
Preston 1995): 

 Շահակիցների կառավարման տեսության մեջ առանձնապես կարևորվում է կառավարչական 
որոշումների կայացումը (Donaldson & Preston 1995): 

 Օրինական շահեր ունեցող բոլոր շահակիցները ստեղծում են կազմակերպական արժեք, և չկան 
որոշակի շահեր, որոնք գերակշռող են մյուսների նկատմամբ (Clarkson 1995, Donaldson & Preston 
1995):  

Շահակիցների ներգրավումը կազմակերպության որոշումների կայացման գործընթացներում 

Շահակիցների հետ հարաբերությունների և հաղորդակցական կապերի հիմնարար 
գործընթացներից է շահակիցների արդյունավետ կառավարումը: «Պարտադիր չէ, որ շահակիցների հետ 
հարաբերությունների կառավարումը համընկնի յուրաքանչյուր խմբի շահերի հետ (թեև արդյունքում 
այդպես կարող է լինել), սակայն նրանց շահերը բավարար չափով հաշվի առնելն անհրաժեշտ է նրանց 
հետ համագործակցելու համար» (Boatright 2006: 108):  

Շահակիցների կառավարումը խթանում է կազմակերպության ռազմավարական նպատակների 
սահմանումն ու իրականացումը՝ համակարգելով ներքին և արտաքին շահակիցների միջև հետադարձ 
կապը, փոխհամաձայնեցնելով նրանց ակնկալիքներն ու կազմակերպության գործունեությունը, ինչպես 
նաև փոխհամաձայնեցմանն ուղղված գործընթացների կառավարման միջոցով ամրապնդելով 
շարունակական կապը շահակիցների հետ (Post et al. 2002): Կազմակերպությունների ռազմավարական 
կառավարման և որոշումների կայացման գործընթացներում շահակիցների ներգրավումն ու նրանց հետ 
հարաբերությունների կառավարումը պայմանավորված է շահակիցների կենսական դերակատարությամբ 
և կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության վրա նրանց ուղղակի կամ անուղղակի, 
դրական կամ բացասական ազդեցությամբ, ընդ որում՝ պարտադիր չէ, որ շահակիցն ուղղակիորեն 
ներազդի կամ կրի այդ ազդեցությունը (Durham et al. 2014: 12):  

Շահակիցների ներգրավումը կազմակերպության շահակիցների՝ հանրային 
իրավահարաբերություններից բխող կանոնավոր մասնակցությունն է կազմակերպության որոշումների 
կայացմանը, գործունեության գնահատմանն ու բարելավմանը և մրցակցային առավելության 
ձեռքբերմանն ուղղված աշխատանքներին: Շահակիցների ներգրավմամբ նպաստավոր հարթակ է 
ստեղծվում կազմակերպության գործունեության վերահսկելիության գնահատման, 
հաշվետվողականության և թափանցիկության ապահովման համար: Շահակիցների ներգրավման 
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գործընթացն ընդգրկում է շահակիցների ներգրավման նպատակների ու սկզբունքների ձևակերպումը, 
շահակիցների ընտրության չափանիշների ու մեթոդաբանության մշակումը, նախատեսվող 
գործողությունների սահմանումը, շահակիցների խմբերի դասակարգումն ըստ ազդեցության տեսակների 
(քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական և այլն) և ազդեցության ուժգնության, ինչպես նաև 
շահակիցների ներգրավման արդյունավետության գնահատումը:  

Շահակիցների ներգրավումը նպատակաուղղված է նաև կազմակերպության ձեռնարկատիրական 
գործունեության արդյունավետության երկարաժամկետ բարձրացմանը: Ընդհանուր առմամբ, 
կազմակերպության կողմից ձեռք բերված կամ ավելացված արժեքը բաշխվում է կազմակերպության 
տարբեր շահակիցների (oրինակ՝ աշխատակազմի (աշխատավարձի տրամադրում), 
պարտատերերի/վարկատուների (վարկեր և/կամ պարտքեր), կառավարության (հարկեր) և 
սեփականատերերի (շահույթ) միջև: Կազմակերպությունն իր շահակիցների համար որոշակի արժեք 
ներկայացնող արտադրանք ստեղծելիս կամ ծառայություն մատուցելիս հաշվի է առնում վերջիններիս 
բավարարվածության և պահանջների հնարավորինս բարձր մակարդակի ապահովումը, ընդ որում՝ այդ 
մակարդակը պետք է գերազանցի արտադրանքի կամ ծառայության համար վճարվող արժեքի 
մակարդակին: Հետևապես, կազմակերպության շահակիցները կազմում են արտադրանքի կամ 
ծառայությունների սպառողների խումբ (ներառյալ՝ մատակարարները կամ միջնորդները, նվիրատուները, 
հովանավորները և այլն), որոնց համախմբում են միատեսակ շահերը (այս համատեքստում շահերը 
վերաբերում են կազմակերպության վերաբերյալ շահակիցների մոտեցումներին), հետաքրքրություններն 
ու պահանջները, իսկ շահակիցների ներգրավման և հարաբերությունների կառավարման հիմքում պետք 
է լինի նրանց միջև հաճախ տարաբևեռ հարաբերությունների հավասարակշռումը (Grant 2013): Այսպիսով, 
շահակիցների ներգրավումն առհասարակ կազմակերպությունների և տնտեսվարող սուբյեկտների 
համար նույնպես առանցքային է, քանի որ հնարավորություններ են ընձեռնվում բացահայտելու 
կազմակերպության ներուժն ու զարգացնելու կազմակերպական և ազգային կարողությունները՝ շուկայում 
մրցունակ լինելու նպատակով: 

Շահակիցների ներգրավման գործընթացների արդյունավետության և մրցունակության 
ապահովումը պահանջում է երեք հիմնական սկզբունքների պահպանում, որի արդյունքում 
կազմակերպությունը կնվազեցնի ռիսկերը, կապահովի շահակիցների վստահությունն ու կընդլայնի 
հնարավոր ներդրողների ներգրավման մեթոդները: Այս սկզբունքները ներկայացվում են ստորև (Durham 
et al. 2014: 16): 
 Արժանահավատություն: Սա վերաբերում է շահակիցների ներգրավման գործընթացի որակին ու 

նպատակային հիմնավորվածությանը, ինչպես նաև այդ գործընթացում ներգրավված կողմերի 
վստահելիությանը: Շահակիցների ներգրավման գործընթացի արժանահավատության բարձր 
մակարդակն ապահովելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալ հիմնական 
նախապայմանները՝ 

- գործընթացի նպատակների հստակ սահմանում, 
- գործընթացի կառավարման և իրականացման համար պատասխանատու անձանց 

թիրախավորված ընտրություն՝ հնարավորինս խուսափելով հակասական շահեր ունեցող անձանց 
կամ խմբերի ներգրավումից, 

- գործընթացի իրականացման համապատասխան մեթոդաբանության կիրառում, 
- գործընթացի թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահովում, 
- տեղեկատվության տրամադրում և անհրաժեշտ գիտելիքների փոխանցում գործընթացում 

ընդգրկված շահակիցներին՝ ապահովելով նրանց միջև կապերի ամրապնդումն ու վստահությունը: 
 Համապատասխանություն: Սա վերաբերում է շահակիցների ներգրավման գործընթացի 

օգտակարությանը և այդ գործընթացի վերջնարդյունքներին, այսինքն՝ որքանով են այդ 
վերջնարդյունքները փոխկապակցված շահակիցների կարիքներին, և շահակիցների ներգրավման 
գործընթացը որքանով արդյունավետ է արձագանքում և համապատասխանում այդ կարիքներին ու 
փոփոխվող միջավայրի պահանջներին ընդհանրապես: Համապատասխանությունը ենթադրում է նաև 
տարբեր շահակիցների համար ընդհանուր և բոլորի կողմից ըմբռնելի հաղորդակցման մեխանիզմների 
կիրառում, որի շնորհիվ շահակիցների ներգրավման գործընթացն իրականացվում է սահմանված 
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ժամկետներում, և ապահովվում են ակնկալվող վերջնարդյունքները: Համապատասխանության մեկ այլ 
կարևոր բաղադրիչ է դեռևս պլանավորման փուլում առանցքային շահակիցների բացահայտումը, որը 
նպաստում է շահակիցների ներգրավման հետագա գործընթացների կազմակերպմանն ու 
շահակիցների հետ հաղորդակցման արդյունավետ կապերի ամրապնդմանը: 

 Օրինականություն: Սա վերաբերում է շահակիցների ներգրավման գործընթացի անաչառ և 
հավասարակշռված ընտրության գործընթացի իրականացմանը: Այս սկզբունքի պահպանումը 
հատկապես կարևոր է շահակիցների միջև կոնֆլիկտների առաջացման դեպքում: Օրինականության 
հիմնվում է շահակիցների ներգրավման գործընթացի իրականացման պատշաճության և 
փոխհամաձայնեցվածության, ինչպես նաև մեթոդների ճիշտ ընտրության վրա: Բազմազան 
շահակիցներից կազմված հավասարակշռված խմբի ներգրավումն ապահովում է շահակիցների 
ներգրավման գործընթացի օրինականությունը: 

Վերոբերյալ երեք հիմնական սկզբունքների արդյունավետ ապահովումը կազմակերպություններին 
օժանդակում է շուկային ինտեգրմանը և շուկայում կամ շուկայի համապատասխան հատույթում 
մրցակցային առավելության ձեռքբերմանը: Շուկան ավելի հստակ և արդյունավետ է հատկորոշում 
կազմակերպությունների կողմից ստեղծված արժեքներն ու կատարողականը, քան ոչ շուկայական 
մեխանիզմները (պետական կարգավորում և/կամ մոնոպոլիզացիա (մենաշնորհացում): Սա ունի և՛ 
դրական, և՛ բացասական կողմեր: Շուկայի կողմից կազմակերպությունների արժեքների սահմանումն ու 
կատարողականի գնահատումը դրական է այն առումով, որ կազմակերպություններն ավելի 
պահպանողական և խնդիրները ներքին գործունեության շրջանակում փնտրող միավորներ են: 
Մրցակցության որոշակի աստիճան է պահանջվում, որպեսզի կազմակերպություններն ավելի 
արդյունավետ արձագանքեն այն արտաքին շահակիցների կարիքներին ու տեսակետներին, որոնց 
աջակցությունից որոշակիորեն կախվածություն ունեն, ընդ որում այդ կախվածությունը պայմանավորված 
է ոչ միայն այդ շահակիցների կողմից տրամադրվող ռեսուրսներով, այլ նաև նրանց 
նախաձեռնություններով ու հարաբերականորեն ազատ գործողություններով: Սա կարող է որոշ չափով 
խթանել կազմակերպությունների նորարարական գործառույթի ապահովումը կամ իրականացումը: 
Մրցունակությունը խթանում է նաև կազմակերպությունների կողմից ստեղծված արտադրանքի կամ 
մատուցված ծառայությունների որակի ապահովումը, քանի որ առանց դրա կազմակերպությունները 
բարելավման հնարավորություններ չեն ունենա (Brown 2011: 21-22): Հիմնվելով վերոնշյալ հիմնական 
սկզբունքների արժեքայնության համընդհանուր բնույթի վրա՝ նպատակահարմար է, որ 
կազմակերպություններն առավելագույնս պահպանեն դրանք՝ մրցակցային առավելություն ձեռք բերելու 
նպատակով (Durham et al. 2014: 27):  

Շահակիցների ներգրավման գործընթացի հիմնական նպատակներն են՝ 
 վստահություն կառուցել և բարելավել թիրախավորված հարաբերությունները՝ ապահովելով 

կազմակերպության գործունեության հրապարակայնությունն ու հաշվետվողականությունը, 
ինչպես նաև հաստատելով սոցիալական գործընկերության նոր կապեր և ձեռք բերելով 
աջակցության ու ֆինանսավորման նոր աղբյուրներ, 

 մշակել ու սահմանել հեռանկարային նպատակներ, ընդլայնել գործունեության շրջանակն ըստ 
կազմակերպության ռազմավարական գերակա ուղղությունների ու առանցքային ոլորտների՝ 
ամրապնդելով կազմակերպության որդեգրած քաղաքականության և իրական փորձառության 
առկա փոխկապակցվածությունը, 

 իրազեկել հանրությանը և շահակիցների լայն շրջանակին կազմակերպության գործունեության 
մասին՝ տեղեկացնելով այդ գործունեության շարունակական բարելավման և կատարողականի 
գնահատման գործընթացներում ընդգրկվելու հնարավորությունների ու առավելությունների 
մասին, 

 ամրապնդել առանցքային շահակիցների՝ կազմակերպության գործունեությանն առնչվող 
որոշումների կայացման պատասխանատվության հանձնառությունը՝ տեղեկացնելով 
կազմակերպության վերջնարդյունքների մասին, ինչպես նաև ապահովելով այդ 
վերջնարդյունքների համապատասխանությունը ներքին և արտաքին շուկաների պահանջներին 
և հայ հասարակության կենսական շահերին, 
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 ապահովել հավասարակշռված որոշումների կայացման գործընթացները՝ համակողմանի 
քննարկումների կազմակերպման, միջավայրային գործոնների և շուկայի կարիքների ու 
հիմնախնդիրների վերհանման միջոցով՝ նոր գաղափարներ հավաքագրելու և շահակիցների 
կարիքների բավարարման արդյունավետ միջոցներ գտնելու նկատառումով, 

 խթանել մասնակցային որոշումների կայացման թափանցիկությունը՝ ապահովելով 
տեղեկատվության մատչելիությունը և կիրառելով որոշումների կայացման այնպիսի 
քաղաքականություն ու ընթացակարգեր, որոնք միտված են շահակիցների հետ հետադարձ կապի 
հաստատմանն ու երկկողմանիության կայունության ապահովմանը, նրանց կարիքների 
վերհանմանը և պահանջների ուսումնասիրության ու վերլուծության իրականացմանը՝ 
ծառայությունների և գործընթացների որակը բարելավելու նպատակով, 

 հատկորոշել և առաջարկել կազմակերպության մրցակցային առավելության շարունակական 
բազմազանեցմանն ուղղված գաղափարական կառույցներ ու մեխանիզմներ և սահմանել 
կազմակերպության մրցակցային ռազմավարությունը տնտեսության տվյալ ճյուղում կամ ոլորտում՝ 
կայուն եկամուտ ապահովելու նպատակով, 

 մշակել շահակիցների հետ համատեղ ծրագրեր, ինչի արդյունքում առավել տեսանելի կդառնան 
արդյունքները, կկանխատեսվեն առկա և հնարավոր ռիսկերը, ինչպես նաև կնվազեցվեն 
հնարավոր կոնֆլիկտները, 

 հնարավորություն տալ շահակիցներին մասնակցելու կազմակերպության վերջնարդյունքների 
ստեղծմանն ու գործընթացի որակի վերահսկմանը և/կամ օգտվելու այդ արդյունքներից ու 
ծառայություններից, 

 նպաստել կազմակերպության և նրա շահակիցների միջև արդյունավետ հաղորդակցության 
ձևավորմանն ու ամրապնդմանը՝ շարունակաբար ստեղծելով նոր հաղորդակցական կապեր 
և/կամ ամրապնդելով առկա գործընկերային կապերը, 

 կատարելագործել ռիսկերի կառավարման արդյունավետության համակողմանի գնահատման 
համակարգը՝ ճգնաժամային խնդիրները կանխարգելելու և հնարավոր արտաքին ու ներքին 
ռիսկերը (օրինակ՝ առևտրային, ֆինանսական, վարկային, գույքային, ներդրումային և այլ ռիսկեր) 
և կորուստները նվազեցնելու նպատակով, 

 նպաստել կազմակերպական արժեքների հատկորոշմանը, պահպանմանը և բոլոր առանցքային 
շահակիցներին դրանց փոխանցմանը՝ խթանելով կազմակերպական մշակույթի շարունակական 
բարելավումը, 

 մեծացնել կազմակերպության՝ որպես հնարավոր աշխատավայրի գրավչությունը՝ ոլորտի 
լավագույն մասնագետների ներհոսք ապահովելով թափուր հաստիքների համալրման համար, 

 ապահովել ներգրավված շահակիցների մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների 
զարգացումը ռազմավարական կառավարման վերաբերյալ: 

 Կազմակերպության որոշումների կայացման գործընթացներում շահակիցների ներգրավումը 
նպատակաուղղված է կազմակերպության ռազմավարական կառավարման առանցքային 
գործառույթների իրականացմանը: Այդ գործառույթների շրջանակը ձևավորվում է կազմակերպության 
գերակա ոլորտների և ռազմավարական ուղղությունների հիման վրա: Ստորև ներկայացվում են 
կազմակերպության ռազմավարական կառավարման այն առանցքային փոխկապակցված 
գործառույթները, որոնց իրականացման արդյունավետության և կազմակերպության գործունեության 
առանցքային ցուցանիշների բարձրացումը պայմանավորված է շահակիցների պլանավորված 
ներգրավմամբ: 
 Սոցիալական գործառույթ: Կազմակերպությունը դիտարկվում է որպես սոցիալական ու բարոյական 

արժեքներ ստեղծող կառույց, որն ապահովում է իր սոցիալ-տնտեսական գործունեության 
ազդեցությունը, հավասարակշռում է հասարակության և շահակիցների տարբեր շահերի բախումը և 
նպաստում է հանրային և այլ կարիքների բավարարմանը: Շահակիցների ներգրավվածությունը 
հնարավորություն է տալիս կազմակերպությանն ապահովելու շահակիցների ընդգրկվածությունն ու 
ամրապնդելու սոցիալական փոխգործակցությունը՝ կազմակերպության գործունեության 
արդյունավետությունը բարձրացնելու, որակի ապահովման գործընթացները բարելավելու, ինչպես նաև 
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արդյունավետ տնտեսվարող սուբյեկտի կերպար (իմիջ) ձևավորելու ու զարգացնելու նպատակով: Այս 
գործառույթի իրականացումը թույլ է տալիս տեղեկացնելու բոլոր շահակիցներին կազմակերպության 
կազմակերպական մշակույթի մաս կազմող արժեքների ու համոզմունքների, ավանդույթների, 
վարքագծի նորմերի ու ուղենիշային սկզբունքների մասին՝ նպաստելով կազմակերպության ներքին և 
արտաքին շահակիցների շրջանում համընդհանուր պատկերացումների ձևավորմանը, հետադարձ 
կապի շարունակական ապահովմանը և այլն:  

 Կարգավորող գործառույթ: Շահակիցների ներգրավումը հնարավորություն է տալիս 
ամբողջականացնելու, կարգավորելու և հավասարակշռելու կազմակերպության նպատակների 
իրականացման աստիճանն ու վերջնարդյունքները և ռեսուրսների բաշխումը: Կարգավորող 
գործառույթը միտված է կազմակերպության վարչակազմակերպական, ֆինանսական, 
տեխնոլոգիական և սոցիալ-մշակութային գործընթացների գործառնության ամբողջականացմանը, այդ 
գործընթացների արդյունավետության գնահատմանը, կազմակերպության կառավարման 
արդյունավետության վրա ազդող արտաքին միջավայրի գործոնների վերհանմանն ու քննարկմանը և 
ռիսկերի արդյունավետ կառավարմանը: Շահակիցների տարբեր խմբերի ներգրավումը 
կազմակերպության որոշումների կայացման գործընթացներում խթանում է կազմակերպության 
կատարողականի արդյունավետության բարձրացումը և անհրաժեշտ հիմք է ստեղծում 
արտադրողականության աճի համար՝ նպաստելով հասարակության մտավոր ներուժի և աշխատուժի 
վերարտադրմանն ու զարգացմանը, ներգրավված կապիտալի ու ռեսուրսների արդյունավետ 
օգտագործմանը, մրցունակության ապահովմանը, արտադրանքի ու ծառայությունների որակի ու 
իրացման ցուցանիշների հավասարակշռմանը, ինչպես նաև ընդհանուր արժեքների և 
արժեհամակարգի, նորմերի և պատկերացումների շուրջ բոլոր շահակիցների ավելի մեծ 
համախմբվածությանը: 

 Ռազմավարական պլանավորման գործառույթ: Կազմակերպությունն ամբողջականացնում և 
համադրում (սինթեզում) է գործունեության գերակայությունների այն շրջանակը, որը ենթակա է 
պլանավորման: Այդ գերակայությունների շրջանակում պլանավորվում և սահմանվում են 
կազմակերպության առաքելությունից բխող ռազմավարական նպատակներն ու խնդիրները, որոնք 
ամրագրվում են պլանավորման փաստաթղթում՝ կազմակերպության ռազմավարական ծրագրում: 
Ռազմավարական պլանավորման գործառույթի իրականացման մեջ շահակիցների ներգրավումը 
ենթադրում է միջավայրային գործոնների կանխատեսում, միջնաժամկետ և հեռանկարային 
զարգացման ծրագրերի և գերակա ուղղությունների մշակում, ռազմավարական նպատակների 
սահմանման համար այլընտրանքային հնարավորությունների գնահատում, ռեսուրսների 
պլանավորում և բաշխում՝ միտված կազմակերպության կանոնադրական և ֆինանսական 
գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը. 

 Ֆինանսական պլանավորման գործառույթ: Ֆինանսական պլանավորման գործառույթը ենթադրում 
է կազմակերպության ռազմավարական նպատակների իրականացման համար անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցների պլանավորում ու բաշխում և ներառում է կազմակերպության արտադրական, 
ներդրումային և ֆինանսական գործունեության ապահովումը ֆինանսական ռեսուրսներով, 
ֆինանսական ծավալների և ներդրումների ծավալների որոշումը, ֆինանսական հոսքերի 
հատկորոշումը և ֆինանսական աղբյուրների գոյացումն ու բազմազանեցումը, առևտրային բանկերի և 
այլ տնտեսվարող սուբյեկտների հետ իրաչափ ֆինանսական փոխհարաբերությունների հաստատումը, 
կազմակերպության ֆինանսական վիճակի, վճարունակության ու վարկունակության նկատմամբ 
հսկողության սահմանումը, ինչպես նաև բաժնետերերի, շահակիցների և այլ ներդրողների շահերի 
պաշտպանությունը: Ֆինանսական պլանավորման այս հիմնաբաղադրիչների արդյունավետության 
ապահովման նպատակով շահակիցների ներգրավումը հնարավորություն է տալիս 
կազմակերպությանն առավել թիրախավորված կերպով իրականացնելու արտադրական, 
ներդրումային, մարքեթինգային, գիտահետազոտական գործունեություն և իրաչափորեն լուծելու 
սոցիալ-տնտեսական բնույթի հարցեր: Այդ նպատակով պլանավորվում են արտադրանքի 
արտադրության և իրացման ինքնարժեքը, ֆինանսական հոսքերը, շահույթի ծավալը և ներդրումներից 
ակնկալվող եկամտաբերությունը: Կազմակերպությունն իր ռազմավարական ֆինանսական պլանը 
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(նախահաշիվ և հաստատված բյուջե) մշակում է ելնելով տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության 
զարգացման շահերից, սակայն հաշվի է առնվում նաև երկրում իրականացվող պետական 
ֆինանսական քաղաքականությունը (ֆինանսաբանկային, դրամավարկային, հարկային, մաքսային և 
այլ գործընթացներ): Ֆինանսական պլանավորման գործառույթը ներառում է նաև թիրախավորված 
միջոցառումների իրականացում՝ հանրության շրջանում ֆինանսական աղբյուրների հայթայթման և 
համագործակցության հնարավորությունների մասին իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնելու 
նպատակով: 

 Ռեսուրսների բաշխման գործառույթ: Ռազմավարական նպատակների սահմանումը և մրցակցային 
գործոնների առաջնահերթությունների որոշումն ուղղված են հիմնական միջոցների և ռեսուրսների 
օգտագործման նպատակների և տարողունակության հստակեցմանը, նյութական և ոչ նյութական 
ռեսուրսների (օրինակ՝ բյուջետային և այլ աղբյուրներից ստացվող միջոցների) բաշխման իրաչափ 
համամասնության պահպանմանն ու հիմնավորվածության բարձրացմանը, կազմակերպական 
կառուցվածքի և կատարողականի բարելավմանը, ինչպես նաև լրացուցիչ միջոցների ձևավորման 
մեխանիզմների մշակմանն ու ներդրումային ռեսուրսների միջոլորտային և միջգիտակարգային 
բաշխմանը: Ռեսուրսների բաշխման արդյունավետությունը պայմանավորված է հատկապես այն 
մեթոդներով ու ձևերով, որոնք կիրառվում են նյութական (ներառյալ ֆինանսական, աշխատանքային, 
տեխնոլոգիական և այլն) և ոչ նյութական (ներառյալ մարդկային) ռեսուրսների պլանավորման ու 
բաշխման համար: Նախքան համակարգային մոտեցման կիրառումը անհրաժեշտ է վերլուծության 
ենթարկել հիմնախնդիրները և թիրախավորել այդ հիմնախնդիրներով զբաղվող կառուցվածքային 
միավորներն ու դրանց գործառույթները՝ ապահովելով վերարտադրվող և սահմանափակ ռեսուրսների 
արդյունավետ օգտագործումը: 

 Պահանջարկի ձևավորման գործառույթ: Այս գործառույթը շաղկապում է աշխատանքի շուկայում 
առկա հիմնական պահանջարկը կազմակերպության կողմից տրամադրվող ծառայությունների ու 
արտադրանքի առաջարկի հետ, կարգավորում է առաջարկի և պահանջարկի հարաբերակցությունն ու 
որոշակի համամասնություն է սահմանում դրանց միջև: Շահակիցների ներգրավումը խթանում է այս 
գործառույթի արդյունավետ իրականացումը և հնարավորություն է տալիս նախանշելու ածանցյալ 
պահանջարկն ու առևտրատնտեսական մի շարք գործոններ, որոնք որոշում են մրցակից շուկայում 
արտադրանքի իրացման առանձնահատկություններն ու ծառայությունների մատուցման պայմանները 
և ներառում են գնային քաղաքականությունը, մրցակցության սրությունը, տվյալ 
ապրանքի/ծառայության առաջարկ-պահանջարկ հարաբերակցությունը, ընթացիկ և ապագա 
եկամտաբերությունը, ազգային ու տարածաշրջանային շուկաների առանձնահատկությունները, 
գործունեության աշխարհագրական շրջանակը, ներկայացվող ծառայությունը, գովազդը, 
կազմակերպության համբավը և այլն: 

 Վերահսկման գործառույթ: Շահակիցների ներգրավվածության արդյունավետությունն էական 
նշանակություն ունի կազմակերպության համակողմանի գործունեության ու որոշումների կայացման 
գործընթացների նկատմամբ հանրային վերահսկելիության (արտաքին շահակիցների կողմից) 
մասնակցային մեխանիզմների գործադրման, ինչպես նաև կազմակերպության մրցակցային կայուն 
պայմանների ստեղծման համար: Վերահսկողության օբյեկտը կազմակերպությունն է, որի 
գործունեության շրջանակում վերահսկվում են կազմակերպության ընթացիկ գործընթացները և 
առանձին տարրերը (մասնաճյուղեր, կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, ընտրված 
աշխատակիցներ): Կազմակերպության գործունեության կայուն զարգացմանն ուղղված 
վերահսկողությունն իրականացվում է վերահսկվող օբյեկտի հիմնատարրերը (օրինակ՝ ներքին 
կարգապահական կանոնների պահպանում, ֆինանսական գործընթացներ, թիրախային 
ցուցանիշների բարելավում և այլն) ստուգելու և գնահատելու միջոցով: Վերահսկման գործառույթի 
իրականացումը ներառում է մասնագիտական գործառույթների ու գործառնությունների 
իրականացման դիտարկման և ստուգման գործընթացներ՝ միտված կազմակերպության կողմից ձեռք 
բերված արդյունքների և սահմանված նպատակների միջև համապատասխանության վերահսկմանն ու 
հիմնախնդիրների արդյունավետ լուծմանը: 
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 Կատարողականի գնահատման գործառույթ: Կազմակերպության կատարողականի գնահատումը 
ենթադրում է, որ կազմակերպությունն իր գործունեության առանցքային ոլորտների որակական և 
քանակական գնահատման ու որոշումների կայացման գործընթացներում ապահովում է ներքին և 
արտաքին շահակիցների ներգրավվածությունը՝ հաշվի առնելով նրանց շահերն ու կարիքները: 
Շահակիցների ներգրավվածությունն էական նշանակություն ունի այնպիսի գործընթացների համար, 
ինչպիսիք են ռազմավարական նպատակների ու խնդիրների իրականացման մակարդակի և 
կառավարչական գործընթացների գնահատումը, գործունեության արդյունքների ու ձեռքբերումների 
գնահատումը և դրանց հիման վրա բարելավման պլանի մշակումը, իր գործունեության ուժեղ ու թույլ 
կողմերի գնահատումն ու վերլուծությունը, ներքին և արտաքին գործոնների ազդեցության գնահատումը 
կազմակերպության կատարողականի արդյունավետության և նրա արտադրողականության վրա, 
բարելավման հնարավորությունների ստեղծումը և այդ բոլոր գործողությունների միջոցով 
գործունեության արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների շարունակական բարելավումը: 
Կատարողականի գնահատման գործառույթը ներառում է նաև կազմակերպության մարդկային 
ռեսուրսների կատարողականի գնահատման, մասնագիտական ներուժի ու կարողությունների 
շարունակական զարգացման համակարգային մոտեցումների կիրառումը՝ հաշվի առնելով 
կազմակերպության աշխատակազմի՝ որպես ներքին առանցքային շահակիցների արդյունավետ 
գործունեության կարևորությունը կազմակերպության բարելավման և մրցունակության ապահովման 
խնդրում: Կատարողականի գնահատման գործառույթի արդյունավետությունն ապահովելու 
նկատառումով կազմակերպությունը պետք է մի կողմից կատարողականի գնահատման արդյունքում 
վեր հանված ձեռքբերումները դարձնի ելակետային ուղենիշներ մրցակցային առավելության 
ապահովման տեսանկյունից, մյուս կողմից շեշտադրի այն գործընթացների բարելավումը, որոնք որոշիչ 
են կազմակերպության շահակիցների շահերի պաշտպանության և կարիքների բավարարման համար:  

 Որակի կառավարման գործառույթ: Շահակիցների տարբեր խմբերի ներգրավումը 
կազմակերպության որակի կառավարման գործընթացներում ապահովում է մասնակցային 
որոշումների կայացումն ու ընդունվող որոշումների իրականացման հետևողական հսկողությունը, 
ինչպես նաև կազմակերպության գործունեության հաշվետվողականության մեխանիզմների ու 
ընթացակարգերի գործարկումը: Կազմակերպության որակի կառավարման գործառույթի միջոցով 
շահակիցները հնարավորություն են ունենում ընդլայնված մասնակցություն ցուցաբերելու 
կազմակերպության գործունեության որակի ապահովման քաղաքականության ու մեխանիզմների 
մշակմանը, որակի մշակույթի ձևավորմանն ու դրա ապահովմանն ուղղված որակի ներքին 
համակարգի ստեղծմանը և գործառնության նորմավորմանը, որակի կառավարման 
արդյունավետության ցուցանիշների սահմանմանն ու բարելավմանը՝ ապահովելով արդյունքների 
պլանավորման, իրականացման, գնահատման (մշտադիտարկման/մոնիթորինգի) և բարելավման 
(ՊԻԳԲ9) շրջափուլի իրականացումը: 

 Նորարարական (ինովացիոն) գործառույթ: Շահակիցների ներգրավումը հնարավորություն է տալիս 
նախաձեռնելու սոցիալ-տնտեսական նշանակություն ունեցող նորարարություններ, ինչպես նաև 
առաջադրելու և կենսագործելու նոր գաղափարներ՝ ապահովելով մասնավոր հատվածի և 
գիտահետազոտական ու փորձարարանախագծային աշխատանքներով զբաղվող խմբերի ակտիվ 
փոխգործակցությունը, ինչպես նաև կրթագիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 
հիմնարար և կարևորագույն նշանակություն ունեցող հետազոտությունների իրականացումը: Այս 
գործառույթը կարող է խթանել գիտության, տնտեսության և հասարակության առաջընթացն 
ապահովող կատարելագործված տեխնոլոգիական հենքի, ծառայությունների կամ արտադրանքի 
ստեղծմանն ուղղված գործունեությունն ու մրցակցային առավելության նոր մեխանիզմների մշակումն 
ու կիրառումը՝ հաշվի առնելով տնտեսվարող սուբյեկտների տնտեսության ազատության, 
կառավարչական որոշումների արդյունավետության գնահատման և չափելիության մակարդակները:  

 Ներդրումների ապահովման գործառույթ: Շահակիցների ներգրավվածության շրջանակի 
ընդլայնումը և կազմակերպության գերակա ոլորտներում գործունեության վերաբերյալ 

                                                            
9 ՊԻԳԲ հապավումն անգլերեն PDCA հապավումի համարժեքն է: PDCA շրջափուլը, որը նաև կոչվում է Դեմինգի շրջափուլ, 
բաղկացած է պլանավորել (Plan), իրականացնել (Do), գնահատել/ստուգել (Check) և բարելավել (Act) բառերի սկզբնատառերից: 
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հասարակության լայն շերտերին տեղեկատվության տրամադրումը, ինչպես նաև այդ գործընթացների 
թափանցիկության ապահովումը կարող են ներդրումների խրախուսման պայմաններ ստեղծել՝ գրավիչ 
դառնալով ներդրողների (մասնավոր, պետական, օտարերկրյա) համար: Շահակիցների ներգրավման 
միջոցով կարելի է հավաքագրել և փոխանցել արժանահավատ տեղեկատվություն կազմակերպության 
եկամտաբերության, մրցակցային առավելության և ռիսկայնության մակարդակի (ոչ ռիսկային, 
ռիսկային, բարձր ռիսկային) վերաբերյալ՝ ճշգրիտ գնահատելու ներդրումների ռիսկերը և 
համամասնորեն բաշխելու ռիսկերի գնահատման գործառույթը կազմակերպության և շահակիցների 
միջև: Ներդրումների ապահովման նպատակով շահակիցների ներգրավումը կարող է նպաստել 
վարկառության շուկայում կայունության ապահովմանը, բարենպաստ ներդրումային միջավայրի 
ստեղծմանն ու կազմակերպության ֆինանսական ինքնավարության ցուցանիշների բարձրացմանը: 
Շահակիցների կողմից ներդրումների գործառույթի արդյունավետ իրականացումը կարող է դրական 
ազդեցություն ունենալ կազմակերպության ֆինանսական համակարգի և ցուցանիշների վրա՝ 
նպաստելով կազմակերպության անձեռնմխելի ֆոնդերի և ներդրումային կապիտալի աղբյուրների 
կայունացմանն ու բազմազանեցմանը: 

 Շահակիցների ներգրավումը կարող է մի շարք հնարավորություններ ընձեռել 
կազմակերպություններին, մասնավորապես՝ 

 վստահության կառուցում. շահակիցների ներգրավվածության գործընթացի իրականացումը կարող 
է բարելավել կազմակերպությունների և նրանց շահակիցների փոխհարաբերությունները՝ 
ամրապնդելով և ընդլայնելով արդյունավետ համագործակցությունը, բարձրացնելով 
կազմակերպությունների հեղինակությունը, նվազեցնելով հնարավոր խնդիրների առաջացումը և 
բարձրացնելով վստահության աստիճանը կազմակերպության նկատմամբ, 

 ռիսկերի կառավարում. շահակիցների հետ համագործակցության շրջանակներում 
կազմակերպությունները կարող են բացահայտել ու հավաքագրել այնպիսի տեղեկատվություն, որն 
օգտակար կլինի կազմակերպությունների հետագա որոշումների կայացման, գործունեության 
կայունացմանն ու շարունակական բարելավմանը սպառնացող գործառութային ռիսկերի 
նվազեցման, դրանց վրա ազդող արտաքին գործոնների ու պատճառների վերհանման, ինչպես 
նաև դրանց արդյունավետ կառավարման (ներառյալ վերլուծության, գնահատման և 
կանխարգելման) համար: Ռիսկերի վերլուծությունը կարող է փոխակերպել ռազմավարական 
(երկարաժամկետ և միջնաժամկետ) և գործառնական (կարճաժամկետ) նպատակներն ու 
գործողությունները, 

 համբավի բարելավում. շահակիցներին ներգրավելու արդյունքում կազմակերպությունները կարող 
են հասարակական ընկալումների և դրական կարծիքի ձևավորման, տնտեսվարող սուբյեկտի 
կերպարի (իմիջի) վրա ազդող տեղեկատվության և տարածված պատկերացումների 
կարգավորման, ինչպես նաև սեփական համբավի բարելավման ուղղությամբ 
համագործակցության առավել լայն հնարավորություններ ձեռք բերել, քանի որ շահակիցների 
ներգրավման միջոցով ավելի տեսանելի են դարձնում իրենց գործունեությունը և բարձրացնում են 
իրենց կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ հանրային իրազեկվածությունը, 

 կատարողականի արդյունավետության բարձրացում. շահակիցների ներգրավման միջոցով 
կազմակերպությունները կարող են բացահայտել և գնահատել իրենց գործունեության այն 
ոլորտներն ու կառավարչական գործընթացները, որոնք առավել բարելավման կարիք ունեն: Սա 
իր հերթին կառավարման բոլոր մակարդակներում բարձրացնում է կազմակերպությունների 
կառավարչական, ֆինանսական, առևտրային և սոցիալ-մշակութային գործունեության 
արդյունավետությունը, 

 ռազմավարական հնարավորությունների ստեղծում. շահակիցների ներգրավումը 
կազմակերպություններին հնարավորություն է տալիս բացահայտել և/կամ մուտք գործել նոր 
շուկաներ կամ շուկայի նոր հատույթներ՝ նպաստելով ներգրավված կապիտալի ու սեփական 
ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմանը և ընձեռելով ռազմավարության իրականացման նոր, 
առավել արդյունավետ ուղիներ, 
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 համագործակցության ընդլայնում. շահակիցների հետ համագործակցությունը համայնքային, 
մարզային, ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակներում գործընկերության 
նոր տիրույթ և ռեսուրսների նոր խումբ է ստեղծում կամ ռեսուրսները բաշխում է գործունեության 
տարբեր ուղղությունների միջև, որի արդյունքում կազմակերպություններն ապահովում են 
ընդհանուր նպատակների արդյունավետ իրականացումը: 

Շահակիցների ներգրավումը և հանրության ներկայացուցիչների մասնակցությունը 
կազմակերպությունների որոշումների կայացման գործընթացներին մի շարք հնարավորություններ է 
ընձեռում, մասնավորապես՝ 

 որոշումների կայացման մասնակցային մոդելի գործարկում (оրինակ՝ հանրության 
ներկայացուցիչներին գիտելիքների ձեռքբերման հնարավորության ընձեռում՝ գիտակցված 
ընտրություն կատարելու նպատակով), 

 որոշումների կայացման գործընթացների թափանցիկության ապահովում, 
 համայնքի ներկայացուցիչների և այլ շահակիցների լիազորում ու նրանց աջակցում, 
 որոշում կայացնողների և շահակիցների խմբերի միջև հնարավոր կոնֆլիկտների նվազեցում: 

Շահակիցների ներգրավման արդյունավետությունն ապահովվում է նաև կազմակերպության 
կառավարման խորհրդի կամ հոգաբարձուների խորհրդի գործունեության միջոցով, քանի որ վերջիններս 
են կարգավորում կազմակերպության ներքին և արտաքին շահակիցների ներգրավման 
համամասնությունը՝ նրանց ուղղակի մասնակից դարձնելով կազմակերպության որոշումների կայացման 
գործընթացներին: Նմանատիպ խորհուրդների նպատակներից է ստեղծել կազմակերպության՝ որպես 
սոցիալական ինստիտուտի գործունեության արդյունավետության ու արտադրողականության 
բարձրացման և կատարելագործման համար հնարավորություններ, որոշումների կայացման բարենպաստ 
պայմաններ ու մեխանիզմներ ապահովող գործառույթներ:  

Խորհուրդը հատկորոշում է և սահմանում կազմակերպության գործունեության գերակա 
ուղղությունները, հաստատում է կազմակերպության ռազմավարական ծրագիրը (ներառյալ տեսլականը, 
առաքելությունը, ռազմավարական նպատակներն ու խնդիրները, կատարողականի գնահատման 
ցուցանիշներն ու ցուցիչները), ապահովում է կազմակերպության գործառույթների իրականացման համար 
անհրաժեշտ ռեսուրսները և սահմանում է կազմակերպության արժեքներն ու ուղենիշները՝ նպաստելով 
շահակիցների կողմից կազմակերպության գործառույթների և գործունեության ճիշտ ընկալմանը: 
Խորհուրդը քննարկում և գնահատում է կազմակերպության գործունեության արդյունավետությունը, 
ռազմավարության իրականացումն ու ընդհանուր զարգացումը, նշանակում և ազատում է գործադիր 
մարմնի ղեկավարին, ձևավորում է կոլեգիալ գործադիր մարմին (նախատեսված լինելու դեպքում), ինչպես 
նաև ընտրում և նշանակում է դրա անդամներին: 

 Խորհրդի բոլոր անդամները պետք է գործեն ի նպաստ կազմակերպության և համաձայն իրենց 
կանոնադրական լիազորությունների ու պարտականությունների, որոնց արդյունավետ իրականացումը 
պահանջում է ժամանակի կառավարում և հանձնառության գիտակցում: Խորհրդի կազմը պետք է 
կազմակերպության արդյունավետ կառավարման, անհրաժեշտ այլակարծության, կառուցողական 
քննարկումների, օպերատիվ և իրաչափ որոշումների կայացման հնարավորություն ընձեռի, ինչպես նաև 
ապահովի խորհրդին կից կամ նրա ենթակայության տակ գտնվող մարմինների կամ հանձնաժողովների 
արդյունավետ աշխատանքների իրականացումը: 

Շահակիցների ներգրավման արդյունավետությունը որոշիչ է կազմակերպության որոշումների 
կայացման գործընթացների և ռազմավարական նպատակների արդյունավետ իրականացման և 
գնահատման համար, և այն դրսևորվում է կազմակերպության գործունեության և ռազմավարական 
նպատակների իրականացման ցանկալի ազդեցության ցուցանիշներով: Ներկայացվող մոդելի 
(Գծապատկեր 6) փոխկապակցված բաղադրիչները բխում են կազմակերպության ռազմավարական 
նպատակներից ու խնդիրներից: Մոդելը կիրառելի է նաև կազմակերպությունների ռազմավարական 
նպատակների իրականացման արդյունքների գնահատման համար: 
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Կազմակերպության մուտքերը (Inputs) ներառում են անհրաժեշտ այն պետական կամ մասնավոր 
կապիտալը, կատարված ներդրումներն ու միջոցները, որոնք կազմակերպությունն օգտագործում է իր 
տնտեսական ու կանոնադրական գործունեությունը կազմակերպելու և իրականացնելու համար: 
Մուտքերի միջոցով կազմակերպությունը ստեղծում և ապահովում է իր ելքերի ու վերջնարդյունքների 
համախումբը, որը միտված է սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների բարելավմանը: Այդ մուտքերը 
հիմնականում ներառում են սեփականության ձևերը (հանրային սեփականություն, անհատական 
սեփականության, կոլեկտիվ սեփականություն), պետական կամ մասնավոր գույքն ու միջոցները, 
ռեսուրսները (մարդկային, ֆինանսական, նյութատեխնիկական), կապիտալը (կանոնադրական 10 , 
մարդկային, մտավոր, ֆիզիկական, գիտելիքի) և տեղեկատվական համակարգերը:  

Կազմակերպության գործունեությունը (Activities) ներառում է այն բոլոր հիմնական 
գործողություններն ու գործառնությունները, որոնք բխում են կազմակերպության գերակայություններից, 
ռազմավարական ծրագրից, ռազմավարական նպատակներից և դրանից բխող քաղաքականությունից, 
ընթացակարգերից և հիմնական գործընթացներից: Կազմակերպության գործընթացների և 
գործողությունների իրականացումը նպատակաուղղված է կազմակերպության ակնկալվող ելքերի ու 
վերջնարդյունքների ձեռքբերմանը, իսկ գործունեության արդյունքում առաջացող ազատ ֆինանսական 
միջոցների հոսքերը և ընթացքում առաջացած շահույթն ուղղվում են կազմակերպության 
կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակների իրականացմանը:  

Կազմակերպության գործունեության ելքերը (Outputs) ներառում են այն բոլոր տնտեսական և ոչ 
տնտեսական արժեքները, որոնք կազմակերպությունները ստեղծում, արտադրում և տրամադրում են 
որպես արտադրանք, ապրանք կամ ծառայություն: Ելքերը կազմակերպության գործունեության այն 
հիմնական արդյունքներն են, որոնք ունեն կարճաժամկետ ազդեցություն: Կազմակերպության 
գործունեության հիմնական արդյունքներն են արտադրանքը, ծառայությունները, արտադրողականության 
ցուցանիշները, գործունեության արդյունավետության ցուցանիշները (ԳԱՑ-եր), շահակիցների 
բավարարվածության մակարդակը, ենթակառուցվածքային կարողությունների բարելավման 
ցուցանիշները և այլն: 

Կարճաժամկետ արդյունքների համախումբը պայմանավորում է կազմակերպության 
վերջնարդյունքները (Outcomes): Սրանք կազմակերպության գործունեության այն հիմնարար 
արդյունքներն են, որոնք ունեն միջնաժամկետ ազդեցություն և սերտորեն փոխկապակցված են 
կազմակերպությունների ռազմավարական նպատակների ու խնդիրների հետ: Վերջնարդյունքները 
կազմակերպությունների գործունեության ցանկալի դրական արդյունքներն են, որոնցից են, օրինակ, 
շուկայի հատույթի ընդլայնումը, նորարարության ցուցանիշները, գործունեության արդյունավետության 
ցուցանիշները, հրապարակայնության և հաշվետվողականության ապահովումը, կազմակերպություն-
հասարակություն գործընկերության ընդլայնումը, կազմակերպության ներգործունության ապահովումը և 
այլն: 

Կազմակերպության ազդեցությունը (Impact) կարճաժամկետ և միջնաժամկետ արդյունքների 
ներգործության հետևանքն է, որը երկարաժամկետ բնույթ ունի և կարող է հասարակությունում սոցիալ-
տնտեսական փոփոխություններ առաջացնել: Ազդեցությունը կարող է արտացոլվել կազմակերպության 
կողմից ձեռք բերված հեռահար վերջնարդյունքների ելքային ցուցանիշներում: Կազմակերպությունների 
գործունեության համատեքստում ազդեցության օրինակներից են, սոցիալ-տնտեսական առաջընթացը, 
սոցիալական պատասխանատվության ընդլայնումը, նորարարական տնտեսության ձևավորումն ու 
ազգային ինովացիոն համակարգի վրա ազդեցությունը, բնակչության զբաղվածության բարելավումը, 
երկրի մարդկային ներուժի կարիքների ու հասարակության անդամների պահանջմունքների 
բավարարումը, սոցիալական ոլորտի և միջավայրի պաշտպանությունը, ներդրումային միջավայրի 
ստեղծումը և հասարակական նշանակություն ունեցող այլ երևույթներ:  
 

                                                            
10 Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալը ձևավորվում է հիմնադիրների կողմից կազմակերպությունում կատարված 
ներդրումներից (բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, փայերի տեսքով), որն ամրագրված է հիմնադիր փաստաթղթերում և հավասար 
է կազմակերպության կողմից թողարկված բոլոր տեսակի բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) անվանական արժեքների 
գումարին: 
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Շահակիցների ներգրավման մեթոդաբանություն 
 

Շահակիցների ներգրավումն իրականացվում է տարբեր մեթոդներով ու ձևերով՝ պայմանավորված 
նրանով, թե տվյալ ժամանակահատվածում կազմակերպությունը ռազմավարական ինչ նպատակ է 
սահմանել կամ ինչ նպատակ է հետապնդում: Օրինակ՝ կազմակերպությունը կարող է շահակիցների 
որոշակի խմբի պարզապես հրավիրել քննարկման կամ նախատեսել հանդիպումներ՝ մի շարք խորքային 
խնդիրների համար արդյունավետ լուծումներ առաջադրելու կամ շահակիցների տեսակետներին 
ծանոթանալու համար: Նման հանդիպումներն ու քննարկումները հնարավոր են դարձնում 
կազմակերպության ակնկալվող վերջնարդյունքների սահմանումը փոխադարձ համաձայնությամբ 
(Dearlove 1997): 

Շահակիցների կառավարման և մասնավորապես շահակիցների ներգրավման ու քարտեզագրման 
գործընթացների արդյունավետությունը մեծապես պայմանավորված է կիրառվող մեթոդներով և 
գործիքակազմերով: Վերջիններիս ընտրությունը սովորաբար կատարվում է շահակիցների ներգրավման 
գործընթացի պլանավորման և մշակման փուլերում՝ որոշումների կայացման ողջ գործընթացների 
արդյունավետությունն ապահովելու համար:  

Շահակիցների միջև հանձնառության և պատասխանատվությունների, լիազորությունների ու դերերի 
արդյունավետ բաշխման շնորհիվ կազմակերպությունները հնարավորինս նվազեցնում են շահակիցների 
շահերի բախման ռիսկերը, ինչպես նաև խթանում են սահմանված ուղղություններով պլանավորված 
գործողությունների արդյունավետ և լիարժեք իրականացումը: Շահակիցների միջև 
պատասխանատվությունների և դերերի համաչափ բաշխումն անհրաժեշտ նախապայման է 
շահակիցների կառավարման ամբողջ գործընթացի ու նախասահմանված նպատակների իրականացման 
համար: Շահակիցների ներգրավման գործընթացը ներառում է մի քանի առանցքային փուլեր, որոնք 
ներկայացվում են 7-րդ գծապատկերում (Smith 2003, WPIC & CSSP 2013):  
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Շահակիցների բացահայտման ու քարտեզագրման գործընթացը բազմաբաղադրիչ է և ներառում է 
շահակիցների կառավարման մի քանի կարևոր սկզբունքներ: Կառավարիչները պետք է (Clarkson 1995)` 

Սկզբունք 1. վեր հանեն և ակտիվորեն մշտադիտարկման ենթարկեն բոլոր իրավասու 
շահակիցների կարիքները և որոշում կայացնելու գործընթացում համապատասխանաբար հաշվի առնեն 
նրանց հետաքրքրությունները, շահերն ու կարիքները, 

Սկզբունք 2. շահակիցների հետ ազատորեն հաղորդակցվեն նրանց կարիքների և 
հանձնառությունների այն տեսակների մասին, որոնք շահակիցները կարող են ստանձնել` ներգրավվելով 
որոշումների կայացման և համագործակցության մեջ, 

Սկզբունք 3. սահմանեն գործելակերպի այնպիսի մարտավարություններ, որոնք 
համապատասխանում են բոլոր շահակիցների կարիքներին, հետաքրքրություններին և 
կարողություններին, 

Սկզբունք 4. փոխկապակցեն շահակիցների հանձնառությունն ու հաշվետվողականության 
համակարգը՝ հաշվի առնելով շահակիցների ներգրավման ռիսկերն ու համագործակցության աստիճանը, 

Սկզբունք 5. համագործակցեն հանրային և մասնավոր հատվածների այլ սուբյեկտների հետ՝ 
համոզվելու, որ համատեղ գործունեությունից ծագող ռիսկերն ու վնասները նվազագույնի են հասցված, 
իսկ դրանցից խուսափելու անհնարինության դեպքում դրանք համապատասխանաբար փոխհատուցվում 
են, 

Սկզբունք 6. խուսափեն հնարավոր այնպիսի ռիսկեր առաջացնող գործունեությունից, որոնք կարող 
են չընդունվել համապատասխան շահակիցների կողմից, 

Սկզբունք 7. գիտակցեն (որպես կորպորատիվ շահակից) ինչպես սեփական դերի, այնպես էլ այլ 
շահակիցների շահերի պաշտպանության ու հետաքրքրությունների բավարարման պարագայում 
օրինական ու բարոյական պատասխանատվությունների միջև ծագող հավանական կոնֆլիկտները: Նման 
կոնֆլիկտները պետք է լուծվեն բաց հաղորդակցության և համապատասխան խթանման մեթոդների 
միջոցով, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` երրորդ կողմի միջամտությամբ: 

ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՇԱՀԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Ներքին շահակիցը տվյալ կազմակերպությունում գործունեություն ծավալող ցանկացած անհատ 
կամ միավոր է, որը կարող է ներկայացնել իր պահանջները կազմակերպության ռեսուրսների, 
արդյունքների վերաբերյալ կամ կրում է կազմակերպության գործունեությունից ստացված արդյունքների 
ազդեցությունը: Օրինակ` ներքին շահակիցները կարող են լինել աշխատակազմի ներկայացուցիչներ, 
կառավարիչներ, ստորաբաժանումներ և այլ շահակիցներ: 

Արտաքին շահակիցը տվյալ կազմակերպության շրջանակից դուրս գործունեություն ծավալող 
ցանկացած անհատ, խումբ կամ հաստատություն է, որը կարող է իր պահանջները ներկայացնել 
կազմակերպության ռեսուրսների, արդյունքների վերաբերյալ կամ կրում է կազմակերպության 
գործունեությունից ստացվող արդյունքների ազդեցությունը: Օրինակ` արտաքին շահակիցը կարող է լինել 
կազակերպության հաճախորդ կամ ապրանքի սպառող, ծառայության գնորդ, ծառայություն մատուցող 
գործընկեր, ֆինանսավորող, վերահսկող մարմին, միություն, հարկատու կամ հասարակության անդամ:  

Ստորև առաջարկվում է շահակիցների վերլուծության աշխատանքային թերթիկ, որը 
հնարավորություն է տալիս դասակարգելու կազմակերպության շահակիցներին՝ ըստ նրանց դերի: 
Դասակարգման համար անհրաժեշտ է մշակել կազմակերպության կատարողականի գնահատման 
չափանիշների համակարգ:  

Շահակցի անունը________________________________ 

Կազմակերպության 
կատարողականի գնահատման 

չափանիշներ 

Կազմակերպության կատարողականի վերաբերյալ 
նրանց գնահատականը 

 բացասական միջին դրական 
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1. Ի՞նչ ազդեցություն ունի այս շահակիցը կազմակերպության վրա, և ինչպե՞ս է 
կազմակերպությունն ազդում այս շահակցի վրա: 

 
2. Ի՞նչ է կազմակերպությունն ակնկալում այս շահակցից, և ի՞նչ է ակնկալում այս շահակիցը 

կազմակերպությունից: 
 

3. Որքանո՞վ է կարևոր այս շահակիցը: 
o Չափազանց կարևոր է  
o Որոշ չափով կարևոր է  
o Ընդհանրապես կարևոր չէ 

 
4. Ի՞նչ ակտիվություն պետք է ցուցաբերի այս շահակիցը ռազմավարական պլանավորման 

գործընթացում (եթե ունի): 
o Ռազմավարական պլանավորման հանձնաժողովի անդամ 
o Գործընթացի մասնակից 
o Պլանը գնահատող 
o Պլանը վերանայող և որոշում կայացնող 

 
Վերջապես, շահակիցների ներգրավումը ոչ միայն կազմակերպությունների ռազմավարական 

կառավարման և գործունեության արդյունավետությունն ապահովելու, հանրության պահանջներին 
համապատասխան արձագանքելու, ազգային ու միջազգային շուկաներում մրցունակ լինելու և 
մրցակցային կայունությունն ապահովելու առանցքային նախապայմաններից է, այլ նաև երկրի սոցիալ-
տնտեսական արժեքների բարելավմանն ուղղված ռազմավարությունների մշակման և իրականացման 
խթանող գործիք: 

Ցանկացած կազմակերպություն մի հարթակ է, որտեղ շահագրգիռ անհատներն ու խմբերը 
գործունեություն են ծավալում՝ իրենց ռեսուրսները, արդյունքներն ու ելքերը արդյունավետ կառավարելու 
համար (Crosby & Bryson 2005, Innes & Booher 2010), ինչը հաճախ մրցակցային բնույթ է կրում: 
Շահակիցների վերլուծության գլխավոր նպատակն այդ հարթակում գործունեություն ծավալող 
դերակատարների վերաբերյալ առավելագույնս հստակ պատկերացում կազմելն է (Bryson 2011: 134):  

Այսպիսով, կազմակերպության առանձնահատուկ կարողությունները, որպես կանոն, հիմնվում են 
կազմակերպության մտավոր ներուժի և կապիտալ համարվող աշխատակիցների գիտելիքների ու 
կոմպետենցիաների և այնպիսի ինստիտուցիոնալ համակարգերի ու գործընթացների վրա, որոնք 
նյութականացնում կամ գործադրում են այդ գիտելիքներն ու կոմպետենցիաները: Կազմակերպության 
կարողությունները բացահայտելու, որոշելու և արդյունավետ ու համակարգված կերպով օգտագործելու 
համար հարկավոր է հաշվի առնել կազմակերպության առկա ռեսուրսային պաշարը, քանի որ 
ռեսուրսները կարող են որոշել կարողությունների տեսակներն ու զարգացման հնարավորությունները: 
Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր արդյունավետության ապահովման խնդրում որոշիչ դեր 
ունի կազմակերպության շահակիցների ներգրավումը, որի կազմակերպումն իրականացվում է 
կազմակերպության կողմից որդեգրված շահակիցների կառավարման քաղաքականության և 
համապատասխան ընթացակարգերի գործադրման ու մեխանիզմների կիրառման միջոցով: 
Կազմակերպությունների ռազմավարական կառավարման տեսանկյունից շահակիցների կառավարումն 
ամրապնդում է կազմակերպական մշակույթը և խթանում է կազմակերպությունների՝ ռազմավարական 
նշանակություն ունեցող խնդիրների արդյունավետ լուծումը, ինչպես նաև մրցակցային շուկայական 
պայմաններում տեղի ու դիրքի կայունացումը: 
 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

1. Մանրամասն նկարագրել ռազմավարական կառավարումը՝ շեշտադրելով ռազմավարական 
կառավարման էությունը և սահմանումները, փուլերը, բաղադրիչները, տեսակները, 
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գործառույթներն ու սկզբունքները: Ներկայացնել ռազմավարական կառավարման 
առանձնահատկություններն ըստ կառավարման մակարդակների, օբյեկտների ու սուբյեկտների:  

2. Ներկայացնել ռազմավարական պլանավորման գործընթացը՝ քննարկելով ռազմավարության և 
պլանավորման հասկացության սահմանումների տարբերությունները, ռազմավարական 
պլանավորման սկզբունքները, ռազմավարական պլանավորման կառուցվածքը և փուլերը:  

3. Սահմանել ռազմավարական կառավարման SWOT գործիքը՝ ներկայացնելով տվյալ գործիքի 
վերլուծության գործնական նշանակությունը, գործառույթները, գործիքի բաղադրիչների 
նկարագրությունը, վերլուծության մեթոդաբանությունը, վերլուծության գործնական 
նշանակությունը: Յուրաքանչյուր բաղադրիչի համար անհրաժեշտ է բերել առնվազն երեք օրինակ:  

4. Վերհանել կազմակերպության ուժեղ ու թույլ կողմերը և դրանք համեմատել մրցակից 
կազմակերպությունների հետ: 

5. Վերհանել կազմակերպության ներքին հնարավորությունները և վտանգները՝ դրանք կապակցելով 
կազմակերպության ուժեղ ու թույլ կողմերի հետ: 

6. Սահմանել ռազմավարական կառավարման PEST գործիքը՝ ներկայացնելով տվյալ գործիքի 
վերլուծության գործնական նշանակությունը, գործառույթները, գործիքի բաղադրիչների 
նկարագրությունը, վերլուծության մեթոդաբանությունը, առանձնահատկությունները, 
կազմակերպական միջավայրի սահմանումն ու միջավայրային գործոնները: Յուրաքանչյուր 
բաղադրիչի համար բերել առնվազն երեք օրինակ:  

7. Վերլուծել ցանկացած կազմակերպության միջավայր՝ ներկայացնելով տվյալ կազմակերպության 
արտաքին և ներքին միջավայրերը, ներքին և արտաքին միջավայրերի տարրերը, 
մակրոմիջավայրի և միկրոմիջավայրի գործոնները, առանձնահատկությունները, 
կազմակերպության միջավայրերի ռազմավարական վերլուծության գործընթացի փուլերը և 
հիմնաբաղադրիչները:  

8. Վերլուծել ցանկացած կազմակերպության գործունեություն՝ կիրառելով ռազմավարական 
կառավարման բենչմարքինգ գործիքը և ներկայացնելով բենչմարքինգի սահմանումները, 
իրականացման նպատակները, փուլերը, տեսակները, առավելություններն ու թերությունները, 
գործիքի կիրառման մեթոդաբանությունը:  

9. Վերլուծել ցանկացած կազմակերպության մրցակցային առավելությունը՝ մանրամասնելով 
մրցակցության և մրցունակության առանձնահատկությունները, մրցակցային առավելությունների 
վերլուծությունը և սկզբունքները: Գնահատել կազմակերպության ակնկալվող 
հնարավորությունների և վտանգների ազդեցության մակարդակները՝ օգտագործելով 
առաջարկված ձևաչափերը:  

10. Ներկայացնել ցանկացած կազմակերպության գործունեության արդյունավետության առանցքային 
ցուցանիշներ (ԳԱԱՑ)՝ փոխկապակցելով գործունեության կատարողականի գնահատման 
մեթոդներին ու գործիքներին:  
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ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 
եռնարկատիրությունը նոր արժեք ստեղծելու և նոր գաղափար իրագործելու գործընթաց է, որը 
բաղկացած է որոշակի փուլերից: Ձեռնարկատիրություն եզրույթը թեև ներկայումս բավական լայն 
շրջանառություն ունի, սակայն չկա դրա համընդհանուր, միասնական սահմանում: Ժամանակակից 

մասնագիտական գրականությունում առանձնացվում են ձեռնարկատիրության մի շարք տարբեր 
բնորոշումներ և սահմանումներ, որոնք շեշտադրում են դրանց համընդհանրությունները՝ երբեմն 
չարտացոլելով ձեռնարկատիրության իմաստային առանցքային բնութագրիչները (Сальникова 2017: 36):  

Տնտեսագիտության գիտակարգում ձեռնարկատիրությունը բնութագրվում է որպես 
կազմակերպության գործունեություն, որն իրականացվում է ձեռնարկատիրոջ և/կամ ներդրողների 
ռիսկով, գույքի և/կամ ոչ նյութական ակտիվների օգտագործմամբ, ապրանքների վաճառքով և 
ծառայությունների մատուցմամբ, որի նպատակն է շահույթի ստացումը (Майсаков 2002, Набиуллин 2013): 
Ընդհանուր սահմանմամբ՝ ձեռնարկատիրությունը գիտելիքահենք տնտեսության ստեղծման և 
զարգացման հիմնական մեխանիզմներից է, որի միջոցով ստեղծվում, կիրառվում և տարածվում են 
մասնագիտական ու գիտական գիտելիքները (Abramovitz & David 2001):  

Ձեռնարկատիրությունը որոշակի հանրօգուտ նպատակներին միտված գործունեություն է, որը 
նորարարության միջոցով բավարարում է առկա պահանջարկը և որպես արդյունք՝ ստեղծում է շահույթ: 

Գոյություն ունեն ձեռնարկատիրական գործունեության երեք հիմնական ձևեր (Խաչատրյան և 
ուրիշներ 2015: 81-82)` 

1. սոցիալ-տնտեսական, 
2. կազմակերպական-տնտեսական, 
3. կազմակերպական-իրավական: 

Ձեռնարկատիրության սոցիալ-տնտեսական բնույթը պայմանավորված է սեփականության այն 
ձևով, որի վրա այն հիմնված է, ըստ որի տարբերակվում են պետական, կոլեկտիվ և անհատական 
ձեռնարկատիրություն: Ձեռնարկատիրության կազմակերպական-տնտեսական ձևերը դասակարգելիս 
հիմք են ընդունվում ոչ միայն սեփականության ձևերը, այլև ձեռնարկատիրության տեսակը, ըստ որի 
տարանջատվում են անհատական` միանձնյա ձեռնարկատիրություն, ընկերակցություն կամ 
գործընկերություն և կորպորացիա` բաժնետիրական ընկերություն: Ձեռնարկատիրության 
կազմակերպական-իրավական ձևերն են անհատական ձեռնարկատիրությունը, ընկերակցության և 
կորպորացիայի դրսևորման տարբեր թույլատրելի ձևերը` յուրաքանչյուր երկրի տնտեսավարման 
պրակտիկայում գործող իրավական օրենքներին համապատասխան, որոնց համաձայն՝ առանձնացվում 
են ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք: Ֆիզիկական անձինք ձեռնարկատիրական գործունեություն 
կարող են իրականացնել անհատական ձեռնարկությունների ձևով: Իրավաբանական անձի 
կարգավիճակ ունեցող կազմակերպությունները լինում են առևտրային, որոնք շահույթի ստացման 
նպատակ են հետապնդում և ոչ առևտրային, որոնք շահույթի ստացման նպատակ չեն հետապնդում: 
Առևտրային կազմակերպությունների տեսակներից են տնտեսական ընկերակցությունները` լիակատար 
ընկերակցություն և վստահության վրա հիմնված ընկերակցություն, տնտեսական ընկերությունները` 
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ), լրացուցիչ պատասխանատվությամբ 
ընկերություն (ԼՊԸ), բաժնետիրական ընկերություն (ԲԸ), դուստր կազմակերպություն, արտադրական 
կոոպերատիվ, սպառողական կոոպերատիվ և ունիտար ձեռնարկություն: Ոչ առևտրային 
կազմակերպություններ են հասարակական միավորումները, հիմնադրամները, հասարակական 
կազմակերպությունները, հիմնարկները և իրավաբանական անձանց միությունները: 

Ձեռնարկատիրություն եզրույթի ամենահաճախ կիրառվող սահմանումներից է այն, որ 
ձեռնարկատիրությունը կազմակերպություն հիմնելու գործընթաց է, ընդ որում, բավական չէ միայն հիմնել 
այդ կազմակերպությունը, այլ հարկավոր է նաև հանձնառություն վերցնել կանոնադրական 
գործունեությունը ծավալելու և բնականոն զարգացումն ապահովելու համար: Ձեռնարկատիրությունը 
որոշակի գաղափարի իրագործումն է, այսինքն` ձեռնարկատիրությունը գործընթաց է, որի ժամանակ 
ձեռնարկատերը իրագործում, կյանքի է կոչում իր գաղափարները (Standen 2019):  

Ձ
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Ձեռնարկատիրություն եզրույթին անդրադարձել են դեռևս դասական տնտեսագետները, ընդ որում, 
նրանք հատկապես առանձնացրել են դրա նորարարական բնույթը (Սարիբեկյան 2009: 7)։ 
Մասնավորապես՝ ձեռնարկատիրությունը նոր ձեռնարկության կամ գործունեության տեսակի ստեղծումն 
ու կառավարումն է՝ առաջադրված նպատակներին հասնելու համար: Ձեռնարկատիրությունը 
փոխկապակցված է նորարարության հետ, քանի որ ցանկացած նոր կազմակերպություն որևէ նոր 
գաղափարի, մտքի իրագործման նպատակ ունի: Ձեռնարկատիրությունը միտված է շուկայում առկա 
պահանջմունքների և կարիքների բավարարմանը, այսինքն՝ այն միտված է առկա կարիքների 
բացահայտմանը և գործունեության ծավալմանը՝ այդ կարիքների հիման վրա առաջացած պահանջարկը 
առավելագույնս բավարարելու համար (Rosenkopf et al. 2017): Շուկայում առկա կարիքները 
բացահայտելու, նոր գաղափարներ ներդնելու, նոր արժեք ստեղծելու, շուկայական պահանջարկը 
բավարարելու համար ձեռնարկատերը նախ պետք է նկատի և համարժեք գնահատի առկա 
հնարավորությունները, կամ հենց ինքը պետք է ստեղծի հնարավորություն՝ ձեռնարկատիրական 
գործունեություն ծավալելու համար (Standen 2019):  

Ձեռնարկատիրությունը դիտարկվում է որպես ինտենսիվ գործընթաց՝ բաղկացած հաջորդական 
փուլերից (Standen 2019)՝ 

 հնարավորության օգտագործում. այս գործընթացը անկախ է այն իրողությունից՝ այդ 
հնարավորությունը առկա է, թե ստեղծվում է ձեռնարկատիրոջ կողմից, 

 պլանավորում. այս գործընթացը ենթադրում է հնարավորության արժևորման և գնահատման 
փոխկապակցված հաջորդական քայլերի պլանավորման գործողություններ, 

 ռեսուրսների հավաքագրում. այս գործընթացը ենթադրում է ձեռնարկատիրական գործունեություն 
ծավալելու համար անհրաժեշտ ռեսուրսների՝ մարդկային, ֆինանսական, անշարժ և շարժական, 
նյութատեխնիկական ռեսուրսների համալրում և թիրախային օգտագործում, 

 զարգացման և փոփոխությունների կառավարում. այս գործընթացը ենթադրում է 
կազմակերպության զարգացմանը միտված կառավարչական որոշումների կայացում և 
իրականացում: 

Հաճախ ձեռնարկատիրություն և ձեռներեցություն եզրույթները օգտագործվում են 
փոխադարձաբար: Հարկ է նշել, որ հայալեզու գրականությունում, ի տարբերություն անգլալեզու, չկա 
«ձեռնարկատիրություն» և «ձեռներեցություն» եզրույթների մեջ որևէ իմաստային տարբերություն: 

Ըստ Դրաքերի (Drucker 1985)՝ ձեռնարկատիրությունը նորարարական գործունեություն է, որն 
ընդգրկում է նոր արժեքների ստեղծման կարողություն՝ գոյություն ունեցող ռեսուրսների օգտագործմամբ, 
իսկ ըստ Գարթների (Gartner 1996)՝ ձեռնարկատիրությունը նոր կազմակերպության ստեղծումն է, ինչպես 
նաև նոր նախաձեռնությունների ու նորարար մեթոդների զարգացումն արդեն իսկ գոյություն ունեցող 
կազմակերպության համար: 

Համաձայն Եվրոպական Միության լիսաբոնյան ռազմավարության՝ ձեռնարկատիրությունը և 
նորարարությունը խթանում են տնտեսական շարժընթացը՝ աշխատատեղերի քանակի մեծացման և 
աշխատանքի որակի բարձրացման միջոցով (Kailer 2009): Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ կարող 
են զբաղվել ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձինք: Որոշ դեպքերում 
ձեռնարկատիրական գործունեությունն իրականացվում է լիարժեք կերպով, իսկ որոշ դեպքերում այն 
հատվածային բնույթ ունի, այսինքն՝ կարող է իրականացվել կազմակերպության կողմից ընտրված խմբի 
կամ աշխատակիցների կողմից՝ համապատասխանորեն սահմանված գործառույթների և նպատակների 
շրջանակներում (Сальникова 2017: 42): 

Ձեռնարկատիրությունը կազմակերպության կանոնադրական գործունեության հատուկ տեսակ է, 
որի նպատակն է ստեղծել և շուկա արտահանել նոր արտադրանք, մատուցել նոր ծառայություններ կամ 
ներդնել կառավարման նոր համակարգեր: Այս նպատակն իրականացնելու համար ձեռնարկատերը 
սեփական նախաձեռնությամբ ու ռեսուրսներով ներդրումներ է կատարում որևէ օգտակար արտադրանք 
ստեղծելու և եկամուտ ստանալու համար, և ինքն է կրում հնարավոր ռիսկերի պատասխանատվությունը: 
Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող անձինք իրենց գործունեության արդյունավետությունն 
ապահովելու համար ինքնուրույն և անկախ են գործում, բաց են նորարարական մոտեցումներին, բարձր 
կատարողական և ռիսկերին համարժեք արձագանքելու կարողություն ունեն:  
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Առավել լայն իմաստով ձեռնարկատիրությունը՝ որպես փոխշահավետ նախաձեռնողական 
գործունեություն, ուղղված է արտադրական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմանն ու դրանց 
միջոցով եկամուտների ձեռքբերմանը: Սոցիալ-տնտեսական զարգացման պայմաններում 
կազմակերպությունները մրցակցային դաշտում իրենց տեղն ամրապնդելու և ոլորտային 
բարեփոխումներին իրենց հետևողական ու անմիջական մասնակցությունն ապահովելու նպատակով 
պետք է որդեգրեն այնպիսի քաղաքականություն, որը կարտացոլի ձեռնարկատիրության 
գործունեությանը բնորոշ առանցքային բաղադրիչները՝ նորարարություն, ճկունություն, 
նախաձեռնողականություն, ռիսկերին դիմակայելու և հաղթահարելու ներունակություն, ի թիվս այլոց: 

Ձեռնարկատիրական գործունեությունը կանոնադրական գործունեության շրջանակներում 
կազմակերպությունների կողմից իրականացվող այն ինքնուրույն ռիսկային գործողությունների 
համախումբն է, որոնց միջոցով կազմակերպություններն իրենց նախաձեռնությամբ և հայեցողությամբ 
կառավարում են ֆինանսական, գույքային, նյութատեխնիկական ու մարդկային ռեսուրսները՝ դրանք 
նպատակաուղղելով ծառայությունների մատուցմանը և հանրային օգուտ ստեղծող արտադրանքի 
ձևավորմանը: Ձեռնարկատիրական գործունեության միջոցով կազմակերպություններն ապահովում են 
եկամուտների հոսք, որն անհրաժեշտ է նրանց ֆինանսական պլանավորման, ֆինանսական 
կայունության և ծառայությունների շարունակական ապահովման ու շարունակական զարգացման համար 
(Громова, Михалкина 2014):  

Ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման համար կազմակերպությունները պետք է 
կատարելագործեն իրենց ռազմավարական կառավարման համակարգերը, կարողանան արդյունավետ 
կերպով իրականացնել գործունեության տարբեր տեսակներ և ապահովեն ֆինանսական կայուն հոսքեր: 

Խիզրիչը և Պիտերսը (Хизрич, Питерс 1991) կարծում են, որ ձեռնարկատիրությունն արժեք ունեցող 
որևէ նորույթի ստեղծման գործընթաց է, որը պահանջում է ժամանակ և հանձնառություն, ենթադրում է 
ֆինանսական, բարոյական ու սոցիալական պատասխանատվության ստանձնում և հանրօգուտ 
նպատակների իրականացում ու շահույթի ստացում: 

Ստրիդոմի և Նյուվենհաուզենի սահմանմամբ ձեռնարկատիրությունը գործընթաց է, որի միջոցով 
ձեռներեցը բացահայտում է հնարավորություններ՝ օգտագործելով առկա ռեսուրսները: 
Ձեռնարկատիրությունն անհատի գաղափարները գործողության վերածելու կամ կիրառական դարձնելու 
անհատական կարողությունն է կամ կազմակերպության ներունակությունը, որը ներառում է՝ 

 ստեղծարար և ճկուն միտք, 
 նորարարական մոտեցումներ, 
 ռիսկերին դիմակայելու կարողություն, 
 ծրագրեր նախագծելու կարողություն, 
 կառավարչական հմտություններ:  

Ձեռնարկատիրությունը նաև ձեռներեցական հմտությունների կիրառման միջոցով 
կազմակերպությունների ստեղծման և զարգացման գործընթացների հիմքն է, որի դեպքում 
ձեռներեցությունը շեշտադրվում է որպես ապրանքների արտադրության կամ ծառայությունների 
մատուցման առանցքային գործառույթ: 

Ձեռնարկատիրության սահմանումներն ընդհանրացնելով՝ կարելի է եզրակացնել, որ 
ձեռնարկատիրությունը` 

 հնարավորությունների ստեղծումը/բացահայտումը, գնահատումն ու օգտագործումն է, 
 որոշակի կապիտալի ներդրմամբ նոր արժեքի ստեղծումն է կամ նոր գաղափարի իրագործումն 

է՝ միտված որոշակի հանրօգուտ նպատակի իրականացմանը կամ շահույթ ստանալուն, 
 շուկայում առկա կարիքի բացահայտումն ու համապատասխան գործունեության ծավալումն է՝ 

այդ կարիքը բավարարելու նպատակով, 
 կազմակերպություն հիմնելու ու դրա բնականոն զարգացումն ապահովելու գործընթացն է: 

Ձեռնարկատիրությունը տնտեսական զարգացման նախադրյալներից է, քանի որ ստեղծում է նոր 
աշխատատեղեր և արդյունավետ բաշխում է տնտեսությունում առկա ռեսուրսներն ու նպաստում դրանց՝ 
դեպի տնտեսության առավել արտադրողական ճյուղեր տեղաշարժին (Toma et al. 2014: 439-440): 
Ձեռնարկատիրությունը խթանում է տնտեսական զարգացումը, քանի որ (Toma et al. 2014: 440)՝ 
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• տնտեսությունում ձեռնարկությունների թվի ավելացումը խթանում է մրցակցությունը, 
• ձեռնարկատերերը վերափոխում են գիտելիքը՝ ներդնելով այն նորարարությունների և 

ձեռնարկության հնարավորությունների հիմքում, 
• յուրաքանչյուր ձեռնարկություն յուրօրինակ է. հետևաբար ձեռնարկատիրությունը նպաստում է 

բազմազանության տարածմանը տարբեր ոլորտներում: 
Այսպիսով, ձեռնարկատիրությունը՝  
 ենթադրում է ստեղծագործ աշխատանքի իրացում, նորարարություն և ռիսկ, 
 ենթադրում է որոշումների կայացում՝ պատասխանատվություն և հանձնառություն կրելով 

կազմակերպության գործունեության համար ռազմավարական և գործառնական 
մակարդակներում, 

 պայմանավորված է ձեռներեցի կողմից փոփոխություն կատարելու ձգտմամբ և/կամ 
կազմակերպության պատրաստականությամբ,  

 անդրադառնում է ոչ միայն անձնական նախաձեռնություններին, այլև աշխատանքային 
գործընթացներում թիմային կամ կազմակերպական նախաձեռնողականության 
ցուցաբերմանը, 

 ենթադրում է թիմային աշխատանքի կարողություն՝ համագործակցելով ծանոթ և անծանոթ 
միջավայրերում, 

 ներառում է նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ գործողությունների պլանավորում և 
իրականացում,  

 հիմք է նոր գիտելիքների ստեղծման ու տարածման, կարողությունների և հմտությունների 
ձեռքբերման ու շարունակական զարգացման համար: 

Ձեռնարկատիրության հասկացությունը քննարկելիս անհրաժեշտ է տալ նաև ձեռնարկատիրոջ 
(ձեռներեցի) բնորոշումը, քանի որ ձեռնարկատերն է ձեռնարկատիրական գործընթացի կառավարողն ու 
պատասխանատուն: Ձեռնարկատիրության հաջողությունն ու ձեռնարկատիրական գործունեության 
արդյունավետությունը պայմանավորված են ձեռնարկատիրոջ անհատական հատկանիշներով և 
հմտություններով:  

Մի շարք տնտեսագետներ «ձեռնարկատեր» գաղափարը դիտարկում են որպես նոր գաղափար 
իրագործող անձ: Ձեռնարկատերն այն անձն է, ով ունի որոշակի կապիտալ և կարող է օգտագործել այդ 
կապիտալը՝ հանուն որևէ գաղափարի իրագործման։ Ձեռնարկատերը պետք է ունենա իր անձնական 
շահը և պետք է գործի մրցակցության պայմաններում (Лапуста 2004): Հայեկը (Hayek 2016) 
ձեռնարկատիրոջը բնութագրել է որպես տնտեսվարող սուբյեկտի, ով ունի տարբերվող վարք և ձգտում է 
բացահայտել ու օգտագործել եկամուտ ստանալու ցանկացած հնարավորություն։ Շումպետերը 
(Schumpeter 1934) ձեռնարկատիրոջը ներկայացնում է որպես նորարարի, ով տվյալ շուկայում 
իրականացնում է ձեռնարկատիրական հետևյալ հինգ փոփոխությունները՝  

1. բարելավված ապրանքի ներկայացում կամ ծառայության մատուցում, 
2. արտադրության նոր մեթոդների կիրառում, 
3. նոր շուկայի ստեղծում, 
4. ռեսուրսների նոր աղբյուրների ստեղծում և կիրառում, 
5. տնտեսության որևէ ճյուղում նոր կազմակերպության ստեղծում: 

Մակ-Քլելանդ (McClelland 1961) ձեռնարկատիրոջը դիտարկում է որպես ռիսկի դիմող անհատի, ով 
փորձում է ձեռքբերումներ ունենալ: Կիրզերն (Kirzner 1978) ընդգծում է ձեռնարկատիրոջ՝ շուկայի 
հնարավորությունները բացահայտելու հատկանիշները: Շապերոն (Shapero 1978) ձեռնարկատիրոջը 
նկարագրում է որպես նախաձեռնող անձի, ով մշակում է սոցիալական և տնտեսական որոշակի 
մեխանիզմներ՝ միևնույն ժամանակ ընդունելով ձախողելու ռիսկը: Կարլանդը (Carland et al. 1984) նշում 
է, որ ձեռներեցը սկզբունքորեն աչքի է ընկնում նախաձեռնողական վարքագծով և գործարարության մեջ 
կիրառում է ռազմավարական կառավարման հիմնադրույթներն ու գործիքները: Լինդգրենը (Lindgren 
2009) ձեռներեցին դիտարկում է որպես անձի, որը ստեղծում է նոր ուղիներ, հանդես է գալիս որպես 
փոփոխության գործակալ և ներգրավում է հետևորդներին: 
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Ձեռներեցը կարող է զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ՝ ներգրավելով փոխառու կապիտալ: Կրելով 
փոխառված կապիտալի նկատմամբ պատասխանատվություն՝ ձեռներեցը գործում է շուկայում, 
կազմակերպում է նոր արտադրանքի թողարկում կամ ծառայության մատուցում, ստեղծում է 
արդյունավետ գործարար կապեր, շրջանառության մեջ է դնում փոխառված կապիտալը, ձգտում է որևէ 
հանրօգուտ նպատակի իրականացմանը և որպես արդյունք՝ ստանում է շահույթ: 

Ձեռներեցը իր գործունեությունը ծավալում է արտադրական գործոնների համակցությամբ և 
ստեղծում է որոշակի արդյունք հետևյալ սկզբունքով՝ նվազագույն ծախսումներով ստանալ առավելագույն 
շահույթ, պահպանելով տնտեսվարման չորս սկզբունքները՝ «Չորս Ի»-երի սկզբունքը (Խաչատրյան և 
ուրիշներ 2015: 79-80):  

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 8. «ՉՈՐՍ Ի»-ԵՐԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ 

 
 
Ձեռնարկության ինքնուրույնությունը պայմանավորված է իրավաբանական անձի 

կարգավիճակով, կանոնադրության, կնիքի և այլ պարտադիր վավերապայմանների առկայությամբ, 
ինչպես նաև իր հաշվեկշռի և պայմանագրեր կնքելու իրավունքով: Ձեռնարկության 
ինքնածախսահատուցման և շահութաբերության սկզբունքների ապահովման համար ձեռնարկությունը 
պետք է կարողանա փոխհատուցել իր կատարած արտադրության ծախքերը և ապահովել որոշակի 
եկամուտ կամ շահույթ: Ինքնաֆինանսավորման սկզբունքի համաձայն ձեռնարկությունն այնքան 
շահույթ պետք է ստանա, որ հնարավորություն ունենա սեփական միջոցներով ապահովել 
կանոնադրական գործունեության հետագա զարգացումն ու կատարելագործումը: Ինքնակառավարման 
սկզբունքի համաձայն յուրաքանչյուր ձեռնարկություն ինքնուրույն է իրականացնում արտադրության 
և/կամ ծառայությունների մատուցման գործընթացների կազմակերպումն ու կառավարումը: Այս չորս 
գործընթացները համազոր են և պետք է գործառվեն միաժամանակ՝ առանց գործընթացների 
գերակայությունների հաջորդականության:  

Ձեռնարկատիրոջ (ձեռներեցի) հիմնական հմտություններն են՝ 
1. առաջնորդման, 
2. կառավարչական, 
3. մարքեթինգային, 
4. գործարար գաղափարների ստեղծման և ներկայացման, 
5. մարդկային ռեսուրսների կառավարման, 
6. փոխանցելի այլ հմտություններ: 
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ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ ԱՌԱՋՆՈՐԴՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
ռաջնորդության և կառավարչական հմտություններն ունեն տարբեր բնույթ և միշտ չէ որ առկա են 
միևնույն ժամանակ, սակայն ցանկալի է, որ ձեռնարկատերը տիրապետի առաջնորդման և 
կառավարչական առանցքային հմտություններին: Առաջնորդի և կառավարչի հիմնական 

գործառույթների տարբերությունները պատկերված են Գծապատկեր 9–ում:  

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 9. ԱՌԱՋՆՈՐԴԻ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Գծապատկեր 9-ից կարելի է եզրակացնել, որ ձեռնարկատիրական գործունեության 
շրջանակներում առկա են փոփոխությունների երկու տեսակ՝ գործունեության ուղղության և ռեսուրսների: 
Գործունեության ուղղության փոփոխությունը կարող է ներառել կազմակերպության գործունեության 
ընդհանուր կամ մասնակի փոփոխություն: Գործունեության ուղղության փոփոխությունն առաջնորդի 
հիմնական գործառույթն է: Առաջնորդները գիտակցում են խմբի և թիմի միջև առկա տարբերությունները, 
ինչպես նաև բոլոր այն գործոնները, որոնք խումբը վերափոխում են թիմի: Այսպես, առաջնորդները 
ստեղծում են տեսլական, առաքելություն և դրանցից բխող ռազմավարական նպատակներ ու խնդիրներ՝ 
դրանց միջոցով խումբը վերածելով կազմակերպության առաքելության ներքո արդյունավետ գործող 
թիմի: 

 
Առաջնորդի գործառույթներն են՝ 

 սահմանել և վերափոխել կազմակերպության գործունեության ուղղությունները՝ 
գերակայություններն արտացոլելով առաքելությունում և ռազմավարական նպատակներում ու 
խնդիրներում, 

 թիրախավորել և հայթայթել նոր ռեսուրսների աղբյուրներ, 
 ստեղծել թիմ՝ հստակեցնելով թիմի առաջադրանքները և նպատակները: 

Առաջնորդի հատկանիշներն են՝ 
 առաջնորդը շեշտադրում է կազմակերպական մշակույթի տարրերը (օրինակ՝ արժեքներ, նորմեր), 
 առաջնորդը թիմի համար ստեղծում/սահմանում է նպատակները, գործունեության մոտիվացիան 

և գործողությունները, 

Ա 

+

Կառավարիչ 

Առաջնորդ 

Ժամանակ 
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 առաջնորդը որևէ խմբի անդամ է և ստանձնում է խմբային գործունեության կազմակերպչի 
գործառույթները,  

 առաջնորդումը համարվում է խմբում բնականոն ու դինամիկ գործընթացների հետևանք և 
առաջանում է ինքնաբուխ կերպով,  

 առաջնորդումը խմբում դրսևորվող սոցիալ-հոգեբանական գործընթաց է, որը ներազդում է 
աշխատողների կամ աշխատանքային խմբի վարքի վրա,  

 առաջնորդումը՝ որպես երևույթ, բնորոշ է միկրոմիջավայրին, կայուն չէ, և առաջնորդի վարքը շատ 
դեպքերում կախված է խմբի տրամադրությունից,  

 առաջնորդը չունի ենթականեր, այլ ունի հետևորդներ, որոնց դեպքում չկա հստակ սահմանված և 
գործող կարգապահական տույժերի և խրախուսումների համակարգ:  
 

Կառավարչի գործառույթներն են՝ 
 արդյունավետորեն կառավարել կազմակերպության գործունեությունն ու դրա բնականոն 

ընթացքն ապահովող գործընթացները, 
 նպատակային բաշխել և կառավարել ռեսուրսները,  
 լիազորել ռեսուրսների կիրառումը՝ ըստ ռազմավարական նպատակների և խնդիրների:  

Կառավարչի հատկանիշներն են՝ 
 կառավարումը կազմակերպությունում ֆորմալ կերպով լիազորված գործառույթ է,  
 կառավարումը դիտարկվում է որպես աշխատակիցների մասնագիտական գործունեության 

կազմակերպման գործընթաց, որը տեղի է ունենում կենտրոնացված (ինստիտուցիոնալ) 
մակարդակում,  

 կառավարիչը շեշտադրում է կառավարման ֆորմալ մեխանիզմները, կանոնակարգումը, ըստ 
աստիճանակարգի՝ գործառույթների բաշխումն ու իրականացումը: 

 
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ավ առաջնորդ և կառավարիչ լինելուց բացի ձեռնարկատերը պետք է նաև տիրապետի 
մարքեթինգային (շուկայավարության) հմտություններին: Ըստ Ֆ. Կոտլերի (Kotler 2006)՝ 
մարքեթինգը բաղկացած է երեք բաղադրիչներից՝ 

1. շուկայի վերլուծություն, 
2. մարքեթինգային ռազմավարություն, 
3. մարքեթինգային միքս: 

Մարքեթինգը գործողությունների ամբողջություն է, որը միտված է հաճախորդների կարիքները 
բացահայտելուն ու բավարարելուն և ապրանքի կամ ծառայության պահանջարկը բարձրացնելուն: 
Արդյունավետ մարքեթինգային ռազմավարությունը և ընտրված թիրախային շուկան կարող են 
բարձրացնել ձեռնարկատիրության կատարողականն ու ամրապնդել դիրքերը մրցակիցների համեմատ: 

Մարքեթինգ հասկացությունն առավել լայն կիրառում է ստացել 1950-ական թթ., ինչը հիմնականում 
պայմանավորված էր կազմակերպությունների արտաքին միջավայրերի որակական փոփոխություններով, 
մրցակցային պայքարի սրմամբ և համաշխարհային տնտեսությունում ընթացող վերափոխումների 
սրընթաց աճով, ինչը պահանջում էր համարժեք ռազմավարական ծրագրերի մշակում և իրականացում։  

Մարքեթինգի դասական համարվող բնորոշում է տվել ամերիկյան դպրոցի ներկայացուցիչ Ֆիլիպ 
Կոտլերը, ըստ որի մարքեթինգը «կազմակերպության համար շահավետ տարբերակով մարդկանց 
պահանջմունքների բավարարման և վերարտադրության գործընթացն է» (Kotler 2006): Այսպիսով, 
մարքեթինգն այն որոշումների համախումբն է, որոնք շեշտադրում են, թե կազմակերպությունն ինչ և 
ինչպես արտադրի (ինչպիսի առաջարկ պիտի ձևավորի), ում համար արտադրի (ինչպիսի 
պահանջմունքներ պետք է բավարարի և ով է իր արտադրանքի սպառողը) և ինչպես իր արտադրանքն 

Լ 
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իրացնի (ինչպիսի գներ սահմանի, ինչպիսի տեղեկատվություն և ինչպես հաղորդի ու ստանա այն, ինչ 
բնույթի գործընկերային հարաբերություններ հաստատի ու ինչ ուղիներով)։  

Մարքեթինգի նպատակն է ուշադրության արժանացնել կազմակերպության ապրանքների և 
ծառայությունների առաջարկը, որում հաշվի են առնվել թիրախային խմբերի ցանկությունները և 
կարիքները: Մարքեթինգային միջոցառումներում անհրաժեշտ է նաև գնային, հաղորդակցման և 
տեղաբաշխման մասին տեղեկատվությունը մատուցել այնպես, որ թիրախային խմբերը տեղեկացվելուց 
բացի նաև մոտիվացվեն և սպառեն այդ արտադրանքը կամ ծառայությունը (Kotler 2006: 32): 

Շուկայի վերլուծությունը թույլ է տալիս բարձրացնել մարքեթինգային գործունեության 
արդյունավետությունը՝ հաճախորդի վարքագիծը հասկանալու, վերջինիս կողմից սպառման և տարբեր 
ապրանքների կամ ծառայությունների համար վճարելու պատրաստակամության պատճառների 
բացահայտման և գնահատման միջոցով: Շուկայի հետազոտության նպատակն է բացահայտել 
ապրանքների և ծառայությունների այն հատկանիշները, տեսքը և գինը, որոնք գրավիչ են թիրախային 
շուկայի համար: 

Մարքեթինգային գործունեությունը կազմակերպելու համար ցանկալի է՝ 
1. սահմանել մարքեթինգային քաղաքականության նպատակները, 
2. մշակել մարքեթինգային ռազմավարություն, 
3. կազմել մարքեթինգային պլան, 
4. հնարավոր հաճախորդների մասին բավարար տեղեկատվություն ունենալու համար 

կատարել շարունակական հետազոտություններ, 
5. մշակել մարքեթինգ-միքսի բաղադրիչները 4 P-երի միջոցով: 

Մարքեթինգային ռազմավարությունում նկարագրվում են կազմակերպության առաքելությունը, 
մարքեթինգային նպատակները և ֆինանսական պլանները (բյուջեները), սպառողների խմբերը և նրանց 
պահանջմունքները: Այնուհետև կատարվում է ապրանքի մրցակցային դիրքի ուսումնասիրություն և դրա 
հիման վրա կազմվում է մարքեթինգային նպատակների իրականացման պլանը: Մարքեթինգային և 
ֆինանսական նպատակները պետք է լինեն հստակ ու չափելի, որպեսզի ձեռնարկատերը կարողանա 
գնահատել համապատասխան գործընթացները և անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել շտկող 
միջոցառումներ: 

Մարքեթինգային պլանը փաստաթուղթ է, որն արտացոլում է կազմակերպության՝ տվյալ շուկայում 
հնարավոր գործունեությունը և արտացոլում է, թե ինչպես է կազմակերպությունը ձգտում հասնել իր 
նպատակներին: Մարքեթինգային պլանի հիմքում են հաճախորդների ցանկությունները և կարիքները, 
ինչպես նաև շուկայի հետազոտության արդյունքները: Մարքեթինգային պլանի կազմման համար 
ցանկալի է հաշվի առնել տարբեր ստորաբաժանումների և/կամ մասնագետների կարծիքները: 

Մարքեթինգային պլանը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից՝ 

1. Ամփոփ նկարագիր 

Այս բաժինը ներառում է մարքեթինգային պլանի բոլոր բաղադրիչների ամփոփ նկարագիրը՝ 
շեշտադրելով մարքեթինգային և ֆինանսական հիմնական նպատակները, ակնկալվող արդյունքները և 
շուկայական հնարավորությունները: Այս բաղադրիչը թույլ է տալիս արագ ծանոթանալ և գնահատել 
մարքեթինգային պլանի հիմնական դրույթները: 

2. Շուկայի հետազոտություն 

Մարքեթինգային պլանի այս բաղադրիչում նկարագրվում է շուկան, և գնահատվում են 
կազմակերպության ընթացիկ հնարավորությունները: Տրվում են վաճառքի ծավալների, ծախսերի, 
շուկայի, մրցակիցների և այլ առանձին գործոնների վերաբերյալ փաստացի տվյալներ: 

2.1. Շուկայի նկարագիրը պարունակում է շուկայի ծավալը/մեծությունը, հաճախորդների առկա 
պահանջմունքները, վաճառքների աճի տեմպերը և միտումները: Շուկայի թիրախային հատույթների 
նկարագրերը հիմք են հանդիսանում մարքեթինգային ռազմավարության մշակման և գործողությունների 
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պլանի կազմման համար: Ցանկալի է, որ շուկայի նկարագիրը պարունակի շուկայի զարգացման 
միտումների նկարագրություն և ապագա վիճակի մասին կանխատեսումներ: 

2.2. SWOT վերլուծությունը կազմակերպության ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և 
սպառնալիքների ուսումնասիրությունն է: 

2.3. Մրցակցային միջավայր բաժնում թվարկվում են հիմնական մրցակիցները, նկարագրվում են 
նրանց մրցակցային դիրքերը և ռազմավարությունները: 

2.4. Առաջարկվող ապրանքների և ծառայությունների նկարագրություն: Պարունակում է 
առաջարկվող ապրանքների և ծառայությունների հիմնական հատկանիշների համառոտ նկարագիրը: 

2.5. Տեղաբաշխում: Ներառում է ապրանքների տեղաբաշխման ուղիների նկարագիրը: 

2.6. Հաղորդակցում: Պարունակում է ապրանքների և ծառայությունների առաջխաղացման և 
սպառողին ներկայացնելու ուղիների նկարագրությունը: 

3. Ֆինանսներ: Ֆինանսական բաղադրիչը կազմված է մարքեթինգային միջոցառումների 
բյուջեներից և վաճառքի կանխատեսումներից: Ցանկալի է կատարել անվնասաբերության վերլուծություն՝ 
որոշելու համար թողարկման այն ծավալը, որի դեպքում կազմակերպությունը տվյալ գործունեությունը 
դարձնում է շահութաբեր: 

 
4. Մշտադիտարկում: Մշտադիտարկման ընթացքում կատարվում է արդյունքների գնահատում, 

խնդիրների և ժամանակացույցից շեղումների բացահայտում: 
 
5. Գովազդ: Այս հատվածում ներկայացվում են գովազդային միջոցները, ինչպես նաև թե ում է 

ուղղված գովազդը և անհրաժեշտ գործողությունները: Այս բաժնում ցանկալի է սահմանել ակնկալվող 
արդյունքները, ինչպես նաև դրանց հասնելու ժամանակացույց, որը կպարունակի յուրաքանչյուր 
նպատակին հասնելու վերջնաժամկետներ: 

Մարքեթինգային միքսը օժանդակում է ձեռնարկատիրոջը մշակել իր մարքեթինգային 
ռազմավարությունը սպառողների պահանջմունքներին համապատասխան: Դասական տարբերակով 
մարքեթինգային միքսը կազմված է չորս բաղադրիչներից՝ ապրանք, արժեք/գին, վաճառքի վայր և 
խթանում (Needham 1996): Մարքեթինգային միքսը մարքեթինգային գործիքների և միջոցների 
ամբողջությունն է, որը կիրառվում է կազմակերպությունների կողմից և կազմված է մարքեթինգային չորս 
«P»-երից: Մարքեթինգի տեսաբան Ռոբերտ Լոտերբորնը կարծում է, որ մատակարար 
կազմակերպության չորս «P»-երը համապատասխանում են սպառողի չորս «C»-երին (Котлер 2007: 34-
35)11. 

ապրանք  սպառողի կարիքների բավարարում 
գին  գնորդի ծախսեր 
վաճառքի վայր  հարմարավետություն 
խթանում  հաղորդակցություն 
աշխատակազմ  հաճախորդի սպասարկում 

 
Մարքեթինգի առաջին «P»-ն (product) սպառողի տեսանկյունից վերածվում է «C»-ի (customer 

solution): Այս դեպքում սպառողը, ստանալով ապրանքը, ինքն է որոշում` ինչպես օգտագործի այն: 
Մարքեթինգի երկրորդ «P»-ն (price)` գինն այն գումարն է, որը սպառողը վճարում է ապրանքի 

համար: Գինը կարող է վերաբերել նաև այն արժեքին, որը սպառողները պատրաստ են հատկացնել 
                                                            
11  5-րդ մարքեթինգային «P»-ն, որն առաջարկել են մարքեթինգի ժամանակակից տեսաբանները` մարքեթինգային 
գործունեության մեջ շեշտադրելով կարևորելով աշխատակազմի կարևորությունը:  



 

95 
 

ապրանքը գնելու համար, օրինակ՝ ժամանակ կամ ջանք: Գինը միակ փոփոխականն է, որն ազդում է 
եկամտի վրա: Ելնելով սոցիալական վիճակից` մարդիկ ձգտում են քիչ վճարել, այդ իսկ պատճառով 
կազմակերպության առաջնային գործառույթներից մեկն այն է, որ ծառայությունը դարձնի հանրությանը 
հասանելի և մատչելի` միևնույն ժամանակ պահպանելով գնի և որակի հավասարակշռությունն ու 
համապատասխանությունը: Սակայն մարդիկ գիտակցում են, որ արտադրանքի կամ ծառայության որակը 
շատ կարևոր է, այդ պատճառով գնորդն ավելի շատ կվճարի այն դեպքում, եթե համոզված լինի, որ 
ծառայության տեսքով ստանալու է իր ներդրած գումարի փոխհատուցումը: Սպառողի տեսանկյունից` 
գինը ևս վերածվում է «C»-ի (customer convenience)` սպառողի ծախսերի: 

Երրորդ «P»-ն (place) վաճառքի վայրն է/իրացումն է: Այն բնութագրում է ծառայության կամ 
ապրանքի վաճառքի միջոցները` ուղին, որն արտադրողին ուղղորդում է դեպի սպառող, այսինքն՝ 
ուղիների բաշխումն ու բազմազանեցումը ծառայության կամ ապրանքի խթանման համար: Բաշխման 
հիմնական ուղին ուղիղ վաճառքն է, որտեղ կարևորվում են վաճառքի վայրը և պայմանները` ներքին 
կահավորվածություն, հարմարավետություն և այլն: Բուհի աշխարհագրական դիրքը, կառույցը, 
արտաքին տեսքը, լսարանների հագեցվածությունը, անշուշտ, իրենց անմիջական ազդեցությունն են 
ունենում վաճառքի վրա: Ճիշտ է, ուսանողն ու ծնողը բուհն ընտրելիս չեն առաջնորդվում նրա արտաքին 
տեսքով, սակայն մի շարք հանգամանքներ ազդում են որոշումներ կայացնելու վրա: Վաճառքի վայրը 
պետք է ոչ միայն լինի օպտիմալ արտադրողի համար, այլ նաև հասանելի և հարմարավետ` գնորդի 
համար: Այստեղ ևս արտադրողի «P»-ն` վաճառքի վայրը, միաձուլվում է սպառողի «C»-ի` 
հարմարավետության (customer communication) հետ: 

Մարքեթինգի չորրորդ «P»-ն (promotion) ապրանքի կամ ծառայության խթանումն է: Արտադրանքի 
կամ ծառայության խթանումը վերաբերում է մարքեթինգային հաղորդակցությանը և կարող է 
պարունակել այնպիսի բաղադրիչներ, ինչպիսիք են գովազդը, հանրության հետ կապերը, ուղիղ 
մարքեթինգը և վաճառքի խթանումը: Արտադրանքի կամ ծառայության խթանման համար 
ժամանակակից մարքեթինգի մեջ օգտագործվում են տարբեր մեթոդներ, ինչպիսիք են, օրինակ, 
թերթերի, հեռուստատեսության, ռադիոյի և սոցիալական ցանցերի միջոցով տեղեկատվության 
տարածումը, բրոշյուրների թողարկումը, բաց դռների օրերի կազմակերպումը, տարատեսակ 
միջոցառումները, նաև մշակութային միջոցառումները: Սպառողի համար գովազդը վերածվում է 
հաղորդակցության (customer communication): 

Մարքեթինգի չորս կարևորագույն տարրերի և սպառողի տեսանկյունից` ժամանակակից 
մարքեթինգում կարևորվում է նաև հինգերորդ «P»-ն` աշխատակազմը, որն արտադրում է տվյալ 
ապրանքը և մատուցում է ծառայությունը: Մասնագիտական գրականությունում հանդիպում է այս 
եզրույթի լայն ընկալում` բոլոր այն մարդիկ, որոնք ուղղակիորեն կապված են արտադրության և 
ծառայությունների մատուցման հետ: Սպառողի տեսանկյունից այն վերածվում է սպասարկման որակի:  

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄՈԴԵԼԻ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇ 
 
եռնարկատիրոջ մեկ այլ կարևոր հմտություն է իր գործարար գաղափարը ձևակերպելու և 
համալիր ներկայացնելու կարողությունը: Այս պարագայում, որպես օգտակար գործիք, կիրառվում 
է Գործարար մոդելի ձևանմուշը (Business Model Canvas): Գործարար մոդելը նկարագրում է այն 

գործընթացը, թե ինչպես է կազմակերպությունը ստեղծում արժեք, այն թույլ է տալիս հեշտ ընկալել 
գործարար մոդելի կառուցվածքը: Գործարար մոդելի ձևանմուշը բաղկացած է ինը բաղադրիչներից, 
որոնց մանրամասն նկարագրությունը թույլ է տալիս համալիր կերպով պատկերացում կազմել 
սեփական ձեռնարկատիրության մասին, ինչպես նաև վերլուծելու այնպիսի գործոններ, որոնք 
կազմակերպություն հիմնադրելիս նախապես քննարկված կամ վերլուծված չեն եղել: Գործարար մոդելի 
ձևանմուշը ցանկալի է մշակել թիմով, ուղեղային գրոհի միջոցով, որպեսզի յուրաքանչյուր բաղադրիչ 
դիտարկվի համակողմանիորեն, և գործարար մոդելը լինի հնարավորինս հիմնավոր: 
 Գործարար մոդելի ձևանմուշի հիմնական բաղադրիչներն են (Osterwalder, Pigneur et. al. 2010)՝ 
1. Արժեքի առաջարկ 
 Այս բաղադրիչում ցանկալի է առաջադրել հետևյալ հարցերի պատասխանները՝ 

Ձ 
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 Ի՞նչ արժեք ենք փոխանցում սպառողին: 
 Մեր հաճախորդի խնդիրներից ո՞ր մեկն ենք օգնում լուծել: 
 Ապրանքների և ծառայությունների ի՞նչ համադրություն ենք առաջարկում սպառողների 

յուրաքանչյուր հատույթի համար: 
 Հաճախորդի ո՞ր կարիքներն ենք բավարարում: 

 Արժեքի առաջարկի համար բնութագրիչների օրինակներ են նորույթը, կատարողականը, 
տարբերակվածությունը, ակնկալվող աշխատանքի կատարումը, դիզայնը, ապրանքանիշը (բրենդը), 
գինը, ծախսերի կրճատումը, ռիսկերի կրճատումը, հասանելիությունը, հարմարավետությունը/ 
կիրառելիությունը: 
 
2. Հաճախորդների հատույթները 

Այս բաղադրիչում ցանկալի է առաջադրել հետևյալ հարցերի պատասխանները՝ 
 Ու՞մ համար ենք արժեք ստեղծում: 
 Ովքե՞ր են առանցքային հաճախորդները: 

Օրինակներ՝ լայն սպառման շուկա, շուկայի հատույթ (խորշ), հատույթավորված մոտեցում, 
տարբերակված առաջարկ, բազմակողմ մոտեցում: 
 
3. Ուղիներ 

Այս բաղադրիչում ցանկալի է առաջադրել հետևյալ հարցերի պատասխանները՝ 
 Ի՞նչ ուղիների միջոցով են մեր հաճախորդների հատույթները ցանկանում հասանելի 

լինել: 
 Ինչպե՞ս ենք ապրանքը կամ ծառայությունը հասանելի դարձնում մեր հաճախորդներին 

և ինչպե՞ս ենք կապ հաստատում նրանց հետ: 
 Ինչպե՞ս են մեր ուղիները համադրվում միմյանց հետ: 
 Ո՞ր ուղիներն են աշխատում լավագույնս: 
 Ո՞ր ուղիներն են ամենից արդյունավետը ծախսերի տեսանկյունից: 
 Ինչպե՞ս ենք համադրում այդ ուղիները հաճախորդների գործողությունների հետ: 

Ուղիների հիմնական փուլերն են՝ 
1. Տեղեկացվածություն 

Ինչպե՞ս ենք տեղեկացնում հաճախորդներին մեր կազմակերպության ապրանքների և 
ծառայությունների մասին: 

2. Գնահատում 
Ինչպե՞ս ենք օգնում սպառողներին գնահատել մեր կազմակերպության արժեքի առաջարկը: 

3. Գնում 
Ինչպե՞ս ենք հնարավորություն ընձեռում սպառողներին ձեռք բերել որոշակի ապրանքներ և 
ծառայություններ: 

4. Առաքում 
Ինչպե՞ս ենք առաքում մեր արժեքի առաջարկը հաճախորդներին: 

5. Վաճառքին հաջորդող գործողություններ 
Ինչպե՞ս ենք սպասարկում հաճախորդներին գնում կատարելուց հետո: 
 

4. Հաճախորդների հետ հարաբերություններ 
Այս բաղադրիչում ցանկալի է առաջադրել հետևյալ հարցերի պատասխանները՝ 

 Մեր հաճախորդների հատույթներից յուրաքանչյուրը ի՞նչ տեսակի հարաբերություններ 
է ակնկալում հաստատել և պահպանել մեզ հետ: 

 Դրանցից որո՞նք ենք հաստատել: 
 Ինչպե՞ս են դրանք ինտեգրացվում մեր գործարար մոդելի մնացած բաղադրիչների հետ: 
 Որքանո՞վ են դրանք ծախսատար: 
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Օրինակներ՝ անհատական աջակցություն, թիրախային հաճախորդի համար սահմանված 
անհատական աջակցություն, ինքնասպասարկում, ավտոմատացված ծառայություններ, համայնքներ, 
համատեղ ստեղծարարություն: 

 
5. Եկամտային հոսքեր 

Այս բաղադրիչում ցանկալի է առաջադրել հետևյալ հարցերի պատասխանները՝ 
 Մեր հաճախորդները ի՞նչ արժեքի համար են պատրաստ վճարել: 
 Ի՞նչի համար են նրանք ներկայումս վճարում: 
 Ինչպե՞ս են նրանք ներկայումս վճարում: 
 Նրանք ինչպե՞ս կգերադասեին վճարել: 
 Եկամտային յուրաքանչյուր հոսք ինչպե՞ս է նպաստում ընդհանուր եկամուտներին: 

Եկամտային հոսքերի աղբյուրներ են՝ ակտիվների վաճառքը, բաժանորդագրության վճարները, 
փոխառությունը/վարձակալությունը/լիզինգը, լիցենզավորումը, բրոքերային միջնորդավճարները, 
գովազդը: 

Ֆիքսված գինը կարող է լինել՝ 
 հաստատուն, 
 կախված ապրանքի հատկանիշներից, 
 կախված հաճախորդների խմբի առանձնահատկություններից, 
 կախված ծավալից: 

Դինամիկ գնանշման պարագայում գինը կարող է լինել՝ 
 ըստ պայմանավորվածության,  
 կախված մարժայից,  
 կախված շուկայի որևէ ցուցանիշից: 
 

6. Հիմնական ռեսուրսներ 
Այս բաղադրիչում ցանկալի է առաջադրել հետևյալ հարցերի պատասխանները՝ 

   Մեր արժեքի առաջարկն ապահովելու համար ի՞նչ հիմնական ռեսուրսներ են     
հարկավոր: 

 Մեր ուղիներն ապահովելու համար ի՞նչ հիմնական ռեսուրսներ են հարկավոր: 
 Մեր եկամտի հոսքերը ապահովելու համար ի՞նչ հիմնական ռեսուրսներ են հարկավոր: 

Օրինակներ՝ ֆիզիկական ռեսուրսներ, մտավոր սեփականություն, ինչպիսիք են բրենդի 
արտոնագրերը, հեղինակային իրավունքները, տվյալները, մարդկային ռեսուրսներ, ֆինանսական 
ռեսուրսներ: 

 
7. Հիմնական գործողություններ 

Այս բաղադրիչում ցանկալի է առաջադրել հետևյալ հարցերի պատասխանները՝ 
 Մեր արժեքի առաջարկն ապահովելու համար ի՞նչ հիմնական գործողություններ են    
հարկավոր: 
 Մեր ուղիներն ապահովելու համար ի՞նչ հիմնական գործողություններ են հարկավոր: 
 Մեր եկամտի հոսքերն ապահովելու համար ի՞նչ հիմնական գործողություններ են     

հարկավոր:  
Հիմնական գործողությունների հիմնական կատեգորիաներն են՝ արտադրական, խնդիրների 

լուծման, պլատֆորմի/ցանցի ապահովման հետ կապված: 
 
8. Ծախսերի կառավարում 

Այս բաղադրիչում ցանկալի է առաջադրել հետևյալ հարցերի պատասխանները՝ 
 Որո՞նք են մեր գործարար մոդելին բնորոշ ամենից կարևոր ծախսերը: 
 Ո՞ր հիմնական ռեսուրսներն են ամենից թանկը: 
 Ո՞ր հիմնական գործողություններն են ամենից թանկը: 
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Այս բաղադրիչի շրջանակներում նաև պետք է հստակեցվի, թե տվյալ գործարար մոդելը ավելի 
շատ ծախսերով է առաջնորդվում (նվազող ծախսերի կառուցվածք, ցածր գին ունեցող արժեքի 
առաջարկ, առավելագույն ավտոմատացում, ծավալուն արտապատվիրում), թե արժեքով 
(կենտրոնացած է արժեք ստեղծելու վրա, բարձրակարգ արժեքի առաջարկ): 
Բնութագրիչների օրինակներ են՝ ֆիքսված ծախսեր (օրինակ՝ աշխատավարձ, վարձավճար), 
փոփոխուն ծախսեր, մասշտաբի դրական արդյունք: 
 
9. Համագործակցություն 

Այս բաղադրիչում ցանկալի է առաջադրել հետևյալ հարցերի պատասխանները՝ 
 Ովքե՞ր են մեր հիմնական գործընկերները/շահակիցները: 
 Ովքե՞ր են մեր հիմնական մատակարարները: 
 Ինչպիսի՞ հիմնական ռեսուրսներ ենք մենք ձեռք բերում գործընկերներից: 
 Մեր գործընկերները ո՞ր հիմնական գործողություններն են իրականացնում: 

Համագործակցության համար մոտիվացնող հանգամանքներ կարող են լինել՝ 
 օպտիմալացում և տնտեսում, 
 ռիսկի և անորոշության կրճատում, 
 որոշակի ռեսուրսների կամ գործողությունների ձեռք բերում: 

  
 Գործարար մոդելի ձևանմուշ մշակելուց հետո ձեռնարկատերը կարող է անցնել գործարար 
ծրագրի մշակման աշխատանքներին: Գործարար ծրագիրը փաստաթուղթ է, որը ներառում են 
գործարար նպատակները, այդ նպատակներին հասնելու մեթոդները, ինչպես նաև այդ նպատակներին 
հասնելու ժամանակացույցը: Այն նաև նկարագրում է տվյալ ձեռնարկատիրության բնույթը, տալիս է 
կազմակերպության մասին տեղեկատվություն, նկարագրում է տվյալ կազմակերպության ֆինանսական 
կանխատեսումները, ինչպես նաև այն ռազմավարությունները, որոնք պետք է իրականացվեն 
սահմանված նպատակներին հասնելու համար: Ընդհանուր առմամբ, այս փաստաթուղթը ուղեցույց է 
տվյալ ձեռնարկատիրության համար (Entrepreneur Small Business Encyclopedia) և օգնում է 
պատասխանել հետևյալ հիմնական հարցերին (Hirai 2019)՝ 

 Ի՞նչ խնդիրներ է լուծում տվյալ կազմակերպության ապրանքը կամ ծառայությունը: Շուկայի 
ի՞նչ հատույթ է այն ծածկելու: 

 Ի՞նչ լուծումներ է առաջարկում տվյալ կազմակերպությունը վերոնշյալ խնդիրներին: 
 Ովքե՞ր են տվյալ կազմակերպության հաճախորդները և ինչպե՞ս է կազմակերպությունը 

հասցնելու և վաճառելու իր ապրանքները նրանց: 
 Որքա՞ն է առաջարկվող լուծման համար շուկայի մեծությունը: 
 Տվյալ ձեռնարկատիրությունն ինչպիսի՞ գործարար մոդել ունի, ինչպե՞ս է եկամուտ/շահույթ 

ստեղծելու (գեներացնելու): 
 Ովքե՞ր են մրցակիցները և ինչպե՞ս է կազմակերպությունն ապահովելու մրցակցային 

առավելություններ: 
 Ինչպե՞ս է կազմակերպությունը պլանավորում կառավարել իր գործառնությունները աճի 

պարագայում: 
 Ովքե՞ր են կառավարելու կազմակերպությունը և արդյոք նրանք դրա համար ունե՞ն 

անհրաժեշտ որակավորում: 
 Ի՞նչ ռիսկեր ունի տվյալ կազմակերպությունը, և ինչպե՞ս է պետք դրանք կառավարել: 
 Որքա՞ն կապիտալ և ի՞նչ ռեսուրսներ են հարկավոր տվյալ կազմակերպությանը: 
 Ինչպիսի՞ն են տվյալ կազմակերպության նախորդ և կանխատեսվող ֆինանսական 

հաշվետվությունները: 
 Ձեռնարկատիրոջ մեկ այլ կարևոր առանցքային հմտություն է մարդկային ռեսուրսների 
կառավարման հմտությունը: 
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ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
 

արդկային ռեսուրսների կառավարումը մարդկային ներուժի արդյունավետ օգտագործման 
նպատակով կազմակերպության աշխատակիցների շահերի, վարքագծի և գործունեության վրա 
կառավարչական ներազդեցության սկզբունքների, մեթոդների, միջոցների ու ձևերի կիրառման 

գործընթաց է: Այն սահմանվում է նաև որպես կազմակերպության ամենաարժեքավոր ակտիվի՝ 
մարդկային ռեսուրսների և նրանց կառավարման նկատմամբ ռազմավարական և տրամաբանական 
հետևողական մոտեցում (Վարդանյան 2008: 52):  
 Կազմակերպության արդյունավետ գործունեության անհրաժեշտ նախապայման է մարդկային, 
ֆինանսական, տեխնոլոգիական և նյութատեխնիկական ռեսուրսներով ապահովվածությունը: 
Ցանկացած պետական և մասնավոր կազմակերպության հաջողությունը պայմանավորված է 
բազմաթիվ գործոններով, որոնց շարքում յուրահատուկ տեղ է գրավում մարդկային ռեսուրսների 
արդյունավետ կառավարման խնդիրը:  

Ռեսուրսները սահմանափակ օգտակարությամբ, օգտագործելու համար պատրաստ այնպիսի 
նյութական և ոչ նյութական միջոցների հանրագումարն են, որոնք կարող են օգտագործվել որևէ 
գործունեություն ծավալելու կամ արտադրանք թողարկելու համար: Ռեսուրսներն ունեն երեք 
բնութագրիչ` օգտակարություն, քանակ և այլ ռեսուրսներ արտադրելու համար գործածության չափ: 
Ռեսուրսները լինում են բնական (բնական պաշարներ) և մարդկային (Վարդանյան 2008):  
 Մարդկային ռեսուրսներ (ՄՌ) հասկացությունը, կախված համատեքստից, փոխկապակցված 
երկու իմաստ ունի: Ելակետային իմաստով կիրառվում է տնտեսագիտության տեսության մեջ որպես 
արտադրության չորս գործոններից մեկը` աշխատուժ: Իսկ առավել ընդհանուր իմաստով այն 
վերաբերում է կազմակերպության աշխատակիցներին: Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը (ՄՌԿ) 
վերաբերում է կազմակերպության մաս կազմող այն գործառույթին, որն առնչվում է աշխատակազմի 
հավաքագրման, ազատման, ուսուցման և այլ գործառույթներին՝ նպատակ ունենալով առավելագույնի 
հասցնել մարդկային կապիտալում կազմակերպության կատարած ներդրումները և նվազեցնելու 
ռիսկերը (Վարդանյան 2008: 51-52): Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը մարդկային ներուժի 
արդյունավետ օգտագործման նպատակով կազմակերպության աշխատակիցների շահերի, վարքագծի 
և գործունեության վրա կառավարչական ներազդեցության սկզբունքների, մեթոդների, միջոցների ու 
ձևերի կիրառման գործընթացն է: Մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական կառավարումը 
մարդկային ռեսուրսների վարչարարության և քաղաքականության խնդիրների նպատակային 
կարգավորումն է՝ իր կարողություններն ամրապնդելու նպատակով հանրային կազմակերպության 
առաքելությունն արդյունավետորեն և անաչառորեն իրականացնելու համար (Խաչատրյան և ուրիշներ 
2015: 540-541): 
 Մարդկային ռեսուրսները ցանկացած կազմակերպության կարևորագույն մղիչ ուժն են, և 
յուրաքանչյուր կազմակերպության խնդիրն է ստեղծել մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործուն 
համակարգ: Այն պետք է ներառի նոր աշխատատեղերի կանխատեսումը, աշխատակազմի 
ընտրությունը, շարունակական ուսուցումն ու մասնագիտական զարգացումը, կազմակերպական 
կարգապահությունը և աշխատակիցների բավարարվածության զգացողության ուժեղացմանը 
նպաստող մոտիվացիոն մեխանիզմների մշակումը և այլ գործառույթներ:  
 Մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործառությունները (HRM practices) մարդկային 
ռեսուրսների կառավարման ոլորտում կազմակերպության ներքին քաղաքականությունից և 
կառավարման փիլիսոփայությունից բխող ՄՌԿ այն ընթացակարգերն ու սովորութային գործընթացներն 
են, որոնք ապահովում են մարդկային կապիտալի արդյունավետ մասնակցությունն ու նրա ունեցած 
ներդրումը կազմակերպության նպատակների իրականացման գործընթացներում: Մարդկային 
ռեսուրսների կառավարման գործառությունները որոշիչ են մոտիվացիայի և աշխատակիցների 
պարտականությունների սահմանման համար: Մոտիվացիայի հավանականության տեսությունը կարող է 
նպաստել բացատրելու մարդկային ռեսուրսներ - կատարողականություն կապը: Այդ տեսությունը մեկ 
հնարավոր հիմք է ստեղծում ՄՌԿ գործառությունների և կատարողականի միջև կապի վերաբերյալ ավելի 
հիմնավորված հիմնապատճառի ձևավորման համար: Մոտիվացիայի հավանականության տեսության 
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համաձայն՝ անհատական մակարդակում բարձր կատարողականությունը կախված է բարձր 
մոտիվացիայից՝ գումարած անհրաժեշտ հմտությունների ու կարողությունների առկայությունը և 
համապատասխան դերն ու այն գիտակցելու կարողությունը (Խաչատրյան և ուրիշներ 2015: 13-15):  

Կազմակերպության կատարողականի վրա ՄՌԿ ազդեցությունը բացատրվում է հետևյալ երեք 
դրույթներով (Armstrong 2012: 52)՝ 

1. ՄՌԿ գործառությունները կարող են ուղղակի ազդեցություն ունենալ աշխատակիցների այնպիսի 
աշխատանքային բնութագրիչների վրա, ինչպիսիք են հանձնառությունը, զբաղվածությունը, 
մոտիվացիան, մասնագիտական գիտելիքները և հմտությունները,  

2. Եթե աշխատակիցները համապատասխանում են նշված բնութագրիչներին, հավանական է, որ 
կազմակերպության կատարողականությունը կբարելավվի շահակցին/հաճախորդին սպասարկելու 
արդյունավետության, կատարողականի որակի և բարձր ցուցանիշների ապահովման 
տեսանկյունից,  

3. Եթե կազմակերպության կատարողականի նշված դրույթները բարելավվեն, կազմակերպության 
կողմից արձանագրված ֆինանսական արդյունքները (օրինակ՝ եկամուտները) նույնպես 
կբարելավվեն: Սա կարելի է բնութագրել որպես մարդկային ռեսուրսների արժեքային շղթա: 

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

արդկային ռեսուրսների կառավարման հիմնական գործընթացն ապահովում են մարդկային 
ռեսուրսների գործառույթները: ՄՌԿ գործընթացի չորս հիմնական ուղղություններն են 
մարդկային ռեսուրսների պլանավորումը, կադրային ապահովումը, աշխատակիցների 

զարգացումը, աշխատակիցների պահպանումը:  
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման այս չորս հիմնական ուղղությունները կազմակերպվում և 

իրականացվում են ՄՌԿ փոխկապակցված գործառույթներով: Մարդկային ռեսուրսների կառավարման 
գործառույթները փաստացի գործողություններ են, որոնք ուղղված են կազմակերպության որոշակի 
պահանջմունքների բավարարմանը: 

ՄՌԿ հիմնական գործառույթներն են՝  
1. մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական պլանավորում, 
2. աշխատակազմի համալրում (հավաքագրում և ընտրություն), 
3. մասնագիտական կողմնորոշում և հարմարում (ադապտացում), 
4. գնահատում և կատարողականի կառավարում, 
5. մասնագիտական զարգացում/ուսուցանում և վերապատրաստում, 
6. պաշտոնուղու (կարիերայի) պլանավորում, 
7. փոխհատուցման և պարգևատրման համակարգերի կազմակերպում, 
8. աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորում և կոնֆլիկտների կառավարում: 

Յուրաքանչյուր կազմակերպության գործունեության արդյունավետության ապահովումն ու 
մրցակցային առավելությունը պայմանավորված է կազմակերպության մարդկային ռեսուրսներով: 
Կազմակերպության մարդկային ռեսուրսների ապահովման գործընթացը ենթադրում է աշխատանքային 
հաստիքների ստեղծում: Այդ աշխատանքային հաստիքների ստեղծման համար անհրաժեշտ է ձեռնարկել 
մի շարք փոխկապակցված գործողություններ: Աշխատանքային ռեսուրսների կառավարման առաջին 
փուլն առկա աշխատանքային ռեսուրսների գործունեության վերլուծությունն է: Կազմակերպության 
նախատեսված աշխատանքի վերլուծության միջոցով կառավարիչը պետք է ստանա որոշակի 
տեղեկատվություն: Ընդհանուր առմամբ, այդ տեղեկատվությունը կարելի է խմբավորել հետևյալ 
տրամաբանությամբ (Խաչատրյան և ուրիշներ 2015: 25-26)՝ 

 աշխատանքային գործունեություն, 
 աշխատակիցների վարքագիծ, 
 աշխատանքային միջավայր, 
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 յուրաքանչյուր աշխատակցին ներկայացվող պահանջներ, որոնք բխում են տվյալ հաստիքի 
պաշտոնի անձնագրից և գործառութային պարտականություններից: 

Աշխատանքի վերլուծության արդյունքում ստացված տեղեկատվությունն օգտագործվում է 
մարդկային ռեսուրսների կառավարմանն առնչվող գործունեության տարբեր ոլորտներում: 
 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

1. Թվարկել հաջողակ ձեռնարկատիրոջ հատկանիշները:  
2. 1-10 բալային համակարգով գնահատել 1-ին առաջադրանքի համար թվարկված հաջողակ 

ձեռնարկատիրոջ հատկանիշների առկայությունը Ձեզ մոտ, որտեղ 1-ը՝ տվյալ հատկանիշի 
բացակայությունն է, իսկ 10-ը՝ տվյալ հատկանիշի լիարժեք դրսևորումն է: Մշակել 
գործողությունների ծրագիր այդ հատկանիշները ձեռք բերելու կամ զարգացնելու համար: 

3. Թվարկել հինգ խոչընդոտ, որոնք կարող են խանգարել ձեռնարկատիրական գործունեության 
արդյունավետությանը: Մշակել գործողությունների ծրագիր այդ խոչընդոտները հաղթահարելու 
ուղղությամբ: 

4. Առաջադրել առկա որևէ հիմնախնդիր և փորձել հիմնավորել, թե այդ հիմնախնդիրն ինչպես 
կարող է լուծվել ձեռնարկատիրության միջոցով: Բերված ձեռնարկատիրության օրինակի համար 
մշակել գործարար մոդելի ձևանմուշ: 

5. 4-րդ առաջադրանքում մշակված գործարար մոդելի ձևանմուշի հիման վրա գրել գործարար 
ծրագիր: 

6. 5-րդ առաջադրանքում կազմված գործարար ծրագրի հիման վրա մշակել մարքեթինգային պլան՝ 
դրանում մանրամասն անդրադառնալով մարքեթինգի միքսի բոլոր տարրերին: 

7. 4-րդ առաջադրանքում մշակված գործարար մոդելի ձևանմուշի հիմնական ռեսուրսներին 
վերաբերող բաժնի՝ մարդկային ռեսուրսների համար կազմել նոր աշխատակիցների ներգրավման 
աղբյուրների և միջոցառումների ծրագիր: 

8. Մշակել գործարար գաղափարի արդյունավետ իրականացման համար մարդկային ռեսուրսների 
կառավարման պլան: 

9. Առաջադրել կազմակերպության աշխատակազմի մոտիվացման և կազմակերպական մշակույթի 
զարգացման արդյունավետ համակարգ: 

10. Իրականացնել գործարար գաղափարի ֆինանսավորման աղբյուրների քարտեզագրում: 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 
1. Խաչատրյան Ռ., Կարաբեկյան Ս., Բուդաղյան Ա., Պապոյան Ա., Ասրյան Լ., Վիրաբյան Ա., 
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ՄՈՏԻՎԱՑԻԱ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ 
ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 
նձի աշխատանքային վարքագծի կառավարումը միշտ հետաքրքրել է մասնագետներին: 
Կազմակերպությունում աշխատակցի ցանկալի վարքագիծն ապահովելու համար անհրաժեշտ է 
ուսումնասիրել այն իրական մղումները, որոնք դրդում են տվյալ աշխատակցին գործել տարբեր 
կերպ: Աշխատակցի վարքագիծը մեծապես ուղղորդվում է մոտիվացիայի տարբեր 

դրսևորումներով և բխում է տարբեր շարժառիթներից։ Ցանկացած կազմակերպության զարգացման 
կարևորագույն գործոններից մեկը մոտիվացիայի կառավարումն է։  

Մոտիվացիա եզրույթը լայն իմաստով գործածվում է բոլոր այն բնագավառներում, որոնք 
ուսումնասիրում են մարդու վարքի պատճառները և մեխանիզմները: Առաջին անգամ մոտիվացիա 
եզրույթն օգտագործել է Ա. Շոպենհաուերը: Մոտիվացիայի տեսությունները կարելի է պայմանականորեն 
բաժանել երկու խմբի: Ժամանակակից կառավարման ընթացքում մոտիվացիայի կիրառումն առավել 
պահանջված է դառնում: Գոյություն ունեն մոտիվացիայի վերաբերյալ բազմաթիվ սահմանումներ. 
«մոտիվացիան ներքին ուժ է, որը ներառում է անհատի ինտենսիվությունը, համառությունը՝ մեկ կամ մի 
քանի նպատակներին հասնելու համար» (Ivancevich 2012): Մեկ այլ սահմանմամբ՝ «մոտիվացիան ներքին 
և արտաքին շարժիչ ուժերի համադրություն է, որոնք ստիպում են մարդուն աշխատել իր գործունեությանը 
տալով սահմաններ և ձևեր ինչպես նաև որոշակի ուղղություն՝ նպատակին հասնելու համար» (Стуканова 
2005)։ Ըստ Ֆելդմանի՝ մոտիվացիան այն գործոնն է, որն ուղղորդում և ակտիվացնում է մարդկանց և 
նրանց վարքը (Feldman 2011):  

Բոլոր սահմանումների մեջ ներառված են այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են՝ նպատակ, 
միջոց, ուղղորդում, ցանկություն, մտադրություն և այլն։ Սահմանումները սովորաբար ներառում են 
մոտիվացիայի երեք հատկանիշները։ Առաջին հատկանիշը վերաբերում է այն դրույթին, թե ինչն է 
ակտիվացնում մարդու վարքը։ Երկրորդ հատկանիշը ցույց է տալիս, թե ինչպես է դրսևորվում մարդու 
վարքը։ Երրորդ հատկանիշը ցույց է տալիս մարդու վարքի հատկանիշը։ Այսինքն՝ մոտիվացիան մի 
երևույթ է, որը փոփոխվում է արտաքին ազդակներից և ուղղորդում է մարդու վարքագիծը տարբեր 
իրավիճակներում։ Մոտիվացիոն գործընթացի հիմնական նպատակը մատչելի աշխատանքային 
ռեսուրսների օգտագործմամբ առավելագույն եկամուտ ստանալն է, ինչը թույլ է տալիս բարձրացնել 
կազմակերպության ընդհանուր արդյունավետությունը և շահութաբերությունը (Герчикова 2010)։ 

Մոտիվը գործողության խթան է, որը ձևավորվում է սուբյեկտի կյանքի պայմանների ազդեցության 
արդյունքում և որոշում է անձի ակտիվության ուղղվածությունը (Воронин 2006: 59): Մոտիվը դիտարկվում 
է որպես անձի կողմից գիտակցված պահանջմունք, որի բավարարումը բխում է տվյալ գործողության 
կատարումից: Այսպիսով, մոտիվը խթան է, որը դրդում է կատարելու գործողություն: 

 Ըստ մեկ այլ սահմանման` մոտիվները (դրդապատճառներ, շարժառիթներ) գործողության դիմելու 
ձգտում են` նպատակաուղղված անհատի տեսակետների և պահանջմունքների իրականացմանը 
(Խաչատրյան և ուրիշներ 2015: 542): Որոշ մասնագետներ անձի գործողության մոտիվի և պահանջմունքի 
առաջացումը ներկայացնում են փոխկապակցված: 

Մոտիվն անձի կողմից գիտակցված պահանջմունք է, որի բավարարման համար նա դիմում է 
որոշակի գործողության: Երբ աշխատակցի կողմից ընտրված կազմակերպական վարքագիծը չի բերում 
պահանջմունքների բավարարմանը, ապա աշխատակցի վարքագիծը փոփոխվում է: Մասնագետները 
տարանջատում են մոտիվների երկու խումբ՝ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ (հեռահար): 
Կարճաժամկետ մոտիվները վերաբերում են անձի զուտ մասնագիտական հետաքրքրություններին, իսկ 
երկարաժամկետ (հեռահար) մոտիվները՝ կենսական ինքնորոշման, ինքնարտահայտման և 
ստեղծագործ ինքնաիրացման խնդիրներին: Մոտիվն անձի վարքագիծն ուղղորդում է դեպի այն օբյեկտը, 
որտեղ պահանջմունքը բավարարվում է (Скударёва 2014: 28-29): Այսպիսով, մոտիվ հասկացությունը 
դիտարկվում է որպես անձի վարքագիծն ուղղորդող ու համապատասխան քայլերի դրդող խթան, որը 
ծառայում է որպես ազդակ որևէ գործողության համար: 

Ա 
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Որոշ մասնագետներ մոտիվացիա հասկացությունը մեկնաբանում են որպես կայուն մոտիվների 
համախումբ, որով բնութագրվում է անհատի գործունեությունը և նրա վարքագիծը: Մոտիվները կարող 
են բխել անհատի պահանջմունքներից (Мижериков, Ермоленко 2002: 54): Մոտիվացիան ենթադրում է 
«վարքագծի հիմնական դրդապատճառների շրջանակ» (Guay et al. 2010: 712): Դրդապատճառները, 
որոնք ուղղորդում են աշխատակցի վարքագիծը, կարելի է նույնականացնել մոտիվների հետ: 

Մոտիվը «մոտիվացիա» հասկացության հիմնաբաղադրիչն է, որը ձևավորում է անձի մոտիվացիան՝ 
ըստ անձի համար տվյալ պահին կարևոր մոտիվների ազդեցության: Մոտիվն արտաքին կամ ներքին 
խթան է, որը միտված է անձի պահանջմունքների բավարարմանը: Մոտիվացիան անձի գործունեության 
փոխկապակցված և փոխլրացնող մոտիվների համակարգ է, որը գիտակցաբար ուղղորդում է նրա 
վարքագիծը (Воронин 2006: 59):  

Մոտիվացումը կազմակերպական նպատակներին հասնելու համար աշխատակցի գործունեության 
խթանման գործընթացն է (Львов 2008: 103): Այս գործընթացում մոտիվները ներքին պահանջմունքներ 
են, իսկ խթանները՝ արտաքին շարժառիթներ: Մոտիվացիա հասկացությունն այն հիմնական 
հասկացություններից է, որը բնորոշում է անձի գործունեության դրդիչ և շարժիչ ուժերը: Մոտիվացնող 
գործոններից են այն խթաններն են, որոնք կարող են ազդել անձի մասնագիտական գործունեության 
արդյունավետության ձևավորման և բարձրացման վրա (Конюхова 2006): Մոտիվացնող գործոնները 
մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգում առանցքային դերակատարություն ունեն` 
ապահովելով աշխատանքային գործունեության ակտիվության անհրաժեշտ մակարդակ և 
նպատակաուղղում են անձի աշխատանքային գործունեությունը: Ըստ մեկ այլ մոտեցման՝ «մոտիվացիան 
աշխատակիցների՝ սեփական պահանջմունքների և հետաքրքրությունների բավարարման նպատակով 
դեպի ակտիվ աշխատանքային գործունեություն խթանման գործընթաց է, որն ուղղված է 
կազմակերպական նպատակների իրականացմանը» (Сорочайкин 2012: 45):  

Մոտիվացիան մեծապես ազդեցություն է ունենում մասնագիտական գործունեության և 
աշխատանքի կատարողականի վրա: Աշխատակիցների մոտիվացումը կազմակերպության 
ղեկավարության կողմից սահմանված կառավարման քաղաքականությունն է ու համապատասխան 
մեխանիզմների կիրառումը, որոնց նպատակն է կազմակերպություններում բարձրացնել աշխատանքի 
արդյունավետությունը: Աշխատանքի մոտիվացիան բնութագրվում է նաև որպես անձի հոգեբանական 
դրսևորում, որը հատկորոշում է կազմակերպությունում տվյալ անձի վարքագծի ուղղվածությունը (George, 
Jones 2008: 183):  

Մոտիվացնող գործոնների առկայության դեպքում անձի գործողությունները դառնում են  առավել 
հետևողական, քան դրանց բացակայության դեպքում: Մոտիվացիան սահմանափակվում է 
ժամանակային առումով: Մոտիվացիան անձին բնորոշ հատկանիշների, նպատակների, 
պահանջմունքների, շահադրդող ուժերի ամբողջություն է, որն առաջանում է նպատակին հասնելու 
գործընթացի ժամանակ և իրավիճակի փոխազդեցության արդյունքում (Кирхлер, Родлер 2008: 13): Ըստ 
մեկ այլ մոտեցման՝ մոտիվացիան կազմակերպական նպատակներին հասնելու ձգտումն է (Lussier, 
Hendon 2013: 290): Կազմակերպություններն աշխատակիցների՝ կազմակերպական նպատակներն 
իրականացնելու ջանքերն ու ձգտումները կիրառում են որպես աշխատակիցների աշխատանքային 
վարքագծի ուղղորդման և կառավարման միջոց: 

Աշխատանքային մոտիվացիան վերաբերում է աշխատակիցների վարքագծի դրսևորման, 
հիմնավորվածության ու ուղղվածության բաղադրիչներին, ինչպես նաև վարքագծի վրա ազդող տարբեր 
այլ գործոններին: Մոտիվացիա եզրույթը կարող է վերաբերել անհատների տարբեր նպատակներին 
(Armstrong 2012: 182): Մոտիվացիան խթանում է աշխատակազմին կատարելու աշխատանք ու ծավալելու 
մասնագիտական գործունեություն և զուգահեռաբար բավարարում է աշխատակիցների անձնական 
պահանջմունքները, ինչն ապահովում է կազմակերպական նպատակների արդյունավետ իրականացումը 
(Корзенко, Тимакова 2015: 124):  

Ըստ մեկ այլ մոտեցման՝ մոտիվացիան բնորոշվում է որպես անձի ներքին վիճակ, որը ստիպում է 
աշխատակիցներին յուրահատուկ վարքագիծ ցուցաբերել որևէ նպատակի կամ արդյունքի հասնելու 
համար: Դենհարդը և համահեղինակները (Denhardt et al. 2008) նշում են, որ մոտիվացիան և 
բավարարվածությունը նույնական գործընթացներ չեն: Բավարարվածությունն ուղղված է անցյալի 
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փորձառության գնահատմանն ու արժևորմանը, իսկ մոտիվացիան ուղղված է ապագա գործունեության 
բարելավմանը:  

Ըստ Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ընկերության (Society for Human Resource 
Management 2010)` մոտիվացիան սովորաբար դիտարկվում է որպես հոգեբանական ուժ, որը սահմանում 
է անձի՝ ջանք գործադրելու մակարդակը, խոչընդոտներին դիմակայելու կարողությունը: 

Մոտիվացիան անձի կարևորագույն շարժիչ ուժն է, ներքին և արտաքին գործոնների 
ամբողջություն, որն անձին դրդում է կատարելու գործողություններ` որոշակի նպատակների հասնելու 
կամ գործողության ընթացքից բավարարվածություն ստանալու համար: 

Մոտիվացված աշխատակիցն առանձնանում է նաև իր բարձր կատարողականով և աշխատանքի 
արդյունավետության ցուցանիշներով: Մոտիվացված աշխատակիցն այն անձն է, ով աշխատում է 
արդյունավետ, հետաքրքրված, ստեղծագործ՝ ցուցաբերելով խելամիտ նախաձեռնողականություն 
(Гарина и др. 2012: 60): Կազմակերպության գործունեության արդյունավետությունն ու որակն 
ապահովելու համար առավել քան կարևոր է յուրաքանչյուր աշխատակցի մոտիվացված աշխատանքը: 
«Բարձր կատարողականը պայմանավորված է բարձր մոտիվացիայով, հետևապես կազմակերպությունն 
իր գործունեությունը պլանավորելիս պետք է հաշվի առնի նաև աշխատակազմին մոտիվացնելու իր 
հնարավորություններն ու այս ուղղությամբ ձեռնարկի գործնական քայլեր» (Խաչատրյան և ուրիշներ 
2015: 397):  

Մոտիվացիան աշխատակցի վարքագծի վրա անդրադարձող ամենաարդյունավետ միջոցներից է և 
աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման վրա ազդող կարևորագույն գործոն. դրա 
բացակայության դեպքում կազմակերպության առաջընթացն անհնար կլիներ: Կազմակերպություններում 
աշխատում են տարբեր տարիքի ու մասնագիտության աշխատակիցներ, որոնք գտնվում են կարիերայի 
զարգացման տարբեր փուլերում: Մոտիվացիոն համակարգը պետք է իր մեջ ներառի մոտիվացնող 
տարբեր գործոններ: 

Մոտիվացիան ներառում է այնպիսի գործոններ, որոնք ուղղորդում են մարդկանց իրենց դրսևորել 
համապատասխան կերպ: Մոտիվացնել այլ մարդկանց նշանակում է ուղղորդել նրանց դեպի որոշակի 
արդյունքներ: Գոյություն ունի մեկ այլ կարծիք, ըստ որի` մոտիվացիան ներքին դրդում է, որն առաջանում 
է արտաքին խթանների ազդեցությամբ: Մոտիվացիայի գործընթացը կարելի է բաժանել չորս հիմնական 
փուլերի (Егоршин 2003: 8)՝ 

 պահանջմունքի առաջացում (քաղց, ծարավի զգացում, կրթություն ստանալու ցանկություն և 
այլն), 

 պահանջմունքի բավարարման ռազմավարության մշակում և պահանջմունքները բավարարելու 
ուղիների որոնում (սնունդ գնել, ընդունվել որևէ ուսումնական հաստատություն կամ զբաղվել 
ինքնակրթությամբ և այլն), 

 պահանջմունքի բավարարման մարտավարության մշակում և գործողությունների փուլային 
իրականացում (գործել դանդաղ կամ արագ, միջոցների հայթայթում և այլն), 

 պահանջմունքի բավարարման գնահատում և ֆիզիկական կամ հոգևոր բավարարվածություն: 
Վերոնշյալ փուլերը փոխկապակցված են և շարունակական, իսկ փուլերի իրականացումը 

պայմանավորված է աշխատակցի մոտ մոտիվացիայի ձևավորման գործընթացներով: 
20-րդ դարի սկզբին մոտիվացիայի հիմնահարցերը սկսեցին ուսումնասիրել հոգեբանության մի 

շարք դպրոցներ, որով և բացատրվում է այս երևույթի նկատմամբ բազմազան մոտեցումները: 
Վարքաբանական (բիհեվիորիստական) ուղղությունը դիտարկում է (Ջ. Ուոտսոն) վարքագծի 
շարժառիթները որպես արձագանք` ի պատասխան արտաքին ներգործության: Սա արտահայտված է 
բիհեվիորիստների կողմից տարածված մարդկային վարքագծի խթան-արձագանք բանաձևում (Архипова 
2011: 7-8): Մինչդեռ բիհեվիորիստ Բ. Սկիները կարծում էր, որ մոտիվացիայի տեսաբանները շեշտադրում 
են «անձի ներքին էությունը» (այսինքն` պահանջմունքները, մոտիվները, ցանկությունները), նա իր 
ուշադրությունը կենտրոնացնում էր բացառապես դիտարկվող երևույթների` խթան-արձագանքի կապի 
վրա: Սկիների աշխատանքները հաստատում են, որ արտաքին միջավայրի ազդեցությունը որոշում է 
մարդկանց վարքագիծը (Кузнецова 2001: 137): Իր հետազոտություններում Սկիները հիմնվում է Ի. Պ. 
Պավլովի աշխատանքների արդյունքների վրա: Հենց Պավլովն էր, որ առաջին անգամ փորձերի միջոցով 
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ապացուցեց, որ մարդն արձագանքող էակ է, ով ծրագրավորում է իր վարքագիծը տարբեր 
արձագանքների գնահատման հիման վրա: Այսպիսով, մարդու մոտիվացիան ամբողջովին 
պայմանավորված է տվյալ միջավայրում տարբեր դրսևորումներով և գործոններով (Сидоров, Парняков 
2000: 53): Ըստ վերոնշյալ տեսակետների` մոտիվացիան դիտարկվում է ինչպես ներքին 
պահանջմունքների վրա ձևավորվող, այնպես էլ արտաքին միջավայրի ազդեցությունը կրող երևույթ, որն 
իր հերթին ձևավորում է անձի վարքագիծը:  

Մոտիվացիայի առաջացման գործընթացը համալիր ամբողջություն է: Աշխատանքի ոլորտում 
իրացվում են մարդկանց պահանջմունքները, որոնք պայմանավորված են տարիքով, առողջական 
վիճակով, ընտանեկան դրությամբ, կրթվածության մակարդակով և շատ այլ սոցիալական, 
հոգեբանաֆիզիոլոգիական որակներով (Համբարձումյան 2011: 5): Վերոնշյալ 
առանձնահատկությունները փաստում են, որ յուրաքանչյուր անձի պահանջմունքները և դրանք 
ձևավորող գործոններն անհատական են, սակայն դրանց բավարարումը մարդկանց մեծամասնությունը 
փորձում է իրականացնել աշխատանքային գործունեության միջոցով: Մարդիկ տարաբնույթ 
պահանջմունքներ ունեն և դրանք բավարարելու նպատակով կատարում են համապատասխան 
գործողություններ: «Պահանջմունքն անձի կողմից ֆիզիոլոգիական կամ հոգեբանական ինչ-որ բանի 
բացակայությունն է» (Лукашевич 2012: 192): Պահանջմունքները ինչ-որ բանի հասնելու ցանկություն են 
առաջացնում: Հաջորդաբար տեղի է ունենում նպատակի հստակեցում: Նպատակը ցանկալի և 
նախապես կանխատեսելի վերջնարդյունքն է (Ղույումչյան 2005): Այն պետք է բերի այդ պահանջմունքի 
բավարարմանը, և ընտրվում է ուղին, որը կտանի դեպի նպատակը: Եթե նպատակն իրականացվում է, 
ապա պահանջմունքը բավարարված է, և նման գործողությունների շղթան ենթադրաբար կկրկնվի, եթե 
առաջանա մեկ այլ պահանջմունք: Իսկ եթե նպատակն իրագործված չէ, ապա նորից քայլերը կրկնելու 
հավանականությունը նվազում է (Армстронг 2004: 155): 

Որոշ հետազոտողներ նշում են, որ հիմնական պահանջմունքների բավարարումը գործում է որպես 
արտաքին խթան: Ըստ Բենաբուի և Թայրոլի՝ արտաքին գործոնները մոտիվացիայի թույլ խթաններ են 
կարճ ժամանակահատվածի համար, իսկ երկարաժամկետ մոտիվացիայի համար արդյունավետ չեն 
(Benabou & Tirole 2003): Մոտիվացիայի գործընթացը ենթադրում է, որ այն գիտակցաբար կամ 
ենթագիտակցաբար ուղղորդվում է չբավարարված պահանջմունքների կողմից:  

 
ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

 
շխատակիցների մոտիվացիայի շարժառիթները բացահայտելը և կառավարելը 
կազմակերպության մարդկային ռեսուրսների կառավարչի հիմնական գործառույթներից է։ 
Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը (ՄՌԿ) մարդկային ներուժի արդյունավետ 
օգտագործման նպատակով կազմակերպության աշխատակիցների շահերի, վարքագծի և 

գործունեության վրա կառավարչական ներազդեցության սկզբունքների, մեթոդների, միջոցների ու ձևերի 
կիրառման գործընթաց է (Խաչատրյան և ուրիշներ 2015)։ Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը 
բաղկացած է մի շարք բաղադրիչներից: ՄՌԿ համակարգը գործառույթների և ռազմավարությունների 
ամբողջություն է, որը նպատակաուղղված է կազմակերպության աշխատակիցների արդյունավետ 
կառավարմանը և  ռազմավարական նպատակների իրականացմանը (Mathis, Jackson 2006)։ 

Ժամանակակից կազմակերպության ցածր մրցունակության հիմնախնդիրներից է մտավոր 
ռեսուրսների ոչ թիրախային օգտագործումը և մարդկային ռեսուրսների ոչ արդյունավետ կառավարումը։ 
Այսինքն մարդկային ռեսուրսների կառավարումը հատկապես կարևոր է կազմակերպության 
արդյունավետ կառավարման համար, որտեղ մտավոր և մարդկային կապիտալը մեծ դերակատարում 
ունեն։ Ժամանակակից մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման համար առանցքային են 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը։  

Կազմակերպությունում աշխատակազմի մոտիվացիան դա միջոցառումների համակարգ է, որոնք 
խթանում են աշխատակազմին ոչ միայն ուղղակի աշխատել, այլ նաև բարձրացնում են հատուկ 
ջանասիրությամբ աշխատելու ցանկությունը, աշխատանքում բարձր արդյունքների հասնելու 

Ա 
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ցանկությունը և մասնագիտական մակարդակի բարձրացման ցանկությունը։ Մոտիվացիայի 
կառավարումը կառավարման գործառույթ է, որը վերաբերում է կազմակերպության աշխատակազմի 
խրախուսման համակարգի ստեղծմանն ու զարգացմանը՝ ուղղված անհատական, խմբային և 
կազմակերպական նպատակների իրականացմանը (Feldman 2011):  

Աշխատակիցների մոտիվացիան և խրախուսումը հիմնականում ունեն երկու նպատակ՝ 
1. զարգացնել աշխատակիցների ցանկությունը՝ կազմակերպության նպատակներն առավել 

արդյունավետ իրականացնելու համար, 
2. բարձրացնել հավատարմությունը և կազմակերպության աշխատակիցների 

հանձնառությունը։ 
Կազմակերպության մոտիվացիոն համակարգը հատուկ համակարգ է, որն ուղղված է 

կազմակերպության ներքին արժեքների և աշխատակիցների կարիքների բավարարմանը։ 20-րդ 
դարասկզբից լայն կիրառում ստացավ նյութական խթանման քաղաքականությունը, որն իր հիմքում 
ունենալով «կատարված աշխատանքին համապատասխան վարձատրություն» սկզբունքը, կարողացավ 
ապահովել կազմակերպության բարձր արտադրողականությունը։ 

Մոտիվն արտաքին կամ ներքին խթան է, որը բխում է անձի պահանջմունքներից և որի արդյունքում 
առաջանում է մոտիվացիան ու դրդում անձին կատարելու որևէ գործողության: Մոտիվացիան անձի 
գործունեության փոխկապակցված և փոխլրացնող մոտիվների համակարգ է, որը գիտակցաբար 
ուղղորդում է նրա վարքագիծը (Воронин 2006: 59): Մոտիվը գործողության խթան է, որը ձևավորվում է 
սուբյեկտի կյանքի պայմանների ազդեցության արդյունքում և որոշում է անձի ակտիվության 
ուղղվածությունը (Воронин 2006: 59):  

Նյութական մոտիվացիայի ամենակիրառելի մեթոդներից են եռամսյակային կամ ամսական 
պարգևատրումները, ինչպես նաև երկարաժամկետ աշխատանքի համար պարգևատրումը։ 
Երկարաժամկետ աշխատանքի համար պարգևատրումների հիմնական աճը կատարվում է 
կազմակերպությունում աշխատելու սկզբնական տարիներին, երբ աշխատակիցն արդյունավետ կերպով 
աշխատում է կազմակերպության օգտին և փորձում է առավելագույնին հասցնել իր ներուժը (Burton 2012)։ 
Պարգևատրումն աշխատակցի կատարած աշխատանքի համար աշխատավարձից զատ վճարված 
դրամական հատուցումն է։ Սակայն դրամական պարգևներով խթանումը ոչ բոլոր աշխատակիցների 
կողմից է ընդունելի, քանի որ այն կարող է ազդել իրենց հետագա պաշտոնուղու վրա։  

Գոյություն ունեն պարգևատրման մի քանի համընդհանուր դրույթներ, որոնց կիրառումը պետք է 
ապահովի կառավարիչը։ Այդ դրույթներն են՝ 

 Պարգևատրումները չպետք է լինեն չափազանց ընդհանուր և տարածված, քանի որ հակառակ 
դեպքում դրանք կընդունվեն որպես աշխատավարձի հիմնական բաղադրիչ։ 

 Պարգևատրումը պետք է վերաբերի աշխատակցի անձնական ներդրմանը արտադրության 
մեջ, լինի դա անհատական կամ խմբային աշխատանք։ 

 Արդյունավետության աճը գնահատելու համար պետք է գոյություն ունենա որոշակի մեթոդ։ 
 Աշխատակիցները պետք է գիտակցեն, որ պարգևատրումը փոխկապակցված է իրենց 

լրացուցիչ, այլ ոչ թե հիմնական աշխատանքի հետ։ 
Աշխատակիցների լրացուցիչ ջանքերը պետք է փոխհատուցվեն պարգևատրումների վճարման 

ծախսերով (Герчикова 2010)։ 
Ամփոփելով վերոնշյալ դրույթները՝ կարելի է եզրակացնել, որ կազմակերպությունը մշակում և 

գործադրում է կազմակերպության մոտիվացիոն համակարգը և մոտիվացիայի կառավարման իր 
սկզբունքները: Կազմակերպությունը մշակում և կիրառում է խթանման ձևերը համահունչ իր մոտիվացիոն 
համակարգին, և ժամանակ առ ժամանակ պետք է վերանայի այն և հնարավորության դեպքում 
անընդհատ փոփոխի այդ միջոցները, որպեսզի աշխատակիցներին կարողանա շարունակաբար պահել 
մոտիվացված։ 
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րցունակ կազմակերպությունները պետք է մշակեն և կիրառեն աշխատակիցների 
արդյունավետությունը գնահատող և բարձրացնող մեխանիզմներ, քանի որ աշխատանքի բարձր 
կատարողական ունեցող աշխատակազմի առկայությունն է ապահովում կազմակերպության 
առաջընթացն ու մրցակցային առավելությունը, ինչպես նաև շարունականան զարգացումը: Դա 

նշանակում է, որ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել նրան, թե ինչպես մոտիվացնել անձին 
տարբեր խթանների, պարգևատրումների և աշխատանքի գնահատման միջոցով: Մոտիվացումը 
յուրաքանչյուր կառավարչի գործունեության հիմնական գործառույթներից է, և հենց դրա օգնությամբ է 
ներգործություն կատարվում կազմակերպության աշխատակազմի վրա: Առանձնացվում է մոտիվացիայի 
մի քանի տեսակ՝ 

 
     ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

 
 

Տարբերակում են երկու տեսակի՝ ներքին և արտաքին մոտիվացիա: Ներքին մոտիվացիա ունեցող 
աշխատակցի աշխատանքային վարքագիծը բխում է անձի՝ որևէ գործողություն կատարելու 
ցանկությունից: Կազմակերպության աշխատանքներում և/կամ որևէ նախագծում զուտ 
հետաքրքրությունը կամ գործընկերների կողմից երախտագիտությունը ներքին մոտիվացիայի վառ 
օրինակներ են: Ըստ Մալոնի և Լեփերի (Malone & Lepper 1987)՝ ներքին մոտիվացիա ունենալու դեպքում 
անձը գործողությունը կատարում է առանց արտաքին խթանի (օրինակ՝ պարտականության զգացում, 
գնահատված լինելու ցանկություն և այլն): Ներքին մոտիվացիան դրսևորվում է, երբ աշխատակիցն ինքն 
է արժևորում կատարած աշխատանքը: Օրինակ, երբ աշխատակցի համար կարևոր է իր կատարած 
աշխատանքի բովանդակությունը: Սակայն, եթե աշխատակցի մոտիվացման հիմքում այլ 
պահանջմունքների բավարարումն է (օրինակ՝ աշխատավարձը), ապա այս դեպքում գործում է արտաքին 
մոտիվացիան: Ինչպես նշում են Դեսին և մի խումբ հետազոտողներ (Deci et al. 1999: 658), ներքին 
մոտիվացիան առաջանում է կամային արդյունավետ գործողությունների արդյունքում ստացված 
անմիջական բավարարվածությունից: Ներքին մոտիվացիան աշխատանքային գործունեություն 
իրականացնելու աշխատակցի ցանկությունն է՝ հիմնված պահանջմունքների, արժեքների, սկզբունքների, 
հետաքրքրությունների վրա: 

Արտաքին մոտիվացիան արտաքին գործոնների ազդեցությամբ է ներգործում մարդկանց վրա, 
ինչպիսիք են՝ գումարը, պարգևավճարներն ու խրախուսանքները, ծառայողական մեքենայի 
տրամադրումը (Göstl 2010: 24): Արտաքին մոտիվացիան բնորոշում է աշխատակցի վարքագիծը և 
արտահայտվում է աշխատակցի պահանջմունքների, կարիքների, ցանկությունների բավարարմանն 
ուղղված փոխհատուցման կամ դրսևորման այլ հետևանքներով: Անձը ոչ միայն գործունեության, այլև 
դրան նպաստող այլ հանգամանքներով է մոտիվացվում (Motzkuh 2013: 6): Արտաքին մոտիվացիան 
կարող է առաջանալ նաև ներքին խթաններով պայմանավորված ակնկալիքներից: Արտաքին 
մոտիվացիայի հիմքում կարող է լինել կատարած գործողությունների և/կամ աշխատանքների համար 
պարգևատրում ստանալու ցանկությունը (Кирхлер, Родлер 2008: 17-18):  

Առաջին հայացքից ներքին և արտաքին մոտիվացիայի նշանակությունը միևնույն կարևորություն 
ունի: Սակայն փորձագետները համարում են, որ կազմակերպություններում նպատակին հասնելու 
գործում առավել նշանակալի է աշխատակիցների ներքին մոտիվացիան (Одегов и др. 2010: 298): 
Հետազոտողները հաճախ հակադրում են ներքին և արտաքին մոտիվացիաները: Սովորաբար, 

Մ 



 

110 
 

մասնագետները գտնում են, որ ներքին մոտիվացիան առավել ցանկալի է և հանգեցնում է աշխատանքի 
առավել բարձր ցուցանիշների, քան արտաքին մոտիվացիան (Deci et al. 1999): Այսպիսով՝ արտաքին 
մոտիվացիան արտաքին գործոնների միջոցով անձի աշխատանքային գործունեությունը խթանելու 
գործընթաց է։ 

Մոտիվացիան լինում է դրական և բացասական: Դրական մոտիվացիան վերաբերում է 
սոցիալական հեղինակությանը, գործընկերների հարգանքին, նյութական բավարարվածությանը և այլ 
պահանջմունքների բավարարմանը: Բացասական մոտիվացիան վերաբերում է ինքնապաշտպանության 
անհրաժեշտությանը, որը բխում է կազմակերպության կառավարման տարբեր օղակների կողմից 
քննադատությունից, կարգապահական տույժից խուսափելու ցանկությունից և այլ նմանաբովանդակ 
գործոններից: Բացասական մոտիվացիան արտաքին ազդեցության ներքո անձի կողմից 
աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու գործընթացն է՝ հիմնված քննադատության, 
կարգապահական տույժերի և այլ բացասական խթանների վրա։ 

Դրական մոտիվացիան հիմնված է դրական խթանների վրա: Դրական մոտիվացիան 
գործունեության մեջ հաջողության հասնելու ձգտումն է: Այն ենթադրում է գիտակցված ակտիվության 
արտահայտում: Դրական մոտիվացիան դրական հույզեր առաջացնելու միջոցով անձին աշխատանքային 
գործունեության մղելու գործընթացն է։ 

Բացասական մոտիվացիան հիմնված է բացասական խթանների վրա, օրինակ, աշխատակիցը 
մտավախություն ունի, որ եթե աշխատանքից ուշանա, ապա նկատողություն կստանա: Բացասական 
մոտիվացիան հիմնականում առաջանում է խրախուսման բացակայությունից, քննադատությունից կամ 
նմանատիպ գործոններից: Բացասական մոտիվացիայի դեպքում աշխատակիցը ձգտում է խուսափել 
անցանկալի հետևանքներից: Կարգապահական տույժերի ենթարկվելու մտավախությունը սովորաբար 
հանգեցնում է բացասական հույզերի և զգացմունքների առաջացմանը: Հարկ է նշել, որ դրական 
մոտիվացիան առավել արդյունավետ է գործում, քան բացասականը: Մշտական վախի մթնոլորտում 
կատարվող աշխատանքը և թերացումների համար կիրառվող կարգապահական տույժերը խոչընդոտում 
են աշխատակցին կենտրոնանալ խնդիրների արդյունավետ լուծման վրա (Вторушин, Потапов 2015: 69): 
Իսկ դրա հետևանքը տվյալ ոլորտում աշխատելու ցանկության բացակայությունն է: Շարունակաբար 
տույժերի կիրառումը զգալիորեն նվազեցնում է տվյալ մոտիվացման ձևի ազդեցությունը: Արդյունքում 
աշխատակիցները համակերպվում են տույժի ներգործությանը և վերջիվերջո դադարում են արձագանքել 
դրան: Նման ազդեցություն է ունենում նաև նյութական պարգևատրումը: Եթե մարդը հաճախակի է 
ստանում նյութական պարգևատրում, ապա ժամանակի ընթացքում այն կորցնում է իր մոտիվացնող ուժը, 
այսինքն` դադարում է ազդեցություն ունենալ: 

Գոյություն ունեն աշխատակիցների գործունեությունը խթանելու և մոտիվացնելու երկու հիմնական 
ձև՝ նյութական և ոչ նյութական։ Մոտիվացիայի նյութական և ոչ նյութական տեսակները տարբերվում 
են նրանով, որ աշխատակիցն իր աշխատաժամանակը, մասնագիտական հմտություններն ու 
կարողությունները նյութական միջոցներով գնահատումից բացի, ակնկալում է նաև ոչ նյութական 
գնահատման դրսևորումներ: Նյութական և ֆինանսական խթանումը կարևոր խթանիչ ուժ է:  

Նյութական մոտիվացիան նյութական խթանների միջոցով անձի աշխատանքային 
գործունեությունը խթանելու գործընթացն է։ Առավել տարածված նյութական խթաններից է 
աշխատավարձի բարձրացումը կամ բոնուսների հատկացումը։ Բոնուսը լրացուցիչ վճար է, որն 
աշխատակիցները ստանում են որպես աշխատավարձին մեկանգամյա կամ կանոնավոր հիմունքներով 
հավելում: Բոնուսի վճարման միջոցով կազմակերպությունը խրախուսում է աշխատակիցներին աշխատել 
առավել արդյունավետ՝ ի շահ կազմակերպության նպատակների։ Այսինքն բոնուսը դրդում է 
աշխատակցին հասկանալ կազմակերպության նպատակները և լինել արդյունավետ աշխատակից։ 
Բոնուսը շահավետ է և՛ գործատուի, և՛ աշխատակցի համար (Burton 2012)։ Այսինքն՝ աշխատակիցը 
ստանում է գումար, իսկ գործատուն՝ աշխատակցից լավագույն արդյունք։ 

Մոտիվացիայի նյութական գնահատման ձևերից են՝ 
 աշխատավարձը և դրան հավասարեցված այլ վճարումները, 
 աշխատավարձի բարձրացումը, 
 հատավճարի վարձատրությունը,  
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 նվերներ կամ նմանատիպ այլ նյութական պարգևատրումները, 
 կազմակերպության կողմից տրամադրվող սոցիալական փաթեթները,  
 աշխատանքային պայմանների բարելավումը,  
 կազմակերպության կողմից տրամադրվող ծառայությունները և այլն:  

Նյութական մոտիվացիան իրացվում է մի շարք մեթոդներով՝ աշխատանքի վճարման, 
աշխատանքի արդյունավետության համար ստացած դրամական միջոցների համակարգով: 
Կազմակերպության կառավարման մեջ որպես նյութական մոտիվացիա կարող են ծառայել ոչ միայն 
աշխատավարձը և դրան հավասարեցված այլ վճարումները, այլև առողջության անվճար 
ապահովագրության սոցիալական փաթեթները, վճարովի վերապատրաստումները, որոշ դեպքերում 
աշխատակազմի փոխադրման ծախսերի վճարումը և այլն: 

Հիմնական աշխատավարձը օրենսդրությամբ, այլ նորմատիվ իրավական ակտերով, 
աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարելու համար սահմանված 
վարձատրության չափն է: 

Լրացուցիչ աշխատավարձը աշխատանքային օրենսգրքով, այլ նորմատիվ իրավական ակտերով, 
կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրերով, գործատուի իրավական ակտերով սահմանված 
հիմնական աշխատավարձի նկատմամբ հաշվարկվող հավելումները, հավելավճարները, լրավճարները և 
պարգևատրումներն են: 

Հավելումը աշխատանքային օրենսգրքով, այլ նորմատիվ իրավական ակտերով, կոլեկտիվ կամ 
աշխատանքային պայմանագրերով, գործատուի իրավական ակտով սահմանված դեպքերում և չափերով 
հիմնական աշխատավարձի նկատմամբ հաշվարկվող լրացուցիչ վարձատրությունն է, որը վճարվում է 
ծանր, վնասակար կամ առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար աշխատանք կատարելու և/կամ 
արտաժամյա, գիշերային աշխատանքների, հանգստյան և օրենսդրությամբ սահմանված ոչ 
աշխատանքային՝ տոնական և հիշատակի օրերին կատարված աշխատանքների համար: 

Հավելավճարը աշխատանքային օրենսգրքով, այլ նորմատիվ իրավական ակտերով, կոլեկտիվ կամ 
աշխատանքային պայմանագրերով, գործատուի իրավական ակտով սահմանված դեպքերում և չափերով 
հիմնական աշխատավարձի նկատմամբ հաշվարկվող լրացուցիչ վարձատրությունն է, որը վճարվում է 
որակավորման (դասային, դիվանագիտական, գիտական աստիճան, կոչում և այլն), աշխատանքային 
ստաժի համար: 

Լրավճարը կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրերով, գործատուի իրավական ակտով 
նախատեսված դեպքերում և չափերով հիմնական աշխատավարձից, հավելումից, հավելավճարից և 
պարգևատրումից բացի, աշխատակցին վճարվող ցանկացած ձևի վարձատրությունն է: 

Պարգևատրումը օրենսդրությամբ, այլ նորմատիվ իրավական ակտերով, կոլեկտիվ կամ 
աշխատանքային պայմանագրերով, գործատուի իրավական ակտով սահմանված կարգով և չափերով 
աշխատանքային պարտականությունները պատշաճ կատարելու, երկարամյա աշխատանքի և 
ծառայության, ծառայողական պարտականությունները գերազանց կատարելու համար ամսական, 
եռամսյակային, կիսամյակային պարբերականությամբ կամ մեկանգամյա վճարվող վարձատրությունն է: 

Աշխատավարձի բարձրացումը փոխկապակցված է արտադրանքի քանակի, արդյունավետ 
վաճառքի և այնպիսի գործոնների հետ, որոնք անմիջապես ազդում են կազմակերպության 
գործունեության վրա։ Բարձրացումն հիմնական աշխատավարձի հավելյալ տոկոսն է, որի չափը 
սահմանվում է աշխատանքային պայմանագրում։ 

Նվերների տրամադրումը կազմակերպության աշխատակիցներին լայն տարածում է ստացել և 
միտված է աշխատակազմին ուղղել կազմակերպության նպատակների առավել արդյունավետ 
իրականացմանը: Նվերները չպետք է լինեն թանկ և պարտավորեցնող։ Այսինքն, անգամ ոչ թանկ 
նվերները կարող են աշխատակիցներին մոտիվացնել։ Աշխատակիցները գիտակցում են, որ 
ղեկավարները գնահատում են իրենց ջանասիրությունը, նվիրվածությունը աշխատանքին և գնահատում 
այն (Baldoni 2005)։ Մեծ խթան կարող է հանդիսանալ նաև նվերը աշխատակցին՝ ծննդյան օրվա 
կապակցությամբ։ 

Նյութական խթանման միջոցներից է նաև հատավճարը, ինչը նշանակում է, որ աշխատակիցը 
ստանում է գումար յուրաքանչյուր արտադրած քանակի համար։ Այս դեպքում աշխատակիցը 
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շահագրգռված է լինում արտադրել ավելի շատ քան պահանջվում է, իսկ գործատուն կունենա 
պլանավորված քանակից ավել արտադրանք (Employee Job Satisfaction 2009)։ Սակայն այս մեթոդն ունի 
թերություն։ Կենտրոնանալով արտադրանքի քանակի վրա՝ աշխատակիցը կարող է ուշադրություն 
չդարձնել որակի վրա։ 

Դրամական (նյութական) խթանները շատ արդյունավետ են, սակայն մոտիվացիայի այս տեսակը 
չի կարող հանգեցնել ցանկալի արդյունքի։ Յուրաքանչյուր աշխատակից ունի տարբեր արժեքներ, 
հետևապես աշխատակազմին նյութական միջոցների տրամադրումը թիմային աշխատանքի ժամանակ 
դառնում է խնդրահարույց (Dewhurst et al. 2009)։ Նյութական խրախուսումները հաշվարկվում են 
կատարված աշխատանքի արդյունքների հիման վրա և կարող են տարբեր լինել անգամ նույն գործատուի 
տարբեր աշխատակիցների համար։ Շատ դեպքերում անհրաժեշտ է նաև բարոյական փոխհատուցում, 
որը նույնպես ոչ նյութական խթանման մեթոդ է։ 

Գոյություն ունեն բազմաթիվ ոչ նյութական ձևեր, որոնք սահմանվում և կիրառվում են 
կազմակերպության ղեկավարության հայեցողությամբ: Ոչ նյութական մոտիվացիան մոտիվացիոն 
գործոնների միջոցով անձի աշխատանքային գործունեությունը խթանելու գործընթացն է։ 

Ստորև ներկայացվում են հիմնական ոչ նյութական խթանները՝ 
 աշխատանքային պայմանների բարելավում,  
 վերապատրաստումներ,  
 լավագույն աշխատակցի կամ նմանատիպ անվանակարգի շնորհում,  
 ֆիզիկական և բարոյահոգեբանական անվտանգություն, 
 լիազորությունների պատվիրակում,  
 մասնակցությունը կազմակերպության որոշումների կայացմանը (օրինակ՝ 

ռազմավարության մշակմանը, շրջափոխությունների (ռոտացիաների) իրագործումը),  
 հետադարձ կապի ուժեղացում,  
 շնորհակալագրերի և պատվոգրերի տրամադրում,  
 նմանատիպ այլ խթանման միջոցներ:  

Ոչ նյութական մոտիվացիայի տեսակները ներառում են աշխատակիցների համար բավարար 
աշխատանքային պայմանների ստեղծում և շարունակական բարելավում (Герчикова 2010)։ Նոր 
համակարգչային տեխնիկա տեղադրելու, աշխատակազմի համար հարմարավետ աշխատանքային 
տարածքների ստեղծում, տարածքների նախագծում/կատարելագործում, ժամանակակից օդափոխիչ և 
ջեռուցման համակարգերի տեղադրում և այլն: Կորպորատիվ տոները ոչ նյութական մոտիվացիայի 
կարևորագույն գործիքներից են, հատկապես աշխատակցի ընտանիքի անդամների ներգրավմամբ։ 

Ոչ նյութական խթաններից է վերապատրաստումը։ Վերապատրաստումը մի գործընթաց է, որի 
դեպքում հիմնականում շեշտադրվում է աշխատակցի առկա գիտելիքների, հմտությունների և 
կարողությունների կատարելագործումը: Վերապատրաստումը մասնագիտական զարգացման 
բաղադրիչ է, հստակ սահմանված ժամկետով և որոշակի գործողություններ ունեցող և աշխատակիցների 
հմտությունները զարգացնելու ֆորմալ գործընթաց է, որն անհրաժեշտ է ընթացիկ աշխատանքն 
իրականացնելու համար, և որի դեպքում մեծ մասամբ շեշտադրվում է առկա գիտելիքների, 
հմտությունների ու կարողությունների կատարելագործումը (Խաչատրյան և ուրիշներ 2015: 543): Այս 
պարագայում գործատուն խրախուսում և նպաստում է իր աշխատակցի մասնագիտական աճին։ 

Անվտանգությունը ևս համարվում է ոչ նյութական խթան։ Աշխատակիցների համար 
կազմակերպությունը պետք է ապահովի ֆիզիկական և բարոյահոգեբանական անվտանգությունը: 
Ֆիզիկական անվտանգությունը ներառում է այն անհրաժեշտ աշխատանքային պայմանները, որոնք 
աշխատակցին հնարավորություն են ընձեռում իրենց զգալ ապահով։ Բարոյահոգեբանական 
անվտանգությունը ներառում է այն անհրաժեշտ բարոյահոգեբանական պայմանները, որոնք կարող են 
երաշխավորել աշխատանքը չկորցնելու վտանգի զգացումը (Doley 2004)։ 

Այսպիսով, մոտիվացիան՝ 
 մարդուն/աշխատակցին որևէ գործողություն կատարելու դրդապատճառների` 

շարժառիթների ամբողջություն է,  
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 մարդուն/աշխատակիցների վարքագծի և արտաքին միջավայրի փոխներգործության 
արդյունքում ձևավորող երևույթ է, 

 մարդուն/աշխատակցի վարքի և կատարողականի հիմքում տարբեր դրդապատճառներն 
են, շարժառիթները: 

Մոտիվացիայի հիմնական ձևերն ու դրանց համապատասխան կիրառվող գործիքները կամ 
մեխանիզմները ներկայացվում են ստորև.  

 

Մոտիվացիայի ձևերը Մոտիվացիայի գործիքները/մեխանիզմները 

Աշխատակազմի տնտեսական 
մոտիվացիա 

 աշխատավարձի վճարում
 լրացուցիչ պարգևավճար կամ բոնուսային համակարգի 

կիրառում 

Աշխատակազմի սոցիալ-տնտեսական 
մոտիվացիա 

 սոցիալական աջակցություն աշխատակազմին 
 սոցիալական աջակցություն խմբին 
 սոցիալական աջակցություն անհատին 

Աշխատակազմի բարոյական 
մոտիվացիա 

 բարոյական մոտիվացիայի գործիքներ կենտրոնացված
ձևով  

 բարոյական մոտիվացիայի գործիքներ ոչ կենտրոնաց-
ված ձևով 

Այլ տեսակներ։ Աշխատակազմի ոչ 
նյութական մոտիվացիա 

 առավել գրավիչ աշխատանքի հնարավորություն կամ 
առավել արդյունավետ աշխատանքային պայմանների 
ստեղծում/տրամադրում,  

 մասնագիտական պաշտոնուղու զարգացման հնարա-
վորություն 

 աշխատակիցների մասնագիտական զարգացման և 
վերապատրաստումների հնարավորություններ 

 Կազմակերպություններում մոտիվացիայի կառավարման արդյունավետությունն ապահովելու 
համար անհրաժեշտ է հետևել մի շարք մեթոդական պահանջների. 

1. աշխատակազմի խրախուսման ժամանակ անհրաժեշտ է ցուցաբերել անհատական մոտեցում՝ 
հաշվի առնելով աշխատակիցների անհատական պահանջները։  

2. անհրաժեշտ է օգտագործել խրախուսման տարբերակված մոտեցում, այսինքն՝ վճարման տարբեր 
եղանակներ բոլոր հաստիքների և պաշտոնների համար՝ հաշվի առնելով տվյալ կազմակերպության 
հնարավորությունները, տվյալ հաստիքի համար սահմանված պաշտոնեական 
պարտականությունները, իրավասություններն ու գործառութային շրջանակը: Հետևապես 
նպատակահարմար է հստակորեն կազմակերպութան հաստիքները դասակարգել առնվազն երեք 
մեծ խմբերի կամ տեսակների՝ կատարողներ, մասնագետներ և կառավարիչներ, որոնցից 
յուրաքանչյուր խմբի համար պետք է կիրառել պարգևների, վարձատրության և խրախուսման 
տարբերակված ձևեր:  

3. մոտիվացիայի գործընթացը պետք է կանոնակարգված բնույթ ունենա, և յուրաքանչյուր 
աշխատակից պետք է հստակ գիտակցի, թե կազմակերպությունը որ դեպքում և ինչ դրական 
(պարգևատրում, խրախուսման նյութական և ոչ նյութական ձևեր) և բացասական (տույժեր և 
կարգապահական այլ միջոցներ) խթաններ կարող է կիրառել իր և աշխատակազմի այլ անդամների 
նկատմամբ: 

4. կազմակերպության կամ ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից աշխատակիցների 
հավելավճարների կամ խրախուսման այլ պարգևների տրամադրումը պետք է լինի ոչ 
հրապարակային։ Այդպիսով ղեկավարը կարող է կանխել գործընկերների միջև խրախուսման 
վերաբերյալ նրանց անհամաձայնություններով պայմանավորված կոնֆլիկտային իրավիճակները և 
դրա արդյունքում նրանց կատարողականի արդյունավետության նվազումը: 

5. կառավարիչը կամ ղեկավարը պետք է արհմիություններին ընձեռի աշխատակազմի մոտիվացիայի 
կառավարման այնպիսի հնարավորություններ, որոնք իր լիազորությունների շրջանակում են: 
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Պարգևատրում եզրույթը հիմնականում վերաբերում է աշխատակազմի նկատմամբ կիրառվող 
մեխանիզմներին:  

Առանձնացվում է աշխատակազմի մոտիվացիայի կառավարման երեք մեթոդ (Шапиро 2005, 93)՝ 
1. կազմակերպչական-վարչական՝ 

 աշխատանքային օրենսգրքի և նորմատիվ այլ ակտերի դրույթների կիրառում, 
 հրամանների, կարգադրությունների, նորմատիվ փաստաթղթերի հրապարակում և 

կիրառում, 
 ներքին կարգուկանոնի պահպանման վերահսկողություն, 
 պարտավորությունների շրջանակի կազմում: 

2. տնտեսական՝ 
 մասնակցություն եկամտային հարկի հետվճարմանը, 
 հավելավճարներ, 
 միանվագ վճարումներ, 
 լրացուցիչ պարգևատրումներ և ֆինանսական աջակցություն: 

3. սոցիալ-հոգեբանական՝ 
 կազմակերպական միջավայրի ապահովում, 
 աշխատակազմի սոցիալական զարգացում, 
 աշխատանքային պայմանների ապահովում, 
 մասնագիտական առաջընթաց և պաշտոնուղու (կարիերայի) զարգացում, 
 պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հաղորդակցության ապահովում,  
 էթիկական գործունեության խթանում, 
 կառավարմանը և որոշումների կայացման գործընթացներին մասնակցություն։ 

Առաջին անգամ աշխատակազմի մոտիվացման մեջ նյութական միջոցների արդյունավետության 
վերաբերյալ անվստահություն հայտնեց Ֆ. Հերցբերգը: Ըստ Հերցբերգի՝ եթե գումարի պակասը կարող 
է բերել պահանջմունքի չբավարարվածության, ապա դրա բավարար լինելը չի բերում աշխատանքի 
նկատմամբ երկարատև բավարարվածության: Օրինակ, եթե աշխատակիցն ոչ բավարար գումար 
ստանա իր աշխատանքի համար, ապա նա չի ունենա բավարար մոտիվացիա աշխատանքային 
գործունեություն ծավալելու համար, սակայն եթե նա ստանա այնքան գումար, որքան անհրաժեշտ է իր 
պահանջմունքները բավարարելու համար, ապա դա չի խոստանում, որ նա կաշխատի ավելի 
մոտիվացված: 

Նյութական միջոցներով մոտիվացիայի գործընթացը կարող է նաև տեղի ունենալ այն ժամանակ, 
երբ ջանքերի և պարգևավճարների միջև գոյություն ունի հստակ փոխկապակցվածություն, ինչպես որոշ 
աշխատանքների դեպքում (Armstrong 2012: 188): Աշխատավարձը մոտիվացնող կարևորագույն գործոնն 
է: Սակայն այն արդյունավետ է իրականացնում իր մոտիվացնող գործառույթը, երբ փոխկապակցված է 
աշխատանքի արդյունքների գնահատման հետ: Աշխատակիցները պետք է համոզված լինեն, որ 
գոյություն ունի հստակ կապ վարձատրության, արդյունավետության (արտադրողականության) և 
ստացված վերջնարդյունքների միջև:  

Կազմակերպություններում որպես մոտիվացիայի զարգացման միջոց են դիտարկվում 
տարատեսակ պարգևատրումները: Սակայն դրանց ոչ ճիշտ կիրառման դեպքում վերջիններս չեն տալիս 
ակնկալվող արդյունքը և դրականորեն չեն անդրադառնում աշխատակիցների մոտիվացիայի վրա: 
Պարգևատրման քաղաքականությունը` որպես կադրային քաղաքականության ուղղություն, կարող է 
դիտարկվել լայն և նեղ իմաստներով: Պարգևատրման քաղաքականության նեղ շրջանակը ենթադրում է 
նյութական պարգևատրում: Պարգևատրման քաղաքականության լայն շրջանակը ենթադրում է 
աշխատակիցների շրջանում հետազոտությունների և մշտադիտարկումների իրականացում՝ պարզելու 
համար նրանց՝ աշխատանքից գոհունակությունը, գնահատման համակարգի, ինչպես նաև 
մոտիվացիայի և շահադրդման համակարգի գործառման արդյունավետությունը (Жук 2013: 63-64): 
Պարգևատրման քաղաքականությունը, որն իրականացվում է ընդհանուր մոտեցման հիմքի վրա, 
արդյունավետ է երկարաժամկետ գործընթացներում, սակայն միևնույն ժամանակ իրագործման համար 
պահանջում է բավականաչափ ջանքեր, ինչպիսիք են` վճարման համակարգի ու աշխատակիցների 
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պարգևատրման արդարությունը, ժամանակին լինելը, պահանջմունքների հաշվի առնելը, աշխատակցին 
մոտիվացնող գործոնները և այլն: 

Իրավիճակները, որոնց դեպքում աշխատակիցների մոտիվացիան չի հանգեցնում ակնկալվող 
արդյունքներին, ըստ Մակսիմցևայի (Максимцева 2012: 253-254) կարելի է խմբավորել հետևյալ չորս 
խմբերով. 

1. «Մրցանակ-պարգևատրման» վճարում. այս տեսակի տարբերակիչ առանձնահատկությունը 
վերջինիս անսպասելի բնույթն է: Սակայն, որպես կանոն, մոտիվացիայի բարձրացում տեղի չի 
ունենում: Որպեսզի պարգևատրումն ունենա արդյունք, աշխատակիցը պետք է հստակ գիտակցի, 
թե ինչու է ստանում այն: 

2. Երաշխավորված պարգևատրում. այս տեսակի պարգևատրման դեպքում աշխատակիցները 
պարգևատրումը համարում են որպես իրենց աշխատավարձի բաղադրիչ:  

3. Կատարողականի սահմանված անհասանելի ցուցանիշներ. աշխատակիցների համար 
սահմանված խնդիրները չափազանց բարդ և դժվար հասանելի են:  

4. Պարգևատրում այլ աշխատակցի կողմից կատարված աշխատանքի համար. այս պարագայում 
հաշվի չի առնվում այն աշխատակիցների աշխատանքը, որոնց ջանքերով են ապահովվել տվյալ 
խնդիրների լուծումը:  
Ուսումնասիրելով պարգևատրման գործընթացներում հաճախ հանդիպող սխալները՝ կարելի է 

եզրակացնել, որ պարգևատրումը` որպես մոտիվացնող գործոն, բավական նշանակալի է 
աշխատակիցների համար, սակայն այդ գործընթացներում հանդիպող սխալները կարող են հակառակ 
արդյունքն ունենալ և ապամոտիվացնել աշխատակիցներին: Կարելի է առանձնացնել մեթոդներ, որոնց 
հետևելու դեպքում պարգևատրման գործընթացը կլինի ավելի արդյունավետ՝ 

 նպատակների հստակ սահմանում, որոնց հասնելու դեպքում աշխատակիցը կարող է հավակնել 
պարգևատրման, 

 իրատեսական նպատակների սահմանում, 
 պարգևատրման այնպիսի համակարգի մշակում և գործադրում, որը հասկանալի կլինի 

աշխատակիցների համար, 
 աշխատակցի համար պարգևատրման նշանակալի լինելը, 
 պարգևատրման վճարման ճիշտ ժամանակին լինելը (ոչ մինչև նպատակին հասնելը և ոչ էլ 

նպատակին հասնելուց երկար ժամանակ անց), 
 պարգևատրման արդարության ապահովում (սեփական աշխատանքի համար պարգևատրման 

ստացում): 
Աշխատակցի կամ խմբի պարգևատրումը փոխկապակցված է աշխատանքի արդյունավետության 

գնահատման, կազմակերպության հետագա զարգացմանը միտված իրենց ներդրումների և մի շարք այլ 
խթանող հատկանիշների հետ, որոնք հիմնավորում են այդ աշխատակցի կամ աշխատակիցների 
կատարողականը: Պարգևատրման համակարգի արդյունավետությունն ապահովելու համար 
անհրաժեշտ է առանձնացնել բարձր կատարողական ունեցող աշխատակիցների և շարունակաբար 
իրականացնել մարդկային ռեսուրսների գնահատում (Бергер и др. 2008: 16): Անձն աշխատանքային 
գործունեություն է ծավալում` առաջնորդվելով ոչ միայն նյութական պահանջմունքներով, այլև բազմաթիվ 
ներքին և արտաքին խթաններով, որոնք հնարավոր է ապահովել մոտիվացիայի միջոցով: Առանց 
որակյալ և մոտիվացված աշխատակիցների ոչ մի կազմակերպություն չի կարող ապահովել 
արտադրանքի կամ ծառայության որակ և լինել մրցունակ: Որոշ ղեկավարների կարծիքով միայն 
նյութական խրախուսումը բավարար է: Երբեմն նմանատիպ քաղաքականությունը գործում է, սակայն 
միայն կարճ ժամանակով: Տնտեսապես արդյունավետ է համարվում պարգևատրման այն ձևը, որի 
դեպքում աշխատավարձի վճարման համակարգը ձևավորվում է ըստ կատարողականի արդյունքների, 
աշխատակցի կողմից գործադրած ջանքերի և կազմակերպության առաջընթացի:  
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ոտիվացիայի տեսությունները դասակարգվում են երկու խմբի՝ բովանդակային և 
գործընթացային: Ներկայացվող տեսությունները փոխլրացնում են, սակայն ունեն իրենց 
բովանդակային առանձնահատկությունները: Մոտիվացիայի տեսությունների առաջին խմբում 
մոտիվացիան դիտարկվում է որպես երևույթ, ազդակ, որն առաջանում է անձի բնազդի, 

հակումների, ցանկության տեսքով և պայմանավորում է նրա ակտիվությունը, այսինքն՝ մարդու վարքի 
պատճառը բխում է անձի ներքին հուզական վիճակից և ոչ թե առկա իրավիճակից: 

Մոտիվացիայի տեսությունների երկրորդ խումբը ներառում է Կ. Լևինի դաշտի տեսությունը: 
Հոգեբանական դաշտը, ըստ Լևինի, սուբյեկտի այն շարժառիթների համակցությունն է, որոնք ազդում են 
սուբյեկտի վրա որոշակի ժամանակահատվածում: Օրինակ՝ սենյակում գտնվող մարդու հոգեբանական 
դաշտին են պատկանում միայն այն առարկաները և մարդիկ, որոնք ակտիվացնում են նրա 
գործունեությունը: Մնացյալ այլ առարկաները, որոնք շրջապատում են տվյալ անհատին, բայց 
անմիջապես չեն ազդում նրա վրա, այդ մարդու հոգեբանական դաշտի մեջ չեն ընդգրկվում: Որոշակի 
առարկաները ձգում են մարդուն, իսկ որոշակի առարկաներ վանում են: Օբյեկտների ձգելու կամ վանելու 
այս հատկությունը Լևինն անվանել է վալենտականություն: Վալենտականությունը կարող է լինել դրական 
(երբ օբյեկտը ձգում է դեպի իրեն) և բացասական (երբ օբյեկտը վանում է իրենից): Լևինը պնդում էր, որ 
սուբյեկտին շրջապատող հոգեբանական դաշտը մղում է գործողությունների դրական 
վալենտականությամբ առարկաների ուղղությամբ և դրդում է բացասական վալենտականությամբ 
առարկաներից խուսափելուն: Եթե սուբյեկտը ենթարկվում է իրերի վալենտականությանը, ապա 
առարկաները որոշում են մարդու գործունեությունը և վարքը, դա արդեն ոչ թե մտադրություն է, ոչ թե 
կամային, այլ դաշտային վարք է: Այսպիսով՝ Լևինը նշում է, որ մոտիվացիան պայմանավորված է ոչ 
այնքան անձի առանձնահատկություններով, որքան արտաքին գործոններով: Լևինի 
վալենտականության ըմբռնումը դրսևորվում է նաև Ատկինսոնի տեսությունում դրդապատճառի 
առաջացման և նպատակի գրավչության վերաբերյալ: Այսպես մոտիվացիան մեկնաբանելիս Ատկինսոնն 
անդրադարձավ գործողության ակնկալվող արդյունքին՝ սահմանելով այն որպես հաջողության 
սուբյեկտիվ հավանականություն, այսինքն՝ նպատակի հասանելիություն, ինչպես նաև այն կապակցեց 
հաջողության գրավչության հետ: 

Հետագայում Վրումը զարգացրեց մոտիվացիայի գործիքայնության իր տեսությունը, որտեղ նա 
նշում է, որ գործողություններն ու արարքներն ունեն իրենց հետևանքները, որոնք սուբյեկտի համար 
կարող են առավելագույն կամ նվազագույն գրավչություն ունենալ: Հենց այս հետևանքներն են, որ դրդում 
են գործունեության, որն ուղղորդվում է գործիքայնությամբ: Դրա հետևանքով անձը հասնում է ցանկալի 
արդյունքի կամ խուսափում է անցանկալի հետևանքներից: Վրումի տեսությունը լայնորեն տարածում 
գտավ կազմակերպչական և կառավարման հոգեբանության շրջանակներում, որի հիման վրա այնուհետև 
կառավարման հոգեբանությունում զարգացան մոտիվացիայի մեկնաբանման Հերցբերգի, ՄակԳրեգորի, 
Փորթեր-Լոուլերի տեսությունները: 

Հոգեբանական տեսությունների համատեքստում մոտիվացիան դիտարկվում է որպես 
հոգեբանական երևույթ, գործունեության վարքի դրդիչ ուժ, որը պայմանավորվում և դրսևորվում է անձի 
և իրավիճակի փոխհարաբերակցության արդյունքում՝ որոշելով միևնույն իրավիճակում վարքի 
անհատական տարբերությունները կամ տարբեր իրավիճակներում միանման գործունեության 
դրսևորումը: 

 

ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

 
Մոտիվացիայի ուսումնասիրումը թույլ է տալիս հասկանալու, թե ինչն է մարդկանց ստիպում 

աշխատել, ինչն է ազդում նրանց գործողությունների միջոցի ընտրության վրա և ինչու են նրանք հետևում 
վերջինիս` ժամանակի որոշակի ընթացքում (Հովհաննիսյան 2015: 498): 

Մ 
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 Ըստ մեկ այլ մոտեցման՝ մոտիվացիան բնորոշվում է որպես անձի ներքին վիճակ, որը ստիպում է 
աշխատակիցներին յուրահատուկ վարքագիծ ցուցաբերել որևէ նպատակի կամ արդյունքի հասնելու 
համար: Դենհարդը և համահեղինակները նշում են, որ մոտիվացիան և բավարարվածությունը նույնական 
չեն: Վերջինս ուղղորդված է դեպի անցյալ, իսկ մոտիվացիան՝ դեպի ապագա (Denhardt et al. 2008): 
 Մոտիվացված աշխատակիցն առանձնանում է նաև իր բարձր կատարողականով և աշխատանքի 
արդյունավետությամբ: Մոտիվացված աշխատակիցն այն անձն է, ով աշխատում է արդյունավետ, 
հետաքրքրված, ստեղծագործ՝ ցուցաբերելով խելամիտ նախաձեռնողականություն (Гарина и др. 2012: 
60): «Բարձր կատարողականը պայմանավորված է բարձր մոտիվացիայով, հետևապես 
կազմակերպությունն իր գործունեությունը պլանավորելիս պետք է հաշվի առնի նաև աշխատակազմին 
մոտիվացնելու իր հնարավորություններն ու այս ուղղությամբ ձեռնարկի գործնական քայլեր» 
(Խաչատրյան և ուրիշներ 2015: 397): 
 
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 9. ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ 

Մոտիվացիայի բովանդակային տեսությունները 
Տեսության ստեղծման և 

զարգացման 
ժամանակահատվածը 

Ա. Մասլոուի «Պահանջմունքների 
աստիճանակարգման» տեսություն 

20-րդ դարի 40-ական թթ. 
(1943) 

Դ. ՄաքՔլելանդի «Ձեռքբերովի պահանջմունքների» 
տեսություն 

20-րդ դարի 50-ական թթ. 
(1961) 

Դ. Ատքինսոնի հաջողության հասնելու և 
անհաջողությունից խուսափելու տեսություն 

20-րդ դարի 60-ական թթ. 
(1964) 

Ֆ. Հերցբերգի «Երկգործոն տեսություն» 20-րդ դարի 60-ական թթ. 
(1965) 

Կ. Ալդերֆերի ԳՓԱ (գոյության, փոխադարձ կապի և 
աճի) տեսություն 

20-րդ դարի 60-ական թթ. վերջ 
(1969) 

Լ. Վիգոտսկու զուգահեռ մոտիվացիայի տեսություն 20-րդ դարի 30-ական թթ. 
(1924) 

Վ. Գերչիկովի տեսություն 20-րդ դարի վերջ 

 
Ա. ՄԱՍԼՈՈՒԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

 
«Պահանջմունքների աստիճանակարգություն» տեսությունը առաջարկվել է Աբրահամ Մասլոուի 

կողմից 1943 թ. հրատարակած «Մարդկային մոտիվացիայի տեսությունը» հոդվածում, որի 
շրջանակներում Ա. Մասլոուն ներկայացրեց ուղղակի կապ անձի պահանջմունքների և մոտիվացիայի 
միջև:  

Պահանջմունքների կամ կարիքների աստիճանակարգման հիմքում Մասլոուի այն համոզմունքն է, 
որ չնայած գիտակցված ցանկություններին՝ մարդկային հիմնարար ցանկությունները համանման են 
(Zalenski, Raspa 2006):  

Մասլոուն իր տեսության մեջ կարևորեց մարդու անհատական կարիքները կամ պահանջմունքները՝ 
դրանք դասակարգելով ըստ աստիճանակարգության։ Ըստ Մասլոուի՝ մարդու պահանջմունքների 
աստիճանակարգությունը բաղկացած է հինգ պահանջմունքներից՝ ֆիզիոլոգիական, անվտանգության, 
պատկանելության, հարգանքի և ինքնաիրացման։ 

Նրա «Պահանջմունքների աստիճանակարգություն» տեսությունը ենթադրում է, որ մարդու 
մոտիվացիայի հիմքում պահանջմունքների համախումբն է, ընդ որում, անհատի պահանջմունքները 
դասակարգվում են աստիճանական հերթականությամբ՝ ըստ մակարդակների։ Ըստ Մասլոուի 
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տեսության՝ պահանջմունքի յուրաքանչյուր մակարդակ հիմնվում է նախորդ՝ ավելի ցածր մակարդակում 
գտնվող պահանջմունքների վրա, և տվյալ պահին մոտիվացիոն դերը պատկանում է ավելի սուր 
արտահայտված պահանջմունքին, իսկ ավելի բարձր մակարդակի պահանջմունքներն ակտիվանում են 
(Arnold 2010): Այսինքն՝ իր տեսությունում ամենացածր մակարդակում գտնվող կարիքը դառնում է 
գերիշխող ու առավել նշանակալի կարիք։ Առավել գերիշխող կարիքն անհատին ակտիվացնում է գործել։ 
Անհատը ձգտում է ավելի մեծ կարիք փնտրել, երբ բավարարվում են ավելի ցածր կարիքները։ Այսինքն՝ 
ըստ Մասլոուի պահանջմունքների տեսության՝ եթե բավարարված են ավելի ցածր մակարդակի 
պահանջմունքները, գերակա է դառնում ավելի բարձր մակարդակի պահանջմունքները, և մարդու 
ուշադրությունը կենտրոնանում է այդ մակարդակի պահանջմունքները բավարարելու վրա:  

Մոտիվացիան հասկանալու համար ամենաազդեցիկ մոտեցումները ներկայացված են այն 
տեսություններում, որոնք նկարագրում են մարդկային պահանջմունքների բավարարմանն ուղղված 
վարքը: Ա. Մասլոուի աշխատանքներն այս մոտեցումների տեսական հիմքն են: Մասլոուն ամերիկացի 
բժշկական հոգեբան էր, ով հրատարակել է մոտիվացիայի մասին ամենահայտնի և լայնորեն կիրառվող 
«Մարդկային մոտիվացիայի տեսությունը» աշխատությունը: Մասլոուն հաստատում էր, որ մարդիկ 
մոտիվացված են գործելու այնպես, որ բավարարեն իրենց պահանջմունքներն ու կարիքները: Նա 
դասակարգեց մարդու պահանջմունքները` աստիճանակարգը ստորակարգելով պահանջմունքների 
ամենացածր մակարդակից մինչև դրանց ամենաբարձր մակարդակը: Մասլոուի կարիքների 
աստիճանակարգումը հաճախ ցուցադրվում է բուրգի տեսքով։ Ներքևի մակարդակում գտնվում են 
հիմնական կարիքները կամ պահանջմունքները, իսկ վերևի մակարդակում՝ առավել բարդ կարիքները 
կամ պահանջմունքները։ Մասլոուն մարդու կարիքները և համապատասխանաբար մոտիվացնող 
գործոնները բաժանեց հինգ աստիճանակարգի, որոնք ներկայացվում են ստորև. 

 
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 10. Ա. ՄԱՍԼՈՈՒԻ ՊԱՀԱՆՋՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
 

1. Ֆիզիոլոգիական պահանջմունքներ, որոնք անհրաժեշտ են մարդու կյանքը և 
կենսագործունեությունն ապահովելու համար: Պահանջմունքների այս խումբն իր մեջ ներառում է ուտելու, 
խմելու, հանգստի և այլ պահանջմունքներ: Ֆիզիոլոգիական պահանջմունքները ներառում են այն 
հիմնական կենսապայմանները, որոնք մարդուն հարկավոր են գոյատևման համար, ինչպիսիք են՝ օդը, 
ջուրը, սնունդը։ Այս խմբի պահանջմունքների բավարարումը հնարավոր է նյութական խթանման 
մեթոդներով: Մասլոուն նշել է, որ մարդկանց մարմինը և միտքը չեն կարող գործել, եթե այդ 
պահանջմունքները չբավարարվեն։ Այս ֆիզիոլոգիական պահանջմունքները գերակշռողն են բոլոր 
կարիքներից։ Եթե բոլոր կարիքները բավարարված չեն, ապա օրգանիզմը վերանում է միայն 
ֆիզիոլոգիական կարիքների չբավարարման հետևանքով, և տվյալ դեպքում մյուս բոլոր կարիքները 
դառնում են երկրորդական (Jerome 2013)։ Այսինքն՝ մարդը չի կարող գոյատևել առանց ֆիզիոլոգիական 
պահանջմունքների բավարարման։ 

ինքնիրացում

հարգանք և 
ինքնահարգանք

պատկանելիություն

անվտանգություն

ֆիզիոլոգիա
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2. Երկրորդ մակարդակը անվտանգությունն է. հիմնական ֆիզիոլոգիական պահանջմունքները 
բավարարելով` մարդիկ ձգտում են բավարարել իրենց անվտանգության ու ապահովության 
պահանջմունքները: Անվտանգության պահանջմունքները վերաբերում են մարդու անվտանգության կամ 
պաշտպանության պահանջմունքներին, ինչպիսիք են ֆիզիկական անվտանգության 
ապահովվածությունը, կացարանի ապահովվածությունը, առողջությունը, անկանխատեսելի և 
անկառավարելի իրավիճակներից երաշխավորված լինելը, սոցիալական ապահավովվածությունն ու 
բարեկեցությունը և նմանատիպ այլ պահանջմունքներ: Հիմնականում ամեն ինչ անվտանգությունից ու 
պաշտպանությունից առավել քիչ կարևորություն ունեն (երբեմն նույնիսկ ֆիզիոլոգիական կարիքները)։ 
Անվտանգության պահանջմունքները դառնում են մարդկանց համար առաջնային և գերակշռող 
կարիքներ այնպիսի իրավիճակներում, ինչպիսիք են՝ պատերազմները, բնական աղետները և 
նմանատիպ այլ մարդածին, բնածին ու տեխնածին իրավիճակները։ 

3. Պահանջմունքների բուրգի երրորդ մակարդակը պատկանելության և սիրո պահանջմունքն է 
(սոցիալական պահանջմունքներ): Եթե ֆիզիոլոգիական և անվտանգության պահանջմունքները 
հիմնականում բավարարված են, առաջանում են սիրո, սոցիալական խմբի պատկանելության 
պահանջմունքները: Մարդն ավելի սուր է սկսում ընկալել միայնությունն ու հոգսերը: Մարդու առօրյայում 
այս կարիքներն արտահայտվում են ամուսնության, ընտանիք կազմելու, հասարակության մաս կազմելու, 
ինչպես նաև որևէ խմբի անդամ դառնալու ձգտումներով: Այս պահանջմունքների դասակարգում 
ներառում են նաև կարիերային և/կամ մասնագիտական զարգացմանն առնչվող սպասումները: 

Եթե և՛ ֆիզիոլոգիական, և՛ անվտանգության պահանջմունքները բավարարվում են, ապա 
առաջանում է պատկանելության և սիրո պահանջմունքը։ Մասլոուն պնդում է, որ մարդը կարիք ունի 
ներգրավվելու որևէ սոցիալական խմբում։ Խմբերը կարող են լինել մեծ կամ փոքր։ Մարդիկ պետք է սիրեն 
և լինեն սիրված (Kreisman 2002)։ Շատերը տառապում են մենակությունից, հասարակության 
մեկուսացումից, ինչպես նաև դեպրեսիայից (ընկճախտից)՝ սիրո և պատկանելության բացակայության 
պատճառով։  

4. Հարգանքի և ինքնահարգանքի պահանջմունքը մարդու ներուժի և հնարավոր զարգացման 
իրացման հնարավորությունն է: Ըստ Մասլոուի՝ մարդկային գործունեության, վարքագծի, արարքների 
հիմնական աղբյուրը մարդու ինքնարտահայտման շարունակական ձգտումն է: Առաջին երեք խումբ 
պահանջմունքները բավարարելուց հետո առաջանում է ճանաչված լինելու և այլ մարդկանց կողմից 
ուշադրության արժանանալու ցանկությունը, որի արդյունքը կարող է լինել դրական ինքնահարգանքը և 
ինքնաարտահայտումը: Տվյալ պահանջմունքները պայմանավորված են դրական ինքնագնահատական 
ունենալու, ուշադրության արժանանալու, հասարակությունում սոցիալական որևէ դիրք զբաղեցնելու, 
հարգանքի և այլ մարդկանց կողմից ճանաչված լինելու ցանկությամբ: Հասարակությունում շատերը 
ցանկանում են կայուն և բարձր գնահատական ստանալ՝ իրենց իսկ ինքնահարգանքի և 
ինքնագնահատականի բարձրացման համար։ Ցածր ինքնագնահատականով մարդիկ կարիք ունեն 
հարգանքի այլ մարդկանց կողմից։ Հարգանքի կարիքը Մասլոուն բաժանեց ցածր և բարձր 
մակարդակների (Jerome 2013)։ Հարգանքի ցածր կամ ստորին մակարդակը նվազագույն հարգանքի 
պահանջմունքն է այլ մարդկանց կողմից, օրինակ՝ ուշադրություն, հեղինակություն, կարգավիճակ և այլն, 
իսկ հարգանքի բարձր կամ վերին մակարդակը՝ ինքնահարգանքի անհրաժեշտությունն է. օրինակ անձը 
կարող է պահանջել անկախություն, ազատություն, ինքնավստահություն։ Առավել կայուն և ուժեղ 
ինքնագնահատականը հիմնվում է այլ մարդկանց կողմից հարգանքի արժանանալու պահանջմունքի 
վրա։ 

5. Ինքնաիրացման պահանջմունքն անհատի ինքնաբավարարման, ինքնակատարելության, 
ինքնադրսևորման, ինքնարտահայտման ու շարունակական զարգացման ձգտումն է: Այսինքն՝ 
ամենավերին մակարդակում գտնվող պահանջմունքն ինքնաարտահայտման նկատմամբ մարդու 
ձգտումն է: Ըստ Մասլոուի, մարդկության պատմության ընթացքում այս մակարդակին բացարձակ 
իմաստով քիչ անհատներ են երբևիցե հասել (Maslow 1954): Ինքնաիրացումն արտացոլում է անհատի 
ցանկությունը՝ զարգանալու լիարժեք ներուժը բացահայտելու նպատակով։ Հասնել 
ինքնաարտահայտման նշանակում է ամբողջապես բացահայտել և իրացնել սեփական ներուժը, 
բարձրացնել կոմպետենտության/մասնագիտական զարգացման աստիճանը և ընդհանրապես դառնալ 
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լավը: Ըստ Մասլոուի՝ մարդիկ պետք է հաղթահարեն իրենց վերոնշյալ կարիքները, այլ ոչ թե ուղղակի 
հասնեն դրանց (Zalenski, Raspa 2006): Այս մակարդակում անհատականությունը գերակշռում է։ Քանի որ 
յուրաքանչյուր մակարդակ բավարար չափով ապահովված է, ապա կարելի է անցում կատարել 
աստիճանակարգի հաջորդ մակարդակին, որովհետև միշտ նոր և բարձր կարիքներ են առաջանում։ 
 Մասլոուի տեսության համաձայն՝ առաջին հերթին պետք է բավարարել ստորին մակարդակների 
պահանջմունքները և միայն դրանից հետո առաջնային կդառնան ավելի բարձր ձգտումները։ Այսպիսով, 
մարդու պահանջմունքների բավարարումը տեղի է ունենում հաջորդաբար՝ ֆիզիոլոգիական, 
անվտանգության, պատկանելության պահանջմունքները, հարգանքի և ինքնաիրացման մակարդակների 
հերթագայությամբ (Zalenski, Raspa 2006): Այսինքն եթե մարդը ֆիզիկական անվտանգության կարիք 
ունի, իր համար առաջնային է, որպեսզի իր շուրջը ստեղծի համապատասխան միջավայր, այլ ոչ թե 
մտածի ինքնահարգանքի կամ ինքնաիրացման մասին։  

Ֆ. ՀԵՐՑԲԵՐԳԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
Աբրահամ Մասլոուի «Կարիքների աստիճանակարգում» տեսությանը հաջորդեց Ֆրեդերիկ 

Հերցբերգի «Մոտիվացիայի երկգործոն տեսությունը», որը կարևորում է ոչ միայն մարդու անձնական 
կարիքները, այլ նաև այն միջավայրը, այն պայմանները, որտեղ մարդը պետք է աշխատի և 
մասնագիտական գործունեություն ծավալի։ Երկգործոն մոտիվացիայի տեսությունը մշակվել է 1959 թ. 
Ֆրեդերիկ Հերցբերգի և իր գործընկերների կողմից, որի նպատակն էր պարզել մարդկանց 
բավարարվածության և դժգոհությունների պատճառները, ինչպես նաև բացահայտել աշխատանքի 
արտադրողականության բարձրացման և նվազեցման պատճառները։ Հերցբերգի տեսության 
առաջադրման համար հիմք էին ծառայել մի շարք հետազոտություններ, որոնք անցկացվել էին շուրջ 
երկու հարյուր աշխատակիցների շրջանում: Հարցման մասնակիցներից պահանջվում էր նկարագրել այն 
իրավիճակները, երբ վերջիններս դրական էին տրամադրված աշխատանքի նկատմամբ և աշխատելու 
ցանկություն ունեին: Ինչպես նաև հակառակ իրավիճակները, երբ աշխատակիցների շրջանում 
բացակայում էր աշխատելու ցանկությունը: Հետազոտության արդյունքները Հերցբերգին թույլ տվեցին 
հանգել հետևյալին. աշխատանքից բավարարվածության զգացումն առաջանում է ներքին և 
բովանդակային բնութագրիչների ազդեցության արդյունքում, իսկ աշխատանքից 
անբավարարվածության զգացումը՝ աշխատանքի արտաքին բնութագրիչների և դրա համատեքստի 
ազդեցությունից:  

Տեսությունը այլ կերպ կոչվում է մոտիվացիոն «Հիգիենիկ տեսություն» կամ «Մոտիվացիոն 
տեսություն»։ Հերցբերգի տեսությունը հիմնվում է այն ուսումնասիրության արդյունքների վրա, ըստ որոնց 
տարբեր կազմակերպությունների աշխատակիցներ պատասխանել են այն հարցին, թե երբ նրանք 
աշխատելու ցանկություն ունեն և հակառակը, երբ են նրանք դժգոհ և ընդհանրապես չեն ցանկանում 
աշխատել (Cherry 2018): Գոհունակությանը վերաբերող հարցի պատասխանները զգալիորեն 
տարբերվում են դժգոհությանը վերաբերող հարցի պատասխաններից։ Լավ հույզերն ընդհանուր առմամբ 
փոխկապակցված են աշխատանքի գոհունակությանը, իսկ վատ հույզերը՝ աշխատանքի դժգոհությանը։ 
Աշխատանքային գործընթացում մարդու վարքը որոշվում է գործոնների երկու տարբեր խմբերով՝ 
հիգիենիկ գործոններ և մոտիվներ: Հիգիենիկ գործոնները վերաբերում են այնպիսի տարրերի 
առկայությանը կամ բացակայությանը, ինչպիսիք են աշխատանքի պայմանները, աշխատավարձը, 
կազմակերպության քաղաքականությունը, միջանձնային հարաբերությունները (Teeboom 2018)։ Այսինքն` 
հիգիենիկ գործոնները իրենց հերթին լինում են դրական և բացասական։ Բացասական հիգիենիկ 
գործոնները հիմնավորվում են անհատի անբավարարվածությամբ։ Դրական գործոնների 
առկայությունը աշխատակիցներին ազատում է բացասական հույզերից, քանի որ դրանք որևէ կերպ չեն 
ազդում արտադրողականության բարձրացման վրա։ 

 Աշխատանքից բավարարման երկրորդ մակարդակը որոշվում է գործոնների երկրորդ խմբով, 
այսինքն մոտիվներով: Մոտիվները ներառում են նվաճումները, ճանաչումը, պատասխանատվությունը, 
անհատական և մասնագիտական զարգացման հնարավորությունները։ Ըստ Հերցբերգի՝ եթե 
դրդապատճառներ ու խթանները բացակայում են, ապա մարդն իր աշխատանքին չեզոք է վերաբերվում 
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(Zalenski, Raspa 2006): Հիգիենիկ գործոնները անհրաժեշտ են, որպեսզի վստահ լինեն, որ 
աշխատակիցները դժգոհ չեն։  

Ֆ. Հերցբերգի տեսության տարբերությունն այն էր, որ նախկինում հետազոտողներն իրենց 
ուշադրությունը կենտրոնացրել էին միայն այն գործոնների վրա, որոնք առաջացնում են աշխատանքից 
բավարարվածություն. մինչդեռ Հերցբերգին հետաքրքրում էր ոչ միայն թե ինչն է աշխատակիցների 
բավարարվածության պատճառ դառնում, այլև անբավարարվածության (Костенко 2012: 116): 
Արդյունքում՝ Հերցբերգն առանձնացրեց անձի աշխատանքային վարքագծի վրա ազդող գործոնների 
երկու խումբ, որոնք նա անվանեց «հիգիենիկ գործոններ» և «մոտիվացիոն գործոններ»: 

Մոտիվացիոն գործոնները ներքին գործոններն են, որոնք բարձրացնում են աշխատակիցների 
աշխատանքից բավարարվածության զգացումը, մինչդեռ հիգիենիկ գործոններն արտաքին են՝ ուղղված 
կանխելու աշխատակիցների աշխատանքից անբավարարվածության զգացումը: Հերցբերգի պնդմամբ 
հիգիենիկ գործոնների ապահովումը բավարար չէ աշխատանքի նկատմամբ աշխատակիցների 
բավարարվածություն ստեղծելու նպատակով: Աշխատակիցների աշխատունակությունը կամ 
արտադրողականությունը բարձրացնելու համար պետք է ապահովել մոտիվացիոն գործոնները (Yusoff 
et. al. 2013: 19): 

Մոտիվացին գործոնները վերաբերում են աշխատանքի բովանդակությանը և ներառում են հետևյալ 
գործոնները՝ հաջողության հասնելու պահանջմունքը, հետաքրքիր աշխատանքը, ճանաչումը, 
պատասխանատվությունը, մասնագիտական զարգացումը և առաջխաղացման հնարավորությունները: 
Հիգիենիկ գործոնները ոչ բավարարում են, ոչ էլ մոտիվացնում. նրանք հիմնականում ծառայում են 
աշխատանքից անբավարարվածության կանխմանը, մինչդեռ աշխատանքի բավարարվածության 
գործում քիչ ազդեցություն ունեն (Armstrong 2012: 173): Հիգիենիկ գործոնները պայմանավորված են 
աշխատանքային համատեքստով և ներառում են այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են աշխատավարձը և 
փոխհատուցումը, կազմակերպության քաղաքականությունն ու վարչարարությունը, աշխատանքային 
պայմանները, կարգավիճակը, անվտանգությունը, միջանձնային հարաբերությունները: 

Մոտիվացիոն գործոններն անհրաժեշտ են աշխատակիցների բավարարվածության ապահովման 
և աշխատակիցների բարձր կատարողականի ցուցանիշների ապահովման համար։ Հիգիենիկ 
գործոններում աշխատակիցներն աշխատում են բացասական ոլորտում, այսինքն աշխատանքային ոչ 
բավարար պայմանները, անվտանգության խնդիրները անբավարարվածություն են առաջացնում 
աշխատակիցների մոտ, սակայն այդ խնդիրների վերացումը չի ազդում աշխատանքի 
բավարարվածության և բարձր կատարողականի վրա։ Աշխատանքային բավարարվածության համար 
առաջնային են աշխատանքի բարդությունը, պատասխանատվության զգացումը և այլն (Cherry 2018): 
Այսինքն` հիգիենիկ գործոնների ապահովումը թույլ է տալիս նվազեցնել կամ ընդհանրապես բացառել 
աշխատակիցների անբավարարվածությունը, իսկ հզոր մոտիվացիոն միջոցների ավելացումը թույլ է 
տալիս բարձրացնել աշխատակիցների բավարարվածությունը, ինչպիսիք են՝ աշխատանքի գնահատումն 
ու ճանաչումը, բարդ ու հետաքրքիր առաջադրանքների հանձնարարումը, աշխատակիցների 
գործունակությունը բարձրացումը։ Ստորև ներկայացվում են հիգիենիկ գործոններն ու խթանները. 
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 11.      ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ԽԹԱՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ Ֆ. ՀԵՐՑԲԵՐԳԻ 
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Այսինքն՝ Հերցբերգի «Երկգործոն» տեսությունը ներառում է Մասլոուի կողմից առաջադրած նույն 
կարիքները, բայց դրանք դասակարգում է տարբեր կերպով: Ավելին, այս տեսությունը ավելի շատ 
ուշադրություն է դարձնում աշխատանքային պայմանների և աշխատանքի բնութագրերի վրա։ Այսինքն 
պետք է ուշադրություն դարձնել հիգիենայի գործոններին և դրդապատճառներին որպեսզի առաջին 
հերթին կանխարգելել դժգոհությունները և երկրորդ հերթին նպաստեն աշխատակիցների 
խրախուսմանը:  

 
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 12. Ֆ. ՀԵՐՑԲԵՐԳԻ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ԵՐԿԳՈՐԾՈՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Փոխառված է՝ Herzberg, Mousner & Snyderman, 1993 

 
Աշխատանքի մոտիվացիայի տեսակետից` Հերցբերգը (Herzberg et al. 1993) կարծում է, որ 

հաջողությունը, ճանաչումը, բուն աշխատանքը, պատասխանատվությունը և առաջխաղացումն ավելի 
արդյունավետ երկարաժամկետ խթաններ են, քան ներանձնային հարաբերությունները, 
աշխատանքային պայմանները, աշխատավարձը: 

Ի տարբերություն հիգիենիկ գործոնների, որոնց առկայության դեպքում աշխատակիցը չի 
մոտիվացվում, սակայն դրանց բացակայության դեպքում ապամոտիվացվում է` մոտիվացիոն 
գործոնների առկայությունն անպայմանորեն բերում է անձի մոտիվացված աշխատանքի: Սրանք 
այնպիսի գործոններ են, որոնք վերաբերում են աշխատանքի բովանդակությանը և բնույթին: Դրանք 
խթանում են աշխատանքից բավարարվածության բարձրացումը: Հերցբերգի առաջադրած տեսությունը 
կարելի է ներկայացնել հետևյալ բանաձևի միջոցով՝ 

 

 
 
Սույն բանաձևը ևս մեկ անգամ փաստում է, որ աշխատանքի նկատմամբ աշխատակիցների 

մոտիվացիան ձևավորելու նպատակով կազմակերպության ղեկավարությունն առաջնահերթ պետք է 
ապահովի աշխատանքի հիգիենիկ գործոնները՝ աշխատանքի անվտանգ և բարենպաստ պայմանները, 
աշխատանքի համապատասխան վարձատրությունը, կազմակերպական մշակույթի տարրեր: Հիգիենիկ 
գործոնների ապահովումից ու աշխատակիցների անբավարարվածության զգացումը նվազեցնելուց կամ 
ձերբազատվելուց հետո ղեկավարությունն իր ուշադրությունը պետք է կենտրոնացնի մոտիվացիոն 
գործոնների վրա, որոնց կիրառումը թույլ կտա բարձրացնելու աշխատակիցների մոտիվացիան՝ 
նպաստելով աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը և կազմակերպության առաջընթացին: 

                  աշխատանքից                       աշխատանքից 
անբավարարվածություն          բավարարվածություն 
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Ջ. ԱՏՔԻՆՍՈՆԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Ջոն Ատքինսոնի «Հաջողության հասնելու և անհաջողությունից խուսափելու» տեսության 

հիմքում այն հիմնադրույթն է, որ աշխատակցի վարքագիծը ձևավորվում է նրա անձնական 
հատկանիշների և իրավիճակի փոխհարաբերության արդյունքում: Յուրաքանչյուր անձ ձգտում է 
հաջողության, փորձում է խուսափել անհաջողությունից և, հետևաբար, ունի երկու մոտիվ` հաջողության 
հասնելը և անհաջողությունից խուսափելը: 

Աշխատանքային մոտիվացիան կազմված է հետևյալ բաղադրիչներից` 
1. հաջողության ձգտում, 
2. անհաջողությունից խուսափելու միտում, 
3. հաջողության հավանականություն, 
4. հաջողության գրավչություն և բարեկեցություն (Atkinson 1964): 

Պետք է հաշվի առնել նաև այն, որ հաջողության գրավչությունն ուղղակիորեն առնչվում է 
հաջողության հավանականությանը: Իհարկե, բնութագրելով հաջողության հասնելու ձգտումը՝ 
անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել հաջողության մոտիվը, որը աշխատակիցների մոտ տարբեր 
դրսևորումներ ունի:  

Եթե աշխատակիցը գիտակցում է հաջողության հասնելու պահանջմունքը, ապա առաջանում է 
ներքին կամ արտաքին դրական մոտիվացիա, սակայն եթե աշխատակցի վարքագիծն ուղղորդում է 
անհաջողությունից խուսափելու պահանջմունքը, ապա առկա է արտաքին բացասական մոտիվացիա: 
Ատքինսոնի տեսության դերը նշանակալի է աշխատակցին ղեկավարելու և նրա դիրքորոշումը 
հասկանալու գործում: 

Կ. ԱԼԴԵՐՖԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Հաջորդ տեսությունը, որը նույնպես մոտիվացիան դիտարկում է պահանջմունքների տեսանկյունից, 

Կլեյտոն Ալդերֆերի ԳՓԱ (գոյության, փոխկապակցվածության և աճի) տեսությունն է: 
 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 13. Կ. ԱԼԴԵՐՖԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Գոյության պահանջմունքը (Գ` ԳՓԱ հապավման մեջ) իր մեջ ներառում է ֆիզիոլոգիական և 

անվտանգության պահանջմունքները: 
 Փոխադարձ կապի պահանջմունքն (Փ) իր մեջ ներառում է օժանդակությունը, ճանաչումը, այլ 

մարդկանց կողմից խրախուսում ստանալու ձգտումը: 
 Աճի պահանջմունքը (Ա) մարդուն դրդում է ինքնահաստատման, ինքնարտահայտման 

կարողությունների իրացման (Alderfer 1969): 
Պահանջմունքների այս խմբերը համադրելի են Մասլոուի դասակարգման պահանջմունքների հետ, 

բայց տարբերվում են նրանով, որ մի պահանջմունքից մյուս պահանջմունք տեղաշարժը կատարվում է ոչ 

Աճի պահանջմունք 

Փոխկապակցվածության 
պահանջմունք 

Գոյության 
պահանջմունք 
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միայն ներքևից վերև, այլև երկու ուղղություններով: Վերև, եթե բավարարված է ներքին մակարդակի 
պահանջմունքը, և ներքև, եթե չի բավարարվում ավելի բարձր մակարդակի պահանջմունքը (Шапиро 
2005: 32): 

Վ. ԳԵՐՉԻԿՈՎԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Մոտիվացիայի բովանդակային տեսություններից է նաև Վլադիմիր Գերչիկովի «Տիպաբանական 
հասկացությունների» տեսությունը, որը ձևավորվել է 20-րդ դարի վերջին: Վ. Գերչիկովը մեծաքանակ 
փորձարարական տվյալների հիման վրա առաջադրել է այն միտքը, որ «ունիվերսալ աշխատակիցներ» 
չկան: Նրա վերջնական հայեցակարգը հասունացել է 1990-ականների սկզբներին: Անցկացնելով 
հազարավոր հարցազրույցներ տարբեր մակարդակներում աշխատող աշխատակիցների հետ` 
Գերչիկովը եկավ այն եզրակացության, որ աշխատակիցներն ըստ իրենց մոտիվացիայի դասակարգվում 
են հինգ տեսակի (Герчиков 2003). 

1. Գործիքային մոտիվիացիա. այս տեսակի աշխատակիցների համար աշխատանքն ինքնին ոչ մի 
արժեք չունի. նրանց միայն աշխատավարձն է հետաքրքրում: Այսպիսի աշխատակիցը ցանկացած տիպի 
աշխատանք կկատարի առավելագույն նվիրումով, միայն թե իրեն բարձր վարձատրեն: 
Կազմակերպության ղեկավարը այսպիսի աշխատակցի մոտիվացիան խթանելու համար պետք է 
ակնառու դարձնի նրա կատարած աշխատանքի և վարձատրության միջև կապը, ինչպես նաև 
արդյունավետ աշխատանքի համար տրամադրի պարգևատրումներ: 

2. Մասնագիտական մոտիվացիա. այս տեսակի աշխատակիցները, հակառակը, գնահատում են ոչ 
թե վաստակած գումարը, այլ բուն աշխատանքի բովանդակությունը: Նրանք հնարավորություն են 
փնտրում ապացուցելու, որ եզակի են և կարող են կատարել տարբեր բարդության աշխատանք:  

3. «Սեփականատիրիրական» մոտիվացիա. այս տեսակի աշխատակիցները ձգտում են 
աշխատանքի ծավալի և արդյունքների ամբողջ պատասխանատվությունը և հանձնառությունը վերցնել 
իրենց վրա: Նրանք պատրաստ են կատարել ամբողջ աշխատանքն առավելագույնս նվիրումով և 
չպահանջել բարձր վարձատրություն, սակայն կգերադասեն կատարել այն առանց հսկողության: 

4.  Անձնվեր («հայրենասիրական») մոտիվացիա. այս տեսակի աշխատակիցն առաջին հերթին 
ցանկանում է օգտակար լինել իր կազմակերպությանը. նա առավել գնահատում է ընդհանուր գործի 
արդյունավետությունը ու ղեկավարության կողմից իր արժանիքների գնահատումը, քան աշխատավարձը 
կամ աշխատանքի հեղինակությունը: 

5. Խուսափողման մոտիվացիա. այս տեսակի աշխատակիցը խուսափում է աշխատանքից և միայն 
անում է այն, ինչի համար չի ենթարկվի կարգապահական տույժերի: Կազմակերպության ղեկավարն 
այսպիսի աշխատակիցներին մոտիվացնելիս կարող է կիրառել բացասական մոտիվացիայի այնպիսի 
մեթոդներով, ինչպիսիք են խիստ հսկողությունը, կարգապահական տույժերի կիրառումը, աշխատանքը 
կորցնելու վախը և այլն: 

Թվարկված յուրաքանչյուր տիպին բնորոշ է իր մոտիվացիոն համակարգը: Այսպիսով, ամփոփելով 
ձեռնարկում ներկայացված մոտիվացիայի բովանդակային տեսությունները՝ կարելի է եզրակացնել, որ 
անկախ անձի տարիքից, հասարակությունում զբաղեցրած դիրքից, պաշտոնից, ընտրած 
մասնագիտությունից, աշխատանքի ոլորտից` յուրաքանչյուրն ունի իր պահանջմունքները և, հետևաբար, 
մոտիվացման անհատական առանձնահատկությունները: 

ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
Մոտիվացիայի տեսությունները չեն սահմանափակվում միայն բովանադակային տեսություններով: 

Մոտիվացիայի գործընթացային տեսությունները մոտիվացիան դիտարկում են այն տեսանկյունից, թե 
ինչպես է մարդը բաշխում ջանքերն իր նպատակներին հասնելու համար, և վարքագծի ինչպիսի տեսակ 
է այդ դեպքում ընտրում: Գործընթացային տեսությունները չեն ժխտում պահանջմունքների գոյությունը, 
բայց համարում են, որ մարդու վարքագիծը որոշվում է ոչ միայն տվյալ պահանջմունքներով (Шапиро 
2005: 57): Ներկայումս աշխատանքի մոտիվացիայի կառավարման պրակտիկայում առանձնացվում են 
հետևյալ գործընթացային տեսությունները. 
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 10. ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԱՅԻՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ 

Մոտիվացիայի գործընթացային տեսությունները 
Տեսության ստեղծման և 

զարգացման 
ժամանակահատվածը 

Դ. ՄաքԳրեգորի «X» և «Y» տեսություն 20-րդ դարի 60-ական թթ. 
(1960) 

Ս. Ադամսի «Արդարության (հավասարության) տեսություն» 20-րդ դարի 60-ական թթ. 
(1963) 

Վ. Վրումի «Սպասումների և նախապատվության 
տեսություն» 

20-րդ դարի 60-ական թթ. 
(1964) 

Մոտիվացիայի նպատակներով կառավարման տեսություն 
(MBO (Management by objectives)) 

20-րդ դարի 60-ական թթ. 
վերջ (1968) 

Մոտիվացիայի մասնակցային տեսություն 20-րդ դարի 80-ական թթ 

 
Դ. ՄԱՔԳՐԵԳՈՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Ֆրեդերիկ Հերցբերգի տեսությանը հաջորդեց Դուգլաս ՄաքԳրեգորիի «X և Y» տեսությունը։ Ըստ 

Հերցբերգի «երկգործոն» տեսության աշխատանքի արդյունավետությունն ապահովելու համար 
աշխատակցին հարկավոր է աշխատանքային բարենպաստ պայմաններ, որոնք այլ կերպ կոչվում են 
հիգիենիկ պայմաններ, իսկ ՄաքԳրեգորիի տեսության համաձայն գոյություն ունեն մարդկանց երկու 
տեսակ X-բացասական հակումներով և Y-դրական հակումներով։ Այսինքն X-ի համար այդքան էլ կարևոր 
չէին բարենպաստ պայմանները, իսկ Y-ի համար՝ ընդհակառակը։ 

ՄաքԳրեգորը 1960 թ. ձևակերպել է երկու տեսություն մարդու բնույթի մասին՝ տեսություն X և 
տեսություն Y։ X տեսությունը ցույց է տալիս բացասական պատկերացումը մարդկանց մասին (Lawter et 
al. 2015): Հետևաբար, նրանք բոլորն ունեն բացասական կողմեր, նրանք չեն սիրում աշխատել, հակված 
են խուսափել պատասխանատվությունից և կարող են արդյունավետ աշխատել միայն խիստ 
վերահսկողության տակ։ 

 

 

Դուգլաս ՄաքԳրեգորի տեսություն

X տեսություն

- Միջին մարդուն բնորոշ է աշխատանքը չսիրելը և 
պատասխանատվությունից հնարավորինս խուսափելը:
- Աշխատանքը չսիրելու դեպքում անհրաժեշտ է ստիպել, 
վերահսկել, պատժել՝ կազմակերպության 
նպատակներին հասնելու համար:
- Աշխատակիցը սովորաբար խուսափում է 
պատասխանատվությունից:
- Աշխատակիցը սովորաբար աչքի չի ընկնում 
ստեղծագործական կարողություններով:

Y տեսություն

- Աշխատակիցը ձգտում է աշխատել և իր աշխատանքից 
բավարարվածություն ստանալ:
- Վերահսկողությունն աշխատանքային 
արդյունավետությունն ապահովելու լավագույն միջոցը չէ:
- Աշխատակիցը չի խուսափում 
պատասխանատվությունից:
- Աշխատակիցը ստեղծագործական մոտեցում է 
ցուցաբերում աշխատանքում:
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Գործնական առումով այդ տեսությունը որպես մոդել ծառայեց կառավարիչների վարքի 
տարբերակման համար: Աշխատակիցների մի խումբ հակված է հետևելու X տեսության ըմբռնումներին 
(սովորական աշխատակիցը խուսափում է աշխատանքից և պատասխանատվությունից, իսկ 
աշխատակիցների մեկ այլ խումբ հակված է Y տեսության ըմբռնմանը (մարդը ձգտում է 
ինքնուրույնության, պատասխանատվության) (Խրիմյան և ուրիշներ 2004: 105-106): 

Y տեսությունն ունի դրական ենթադրություն։ Ըստ այս տեսության մարդիկ կարողանում են 
կազմակերպել, պատասխանատվություն կրել և աշխատանքը ընկալել որպես բնականոն գործընթաց, 
ինչպես խաղը կամ հանգիստը (Шелдрейк 2005): 

X տեսությունը ենթադրում է, որ՝ 
1. մարդիկ սկզբնական փուլում չեն սիրում աշխատել և հնարավորության դեպքում փորձում են 

խուսափել աշխատանքից, 
2. մարդիկ չունեն ազնվություն և նրանք փորձում են ազատվել պատասխանատվությունից՝ 

նախընտրելով, որ իրենց կառավարեն, 
3. մարդիկ ամենից շատ ցանկանում են պաշտպանված լինել, 
4. որպեսզի մարդկանց ստիպեն աշխատել, անհրաժեշտ է կիրառել հարկադրանք, 

վերահսկողություն և կարգապահական տույժերի սպառնալիք։ 
Այդ իսկ պատճառով X տեսության կողմնակիցները նախընտրում են որևէ դիրքի ձեռքբերում, 

ձգտում են խուսափել պատասխանատվությունից և ունեն համեմատաբար ցածր հավակնություններ 
(Lawter et al. 2015):  

Y տեսությունը ենթադրում է՝ 
1. Աշխատանք (բնական գործընթաց). բարենպաստ պայմանների առկայության դեպքում մարդիկ 

պատրաստ են կրելու պատասխանատվություն։ 
2. Աշխատանքի ժամանակ ֆիզիկական և մտավոր ջանքերը նույնն են, ինչպես խաղի կամ 

հանգստի ժամանակ։ 
3. Արտաքին վերահսկողության ձևերը չեն համարվում մոտիվացիայի միակ միջոցները, քանի որ 

իրեն առաջադրված առաջադրանքը կատարելիս՝ մարդը ինքնաղեկավարվում է և 
ինքնահսկվում։ 

4. Նպատակից բխող պարտականությունները և դրանց արդյունավետ իրականացումը 
պարգևատրման հիմք են։ 

5. Կազմակերպական խնդիրների լուծման ժամանակ աշխատակիցներն ավելի հակված են 
կիրառելու ստեղծագործական մտածողության կարողություններ ու հմտություններ:  

6. Ժամանակակից արդյունաբերական հասարակության պայմաններում միջին անձի մտավոր 
ներուժը միայն մասամբ է օգտագործվում (Zalenski, Raspa 2006): 

Ամփոփելով այս տեսությունը՝ պարզ դարձավ, որ գոյություն ունեն մարդկանց երկու տեսակ, որոնց 
հեղինակը պայմանականորեն անվանել է «X և Y» և որոնք ունեն տարբեր նպատակներ, հակումներ, 
աշխատելաոճ և այլն։ X տեսակի մարդիկ ձգտում են բավարարել ավելի ցածր կարիքները, որոնք 
արտահայտված են Մասլոուի բուրգի ստորին աստիճանում, իսկ Y տեսակը ձգտում է ավելի բարձր 
կարիքների բավարարմանը և հիգիենիկ կարիքների ապահովմանը։ 

ՄաքԳրեգորի «X» և «Y» տեսությունը նկարագրում է կազմակերպության ղեկավարների 
տեսակները և կառավարման ոճերը, որոնք ազդում են աշխատակիցների մոտիվացիայի վրա: 
ՄաքԳրեգորը պնդում էր, թե արդյունավետ ղեկավարումը պայմանավորված է մարդու վարքագիծը 
կանխատեսելու և վերահսկելու կարողությունից, և որ հասարակական գիտություններում 
զարգացումները հիմք են ապահովում առավել արդյունավետ կառավարման նոր մոտեցման համար: 
Կառավարման այս նոր մոտեցումն անձի վարքագծի վերաբերյալ իր հիմնական ենթադրությունների 
առումով հակադրվում է առավել ավանդական ձևերին: Ավանդական մոտեցման համաձայն 
աշխատակիցների վարքագծի վերաբերյալ կատարվել են հետևյալ ենթադրությունները. 

1. Աշխատակիցը սովորաբար աշխատանքի նկատմամբ ունի բնական հակակրանք և 
հնարավորության դեպքում կխուսափի դրանից: 
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2. Աշխատանքի նկատմամբ հակակրանք ունենալու մարդկային այս առանձնահատկության 
պատճառով աշխատակիցների մեծամասնությանը պետք է պարտադրել, վերահսկել, ուղղորդել, կիրառել 
կարգապահական որևէ տույժ և ստիպել, որ նրանք համապատասխան ջանքեր գործադրեն 
կազմակերպության նպատակներին հասնելու համար: 

3. Աշխատակիցը սովորաբար նախընտրում է, որ իրեն ղեկավարեն, ցանկանում է խուսափել 
պատասխանատվությունից, ունի համեմատաբար քիչ ձգտումներ և ամենից առաջ ապահովություն է 
պահանջում: 

Այնուամենայնիվ, ՄաքԳրեգորը կարծում էր, որ ղեկավարման նման մոտեցումն անարդյունավետ 
է՝ նույնիսկ իր «ամենամեղմ» կիրառման տարբերակներում, քանի որ այն անտեսում է անհատի 
հասարակական և անհատական պահանջմունքները: 

Մասլոուի կողմից նկարագրված պահանջմունքների վերջին մակարդակն ինքնիրականացումն է, 
ինչը հիմք է ծառայել ՄաքԳրեգորի` Y տեսության համար: Տվյալ տեսությունը հիմնված է 
ինքնակառավարման, ինքնավերահսկողության, մոտիվացիայի և գիտակցման վրա (McGregor 1960: 47-
48): Հետագայում այս տեսությունը համալրվեց. Վ. Օուչիի կողմից Դ. ՄաքԳրեգորիի «X» և «Y» 
տեսությանն ավելացավ «Z» տեսությունը:  

Վերոնշյալ տեսությունները նկարագրում են աշխատակիցների երեք տեսակ. 
 «X» տեսությունը նկարագրում է այն աշխատակցի տեսակը, ում ոչ միայն մասնագիտական, 

այլև անձնային հատկանիշները չեն համապատասխանում կազմակերպության 
պահանջներին (այս աշխատակիցների նկատմամբ կազմակերպությունը կիրառում է 
կարգապահական տույժեր և այլ նմանատիպ մեխանիզմներ): 

 «Y» տեսությունը նկարագրում է այն աշխատակցի տեսակը, ով բարձր 
պատասխանատվությամբ և ստեղծագործաբար է մոտենում աշխատանքին և հավատարիմ է 
իր կազմակերպությանը (այս աշխատակիցներին մոտիվացնելիս բավարարվում է նրանց 
ինքնաիրացման պահանջմունքը, կիրառվում են պարգևատրման նախ բարոյական, հետո նոր 
միայն տնտեսական միջոցներ): 

 «Z» տեսությունը նկարագրում է այն աշխատակցի տեսակը, ով կազմակերպության հետ իր 
հարաբերությունները ստեղծում է երկարաժամկետ հիմքերի և արդյունավետ մոտիվացիայի 
մեխանիզմների վրա (այս դեպքում գործում են մոտիվացիայի տնտեսական մեթոդները) 
(Алавердов 2012: 447): 

 

Վ. ՎՌՈՒՄԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Մոտիվացիայի առավել լայնորեն ընդունված բացատրություններից է ներկացված 1964 թ. Վիկտոր 

Վռումի «Սպասումների և նախապատվության» տեսությունում։ Վռումի տեսության համաձայն 
աշխատակիցների համար կարևոր են ոչ միայն պահանջմունքների բավարարումը, այլ նաև 
պարգևատրումներ ստանալը։ Այս տեսության կողմնակիցները պնդում են, որ աշխատակիցների 
մոտիվացիայի մակարդակը պայմանավորված է աշխատանքային տարբեր առաջադրանքների 
կատարման համար անհատների կարողություններով ու հմտություններով և ցանկալի պարգևատրում 
ստանալու հարաբերակցությամբ (Zalenski, Raspa 2006): Այս դեպքում կարևորվում է ոչ թե մարդկանց 
պահանջմունքների բացահայտումը, այլ պարգևատրում ստանալուն ուղղված մտածողական գործընթացի 
ջանքերի վերլուծությունը (Lunenburg 2010): «Սպասումների և նախապատվության» տեսությունը 
շեշտադրում է գործընթացի և դրդապատճառի բովանդակության վրա, և այն ինտեգրվում է կարիքների, 
արդարության և ամրապնդման տեսության վրա։ Գործընթացում ներգրավվելու շարժառիթը որոշվում է 
երեք գործոնների գնահատմամբ և համակցմամբ։ Այս երեք գործոնները հետևյալն են՝ ակնկալում, 
գործիքավորում, վալենտականություն։ 

Ակնկալումը. մարդը հավատում է, որ շատ ջանքերի գործադրումը հաջողության արդյունք է։ Եթե 
մարդը շատ է աշխատում, ապա արդյունքն ավելի գոհացուցիչ է լինում։ Որպեսզի արդարացվեն 
սպասումները, մարդը պետք է ունենա որոշակի կարողություններ ու հմտություններ, աշխատանքային 
փորձ, ինչպես նաև աշխատանքի կատարման համար բարենպաստ պայմաններ և միջոցներ։ 
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Գործիքավորումը. Մարդն այն համոզմունքին է, որ գոյություն ունի գործունեության և նպատակի 
միջև կապ։ Աշխատանքը լավ և արդյունավետ կատարելու դեպքում տվյալ աշխատակիցը կստանա 
վարձատրություն: Տվյալ գործոնի գնահատումը հիմնված է աշխատանքի գնահատման գործիքների և 
մեթոդների ճշգրտության ու ղեկավարության հետևողականության վրա (Lawter et al. 2015): Եթե անհատը 
մեկ օր կատարած աշխատանքի համար բարձր գնահատական ստանա, իսկ հաջորդ օրը ցածր՝ նույն 
աշխատանքի համար, ապա մոտիվացիան կնվազի։ 

Վալենտականությունը անհատի համար արժեքայնությունն ու գրավչությունն է ստացված 
արդյունքների նկատմամբ։ Եթե անհատի համար հետաքրքրություն չեն առաջացնում այն արդյունքները, 
որոնց կարելի է հասնել ջանքերով, ապա նրա մոտիվացիան ստորին մակարդակում է։ Եվ հակառակը, 
աշխատակցի համար արժեքավոր արդյունքները ստեղծում են ուժեղ մոտիվացիայի դրսևորում (Teeboom 
2018)։  

Սպասումների տեսությունը չի շեշտադրում պահանջմունքների կամ օգուտների տեսակների 
կարևորությունը, այլ շեշտադրում է վերջիններիս առկայությունը և անհատական բնույթը։ Օրինակ՝ 
աշխատակիցներից որևէ մեկը ձգտում է բարձր պաշտոնի, մեկ այլ աշխատակից՝ լավ 
հարաբերությունների հաստատմանը բարձր պաշտոն զբաղեցնող աշխատակցի հետ: 

Վ. Վրումի «Սպասումների և նախապատվության» տեսությունը հիմնվում է այն դրույթի վրա, որ 
անձը պետք է համոզված լինի, որ իր ընտրած վարքագիծը կարող է բերել նպատակի իրականացմանը 
կամ ցանկալի արդյունքի ձեռքբերմանը: Վրումի տեսությունը ենթադրում է, որ անձի կատարած 
գործողության ընտրությունն ուղղակիորեն պայմանավորված է հոգեբանական գործոններով, որոնք 
միաժամանակ դրսևորվում են վարքագծում (Vroom 1964: 15): 

Վերլուծելով մարդկանց աշխատանքային մոտիվացիան՝ «Սպասումների և նախապատվության» 
տեսությունն առանձնացնում է երեք կարևոր փոխադարձ կապեր՝  

 աշխատանքի ծախսերը (Ա) – արդյունքները (Ա),  
 արդյունքները-պարգևատրումը (Պ), 
 վալենտականությունը (Վ-այդ պարգևատրման արժեքը): 

Սպասումների առաջին համախմբի դեպքում (Ա-Ա)-ն ներդրված ջանքերի և ձեռքբերված 
արդյունքների հարաբերակցությունն է: Օրինակ՝ աշխատակիցը կարող է ակնկալել, որ եթե ինքն 
աշխատի առավել ջանասիրաբար և արդյունավետ, ապա դա նրան հնարավորություն կտա 
բարձրացնելու իր մասնագիտական զարգացման աստիճանը: Եթե աշխատակիցները գիտակցում են, որ 
չկա ուղիղ կապ ներդրված ջանքերի և ձեռքբերված արդյունքների միջև, ապա նրանց մոտիվացիան 
կնվազի: Եթե աշխատակիցը չտեսնի հստակ կապ արձանագրած արդյունքների և խրախուսման 
ցանկալի ձևի միջև, ապա նրա աշխատանքի մոտիվացիան կնվազի: Երրորդ համախումբը 
վալենտականությունն է, ինչը ենթադրում է արդյունքի ցանկալի և ոչ ցանկալի բնույթը: Եթե ստացվող 
պարգևատրման արժեքն աշխատակցի համար նշանակալի չէ, ապա աշխատանքային գործունեության 
մոտիվացիան այս դեպքում ևս կնվազի (Шапиро 2005: 57-58):  

Վ. Վրումի կողմից մշակված մոտիվացիայի մոդելը կարելի է արտահայտել հետևյալ կերպ՝ 
  

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 14. ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՆ ԸՍՏ ՎՐՈՒՄԻ ՍՊԱՍՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

 
Փոխառված է՝ Лазарев, Афанасьева, Пуденко 2001: 8 

 
Մոտիվացիան հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ գոյություն ունի հստակ ընդգծված կապ 

աշխատանքի արդյունքների և նրա հետևանքների միջև: Դրանով է բացատրվում այն հանգամանքը, որ 
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արտաքին նյութական մոտիվացիան գործում է միայն այն ժամանակ, երբ գործադրած ջանքերի և 
պարգևատրման միջև կապը հստակ է: 

Մոտիվացիայի գործընթացային տեսություններից է նպատակներով կառավարման տեսությունը: 
Նպատակներով կառավարումը` MBO (Management by Օbjectives), բխում է այն դրույթից, որ մարդու 
վարքագիծը որոշվում է իր անհատական նպատակներով և դրանց իրականացմանն ուղղված 
գործողություններով:  

Աշխատակիցների նպատակները պետք է ձևավորվեն համատեղ երկխոսության միջոցով. 
աշխատակիցը պետք է ընդունի կազմակերպության նպատակները և գիտակցի, թե ինչպես իր 
աշխատանքը կնպաստի դրանց իրականացմանը: Նպատակներով կառավարումն ունի երեք հիմնական 
բաղադրիչ: Առաջին բաղադրիչն անձի ընդգծված հանձնառությունն է, որը բացատրվում է 
նպատակներին հասնելու աշխատակցի առաջնային ցանկություններով: Երկրորդն բաղադրիչը այն 
ուղղությունն է, այսինքն՝ նպատակներին հասնելու իր կողմից նախընտրելի գործողությունների 
նախաձեռնումն է: Երրորդ բաղադրիչն այդ վարքագծի պահպանումն է մինչև նպատակների 
իրականացումը (Senyucel 2009: 23): 

Նպատակադրման տեսությունը հաստատում է, որ աշխատանքի կատարման մակարդակն 
անմիջականորեն կամ միջնորդավորված պայմանավորված է նպատակի չորս բնութագրիչներով. 

1. Նպատակի բարդություն. առկա է անմիջական կապ նպատակի բարդության և աշխատանքի 
կատարման միջև. ինչքան դժվար նպատակներ է մարդն իր առջև դնում, այնքան դրական 
արդյունքների է նա հասնում, սակայն կարևոր է հաշվի առնել նպատակի օպտիմալ բարդությունը: 

2. Յուրահատկություն. նպատակի յուրահատկությունն արտացոլում է նպատակի պարզությունը, 
նրա հստակությունը և որոշակիությունը:  

3. Ընդունելիություն. նպատակի ընդունելիությունն արտահայտում է մակարդակը, թե որքան է այն 
ընկալվում կատարողի կողմից` որպես իր սեփական:  

4. Համախոհություն. նպատակի համախոհությունն արտացոլում է դրան հասնելու համար որոշակի 
մակարդակի ջանքերի ծախսման պատրաստակամությունը (Заяц 2004: 73-74): 

Աշխատակցի համար կազմակերպության նպատակները ընդունելի են այն դեպքում, երբ 
կազմակերպության նպատակներին հասնելու դեպքում աշխատակիցը նաև ապահովում է իր 
անհատական նպատակների իրականացումը՝ բավարարելով իր պահանջմունքները: Աշխատակիցների 
մոտիվացիան կարելի է զարգացնել՝ համաձայնեցնելով աշխատակցի նպատակները կազմակերպության 
նպատակների հետ (Lewin, Mitchell 1995: 10):  

Բացի այդ, մոտիվացիան պայմանավորված է նպատակին հասնելու ժամանակի գիտակցմամբ: 
Որքան անձը գիտակցում է նպատակին հասնելու ուղիներն ու ձևերը, այնքան բարձր է նրա ներքին 
մոտիվացիան: Եվ հակառակը՝ որքան թերի է նպատակին հասնելու ուղիների ու ձևերի գիտակցումը, 
այնքան ցածր է անձի ներքին մոտիվացիան, և այդ դեպքում անհրաժեշտություն կա հավելյալ 
մոտիվացիայի (Труфанова, Воеводина 2013: 140):  

Մոտիվացիայի գործընթացային տեսությունների շարքում իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում 
մասնակցային տեսությունը: Այն սկիզբ է առնում Կ. Լևինի գաղափարախոսությունից, որի հիմքում էր 
ուշադրության կենտրոնացումն անհատական մակարդակից դեպի խմբային մակարդակ: Մասնակցային 
կառավարման հայեցակարգը ենթադրում է աշխատակիցների ներգրավվածություն կազմակերպության 
կառավարմանը: Այն հիմնվում է այն ենթադրության վրա, որ եթե աշխատակիցը հետաքրքրվածությամբ 
մասնակցում է ներկազմակերպական գործունեությանը և դրանից հաճույք է ստանում, ապա նա 
աշխատում է ավելի արդյունավետ:  

Ներկայումս մասնակցային տեսությունը դիտարկվում է ոչ միայն անձին մոտիվացնելու, այլև 
կազմակերպությունում աշխատակցի մոտիվացիան կառավարելու միջոց: Աշխատակցի 
մասնակցությունը որոշումների կայացմանն ավելի իրական և հասկանալի է դարձնում այն, թե ինչ 
արդյունք և պարգևատրման ձև կարող է աշխատակիցն ակնկալել իր գործունեության արդյունքում 
(Захарова, Гаврилова 2008: 96): 
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Դ. ՄԱՔՔԼԵԼԱՆԴԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
Դեյվիդ ՄաքՔլելանդի և նրա գործընկերները 1973 թ. մշակել են «Մարդկանց մոտիվացիայի և 

կարիքների» տեսություն։ ՄաքՔլելանդն իր տեսությունը մշակեց Հենրի Մյուրրիի կողմից մշակված 
երկարատև շարժառիթների ցանկի և անհատականության վաղ ուսումնասիրությունում կիրառված 
ակնհայտ կարիքների հիման վրա։ Նրա կարիքների տեսությունը սերտորեն առնչվում էր 
ուսումնառության տեսությանը, քանի որ կարիքները ձեռք են բերվում կենսագործունեության 
միջավայրում և մշակութային իրադարձությունների հիման վրա։ Նա հաստատում էր, որ մարդիկ ունեն 
երեք շարժիչ ուժ՝ հաջողության ձգտում, պատկանելիություն (ճանաչում) և իշխանության ձգտում: Այդ 
կարիքներից կամ շարժիչ ուժերից որևէ մեկն առաջնային է մարդկանց վարքագծում, և դա 
պայմանավորված չէ սեռով կամ տարիքով (Lawrence 2002):  

 ՄաքՔլելանդի տեսությունը տարբերվում է Մասլոուի և Ալդերֆերի տեսություններից, որոնք 
կենտրոնանում են կարիքների բավարարման, այլ ոչ թե կարիքների ստեղծման կամ զարգացման վրա։ 
Ներքոնշյալ մոտիվները պայմանավորված են մշակույթով և կյանքի փորձառությամբ՝ 

 Հաջողության ձգտում. որոշ բարդ խնդիրներ լուծելու, մեծ հաջողության հասնելու ցանկությունն 
է։ Ըստ ՄաքՔլելանդի հաջողության ձգտումը գտնվում է Մասլոուի կարիքների 
աստիճանակարգության բուրգի՝ հարգանքի և ինքնաիրացման միջակայքում։ Այդ կարիքները 
բավարարվում են ոչ թե մարդու հաջողության գնահատմամբ, որը հաստատում է նրա 
կարգավիճակը, այլ աշխատանքը հաջողությամբ ավարտին հասցնելու գործընթացով։ 
Հաջողությանը ձգտող մարդիկ չափավոր ռիսկի են ենթարկվում, այնպիսի իրավիճակներում, երբ 
նրանք կարող են ինքնուրույն պատասխանատվություն կրել խնդրի լուծման համար և ցանկանում 
են, որ իրենց արդյունքներն առավել խրախուսվեն: Կարևոր չէ միայն աշխատակցի հաջողության 
հասնելու ձգտումը: Աշխատակիցը երբեք չի կարող հաջողության հասնել, եթե կազմակերպության 
կողմից հնարավորություն չընձեռվի և աշխատակիցը չպարգևատրվի իր կատարած աշխատանքի 
համար (Reiss 2004): Այսպիսով, հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ է, որ 
աշխատակիցներին առաջադրվեն հստակ խնդիրներ՝ չափավոր ռիսկի աստիճանի կամ 
ձախողման հնարավորությունով։ 

 Զբաղվածություն. սերտ, անձնական շփումներ ստեղծելու ցանկություն, ձգտում։ Զբաղվածության 
կարիք ունեցող մարդիկ հետաքրքրված են մասնագիտական ու գործարար կապերի 
հաստատմամբ ու անձնական շփումների ընդլայնմամբ, օրինակ՝ ընկերների ձեռքբերում, նոր 
ծանոթությունների հաստատում: Նմանատիպ նպատակադրումներ ունեցող աշխատակիցները 
կներգրավվեն այնպիսի աշխատանքներում, որոնք հնարավորություններ կընձեռեն սոցիալական 
հաղորդակցության համար (Lawrence 2002): Նմանատիպ նպատակադրումներ ունեցող 
աշխատակիցների ղեկավարները պետք է ապահովեն այնպիսի մթնոլորտ, որը ստեղծում է 
միջանձնային հարաբերությունների և շփումների հնարավորություններ: 

 Իշխանության ձգտում. այլ մարդկանց վրա ազդելու կամ նրանց գործողությունները վերահսկելու, 
նրանց համար պատասխանատվություն կրելու, մարդկանց վրա իշխանություն ունենալու 
ցանկություն: Իշխանության ձգտող մարդիկ հստակ նպատակադրումներ ունեն, աշխատասեր են 
և չեն վախենում առճակատումից ու ձգտում են պաշտպանել իրենց նախնական դիրքը (Герчикова 
2010)։ Հաճախ նմանատիպ աշխատակիցները լավ խոսնակներ են կամ խնդիրները 
բարձրաձայնող անհատներ՝ ուշադրություն պահանջելով այլ մարդկանցից: Ղեկավարումը շատ 
հաճախ գրավում է այնպիսի մարդկանց, որոնք ձգտում են իշխանության, քանի որ այն շատ 
հնարավորություններ է տալիս ինքնաիրացվելու կամ ինքնադրսևորվելու։ Իշխանության ձգտող 
պետք է նախապես պատրաստ լինեն ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելուն և համապատասխան 
ռիսկեր ստանձնելուն: Եթե մարդը ցանկանում է դառնալ մեծ կազմակերպության ղեկավար, նա 
պետք է դրսևորի ավելի թիրախային և տվյալ աշխատակազմի կողմից առավել ընդունված 
աշխատաոճ (Reiss 2004):  

Ամփոփ կարելի է եզրակացնել, որ այս պահանջմունքների ձևավորումը սկսվում է վաղ տարիքից 
կամ աշխատակցի կայացման սկզբնական փուլերում։ Եթե ծնողները երեխային սովորեցնում են 
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ինքնուրույնություն, հետևողական են լինում նրա նախաձեռնությունների իրականացման նկատմամբ, 
ապա տվյալ դեպքում երեխան ձեռք է բերում պահանջմունքների բավարարման զգացողություն: Եթե 
ծնողները նպաստում են այլ մարդկանց և իրենց երեխայի միջև ջերմ հարաբերությունների 
հաստատմանը, ապա երեխայի մոտ առաջանում է սերտ հաղորդակցման պահանջմունք։ 

Ամփոփելով քննարկված մոտիվացիայի տեսությունները` կարելի է եզրակացնել, որ 
մոտիվացիան հավաքական այնպիսի հասկացություն է, որն իր մեջ ներառում է բազմաթիվ ներքին 
և արտաքին գործոններ ու գործընթացներ, որոնց արդյունքն անձի կողմից ցուցաբերված 
վարքագիծն է` պայմանավորված սահմանված նպատակներով և տվյալ նպատակների համար 
ներդրված ջանքերով: Մոտիվացիան կարելի է համարել նաև աշխատակցի 
պատրաստակամությունը` ներդնելու սեփական ջանքերը կազմակերպության նպատակներին 
հասնելու համար այն պայմանով, որ իր ներդրած ջանքերի արդյունքում նա կկարողանա բավարարել 
սեփական պահանջմունքները: 

Ներկայացված մոտիվացիայի գործընթացային տեսությունների կիրառումը կազմակերպության 
կառավարման գործընթացներում հնարավորություն կստեղծի կազմակերպության ղեկավարության 
համար մշակել, գործադրել և կիրառել աշխատակազմի մոտիվացման արդյունավետ համակարգ: 

Դ. ՄաքՔլելանդի «Ձեռքբերովի պահանջմունքների» տեսության հիմք են հանդիսացել անձի ոչ 
թե ի ծնե, այլ ձեռքբերովի պահանջմունքները: Դ. ՄաքՔլելանդի կողմից ստեղծված մոտիվացիայի այս 
մոդելը հիմնվում է բարձր մակարդակի պահանջմունքների վրա: Հեղինակը համարում էր, որ մարդուն 
հատուկ է երեք պահանջմունք, որոնք ձեռք են բերվում կյանքի ընթացքում: Դրանք են` 

 իշխանության պահանջմունքը, 
 հաջողության պահանջմունքը, 
 մասնակցության պահանջմունքը: 

Իշխանության պահանջմունքն արտահայտվում է որպես ձգտում իշխելու այլ մարդկանց: 
Իշխանության պահանջմունք ունեցողները հաճախ իրենց դրսևորում են որպես անկեղծ ու աշխատասեր 
մարդիկ, ովքեր չեն վախենում առճակատումից և փորձում են պահպանել սկզբնական դիրքերը: 
Ուսումնասիրելով իշխանության պահանջմունքը բավարարելու հնարավոր ուղիները` ՄաքՔլելանդը նշում 
է. «Այն մարդկանց մոտ, ովքեր ունեն իշխանության պահանջմունքի բարձր անհրաժեշտություն, 
բացակայում է արկածախնդրության կամ բռնապետության որևէ միտում: Նրանց անհրաժեշտ է 
ժամանակին նախապատրաստել ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու համար» (Мескон, Альберт, 
Хедоури 1997: 257):  

Ըստ ՄաքՔլելանդի տեսության` անձի աշխատանքային մոտիվացիան պայմանավորված է առաջին 
հերթին անձի հաջողության հասնելու պահանջմունքից: Աշխատակիցն, ով ունի հաջողության հասնելու 
բարձր պահանջմունք, որպես կանոն, նախընտրում է կատարել միջին կամ ավելի բարձր բարդության 
առաջադրանքներ:  

Հիմնվելով հետազոտությունների արդյունքների վրա` ՄաքՔլելանդը մշակել է հետևյալ 
նկարագրիչները և գործոնները, որոնք արտացոլում են աշխատակցի՝ հաջողության հասնելու 
պահանջմունքը. 

1. Աշխատանքի բարձր կատարողական ունեցող աշխատակիցն անձամբ է պատասխանատու 
խնդիրների լուծման համար:  

2. Աշխատանքի բարձր կատարողական ունեցող աշխատակիցը միտված է սահմանել 
հաջողության իրատեսական նպատակներ և իր վրա վերցնել ռիսկերը: 

3. Աշխատանքի բարձր կատարողական ունեցող աշխատակիցը ցանկանում է ունենալ հստակ 
հետադարձ կապ (Johnson et. al. 1984: 3): 

Սակայն հաջողության հասնելու պահանջմունքը ոչ միայն անձի անհատական բնութագրիչն է, այլև 
կազմակերպության: «Անկախ զարգացած մարդու` հաջողության հասնելու պահանջմունքից՝ նա երբեք չի 
կարող հասնել հաջողության, եթե նրա կազմակերպությունը չի ընձեռում այդ հնարավորությունը» 
(Армстронг 2004: 159): ՄաքՔլելանդի հետազոտությունը բացահայտեց, որ երկրի տնտեսական 
զարգացման մակարդակը դրականորեն փոխկապակցված է կազմակերպությունների ընդհանուր 
հաջողության հետ (McClelland 1961): 
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 
1. Ներկայացնել առաջնորդման և մոտիվացման սահմանումները: 
2. Ներկայացնել կառավարման և առաջնորդման ընդհանրություններն ու տարբերությունները, 

կազմակերպության ղեկավարման ներազդեցության հիմնական միջոցները: 
3. Նկարագրել ՄաքԳրեգորիի X և Y տեսությունները:  
4. Թվարկել առաջնորդումը որոշող չորս հիմնական գործոնները, առաջնորդման մոտեցումները, 

առաջնորդման ոճերը, առաջնորդման ֆորմալ և ոչ ֆորմալ մոտեցումները: 
5. Թվարկել առաջնորդի անձնային և մասնագիտական որակները: 
6. Ներկայացնել կազմակերպության արդյունավետության և կատարողականի վրա ազդող ներքին և 

արտաքին խթանները: 
7. Ներկայացնել կառավարչական որոշումների դասակարգումն ըստ տիրույթների (ըստ նպատակների, 

ներազդեցության, որոշումների ընդունման, գործողությունների ոլորտների, տևողության): 
8. Ներկայացնել մոտիվացման սոցիալ-տնտեսական և բարոյահոգեբանական էությունը՝ 

հատկանիշների դրսևորմամբ: 
9. Ներկայացնել առաջնորդման սոցիալ-հոգեբանական բնույթը: 
10. Նկարագրել Վիկտոր Վռումի «Սպասումների» տեսությունը և դրա հիմնաբաղադրիչները:  
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ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
 
ոնֆլիկտներն առաջանում են այնպիսի իրավիճակներում, երբ տարբեր անհատներ, խմբեր կամ 
կազմակերպություններ ունեն հակասական շահեր և հետապնդում են տարաբևեռ նպատակներ, 
և երբ հաղորդակցման ուղիներն արդյունավետ չեն գործում: Այս առումով կոնֆլիկտը 
հասարակական հարաբերությունների անխուսափելի հատկանիշն է, մի գործընթաց, որի 

արդյունքները հաճախ կառուցողական (կոնստրուկտիվ) բնույթ են ունենում, քանի որ կարող են նպաստել 
կողմերի տարբեր դիրքորոշումների բացահայտմանը, կողմերի միջև լարվածության թուլացմանը կամ 
անհրաժեշտ փոփոխությունների իրականացմանը (Խաչատրյան և ուրիշներ 2015): Սակայն լիովին այլ են 
ապակառուցողական (դեստրուկտիվ) կոնֆլիկտները, այսինքն՝ կոնֆլիկտները, որոնց արդյունքում 
կարող են խաթարվել մարդկային փոխհարաբերությունները, խզվել հաղորդակցման ուղիները՝ 
այդպիսով հանգեցնելով կողմերի համար անընդունելի բացասական հետևանքների: Այսուհանդերձ, 
կոնֆլիկտը հիմնականում անխուսափելի չէ:  

Կոնֆլիկտի արդյունավետ կառավարումը հանգեցնում է իրավիճակի կամ աշխատանքային 
հարաբերությունների կայունությանը, քանի որ նվազում և/կամ վերանում են կոնֆլիկտածին 
պատճառները։ Կոնֆլիկտն ավելի գործուն է դարձնում և խթանում է միջանձնային և միջխմբային 
հաղորդակցումը:  

Ստուգաբանորեն «կոնֆլիկտ» բառը նշանակում է «բախում»: Միայն ստուգաբանությամբ 
առաջնորդվելով՝ պետք է ընդունել, որ ցանկացած բախում կոնֆլիկտ է: Կոնֆլիկտը՝ որպես բարդ 
սոցիալական երևույթ, բնութագրվում է բազմաթիվ հատկանիշներով, որոնցից են մասնավորապես 
կոնֆլիկտի էությունը, կառուցվածքը, կողմերը, պատճառները և դինամիկան:  

Կոնֆլիկտի էությունը հասկանալու համար անհրաժեշտ է առանձնացնել դրա հիմնական 
հատկանիշները և ձևավորել անհրաժեշտ ու բավարար պայմաններ դրա առաջացման համար: 
Առանձնացվում է երկու այդպիսի հատկանիշ՝ 

1. բախումը միշտ ծագում է հակառակ կողմի շարժառիթներից կամ կանխակալ դատողություններից, 
2. կոնֆլիկտը սոցիալական փոխազդեցության բախումն է սուբյեկտների միջև, որը բնութագրվում է 

փոխադարձ վնասներով (բարոյական, նյութական, ֆիզիկական, հոգեբանական և այլն) (Емельянов 
2009):  

 

ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 
ազմակերպությունն աշխատակիցների համախումբ է, որոնք իրենց ջանքերը, փորձառությունը, 
մասնագիտական գիտելիքները, կարողություններն ու հմտությունները նպատակաուղղում են 
որոշակի արտադրանքի թողարկմանը կամ ծառայությունների մատուցմանը: Բնական է, որ այդ 
աշխատանքային գործընթացներում և աշխատակիցների միջև կարող են հակասություններ ծագել 

տարբեր պատճառներով, օրինակ` կազմակերպության արժեքների ու նորմերի, կառավարման 
սկզբունքների, աշխատանքային հարաբերությունների, փոփոխությունների, նորարարության և այլ 
պատճառներով: 

Կառավարման տեսությունում «կոնֆլիկտ» հասկացության տարբեր մեկնաբանություններ կան: 
Կոնֆլիկտը մարդկանց միջև հարաբերությունների և սոցիալական կապի դրսևորումն է, անհամատեղելի 
տեսակետների, դիրքորոշումների և շահերի բախման ժամանակ փոխգործակցության ձև. երկու կամ 
ավելի փոխկապակցված, բայց անհամատեղելի նպատակների բախում (Виханский 2006: 235): 

Կազմակերպությունում կոնֆլիկտն աշխատանքային փոխհարաբերություններում հակասական 
շահերի, նպատակների, արժեքների բախումն է, որն առաջանում է աշխատանքային կամ անձնական 
բնույթի խնդիրներ լուծելու ընթացքում: Այսինքն՝ կոնֆլիկտն աշխատակից-աշխատակից և 
աշխատակից-կազմակերպություն փոխազդեցություն է, որը պայմանավորված է հակադիր շահերի, 
ձգտումների, հայացքների և այլնի բախումով (օրինակ՝ հակասություն, տարաձայնություն, վեճ, բախում) 
(Խաչատրյան և ուրիշներ 2015: 537): Կոնֆլիկտը երկու կամ մի քանի սուբյեկտների հակադիր շահերի, 
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պահանջմունքների, նպատակների, կարծիքների կամ հայացքների բախումն է, երկու կամ ավելի 
կողմերի աշխատանքային անհամատեղելիությունը կամ հակադրությունը: 

Կոնֆլիկտայնությունն անձի (աշխատակցի) կոնֆլիկտածին բնույթն է, կոնֆլիկտային լինելու 
հակումը, որով պայմանավորված են անձի բախումնայնության աստիճանն ու տվյալ իրավիճակում 
կոնֆլիկտային վարքագծի դրսևորումը:  

Կոնֆլիկտի օբյեկտն այն սոցիալական երևույթն է (վիճելի հարց, խնդիր, հակամարտող կողմերի 
շահերի բախում), որի պատճառով առաջանում է տվյալ կոնֆլիկտային իրավիճակը: Կոնֆլիկտի 
առարկան այն հակասություններն են, որոնք ծագում են փոխազդող կողմերի միջև, և որոնք կողմերը 
փորձում են լուծել բախման միջոցով: Կոնֆլիկտները ծագում են որևէ մի օբյեկտի պատճառով, բայց 
դրանց էությունը դրսևորվում է կոնֆլիկտի առարկայում: Կոնֆլիկտի հանգուցալուծումը կամ 
կարգավորումն առաջին հերթին պայմանավորված է ոչ թե օբյեկտի, այլ առարկայի վերացմամբ: 
Կոնֆլիկտի օբյեկտի և առարկայի առկայությունը միմյանց բացառող չէ. այսինքն՝ թե՛ մեկը, թե՛ մյուսը 
կարող են առկա լինել միաժամանակ: Ավելին, կոնֆլիկտի օբյեկտն այլևս գոյություն չունի, բայց 
կոնֆլիկտի սուբյեկտների միջև առկա հակասությունը շարունակում է մնալ: Այսպես, օրինակ, եթե 
դրամական պարգևը, որն ակնկալվում է կազմակերպության աշխատակիցների կողմից, և որի 
պատճառով առաջանում է բախումը, արդեն բաշխվել է կամ չեղյալ հայտարարվել, ապա մեծ մասամբ 
դրա հետ միասին վերանում է և հնարավոր կոնֆլիկտի նախադրյալները: Բայց կոնֆլիկտը կարող է և 
շարունակվել, եթե վեճի մասնակիցների կոնֆլիկտային հարաբերությունները չափազանց սրվել են 
(Կոնֆլիկտաբանություն, գենդեր և խաղաղարարություն 2003: 56): 

Կառավարման ժամանակակից տեսությունների համաձայն՝ տարբերվում է կազմակերպությունում 
կոնֆլիկտների երկու տեսակ՝ ֆունկցիոնալ (գործառական) և դիսֆունկցիոնալ (ոչ գործառական): Ավելին, 
ֆունկցիոնալ կոնֆլիկտների առկայությունը ցանկալի է: Այս դեպքում կոնֆլիկտների զարգացումն 
ուղեկցվում է տեղեկատվության առավել թիրախային ու արագ փոխանակմամբ, տարբեր 
դիրքորոշումների համաձայնեցվածությամբ, միմյանց հասկանալու ցանկությամբ: Քանի որ 
աշխատակիցները, ղեկավարները և արհմիությունները տարբեր նպատակներ են հետապնդում, 
կոնֆլիկտը պետք է կառավարվի աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման արդյունավետ 
քաղաքականությամբ, սկզբունքների, մեթոդների և մեխանիզմների կիրառմամբ: Այդ 
քաղաքականությունը ներառում է բողոքարկման ընթացակարգերը, վարքականոնը և ներքին 
կարգապահական կանոնները (Rowley, Jackson 2011: 27, Heuer 2011: 81): Կազմակերպությունը պետք է 
ունենա սահմանված և հաստատված կանոնադրություն, և ղեկավարներն ու աշխատակիցները պետք է 
իրազեկ լինեն այդ կանոնադրությունից բխող ընթացակարգերին, մասնավորապես՝ իրենց 
դերակատարության, պարտականությունների և լիազորությունների շրջանակներին: Անկախ այն 
դրույթներից` ֆորմալ ընթացակարգ առկա է, թե ոչ, կազմակերպության կողմից կանխարգելող կամ 
կարգավորող գործողություններն անհրաժեշտ են: Այնուամենայնիվ, կոնֆլիկտը որոշակի 
ժամանակահատվածում անխուսափելի է և չի կարող ամբողջությամբ վերանալ (Armstrong 2012: 586):  

Կոնֆլիկտային իրավիճակների հանգուցալուծումը կարող է փոխշահավետ վերջնարդյունքների 
հիմք դառնալ: Այս մոտեցման գաղափարային հենքն այն է, որ կազմակերպության աշխատակազմում և 
աշխատանքային հարաբերություններում առկա բազմազանությունը կարող է ամրապնդել 
քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը՝ դրանք նպատակաուղղելով տարբեր աշխատակիցների 
պահանջների ու շահերի բավարարմանը: Օրինակ` կազմակերպությանն առնչվող որոշումների 
կայացման գործընթացներում տարբեր հետաքրքրություններն ու դրանց բազմազանությունը հաշվի 
առնելն ավելի նպաստավոր կարող է լինել ստեղծագործական մոտեցումների ձևավորման համար, քան 
միակարծության դեպքում: Բազմազանության պայմաններում կազմակերպության բոլոր 
աշխատակիցներն իրենց գործողությունները պետք է ուղղորդեն միևնույն նպատակի իրականացմանը: 
Ստեղծագործական մոտեցումների ձևավորման արդյունքում կարող է կոնֆլիկտ առաջանալ. նոր 
մտքերը, գաղափարները, մոտեցումներն ու լուծումները կարող են առաջանալ տարբեր կարծիքների 
համախմբված քննարկման արդյունքում (Armstrong 2012: 593): Տարաձայնությունները կարող են 
հանգեցնել երկարատև և առավել հիմնավոր լուծումների, որոնք իրենց հերթին կարող են բարելավել 
աշխատանքային հարաբերությունների կառավարման համակարգերը (Rowley, Jackson 2011: 27):  
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Գրեթե բոլոր կազմակերպություններում ղեկավարների և աշխատակիցների շահերը, 
հետաքրքրություններն ու առաջնահերթությունները բնույթով կարող են տարբեր լինել: Այդ 
տարբերությամբ պայմանավորված է այն, որ կազմակերպության գործունեության տարբեր 
ժամանակահատվածներում առկա են տարբեր առաջնահերթություններ: Օրինակ` ղեկավարը կարող է իր 
աշխատակիցներից պահանջել հանձնարարությունների կատարման գործընթացում աշխատանքային 
ճկունության աստիճանի բարձրացում: Դրան հակառակ` աշխատակիցները կարող են այն կարծիքին 
լինել, որ աշխատանքային ճկունությունը կարող է նվազեցնել իրենց կատարողականի 
արդյունավետությունն ու արտադրողականությունը և մրցունակությունը շուկայում: Այսպիսով, այդ 
ժամանակահատվածում ղեկավարներն ու աշխատակիցներն իրենց հետաքրքրություններն ու 
առաջնահերթությունները պաշտպանելու համար տարբեր մարտավարություններ են մշակում (Rowley, 
Jackson 2011: 26-27): 

Կազմակերպություններում կոնֆլիկտներն անխուսափելի են, քանի որ յուրաքանչյուր 
կազմակերպության գործունեությունն իրականացվում է տարբեր կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների գործառույթների իրականացմամբ: Տվյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումները 
կարող են ունենալ տարբեր լուծումներ, մոտեցումներ ու շահեր, որոնք կարող են հնարավոր կոնֆլիկտի 
պատճառներ դիտարկվել: Օրինակ՝ մրցակցային միանման տարրերի նկատմամբ կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների ընկալումները կարող են տարբեր լինել: Սակայն անգամ այս համատեքստում 
կոնֆլիկտները լուծելի են, քանի որ միջստորաբաժանումային համագործակցության հիմքում 
գործընկերային հարաբերություններն են՝ մրցակցության նկատմամբ փոխհամաձայնության և 
փոխզիջման դրսևորմամբ: Կոնֆլիկտ կարող է առաջանալ նաև այն ժամանակ, երբ փոփոխություն է 
կատարվում (այն կարող է դիտարկվել որպես սպառնալիք, վտանգ, որին պետք է դիմակայել), կամ երբ 
դեստրուկտիվ (ապակառուցողական) մոտեցում է ցուցաբերվում, որն իր հերթին կարող է առաջացնել 
ընդվզելու և պայքարելու ցանկություն: 

Կոնֆլիկտը կարող է լինել առաջընթացի կամ փոփոխության պատճառ և իր բնույթով լինել 
կոնստրուկտիվ (կառուցողական): Հաշվի առնելով կոնֆլիկտածին իրավիճակները (Armstrong 2012: 593)՝ 
ցանկացած կոնֆլիկտի հիմքում այնպիսի իրավիճակ է, որը կարող է ներառել՝ 

1. կողմերի հակասական դիրքորոշումները, 
2. հակադիր նպատակները կամ դրանց հասնելու տարբեր միջոցները, 
3. հակասական շահերը, տարաբևեռ հայացքներն ու ձգտումները, անհամատեղելի 

հետաքրքրությունները և այլ մոտեցումներ: 
Բոլոր կոնֆլիկտների հիմքը հակասություններն են, որոնք կարող են առաջանալ ներանձնային և 

միջանձնային մակարդակներում: Կոնֆլիկտային իրավիճակի կողմերի միջև բախում են հարուցում 
հատկապես հակասությունները և տարաձայնությունները: Ընդ որում, հակասությունները, որոնք 
պայմանավորված են սոցիալ-տնտեսական տարբեր պայմաններով, հասարակությունում կոնֆլիկտների 
ծագման հարցում առանցքային նշանակություն ունեն: Անհատի սոցիալ-տնտեսական կենսավիճակը 
մեծապես կանխորոշում է ոչ միայն նրա վարքագիծը և գործողությունները, այլև նրա գիտակցությունը, 
շահերը և նպատակները (Կոնֆլիկտաբանություն, գենդեր և խաղաղարարություն 2003: 53): 
Աշխատանքային հարաբերություններում կոնֆլիկտ է առաջանում այն ժամանակ, երբ կողմերից մեկը 
կարծում է, որ մյուս կողմն իր գործողություններով կամ մտադրություններով սպառնում է իրեն, 
խտրականություն է դրսևորում, ստեղծում է լարված իրավիճակ և նվազեցնում է իր դերային արժեքը 
կազմակերպությունում (Максимцева 2012: 309): 

Կոնֆլիկտի զարգացման համար անհրաժեշտ է միջադեպ: Միջադեպը բնութագրվում է որպես 
կոնֆլիկտի նախապայման, որի դեպքում կողմերից մեկը սկսում է գործել` առանց հաշվի առնելու մյուս 
կողմի շահերը: Եթե մյուս կողմը նույն կերպ է պատասխանում, հավանական կոնֆլիկտը դառնում է 
իրական: Հաճախ թվում է, թե միջադեպը պատահականության արդյունք է, բայց իրականում այն կարող 
է խնդիրների տևական կուտակման հետևանք լինել: 

Կոնֆլիկտների առաջացման խնդրում մեծ նշանակություն ունեն կոնֆլիկտածին երևույթները: 
Կոնֆլիկտածին են համարվում այն խոսքային և/կամ ոչ խոսքային արտահայտությունները, 
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գործողությունները կամ անգործությունը, որոնք կարող են հանգեցնել կոնֆլիկտի գործընթացի 
առաջացմանը: Կազմակերպությունում կոնֆլիկտածին կարող են համարվել հետևյալ երևույթները` 

 անվստահության բացահայտ դրսևորում աշխատակցին կամ խմբին, 
 զրուցակցին լսելու ցանկության բացակայություն կամ նրա խոսքի ընդհատում, 
 հակառակ կողմի շարունակական արժեզրկում, 
 կողմերի միջև առկա տարբերությունների շեշտադրում,  
 սեփական դերի գերագնահատում և զրուցակցի թերագնահատում, 
 սեփական սխալները, թերությունները և այլ բացասական հատկանիշներն ընդունելու 

ցանկության բացակայություն, ինչպես նաև այլոց ճշմարտացիության հերքում, 
 սեփական տեսակետի պարտադրանք մյուս կողմին, 
 կտրուկ և անարդարացի դատողությունների կատարում, 
 խոսքային և/ ոչ խոսքային վիրավորանքի կիրառում,  
 զրպարտության, հեգնանքի, սպառնալիքի կիրառում, 
 արհամարհանքի ցուցաբերում և այլն:  

Կազմակերպությունում կոնֆլիկտների առաջացման հիմնական պատճառներն են՝  
 սահմանափակ ռեսուրսները (մարդկային, ֆինանսական, նյութատեխնիկական և այլն),  
 խնդիրների փոխկապակցվածությունը,  
 նպատակների տարբերությունները,  
 շահերի, հայացքների, արժեքների ընկալման, համոզմունքների տարբերությունները, 
 կազմակերպությունում հաղորդակցման ուղիների և մեխանիզմների անբավարար մակարդակը: 
Ընդհանուր առմամբ, կոնֆլիկտի պատճառ(ներ)ի, կոնֆլիկտային իրավիճակի և կոնֆլիկտի 

փոխհարաբերությունը նկարագրված է 15-րդ գծապատկերում. 
 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 15. ԿՈՆՖԼԻԿՏԻ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ, ԿՈՆՖԼԻԿՏԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԵՎ ԿՈՆՖԼԻԿՏԻ 
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Փոխառված է՝ Емельянов 2009, 29 
 

Կազմակերպություններում ռեսուրսները գրեթե միշտ սահմանափակ են ու սակավ, և աշխատանքի 
կազմակերպման ընթացքում ղեկավարության քննարկման շրջանակում միշտ առկա է դրանց 
արդյունավետ և իրաչափ բաշխման հիմնահարցը՝ կազմակերպության կանոնադրական և 
ռազմավարական նպատակներից ելնելով: Առաջնություն տալով որևէ ստորաբաժանման կամ 
աշխատակցի՝ ռեսուրսների բաշխումը կոնֆլիկտի առաջացման հիմք կարող է ստեղծել: Կոնֆլիկտի 
առաջացման հնարավորությունը մշտապես առկա է այնպիսի իրավիճակներում, երբ կազմակերպության 
որևէ ստորաբաժանման կամ աշխատակցի աշխատանքը պայմանավորված է այլ ստորաբաժանման կամ 
աշխատակցի աշխատանքով: Օրինակ` որևէ ստորաբաժանման ղեկավարն իր ենթակաների ցածր 

Կոնֆլիկտի սուբյեկտների գործունեություն 

Կոնֆլիկտի 
պատճառներ 

Պայմաններ և գործոններ 

Կոնֆլիկտային 
իրավիճակ 

 

Կոնֆլիկտ 
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արդյունավետությունը և/կամ արտադրողականությունը կարող է բացատրել մեկ այլ ստորաբաժանման 
անորակ կամ դանդաղ աշխատանքով: Վերջինս, իր հերթին, կարող է մեղադրել մարդկային ռեսուրսների 
կառավարման բաժնին՝ անհրաժեշտ քանակի և մասնագիտական պատրաստվածություն ունեցող 
աշխատակիցներ աշխատանքի չընդունելու համար: Աշխատանքի կազմակերպման անհստակությունը և 
անկատարությունը կոնֆլիկտի առաջացման նպաստավոր հիմքեր կարող են ստեղծել:  

Պայմանավորված նպատակների տարբերությամբ՝ կոնֆլիկտի կողմերը սովորաբար կոնֆլիկտի 
օբյեկտի ցանկալի վիճակի վերաբերյալ տարբեր պատկերացումներ են ունենում: Այսպիսի կոնֆլիկտի 
առաջացման հնարավորությունը մեծ է հատկապես այն կազմակերպությունում, որի 
ստորաբաժանումները խիստ մասնագիտացված են, իրենք են ձևավորում իրենց նպատակները, և 
հնարավոր է, որ դրանց ղեկավարները առավել մեծ ուշադրություն դարձնեն ոչ թե ամբողջ 
կազմակերպության, այլ տվյալ ստորաբաժանման նպատակներին: 

Կոնֆլիկտների առաջացման պատճառ կարող են լինել նաև պատկերացումների, հայացքների, 
համոզմունքների, արժեքների ընկալման տարբերությունները: Հիմնական պատճառներից մեկն այն է, 
երբ նույն խնդրի լուծման վերաբերյալ տարբեր ստորաբաժանումներ տարբեր կարծիքներ են 
առաջարկում: Կոնֆլիկտ կարող է առաջանալ տվյալ իրավիճակում ղեկավարման ոճի սխալ ընտրության 
ու կիրառման դեպքում, երբ անտեսվում են աշխատակցի համոզմունքները, արժեքների ընկալումը: 
Օրինակ` երբ աշխատակիցներին մեղադրում են, որ նրանք չեն համագործակցում կամ մոտիվացիա չեն 
ցուցաբերում, նրանք դա կարող են պարզապես ժխտել և մեղադրել, որ իրենց նախապաշարմունքներով 
են վերաբերվում: Արդյունքում նրանց բացասական վարքագիծն առավել կամրապնդվի: Նման դեպքում 
ամենանպատակահարմարը խնդիրը ծագելուն պես խնդրին ոչ ֆորմալ լուծում տալն է և ոչ թե խնդրի 
քննարկման կազմակերպումն աշխատակիցների կատարողականի տարեկան գնահատման կամ 
խրախուսման նպատակով կազմակերպվող հանդիպումների ընթացքում, հատկապես այն ժամանակ, 
երբ այդ երկու գործընթացները փոխկապակցված են աշխատավարձերի վերանայման հետ: Այդ 
հանդիպումների ընթացքում խնդրի բարձրացումը կարող է աշխատակիցների համար վիրավորական 
լինել, և արդյունավետ քննարկումը կդառնա անհնարին (Armstrong 2012: 589): 

Կոնֆլիկտի համար հիմք կարող է լինել նաև կազմակերպությունում հաղորդակցման ուղիների և 
մեխանիզմների անարդյունավետությունը, որի արդյունքում ենթակաները կարող են հստակ 
պատկերացում չունենալ իրենց աշխատանքային պարտականությունների մասին: Հնարավոր է նաև, որ 
ղեկավարի ընդունած որոշումներն անհասկանալի կամ անընդունելի լինեն առանձին աշխատակիցների 
կամ նրանց խմբերի համար: Օրինակ` կազմակերպությունում մշակվել է աշխատանքի վարձատրության 
նոր համակարգ, որն անմիջականորեն առնչվում է աշխատանքի արտադրողականության բարձրացմանը 
և աշխատակիցների կարծիքով աշխատանքի խիստ լարում է պահանջում: Սա կարող է հանգեցնել 
հակառակ արդյունքի՝ թուլացնելով աշխատանքի ռիթմը, եթե ղեկավարի կողմից չտրվեն անհրաժեշտ 
մեկնաբանություններ այն մասին, որ նոր համակարգի ներդրումը պայմանավորված է մրցակցային 
առավելության հասնելու անհրաժեշտությամբ: 

Կոնֆլիկտները կարող են լինել զգացմունքային, երբ կոնֆլիկտի կողմերից մեկը մյուսի նկատմամբ 
զգայական և հուզական անհանդուրժողականություն է դրսևորում: Աշխատակիցները կարող են 
աշխատանքային միջավայրում կոնֆլիկտածին իրավիճակ ստեղծել իրենց վարքով, ագրեսիվությամբ, 
վիճելու հակվածությամբ, դիմացինի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքով և նպատատիպ այլ 
վիրավորական դրսևորումներով: 
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ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ 
 
ոնֆլիկտի շարժառիթները կամ պատճառները ներքին մղիչ ուժեր են, որոնք սոցիալական 
փոխազդեցության սուբյեկտներին մղում են բախման: Շարժառիթները կարող են դրսևորվել 
կարիքների, հետաքրքրությունների, նպատակների, արժեքների, համոզմունքների տեսքով: 
Կոնֆլիկտների կառավարումը կազմակերպությունում կոնֆլիկտային գործընթացների 

կառավարման միջոցների (մեթոդների) կիրառման նպատակաուղղված և մասնագիտական 
գործունեություն է, որը հնարավորություն է տալիս կոնֆլիկտի կողմերին վերհանելու իրենց շահերի 
տարբերություններն ու նմանությունները: Կոնֆլիկտների արդյունավետ կառավարման և 
հաղորդակցման ընթացքում կողմերի միջև բախումները փոխհամաձայնեցված լուծում են գտնում այն 
ժամանակ, երբ կողմերը հաշվի են առնում իրենց տարբերությունները, փոխզիջման 
հնարավորությունները և փոխշահավետ ու համընդունելի տարբերակները: Կոնֆլիկտների կառավարման 
անարդյունավետ կազմակերպումը կազմակերպության համար կարող է ավելի ռեսուրսատար լինել, 
մեծացնել ռիսկերը և մեծացնել տարաձայնության գոտին: 

Կոնֆլիկտների պատճառները բացահայտում են դրանց առաջացման աղբյուրները և որոշում են 
դրանց զարգացման շարժընթացը: Կոնֆլիկտի պատճառները երևույթներն են, իրադարձությունները, 
փաստերը, բախմանը նախորդող իրավիճակները, որոնք առաջանում են սուբյեկտների գործունեության 
որոշակի պայմաններում: Կոնֆլիկտների պատճառների հսկայական բազմազանության շարքում, 
առաջին հերթին, պետք է առանձնացնել ընդհանուր պատճառները, որոնք դրսևորվում են տարբեր 
ձևերով գրեթե բոլոր կոնֆլիկտներում: Դրանց շարքում կարելի է առանձնացնել (Гришина 2000)՝ 
 
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ 

ՊԱՏՃԱՌԻ ՏԵՍԱԿ ՊԱՏՃԱՌԻ ՏԵՍԱԿԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
սոցիալ-քաղաքական և 
տնտեսական 

պայմանավորված են երկրում տիրող հասարակական-
քաղաքական և տնտեսական գործոններով 

սոցիալ-ժողովրդագրական  

արտացոլում են մարդկանց վերաբերմունքի և 
դրդապատճառների տարբերություններն ըստ իրենց սեռի, 
տարիքի, էթնիկ պատկանելության և այլ 
դասակարգումների 

սոցիալ-հոգեբանական  

արտացոլում են սոցիալական խմբերի սոցիալ-
հոգեբանական երևույթները՝ փոխհարաբերություններ, 
առաջնորդություն, խմբային դրդապատճառներ, 
հավաքական կարծիքներ, տրամադրություններ և այլն 

անհատական հոգեբանական  
արտացոլում են մարդու անհատական հոգեբանական 
հատկությունները (կարողություններ, խառնվածք, բնույթ, 
այլն) 

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 12. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿՈՆՖԼԻԿՏԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

N Հիմնական 
դասակարգում Կոնֆլիկտի տեսակները Կոնֆլիկտի պատճառները 

1.  
 
 
 
 
 

Միջանձնային կոնֆլիկտներ՝
1. ուղղահայաց (ղեկավար-

ենթակա) 
2. հորիզոնական 

(աստիճանակարգության նույն 
մակարդակում գտնվող 
սուբյեկտների միջև) 

 միջանձնային հարաբերություններից 
բխող կոնֆլիկտային խնդիրներ, օր.՝ 
բարդություններ ընտանեկան 
հարաբերություններում 

 քաղաքացիական հասարակությունում 
ձևավորված լարված 
փոխհարաբերություններ 

Կ
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Կոնֆլիկտի 
սուբյեկտներ 

 աշխատանքային անբարենպաստ 
հարաբերություններ  

Միջխմբային կոնֆլիկտներ՝
1. կազմակերպության 

կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների/խմբերի 
միջև 

2. միևնույն ստորաբաժանման 
աշխատակիցների, ներառյալ 
միկրոխմբերի միջև 

3. կազմակերպության 
ղեկավարության և աշխատա-
կազմի ներկայացուցիչների 
միջև 

4. վարչակազմի և արհմիության 
միջև 

 ռեսուրսների բաշխվածություն 
 անբավարար հաղորդակցություն 
 տարբեր նպատակադրումներ 
 աշխատուժի համար ոչ բավարար 

աշխատանքային պայմաններ 
 աշխատանքային օրենսդրության 

խախտում 
 անհատական և/կամ կոլեկտիվ 

պայմանագրի խախտում 

Անհատի և խմբի միջև
կոնֆլիկտներ՝ 
1. կազմակերպության կամ 

ստորաբաժանման ղեկավարի և 
աշխատակազմի միջև 

2. կազմակերպության կամ 
ստորաբաժանման 
աշխատակցի և 
աշխատակազմի միջև 

 պաշտոնեական 
պարտականությունների շրջանակում 
ղեկավարների կողմից խմբի համար 
անընդունելի գործողությունների 
կատարում 

 աշխատակցի և ղեկավարի 
ակնկալիքների միջև 
տարբերությունններ 

 
3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Կոնֆլիկտի 
աղբյուրներ 
 

Կառուցվածքային կոնֆլիկտներ
(կազմակերպության 
ստորաբաժանումների միջև)  

 կոնֆլիկտի կողմերի 
հանձնարարությունների միջև 
ընկալումների հակասություններ, օր.՝ 
մարքեթինգի և հաշվապահության կամ 
այլ ստորաբաժանման միջև 
հանձնարարությունների թյուրըմբռնում 

Նորարարությունների
կոնֆլիկտներ  
(կոնֆլիկտներ՝ կապված 
կազմակերպության և/կամ դրա 
ստորաբաժանումների 
զարգացման, փոփոխությունների 
հետ) 

 կազմակերպական կառուցվածքի 
փոփոխություն 

 գործառույթների ոչ թիրախային, 
անարդյունավետ բաշխում 

 նորմերի ու կանոնների խախտում 
 նորարարական գործունեությամբ 

զբաղվող աշխատակիցների 
անհամապատասխան որակավորում 

Դերային կոնֆլիկտներ
(կազմակերպության ներսում 
սուբյեկտների սոցիալական 
փոխազդեցությանն առնչվող 
խնդիրներով պայմանավորված 
կոնֆլիկտներ) 

 ներկազմակերպական կոնֆլիկտներ՝ 
պայմանավորված սուբյեկտների 
փոխհարաբերություններով և դերային 
բաշխմամբ 

Ռեսուրսային կոնֆլիկտներ
(ռեսուրսների բաշխման և 
օգտագործման գործընթացում 
ծագող կոնֆլիկտներ) 

 ռեսուրսների սղություն, 
 ռեսուրսների անարդյունավետ՝ ոչ 

թիրախային և/կամ ոչ հիմնավորված 
բաշխում 

Ճկուն կոնֆլիկտներ
(կազմակերպության սոցիալ-
հոգեբանական 

 սոցիալ-հոգեբանական պատճառներ, 
որոնք արտացոլում են 
կազմակերպության աշխատակազմի 
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դրդապատճառներով 
պայմանավորված կոնֆլիկտներ) 

համալրման ու մասնագիտական 
զարգացման փուլերը 

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Գործառութային 
կոնֆլիկտներ 

Կազմակերպատեխնիկական
կոնֆլիկտներ 

 աշխատանքային 
հարաբերություններում 
տարաձայնություններ 

 հաստիքների և գործառույթների ոչ 
հավասարակշռված տեղաբաշխում 

 տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ներդրման գործընթացների խաթարում 

Կազմակերպության սոցիալ-
տնտեսական համակարգում 
առաջացող կոնֆլիկտներ 

 անբավարար վարձատրություն 
 աշխատավարձի վճարման հետաձգում 

կամ չվճարում 
 հարկադիր պարապուրդ 
 արտադրության դրույքաչափերի 

բարձրացում կամ վճարման ցածր 
սանդղակներ 

 աշխատակազմի խրախուսման 
անարդյունավետ համակարգ 

 կազմակերպության 
ֆինանսատնտեսական հաշվարկների 
սխալ կատարում 

 ստորաբաժանումների միջև 
ռեսուրսների (ներառյալ ֆինանսական) 
անհավասարաչափ բաշխում 

Կազմակերպության
վարչակառավարչական 
համակարգում առաջացող 
կոնֆլիկտներ 

 տնտեսական և կազմակերպչական-
տեխնիկական պատճառներ  

 ղեկավարների կողմից տրված ոչ 
գրավոր պայմանավորվածությունների 
կամ խոստումների խախտում 

 պայմանագրային 
պարտավորությունների խախտում 

 կազմակերպության գործունեության 
վերաբերյալ ոչ լիարժեք 
տեղեկատվության կամ 
ապատեղեկատվության տրամադրում 

Կազմակերպության ոչ ֆորմալ
գործառույթներին առնչվող 
կոնֆլիկտներ 

 ֆորմալ և ոչ ֆորմալ 
հարաբերություններում 
հակասություններ 

 ֆորմալ և ոչ ֆորմալ շահերի բախում 
 խնդիրների լուծման ֆորմալ և ոչ 

ֆորմալ մոտեցումների ու մեթոդների 
անհամատեղելիություն 

  Ներկազմակերպական
հարաբերությունների սոցիալ-
հոգեբանական համակարգի 
գործառմանն առնչվող 
կոնֆլիկտներ 

 խմբում ֆորմալ և ոչ ֆորմալ 
հարաբերությունների խաթարում 

 խմբային նորմերի խախտում 
 առաջնորդության համար մղվող 

պայքար 
 խմբային շահերի, նպատակների կամ 

արժեքների բախում 
  Փոխառված է՝ Емельянов 2009, 271-276 

  
 Կազմակերպական կոնֆլիկտների կառավարման ոլորտում առանձնահատուկ տեղ ունեն 
կոնֆլիկտների կանխատեսման ու կանխման գործընթացները՝ հիմնված սոցիալական լարվածության 
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աստիճանի վերահսկման վրա: Կոնֆլիկտի սոցիոլոգիայում մշակվել է կազմակերպական կոնֆլիկտի 
գնահատման մեթոդաբանություն՝ հիմնված սոցիալական լարվածության ինտեգրալ ցուցանիշի վրա: Այդ 
ցուցանիշը դուրս է բերվում գործոնային վերլուծության միջոցով՝ հետևյալ բանաձևի հաշվարկմամբ 
(Александрова 1993: 78-79). 

Գ = ⋯  
որտեղ՝ 

Գ = սոցիալական լարվածության գործակից, 
X1 + X2 + ... + Xn = անբավարարվածության գործոններ (օր.՝ աշխատավարձից, աշխատանքային 
պայմաններից, կառավարման համակարգից), 
P = անբավարարվածությամբ պայմանավորված գործոնների թիվ:  
Կոնֆլիկտների գնահատման սանդղակը հետևյալն է՝ 

 Գ < 20% - հարաբերությունների բավարարվածության բավարար մակարդակ, 
 20% ≤ Գ < 40% - հարաբերությունների անկայուն վիճակ, 
 40% < Գ ≤ 70% - հարաբերությունների նախաճգնաժամային/նախակոնֆլիկտային վիճակ, 
 P > 70% - հարաբերությունների ճգնաժամային վիճակ: 

 Սոցիալական լարվածության նախանշանները կարելի է վերհանել նաև դիտարկման մեթոդի 
կիրառմամբ: Կոնֆլիկտածին նախանշաններից կարող են լինել՝ 

 հանկարծակի հավաքները (մի քանի մարդկանց խմբերի կուտակում ու քննարկում), 
գործադուլը և միտումնավոր պարապուրդը, 

 գործունեության անարդյունավետության բարձրացումը, 
 աշխատակիցների աշխատանքի չներկայանալը կամ անհարգելի բացակայությունները, 
 սեփական դիմումների հիման վրա աշխատանքից զանգվածային ազատումները, 
 տեղային կոնֆլիկտների թվի մեծացումը, 
 բամբասանքների տարածումը, 
 ղեկավարության հրամանների կատարման խմբային մերժումը, 
 զգացմունքային լարվածության աճը: 

 Կազմակերպական կոնֆլիկտների կառավարման առանցքային հատկություններից են 
կոնֆլիկտների կարգավորման ու լուծման հիմնադրույթները, որոնք բխում են օրենսդրության/իրավական 
կարգավորումներից, ներառյալ՝ սահմանադրություն, աշխատանքային օրենսգիրք, կազմակերպության 
կանոնադրություն և դրանից բխող ներքին իրավական ակտեր, աշխատանքային և կոլեկտիվ 
պայմանագրեր, որոնցով նույնպես կարգավորվում են աշխատանքային հարաբերությունները:  

Կոնֆլիկտների դասակարգման պատճառների երկրորդ խումբը կոչվում է մասնավոր: Այս 
պատճառներն ուղղակիորեն վերաբերում են կոնֆլիկտի որոշակի տիպին: Կարելի է առանձնացնել 
հետևյալը՝ 

 դժգոհություն գործունեության պայմաններից, 
 ծառայողական էթիկայի խախտում, 
 աշխատանքային օրենսդրության դրույթների խախտում, 
 սահմանափակ ռեսուրսներ, 
 նպատակների, արժեքների, նպատակներին հասնելու միջոցների տարբերություններ, 
 անարդյունավետ հաղորդակցություն: 

Կոնֆլիկտի պատճառները բացահայտվում են կոնֆլիկտային իրավիճակներում, որոնց վերացումը 
հատուկ նախապայման է կոնֆլիկտի լուծման համար: 

Կոնֆլիկտային իրավիճակը կուտակված հակասություններն են, որոնք վերաբերում են սոցիալական 
փոխազդեցության սուբյեկտների գործունեությանը և հիմք են ծառայում նրանց միջև իրական բախման 
համար: 

Նախ հարկ է նշել, որ բոլոր կոնֆլիկտների հիմքը հակասություններն են, որոնք ծագում են 
կոնֆլիկտի կողմերի միջև կամ ներանձնային մակարդակում: Հատկապես հակասություններն են 
հանգեցնում կոնֆլիկտի կողմերի միջև բախման: Ընդ որում, օբյեկտիվ, մարդկանց գիտակցությունից 
անկախ հակասությունները մեծապես կանխորոշում են ոչ միայն նրանց վարքագիծը և 
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գործողությունները, այլև նրանց գիտակցությունը, շահերը և նպատակները: Բայց և այնպես, հարկ է 
նկատի ունենալ, որ կոնֆլիկտածին հակասությունները կարող են և՛ օբյեկտիվ, և՛ սուբյեկտիվ բնույթ 
ունենալ: Նկատի ունենալով հակասությունների դերը կոնֆլիկտի ընկալման հարցում՝ բուն կոնֆլիկտը 
հաճախ բնորոշվում է իբրև հակասությունների ծայրահեղ սրում փոխազդեցության մասնակիցների միջև: 
Դա մասնավորապես կարող է դրսևորվել հակասությունների կտրուկ սրմամբ, քանի որ ոչ բոլոր 
հակասություններն են կոնֆլիկտ առաջացնում: Հակասությունների զարգացման վաղ փուլում բախումը 
կարող է կոնֆլիկտային ավարտ չունենալ:  

Յուրաքանչյուր կոնֆլիկտ սոցիալական սուբյեկտների փոխազդեցությունն է: Սակայն յուրաքանչյուր 
փոխազդեցություն կոնֆլիկտ չէ: Եթե չկա շահերի բախում, բացակայում են բացասական հույզերով 
ուղեկցվող սուր հակասությունները, չկա նաև կոնֆլիկտ: Կոնֆլիկտների էության պարզաբանումը 
հնարավորություն է տալիս հավաստելու, որ կոնֆլիկտը նաև սոցիալական երևույթ է. նրանում գործում 
են հասարակական և քաղաքացիական գիտակցություն ունեցող, սեփական նպատակներն ու շահերը 
հետապնդող սուբյեկտներ: Եվ կողմերի սովորական փոխազդեցությունը բավական չէ կոնֆլիկտի 
առկայության համար: Ցանկացած կոնֆլիկտ՝ իբրև սոցիալական փոխազդեցության որակ, ծագում է 
կողմերի գործունեության և նրանց շահերի հիման վրա: Կոնֆլիկտի դինամիկան ըմբռնելու համար 
անհրաժեշտ է վերլուծել նրա զարգացման ընթացքը:  

Ցանկացած կոնֆլիկտի տևողությունն այնքան է, որքան կողմերը շարունակում են մասնակցություն 
ունենալ կոնֆլիկտային իրավիճակում: Ընդհանուր առմամբ, կոնֆլիկտը դժվար չէ չեզոքացնել. այն 
պարզապես հարկավոր է մոռացության մատնել: Սակայն հիմնականում դա հնարավոր չի լինում, քանի 
որ տարաձայնությունների գոտում հայտնվում են կողմերի համար կենսական նշանակություն ունեցող 
արժեքներ, որոնց հետամուտ չլինելը կնշանակի սեփական «ես»-ի խեղաթյուրում և աղճատում: Հարկ է 
տարբերակել այն օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնները, որոնք ներքաշում են կոնֆլիկտի կողմերին 
կոնֆլիկտային գործողությունների մեջ:  

Օբյեկտիվ գործոնները իրականության մեջ գոյություն ունեցող հանգամանքներն են: Դրանք 
գլխավորապես վերաբերում են կեցության պայմաններին, ինչպես նաև անհատի կամ սոցիալական խմբի 
սոցիալ-հոգեբանական այն էական առանձնահատկություններին, որոնք գոյություն ունեն տվյալ 
ժամանակահատվածում և երկարատև ժամանակահատվածում ենթակա չեն փոփոխման: 
Կոնֆլիկտածին կեցության պայմաններից են, օրինակ, սոցիալական անհավասարությունը, սոցիալական 
շերտավորումների հակասությունները: Հաճախ կազմակերպություններում կոնֆլիկտների 
պատճառներից են ռեսուրսների սակավությունը, լիազորությունների և պարտավորությունների ոչ հստակ 
տարանջատումը:  

Օբյեկտիվ գործոնների առկայությունը, որոնք անհատի կամ սոցիալական խմբի կենսականորեն 
կարևոր պահանջմունքների, շահերի, նպատակների բախում են առաջացնում, կոնֆլիկտը դարձնում է 
անխուսափելի: Եթե հանգամանքները օբյեկտիվորեն այնպիսին են, որ կողմերը պարզապես չեն կարող 
կողք կողքի գոյատևել չհակազդելով միմյանց, ապա նման դեպքում խաղաղ գոյակցությունն անհնար է: 
Սուբյեկտիվ գործոնները խթանում են կոնֆլիկտային գործողությունները և պայմանավորված են 
երևակայական, պատրանքային հանգամանքներով: Կոնֆլիկտի կողմերը խեղաթյուրված են 
պատկերացնում այն վիճակը, որում գտնվում են, և նրանց երևակայության մեջ իրական 
հանգամանքները ստանում են ոչ իրական պատկեր: Հանգամանքների վերաբերյալ ստեղծված 
երևակայական պատկերացումները խթանում են կոնֆլիկտի գործողությունները և շիկացնում կրքերը 
այնքանով, որքանով իրական են հանգամանքները: Օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնները կոնֆլիկտների 
մեջ կողմերին ներքաշող պատճառները և խթաններն են: Իր զարգացման ընթացքում սոցիալական 
կոնֆլիկտը անցնում է մի քանի փուլով (ՄԱԿ-ի Կանանց զարգացման հիմնադրամ (ՅՈՒՆԻՖԵՄ) 2003):  
 Կոնֆլիկտի առաջացման պատճառները կարող են շատ տարբեր լինել՝ ինչպես օբյեկտիվ, այնպես 
էլ սուբյեկտիվ: Օբյեկտիվ բախումը լուծելու համար ահրաժեշտ է վերացնել կոնֆլիկտի առաջացման 
պատճառները: Սակայն օբյեկտիվ և հատկապես սուբյեկտիվ կոնֆլիկտների առաջացման և 
զարգացման պատճառները մեծապես պայմանավորված են հակամարտող կողմերի գործողություններով 
և վարքագծով: Կոնֆլիկտ «հրահրողները» կարող են ունենալ տարբեր անձնային բնութագրիչներ, 
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ինչպիսիք են՝ բռնկվող բնավորությունը, ցուցամոլությունը, անհաշվենկատությունը, 
կասկածամտությունը, փառասիրությունը, եսասիրությունը, կոպտությունը և այլն: 
Կոնֆլիկտը բնական երևույթ է, և երբեմն այն կարող է դրական ու բացասական արդյունքներ ունենալ: 
Հատկանշական է, որ կոնֆլիկտային իրավիճակում կոնֆլիկտի օբյեկտիվ պատճառը վերանում է, 
անցում է կատարվում «անձնական հարթակ», և հակամարտող կողմերը, մոռանալով ամեն ինչ, սկսում 
են վիրավորական արտահայտություններ օգտագործել: Հակամարտող կողմերը երբեմն առանց 
խախտելու քաղաքավարության նորմերը կարող են խոչընդոտել կոնֆլիկտների հնարավոր 
հանգուցալուծումը (Козаченок 1996): 
 Կոնֆլիկտի պատճառները այն երևույթները, փաստերը, դեպքերն են, որոնք որոշակի 
պայմաններում կոնֆլիկտի առաջացման պատճառ են դառնում: Կոնֆլիկտի պատճառները 
բացահայտում են կոնֆլիկտի ծագման աղբյուրները և զարգացման դինամիկան: Կոնֆլիկտների 
ծագումը և զարգացումը պայմանավորված է հետևյալ չորս խմբի գործոններով՝ 

 օբյեկտիվ, 
 կազմակերպչական-կառավարման, 
 սոցիալ-հոգեբանական, 
 անձնական: 

 Կոնֆլիկտների առաջացման օբյեկտիվ պատճառները կարող են դրսևորվել հակասության 
առարկայի տեսքով, որը կոնֆլիկտի գլխավոր պատճառն է: Բացի այդ, կարևոր է առանձնացնել 
կոնֆլիկտի առաջացման մասնավոր շարժառիթ(ներ)ը: Շարժառիթը երևույթի կամ գործողության 
նկատմամբ աշխատակցի ներքին մղումն է: Օրինակ` որևէ հարցի վերաբերյալ տեղեկատվության 
բացակայությունը կարող է ղեկավարի և իր աշխատակցի միջև կոնֆլիկտի առաջացման շարժառիթ 
դառնալ: Մինչդեռ կոնֆլիկտի առաջացման օբյեկտիվ պատճառն աշխատակիցների միջև 
պարտականությունների ոչ հստակ բաշխումն է, որի հետևանքով տեղեկատվության հավաքագրման 
գործընթացն ու հաշվետվության տրամադրումը դժվարանում են (Максимцева 2012: 313): 

Կոնֆլիկտի առաջացման սուբյեկտիվ պատճառները խիստ իրավիճակային բնույթ ունեն. այն, ինչ 
ընդունված է մի կազմակերպությունում, կարող է կոնֆլիկտային իրավիճակի պատճառ դառնալ մեկ այլ 
կազմակերպությունում: Ընդ որում, դրանք հաճախ հանգեցնում են ապակառուցողական կոնֆլիկտների: 

Անկախ կոնֆլիկտների առաջացման պատճառներից ղեկավարը պետք է կարողանա լուծել 
առաջացող խնդիրը և կոնֆլիկտների առկայության դեպքում հնարավորինս կառուցողական մոտեցում 
ցուցաբերել կոնֆլիկտի կողմերի նկատմամբ: Կոնֆլիկտներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է 
արդյունավետ կերպով կազմակերպել կառավարման գործընթացը և աշխատակիցների հետ հաստատել 
ոչ կոնֆլիկտային փոխհարաբերություններ: Կոնֆլիկտների լուծման համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
միմյանց շահերը, պաշտոնեական լիազորությունների ու պարտականությունների միջև եղած 
տարբերությունները, հոգեբանական անհատական առանձնահատկություններն ու զգացմունքային 
վիճակը, տարբեր կողմերի միջև առկա տարաձայնությունների լուծման մեթոդը (Максимцева 2012: 314): 

Այսպիսով, կոնֆլիկտների առաջացման վերոնշյալ պատճառներից յուրաքանչյուրը կարող է 
շարժառիթ հանդիսանալ՝ հաշվի առնելով այն պայմաններն ու հանգամանքները, որոնցում կարող են 
հասունանալ կոնֆլիկտները, ինչպես նաև հավանական կոնֆլիկտների տեսակները:  
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Ներքին կոնֆլիկտները առաջանում են կազմակերպության ներքին միջավայրում: Այդպիսի 
կոնֆլիկտները դասակարգվում են (Կոնֆլիկտաբանություն, գենդեր և խաղաղարարություն 2003: 60-65, 
Емельянов 2009: 27-28)` 

1. ըստ մասնակիցների տեսակի և թվի՝ 
 ներանձնային. այս տեսակի կոնֆլիկտն առաջանում է այն ժամանակ, երբ ղեկավարության 

կողմից աշխատակցին ներկայացվում են հակասական պահանջներ, կամ այդ պահանջները չեն 
համընկնում աշխատակցի անձնական շահերի, պահանջմունքների ու արժեհամակարգի հետ: 
Այսպիսի կոնֆլիկտները հաճախ վերաբերում են կազմակերպության աշխատակիցների միջև 
դերերի բաշխմանը, երբ աշխատակցին ներկայացվում են իր աշխատանքային վարքի, 
աշխատանքի արդյունքին առնչվող հակասական պահանջներ: Ներանձնային կոնֆլիկտ կարող 
է առաջանալ նաև աշխատանքի գերծանրաբեռնվածության կամ թերծանրաբեռնվածության 
ժամանակ, երբ որպես դրա հետևանք՝ աշխատակիցն ունենում է աշխատանքից 
անբավարարվածության և սթրեսի զգացում, անվստահություն ինքն իր և կազմակերպության 
նկատմամբ: Ղեկավարների համար ներանձնային կոնֆլիկտ է այն, որ չեն կարողանում 
կառավարել իրենց ժամանակը, թերագնահատում են իրենց ուժերը և հմտությունները, 
ինքնավստահության պակասը, ինքնակառավարման թերի ընկալումը:  

 միջանձնային. սա կոնֆլիկտի առավել տարածված ձևն է: Այն հանդես է գալիս որպես 
կազմակերպության տարբեր ստորաբաժանումների ղեկավարների միջև պայքար (օրինակ՝ 
ռեսուրսների սակավության հետևանքով), երբ յուրաքանչյուր կողմ ձգտում է առավելագույնին, 
ինչպես նաև առհասարակ կազմակերպության աշխատակիցների միջև պայքար տարբեր 
հայացքների, դրդապատճառների, համոզմունքների, արժեքների բախման հետևանքով, որն 
ավելի շատ հոգեբանական բնույթ ունի: Իր հերթին՝ միջանձնային կոնֆլիկտը լինում է 
հորիզոնական (կոնֆլիկտ նույն մակարդակի աշխատակիցների միջև) և ուղղահայաց (կոնֆլիկտ 
ղեկավարի և ենթակայի միջև):  

 անհատի և խմբի միջև. սա առավել հաճախ առաջանում է այն ժամանակ, երբ անհատն ունենում 
է խմբի դիրքորոշումից տարբեր շահեր և դիրքորոշում: Կոնֆլիկտի այս ձևը պայմանավորված է 
նաև անձի և խմբի ակնկալիքների տարբերությամբ: Խմբի և ղեկավարի միջև կարող է նման 
կոնֆլիկտ առաջանալ, եթե ղեկավարը, պաշտոնեական պարտականություններից ելնելով, 
այնպիսի որոշումներ է կայացնում, որոնք խմբի համար կարող են անընդունելի լինել:  

 միջխմբային. կազմակերպությունը կազմված է բազմաթիվ խմբերից (ֆորմալ և ոչ ֆորմալ), և 
նույնիսկ ամենալավ կազմակերպություններում այս խմբերի միջև տեղի են ունենում 
կոնֆլիկտներ: Միջխմբային կոնֆլիկտը կարող է լինել ոչ ֆորմալ խմբերի միջև, երբ դրանք 
ունենում են տարբեր առաջնորդներ, ոչ ֆորմալ խմբերի և ղեկավարության միջև, երբ խմբի 
կողմից ղեկավարության գործողությունները անարդարացի են համարվում, ինչպես նաև 
կազմակերպության ստորաբաժանումների միջև: 

2. ըստ ազդեցության ուղղվածության և լիազորությունների բաշխման՝ 
 ուղղահայաց. այս կոնֆլիկտները ծագում են ղեկավար - ենթակա, վերադաս կազմակերպություն 

- ստորադաս կազմակերպություն հարաբերություններում, 
 հորիզոնական. այս կոնֆլիկտներն առաջանում են նույն մակարդակի ղեկավարների և 

գործընկերների միջև, 
 խառը. այս կոնֆլիկտների դեպքում առկա են և՛ ուղղահայաց և՛ հորիզոնական բաղադրիչները: 
Աշխատանքային հարաբերություններում կոնֆլիկտն իր բնույթով սովորաբար ուղղահայաց է: 

Օրինակ՝ երբ աշխատակիցները բարձրաձայնում են խնդիրների մասին և ընդդիմանում են ղեկավարների 
կամ իրենց վերադասների որոշումներին, դա դառնում է ակնհայտ մարտահրավեր վարչական կազմին և 
կառավարման համապատասխան մարմիններին: Ուղղահայաց կոնֆլիկտների ժամանակ 
աշխատակիցները գտնվում են աստիճանակարգության ներքին մակարդակներում և այդ պատճառով 
խնդրի կարգավորման հարցերով դիմում են վերադասին կամ ղեկավարին: Աշխատակիցները` որպես 
անհատներ, ավելի քիչ իրավասություններ և ռեսուրսներ ունեն, քան ղեկավարները, այդ իսկ պատճառով 
կոնֆլիկտներն ընդհանուր առմամբ գործողության հավաքական դրսևորումներ են: Սա ստեղծում է 
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լարված և կոնֆլիկտածին իրավիճակ, որը հաճախ բավականին իրաչափ է ու բանական: Ուժակենտրոն 
աշխատանքային հարաբերություններին վերաբերող գործընթացները կարող են մատնանշել կոնֆլիկտի 
առկայություն: Միևնույն ժամանակ վարչական կազմը պետք է թուլացնի լարվածությունը` 
աշխատակիցներին հեռացնելով միմյանցից կամ կարգապահական տույժեր կիրառելով նրանց 
նկատմամբ, ովքեր աջակցում են այդ ուժային էպիկենտրոնին (Rowley, Jackson 2011: 28): 

Արտաքին կոնֆլիկտները հիմնականում առաջանում են կազմակերպության և արտաքին 
շահակիցների միջև, օրինակ՝ ղեկավարների/սեփականատերերի և մրցակիցների, կազմակերպության ու 
շահակիցների/հաճախորդների, կազմակերպության և մատակարարների միջև, կազմակերպության ու 
գործընկերների միջև և այլն: Արտաքին կոնֆլիկտները կարող են պայմանավորված լինել 
կազմակերպության գործունեության վրա ազդող մի շարք արտաքին գործոններով, որոնցից են 
մրցակցային պայմաններն ու հարաբերությունները, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, աշխատաշուկայի 
և կազմակերպության պահանջների անհամապատասխանությունը, մենաշնորհային շուկան և այլն 
(Лукашевич 2012: 210-211): Ըստ Լուկաշևիչի` կազմակերպությունում գոյություն ունեն կոնֆլիկտների 
հետևյալ հիմնական տեսակները` 

 կազմակերպական, 
 արտադրական, 
 աշխատանքային, 
 նորարարական: 

Կազմակերպական կոնֆլիկտներ: Կազմակերպական կոնֆլիկտն այն բախումն է, որը տեղի է 
ունենում կազմակերպության աշխատակիցների շահերի, արժեհամակարգերի և վարքագծի նորմերի 
հակասության հետևանքով: Կազմակերպական կոնֆլիկտները ներառում են խնդիրներ, որոնք 
հիմնականում առաջանում են կազմակերպության աշխատանքային միջավայրում:  

Կազմակերպական կոնֆլիկտների առաջացման հիմնական պատճառներն են, երբ` 
 աշխատակիցներն անտեսում են կազմակերպության կողմից իրենց առաջադրված 

պահանջները, օրինակ` խախտում են կազմակերպության ներքին կարգապահական 
կանոնները, անհարգելի բացակայում են և այլն, 

 կազմակերպության կողմից աշխատակիցների համար առաջադրված պահանջները 
հակասական են և ոչ հստակ, օրինակ` աշխատանքային պայմանագրում կամ պաշտոնի 
անձնագրում հստակ սահմանված չեն աշխատակցի աշխատանքային 
պարտականությունները, հիմնավորված չէ աշխատանքային պարտականությունների 
բաշխումը և այլն, 

 առկա են պաշտոնեական և գործառութային պարտականություններ, որոնց կատարումը 
աշխատանքային գործընթացում կոնֆլիկտային իրավիճակ է ստեղծում աշխատակիցների 
շրջանում, օրինակ` աշխատանքային պայմանագրում կամ պաշտոնի անձնագրում 
սահմանված աշխատանքային պարտականությունների վերաբերյալ առկա է 
տարակարծություն, թյուրըմբռնում աշխատակցի և ղեկավարի միջև,  

 աշխատակիցների համար ստեղծված աշխատանքային պայմանները բարենպաստ չեն: 
Կազմակերպություններում գոյություն ունեն կոնֆլիկտների հետևյալ տեսակները՝ ներդերային, 

միջդերային, ներստորաբաժանումային, միջստորաբաժանումային, ներանձնային և միջանձնային: 
Ներդերային կոնֆլիկտներ. ցանկացած կազմակերպություն ստեղծում է պարզ և կանխատեսելի 

կազմակերպական վարքագիծ՝ աշխատակիցներին առանձնացնելով ըստ դերերի՝ համաձայն 
յուրաքանչյուրի գործունեության ոլորտի ու գործառութային շրջանակի: Յուրաքանչյուր դերակատար, 
օրինակ՝ ղեկավարը գործ ունի մյուս դերակատարների հետ: Ղեկավարները միաժամանակ գործ ունեն 
իրենց վերադասների և ստորադասների, ինչպես նաև մյուս ղեկավարների, ձեռնարկատիրական 
խմբերի և հասարակության հետ: Որքան բազմաբաղադրիչ է կազմակերպական կառուցվածքը և 
ընդգրկուն է աշխատակցի մասնագիտացումը, այնքան մեծ է կախվածության աստիճանը և դերերի 
համաձայնեցման կարիքը: Ներդերային կոնֆլիկտի հիմնական պատճառը դերերի անորոշությունն է, 
այսինքն ոչ հստակ պատկերացումն է տվյալ աշխատանքի և զբաղեցրած պաշտոնի մասին ու շատ 
ծանրաբեռնված աշխատանքը: 
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 Միջդերային կոնֆլիկտներ. այս կոնֆլիկտը սահմանվում է որպես գործունեության տարբեր 
տեսակներով միաժամանակյա զբաղվելու ծանրաբեռնվածություն: Դա հատկապես տեղի է ունենում այն 
ժամանակ, երբ աշխատակիցը ստանձնում է մի քանի դերեր, որոնք տարբեր պահանջներ են 
ներկայացնում: 
 Ներստորաբաժանումային կոնֆլիկտներ. երբ միևնույն ֆորմալ մասնագիտական միավորման 
անդամները մի կարևոր հարցի շուրջ չեն կարողանում համաձայնության գալ, ծագում է 
ներստորաբաժանումային կոնֆլիկտ:  

Միջստորաբաժանումային կոնֆլիկտներ. կոնֆլիկտի այս տեսակը կարող է ծագել այն 
ժամանակ, երբ օրինակ երկու տարբեր խմբեր որոշել են կազմակերպել միջոցառում նույն ժամին նույն 
տեղում: 
 Արտադրական կոնֆլիկտներ. կոնֆլիկտի այս տեսակն արտահայտում է աշխատանքային խմբի 
անդամների արտադրական հարաբերություններում առկա կամ հնարավոր հակասությունները: 
Առանձնացվում են արտադրական կոնֆլիկտների հետևյալ տեսակները` 

 կոնֆլիկտներ արտադրական փոքր խմբերի ներսում (ներխմբային կոնֆլիկտներ) ոլորտային 
աշխատակիցների միջև, երբ, օրինակ, միևնույն ստորաբաժանման աշխատակիցները մրցակցում 
են միմյանց հետ` աշխատելով լավ տպավորություն թողնել իրենց ղեկավարի վրա, 

 կոնֆլիկտներ ղեկավարների և աշխատակիցների միջև. ղեկավարների և աշխատակիցների 
(վերադասի և ստորադասի) միջև առկա կոնֆլիկտներ առաջացնող հիմնական գործոններից են 
կողմերի լարված և/կամ թշնամական վերաբերմունքը միմյանց նկատմամբ, հասարակական և 
անձնական շահերի բախումը, օրենսդրական ու բարոյական նորմերի, վարքագծի կանոնների 
խախտումը, աշխատանքային և արտադրական կարգապահության պահանջների խախտումը և 
այլն, 

 կոնֆլիկտներ տարբեր որակավորումներ ունեցող և տարբեր տարիքային խմբերի պատկանող 
աշխատակիցների միջև, երբ, օրինակ, աշխատանքի կատարման արդյունավետության 
բարձրացումը կարող է աշխատավարձի նշանակալի բարձրացման հնարավորություններ 
ստեղծել: Սակայն հիշյալ խմբերում ընդգրկված որոշ աշխատակիցներ հաճախ ֆիզիկապես ի 
վիճակի չեն էականորեն բարձրացնելու աշխատանքի արդյունավետությունը: Նման պարագայում 
ստեղծվում է սոցիալ-հոգեբանական լարվածություն, և այն աշխատակիցները, որոնք չեն 
կարողանում հարմարվել աշխատանքային նոր պայմաններին, ստիպված են լինում այլ 
աշխատանք փնտրել: Տարբեր տարիքային խմբերին պատկանող աշխատակիցները ևս ունեն 
կոնֆլիկտների որոշակի դրդապատճառներ: Օրինակ` սկսնակ աշխատակիցների համար 
խնդրահարույց է աշխատակազմին և տվյալ կազմակերպական մշակույթին ինտեգրվելը, այլ 
աշխատակիցների հետ հարաբերություններ հաստատելը: Սկսնակ աշխատակիցը, որը տվյալ 
աշխատանքային միջավայրում աշխատելու փորձ չունի, հաճախ կարող է չընդունել վարքագծի 
խմբային նորմերն ու ղեկավարման ոճը: 

Աշխատանքային կոնֆլիկտներ: Աշխատանքային կոնֆլիկտները ծագում են աշխատանքային 
հարաբերություններում աշխատակիցների և/կամ կազմակերպության շահերի բախման հետևանքով: 
Աշխատանքային կոնֆլիկտը կազմակերպությունում սովորաբար դիտարկվում է երեք տեսանկյունից` 

1. ներքին կարգապահությանն ու կայունությանն ուղղված մարտահրավեր, որը թույլ է տալիս 
արտահայտել շահերը, տարաձայնություններն ու փոխադարձ պահանջները, 

2. աշխատանքային փոխհարաբերությունների և գործունեության իրաչափ կազմակերպման միջոց, 
3. աշխատանքային հարաբերությունների զարգացման անհրաժեշտ փուլ: 
Կախված աշխատանքային կոնֆլիկտում ներգրավված կողմերի մասնակցությունից` կոնֆլիկտները 

լինում են անհատական և կոլեկտիվ:  
Անհատական աշխատանքային կոնֆլիկտներ: Անհատական աշխատանքային կոնֆլիկտում 

ներգրավված է մի կողմից աշխատակիցը, մյուս կողմից` գործատուն: Անհատական աշխատանքային 
կոնֆլիկտի առարկան աշխատանքային հարաբերություններում ներգրավված աշխատակցի՝ 
աշխատանքի իրավունքի ու դրա իրականացման համապատասխան պայմաններն են: Այսպես, 
աշխատակիցն ու գործատուն աշխատանքային հարաբերություններում ունեն մի շարք իրավունքներ և 
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պարտականություններ: Ե՛վ աշխատակիցը, և՛ գործատուն իրենց գործունեության ընթացքում 
պարտավոր են պահպանել օրենքներն ու ենթաօրենսդրական ակտերը և իրենց իրավունքներն ու 
պարտականություններն իրականացնել իրավական նորմերի պահանջներին համապատասխան: Երբեմն 
աշխատանքային իրավահարաբերությունների հիմնական սուբյեկտների, այսինքն՝ աշխատակցի և 
գործատուի միջև առաջանում են որոշ տարաձայնություններ: Օրինակ` աշխատակիցը չի համաձայնում 
իր աշխատավարձի նվազեցման, աշխատանքի վայրի փոփոխման, իրեն աշխատանքից ազատելու 
որոշմանը կամ վարչական այլ որոշումներին: Նման դեպքերում տեղի է ունենում աշխատակցի և 
գործատուի շահերի բախում, և առաջանում են աշխատանքային տարաձայնություններ: Երբեմն կողմերը 
կարողանում են անմիջական բանակցություններով լուծել առաջացած տարաձայնությունը, և նրանց միջև 
աշխատանքային վեճը կանխվում է: 

Անհատական մակարդակում դրսևորվող ցանկացած աշխատանքային կոնֆլիկտ ունի իր սկիզբը, 
որը սովորաբար իրավական գործողությունն է: Իրավական գործողության օրինակ կարող է լինել 
կազմակերպության կողմից ընդունված անհատական իրավական ակտ որևէ աշխատակցի վերաբերյալ, 
որով կարող են ոտնահարվել այդ աշխատակցի իրավունքները կամ շահերը: Այս դեպքում միայն 
կոնֆլիկտային իրավիճակ է ստեղծվում, որն ինքնին դեռևս աշխատանքային կոնֆլիկտ չէ: Կոնֆլիկտն 
առաջանում է հակառակ կողմի հակագործողութան հետևանքով: Հակագործողության օրինակ կարող է 
լինել աշխատակցի դիմումը աշխատանքային վեճերը կարգավորող հանձնաժողովին, որը պետք է 
ստեղծվի տասնհինգ անդամից ոչ պակաս աշխատակազմ ունեցող կազմակերպություններում: 
Աշխատակիցն իր խախտված իրավունքի պաշտպանության համար կարող է աշխատանքային վեճերը 
կարգավորող հանձնաժողով դիմել ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր: Աշխատանքային վեճերը 
կարգավորող հանձնաժողովը պարտավոր է ընդունել աշխատակցի դիմումը, քննարկել և տասնօրյա 
ժամկետում կարգավորել աշխատանքային վեճը: Տվյալ հանձնաժողովի որոշումը, որը կայացվում է 
գործող օրենսդրության շրջանակներում, ունի պարտադիր ուժ և ենթակա է պարտադիր կատարման: Եթե 
աշխատակիցը կամ գործատուն համաձայն չէ աշխատանքային վեճերը կարգավորող հանձնաժողովի 
որոշմանը, ապա կողմերը կարող են բողոքարկել այդ որոշումը դատական կարգով:  

Որոշ աշխատանքային վեճեր (աշխատակցի համար աշխատանքի նոր պայմաններ սահմանելու 
կամ գոյություն ունեցող պայմանները փոփոխելու վերաբերյալ վեճերը) լուծվում են գործատուի կողմից 
արհմիութենական կազմակերպության հետ համատեղ: 

Անհատական աշխատանքային կոնֆլիկտներն առավել հաճախ առնչվում են այնպիսի 
գործողություններին, ինչպիսիք են աշխատակցի տեղափոխումն այլ աշխատանքի առանց իր 
համաձայնության, աշխատակցի աշխատանքային պայմանների վատթարացումը, աշխատակցի 
ազատումը մշտական աշխատանքից առանց իր համաձայնության, աշխատավարձի վճարման ուշացումը 
կամ չվճարումը, արձակուրդի չտրամադրումը կամ դրա ժամկետի կրճատումը, կարգապահական տույժի 
կիրառման պայմանների խախտումը և այլն: 

Աշխատանքային կոնֆլիկտի առաջացման պատճառները լինում են սուբյեկտիվ և 
կազմակերպատնտեսական: Սուբյեկտիվ պատճառներից են գործատուի և աշխատակցի կողմից 
աշխատանքային օրենսգրքի կամ համապատասխան ոլորտը կարգավորող իրավական դրույթների 
միտումնավոր խախտումը, աշխատանքի իրավունքի մասին անտեղյակությունը կամ սխալ 
տեղեկատվության տիրապետումը, աշխատակցի անբարեխիղճ վերաբերմունքն իր 
պարտականությունների կատարման նկատմամբ և այլն: Կազմակերպատնտեսական պատճառների 
օրինակներ են կազմակերպությունում աշխատանքային համապատասխան պայմանների 
բացակայությունը, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, ռեսուրսների սակավությունը, անվտանգության 
կանոնների խախտումը, աշխատավարձերի վճարման պարբերական ուշացումները և այլն:  

Անհատական աշխատանքային կոնֆլիկտներն իրավական տեսանկյունից լինում են հայցման 
ենթակա և ոչ ենթակա կոնֆլիկտներ: Հայցման ենթակա անհատական աշխատանքային կոնֆլիկտները 
(վեճերը) կարգավորվում են գործող օրենսդրության՝ աշխատանքային օրենսգրքի և համապատասխան 
այլ նորմատիվ ակտերի հիման վրա: Հայցման ոչ ենթակա աշխատանքային կոնֆլիկտները ծագում են 
վարչական կազմի և աշխատակիցների միջև այն հարցերի շուրջ, որոնք օրենսդրությամբ և 
աշխատանքային իրավական այլ ակտերով չեն կարգավորվում, օրինակ` բարոյական խրախուսումը:  
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Կոլեկտիվ աշխատանքային կոնֆլիկտներ: Կոլեկտիվ աշխատանքային կոնֆլիկտի 
մասնակիցներն են աշխատակիցների խումբը և/կամ արհմիությունը և գործատուն: Աշխատանքային վեճն 
այն կոնֆլիկտն է, որն արտացոլում է աշխատանքային հարաբերություններում կողմերի շահերի 
բախումը:  

Աշխատանքային վեճերը ոչ անհատական բնույթի աշխատանքային խնդիրների շուրջ 
տարաձայնություններն են, որոնք վերաբերում են աշխատակիցների աշխատանքի կազմակերպմանը: 
Այդ տարաձայնությունները վերաբերում են բուն աշխատանքային հարցերին՝ աշխատակիցների 
աշխատանքի հիգիենայի և անվտանգության պայմաններին, աշխատավարձի չափին, 
աշխատաժամանակին ու հանգստի ժամանակին, պարգևատրումներին, աշխատակիցների կենցաղային 
հարցերին և այլն (Պետրոսյան 2015: 57-58): Աշխատանքային տարաձայնությունները կարող են 
առաջանալ ինչպես աշխատանքային պայմանագրի պայմանները փոփոխելու կամ դրանցում նոր 
պայմաններ ներառելու, այնպես էլ աշխատանքային օրենսդրության դրույթները կիրառելու վերաբերյալ 
(Պետրոսյան 2015: 578):  

Աշխատանքային վեճի սկիզբը կարող է լինել գործատուին աշխատակիցների պահանջները 
ներկայացնելու կամ գործատուի կողմից աշխատակիցներին իր որոշումների մասին չծանուցելու օրը, 
ինչպես նաև կոլեկտիվ բանակցությունների ընթացքում տարաձայնությունների մասին արձանագրություն 
կազմելու ամսաթիվը: Եթե գործատուն հրաժարվում է բանակցություններից կամ չի կատարում 
աշխատանքային կամ կոլեկտիվ պայմանագրով սահմանված իր պարտականությունները, 
աշխատակիցները գործադուլի իրավունք ունեն: Գործադուլն աշխատակիցների կամավոր հրաժարումն է 
աշխատանքային պարտականությունների լիովին կամ մասնակի կատարումից` կոլեկտիվ վեճի լուծման 
նպատակով (Лукашевич 2012: 216): Գործադուլը կոլեկտիվ աշխատանքային վեճի լուծման նպատակով 
մեկ կամ մի քանի կազմակերպությունների աշխատակիցների կամ աշխատակիցների խմբի 
աշխատանքի լրիվ կամ մասնակի ժամանակավոր դադարեցումն է:  

Աշխատակիցների կոնֆլիկտային վարքագծերը կարող են ունենալ պասիվ և ակտիվ դրսևորումներ: 
Պասիվ կոնֆլիկտը դրսևորվում է այն ժամանակ, երբ աշխատակիցներն իրենց «լռեցնում են»: Սա կարող 
է դիտվել որպես շահակցին/հաճախորդին ուղղված քաղաքավարական վարքագիծ կամ կառավարման 
օղակների պահանջներին ձևական համաձայնեցում: Ի հակադրություն նշվածի` ակտիվ կոնֆլիկտի 
վարքագծերը դրսևորվում են այլ կերպ. աշխատակիցները բացահայտ մերժում են նոր աշխատանքային 
որոշ կանոններ կամ ոչ էթիկական վերաբերմունք են ցուցաբերում շահակցի/հաճախորդի նկատմամբ և 
այլ նմանատիպ դրսևորումներ (Rowley, Jackson 2011: 31): 

Կոլեկտիվ աշխատանքային վեճը կարող է հանգուցալուծվել բանակցությունների միջոցով: Ընդ 
որում, հնարավոր է միջնորդների տարբեր աստիճանի մասնակցություն: Մասնավորապես, 
աշխատանքային վեճը կարող է կարգավորվել աշխատանքային վեճերը կարգավորող հանձնաժողովի 
կողմից կամ դատական կարգով: 

Նորարարական կոնֆլիկտներ: Ժամանակակից շուկայական պայմաններում 
նորարարությունների ներմուծումը մրցակցային առանցքային առավելություններից է: Նորարարական 
կոնֆլիկտները կարող են ընդգրկել նոր տեխնոլոգիաների, արտադրանքի ու արտադրական միջոցների 
վերաբերյալ խնդիրների շրջանակներ, որոնք կարող են նպաստել արտադրության մեթոդների և 
եղանակների թարմացմանը, աշխատանքային պայմանների բովանդակային փոփոխություններին և այլ 
նմանաբովանդական գործընթացներին: Նորարարական գործունեության բովանդակությունն ու 
առանձնահատկություններն աշխատակիցների համար առաջադրում են մի շարք պահանջներ` 

 աշխատակազմի բարձր որակավորում և ստեղծագործական մտածողություն, 
 ինքնուսուցման ձգտում, 
 նորարարական մեթոդների կիրառում, 
 ռիսկի դիմելու պատրաստակամություն, 
 ոչ ստանդարտ լուծումների որոնում: 

Նորարարական գործընթացների սոցիալական հենքը կազմում են աշխատակիցների հետևյալ 
խմբերը` անկախ նորարարներ և ի պաշտոնե նորարարներ (Лукашевич 2012: 217): Անկախ նորարարներ 
են գիտնականները, ՏՏ և բարձր տեխնոլոգիաների մասնագետները, միջգիտակարգային բնույթի 
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գյուտեր կատարած աշխատակիցները: Ի պաշտոնե նորարարներ կարող են լինել կազմակերպության 
ղեկավարներն ու մասնագետները, որոնց պաշտոնեական պարտականությունների շրջանակներում 
ներառված են գիտության նվաճումների ներդրումն ու առաջավոր փորձի կիրառումը:  

Նորարարական կոնֆլիկտի հիմնական պատճառներից են աշխատակիցների պասիվությունը, 
նյութատեխնիկական ռեսուրսների սակավությունը կամ դրանց ցածր որակը, ղեկավարների և 
մասնագետների աշխատանքը վերակառուցելու անհրաժեշտությունը: Կազմակերպության 
նորարարական կոնֆլիկտները կարող են լինել աշխատանքային և միջանձնային:  

Աշխատանքային նորարարական կոնֆլիկտներն առաջանում են նորարարական գործընթացների 
մասնակիցների միջև ծագած այն տարաձայնությունների արդյունքում, որոնք վերաբերում են 
նորարարության ներդրման մեթոդներին կամ ձևերին: 

Միջանձնային նորարարական կոնֆլիկտները սովորաբար առաջանում են նորարարության 
կողմնակիցների և ընդդիմադիրների միջև: Տվյալ կոնֆլիկտների հիմքում են տարաբևեռ 
դրդապատճառները, գաղափարներն ու զգացմունքները: Միջանձնային նորարարական կոնֆլիկտները 
կարող են լինել իրավիճակային և վարքաբանական: Իրավիճակային կոնֆլիկտների պատճառներից են 
աշխատակիցների անորոշության և անվստահության զգացողությունը, ոչ բավարար կամ խեղաթյուրված 
տեղեկատվությունը, աշխատակցին աշխատանքային խմբում չընդունելը, անարդարությունը: 
Վարքաբանական կոնֆլիկտների պատճառներից են աշխատակիցների բնավորության գծերը, ագրեսիվ 
վարքագիծ դրսևորելու հակումը, ինքնաքննադատության ցածր մակարդակը, այլոց թերությունների 
հանդեպ անհանդուրժողականությունը, անդաստիարակությունը և այլն: 

Կոնֆլիկտների դասակարգման գլխավոր նպատակը կոնֆլիկտի էությունը բացատրելն է ու նրա 
հանգուցալուծման կամ կանխարգելման համարժեք միջոցներ գտնելը: Այսուհանդերձ, կոնֆլիկտների 
դասակարգումները չեն կարող համապարփակ համարվել, այդ իսկ պատճառով դասակարգումը 
հարաբերական է և պայմանավորված է կազմակերպության մշակույթով, կոնֆլիկտի կառուցվածքով, նրա 
զարգացման փուլերով և կոնֆլիկտի այլ բաղադրիչներով: Ուստի, կոնֆլիկտը կարող է լինել կարճատև 
կամ բավական տևական գործընթաց: Այդ տեսանկյունից կոնֆլիկտի վերլուծությունը պահանջում է ոչ 
միայն վերլուծել նրա կառուցվածքը, այլև հանգամանորեն ուսումնասիրել կոնֆլիկտի շարժընթացը 
(դինամիկան) և փուլերը: 

 

ԿՈՆՖԼԻԿՏԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 
 
ոնֆլիկտի կառուցվածքը սերտորեն փոխկապակցված կայուն բաղադրիչների ամբողջություն է, 
որը կոնֆլիկտը ձևավորում է որպես մեկ ամբողջական համակարգ և գործընթաց (Խաչատրյան 
և ուրիշներ 2015: 537): Այսինքն՝ կոնֆլիկտի կառուցվածքը նրա տարրերի և կապերի 
ամբողջությունն է, դրանց փոխհարաբերությունները, որոնք ապահովում են նրա 

ամբողջականությունը: 
Կոնֆլիկտի օբյեկտիվ տարրերից կարող են լինել այնպիսի բաղադրիչներ, որոնք կախված չեն 

կողմերի կամքից ու գիտակցությունից, նրանց անձնական որակներից (հոգեբանական, բարոյական, 
արժեքային կողմնորոշումներից): Այդպիսի տարրեր են կոնֆլիկտի օբյեկտը, կոնֆլիկտի 
մասնակիցները, կոնֆլիկտի միջավայրը: Կոնֆլիկտային փոխազդեցության հիմնական տարրերն են 
(Կոնֆլիկտաբանություն, գենդեր և խաղաղարարություն 2003: 40, 90-91)՝ 

 կոնֆլիկտի օբյեկտը,  
 կոնֆլիկտի մասնակիցները, 
 կոնֆլիկտի սոցիալական միջավայրն ու պայմանները, 
 կոնֆլիկտի սուբյեկտիվ ընկալումը և նրա տարրերը: 

 Կոնֆլիկտի օբյեկտը: Ցանկացած կոնֆլիկտ իր պատճառն ունի և ծագում է պահանջմունքը 
բավարարելու անհրաժեշտությունից: Այն արժեքը, որը կարող է բավարարել այդ պահանջմունքը, և որը 
տնօրինելու պատճառով է ծագում կոնֆլիկտը, նրա օբյեկտն է: Իբրև կոնֆլիկտի օբյեկտ կարող է հանդես 
գալ նյութական, սոցիալական և հոգևոր արժեքները: Ըստ Չելդելիի, Դրաքմանի, Ֆասթի (2007)՝ 
կոնֆլիկտի օբյեկտը՝ 

Կ
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 այն արժեքն է, որի պատճառով ծագում է կոնֆլիկտի մասնակիցների միջև բախումը, 
 կարող են լինել տարբեր արժեքներ` նյութական, հոգևոր, օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ, կրոնական, 

ռեսուրսային և այլն,   
 կոնֆլիկտի սուբյեկտից անկախ չէ. ընդհակառակը, այն միշտ փոխկապակցված է կոնֆլիկտի 

մասնակիցների շահերի ու շարժառիթների հետ, որոնք տարաբևեռ են և գտնվում են 
հակասության մեջ,  

 կարող է ակնհայտ և լատենտային (քողարկված) լինել: 
Յուրաքանչյուր զարգացում ենթադրում է կոնֆլիկտային իրավիճակ, քանի որ աշխատակիցները 

միշտ գտնվում են զարգացման գործընթացներում, և ոչ միշտ են նրանց ցանկությունները, 
պահանջմունքները, նպատակները, արժեքները համընկնում: Նպատակահարմար է ունենալ 
համապատասխան հմտություններ և կարողություններ կոնֆլիկտային իրավիճակների հաղթահարման 
համար, քան մշտապես վախենալ, խուսափել կամ բացասաբար վերաբերվել այդ իրավիճակներին 
(Рыбакова 1991): 

Կոնֆլիկտը կարելի է օգտագործել որպես կյանքի փորձի աղբյուր, ինքնադաստիարակման և 
ինքնակրթության միջոց: Կոնֆլիկտների վերլուծությունը թույլ է տալիս հավելյալ տեղեկանալ 
կոնֆլիկտային իրավիճակի մեջ ներգրավված անձանց, կոնֆլիկտային իրավիճակի և կոնֆլիկտի 
առաջացման պատճառների մասին: Այդպիսի գիտելիքը կօժանդակի հետագայում ճիշտ որոշումների 
կայացմանը և կոնֆլիկտային իրավիճակից խուսափելուն: 

Այսպես, ըստ ամերիկյան տեսաբան Լ. Կոզերի՝ կոնֆլիկտը «արժեքների, ինչպես նաև որոշակի 
կարգավիճակի, իշխանության և պաշտոնների հավակնությունների համար պայքար է, որում 
հակառակորդի նպատակները մրցակցի չեզոքացումը, նրան վնաս հասցնելը կամ պայքարից դուրս մղելն 
է»: Այս սահմանումը կոնֆլիկտը ավելի շատ սոցիոլոգիական տեսանկյունից է դիտարկվում, քանի որ 
նրա էությունը տարբեր սոցիալական խմբերի արժեքների ու շահերի բախումն է: 

Կոնֆլիկտը հասարակությունում մարդկանց փոխազդեցության կարևորագույն երևույթներից կամ 
գործընթացներից է: Դա սոցիալական գործողության հնարավոր կամ առկա սուբյեկտների 
հարաբերությունների ձև է, որոնց շարժառիթները պայմանավորված են հակադիր արժեքներով ու 
նորմերով, շահերով ու պահանջմունքներով: Սոցիալական կոնֆլիկտը օբյեկտիվորեն տարբերվող 
շահերի, նպատակների և սոցիալական օբյեկտների զարգացման միտումների բախման բացահայտ կամ 
ոչ բացահայտ վիճակն է, գոյություն ունեցող հասարակական կարգին հակազդելու հողի վրա 
սոցիալական ուժերի ուղղակի կամ կողմնակի բախում, դեպի նոր սոցիալական միասնության 
պատմական շարժման հատուկ ձև: Բախումը կամ կոնֆլիկտը երկու կամ մի քանի մարդկանց կամ 
սուբյեկտների հակադիր շահերի, հետաքրքրությունների, կարծիքների կամ հայացքների բախումն է, 
երկու կամ ավելի տարրերի անհամատեղելիությունը կամ հակադրությունը (Չելդելին, Դրաքման, Ֆասթ 
2007): 

Գոյություն ունեն կոնֆլիկտի էությունը հասկանալու տարբեր մոտեցումներ:  
Սոցիալական կոնֆլիկտները տարբեր պատճառներով են ծագում սոցիալական փոխազդեցության 

սուբյեկտների՝ մարդկանց, սոցիալական խմբերի, էթնիկ խմբերի միջև: Նրանց հիմքում 
հետաքրքրությունների, կարիքների, արժեքների, տեսակների, մշակույթի, ավանդույթների, 
մտածելակերպի, ինչպես նաև սոցիալական խմբերի և էթնիկ խմբերի տարբերությունն է (Лукин 2007): 

Արժեքների կոնֆլիկտները ծագում են մարդկանց, էթնիկ խմբերի, ժողովուրդների 
մոտեցումներում որոշակի երևույթի, գործընթացի, առարկայի նշանակության, ինչպես նաև արժեքների 
նկատմամբ տարբերությունների դեպքում:  

Կարիքների բախումը. սահմանափակ ռեսուրսների պատճառով մարդկանց հիմնական կարիքները 
բավարարելու անկարողությունը, ինչ-որ բանի անհրաժեշտությունը հանգեցնում է սոցիալական 
բախումների: 

Սոցիոլոգիայի կառավարման մեջ վարքը սովորաբար առանձնանում է՝ առաջնային կամ հիմնական 
կարիքների (օրինակ՝ սնունդ, քուն, օդ, ջուր, կացարան, ջերմություն) և երկրորդական կարիքների 
(օրինակ՝ իշխանություն, նվաճումներ, ներգրավվածություն, անվտանգություն, կարգավիճակ) (Лукин 
2007): 
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Կոնֆլիկտի մասնակիցները կարող են լինել անհատները, սոցիալական խմբերը և 
կազմակերպությունները: Տարբերվում են կոնֆլիկտի հիմնական (անմիջական) և ոչ հիմնական 
(կողմնակի) մասնակիցներ:  

Կոնֆլիկտի հիմնական մասնակիցները բախմանն ուղղակիորեն և անմիջականորեն մասնակցող 
կողմերն են: Կոնֆլիկտի ծագման և զարգացման խնդրում նրանց է պատկանում վճռորոշ և առավել 
ակտիվ դերը: Կոնֆլիկտի հիմնական մասնակիցները կոչվում են սուբյեկտներ կամ ընդդիմադիրներ 
(լատ. opponents բառից՝ «առարկող»), որոնք կոնֆլիկտի գլխավոր դերակատարներից են, և հենց նրանց 
շահերի հակասությունն է տվյալ կոնֆլիկտի հենքը: Որքան բարձր է կոնֆլիկտի մասնակցի 
հասարակական դիրքը, աշխատանքային ստաժը սոցիալ-աշխատանքային այլ հատկորոշիչները, 
այնքան մեծ են բախման ընթացքի վրա ազդելու նրա հնարավորությունները: 

Կոնֆլիկտի ոչ հիմնական մասնակիցները կոնֆլիկտի մյուս բոլոր մասնակիցներն են, որոնց հաճախ 
անվանում են կողմնակի մասնակիցներ: Կոնֆլիկտի ոչ հիմնական մասնակիցներին հաճախ նաև երրորդ 
կողմ են կոչում, ինչպես նաև կոնֆլիկտի առաջացման և զարգացման հարցում նրանք ոչ առանցքային 
նշանակություն ունեն: Կոնֆլիկտի ոչ հիմնական մասնակիցների դերը կարող է ինչպես կառուցողական 
(դրական), այնպես էլ ապակառուցողական (բացասական) լինել: Նրանք կարող են նպաստել ոչ միայն 
կոնֆլիկտի կանխմանը կամ հանգուցալուծմանը, այլ նաև սրմանն ու հետագա ծավալմանը: Կոնֆլիկտի 
առաջացման ու զարգացման գործընթացում կարևոր դեր ունեն նաև զորակցողները, նախաձեռնողները, 
կազմակերպիչները, մեղսակիցները, միջնորդները:  

Զորակցողները կոնֆլիկտի անուղղակի մասնակիցներ են, որոնք տարբեր կերպ են աջակցում և 
սատարում կոնֆլիկտի կողմերին:  

Նախաձեռնողները կոնֆլիկտի այն մասնակիցներն են, որոնք ստանձնում են այլ անձանց, խմբերի 
միջև կոնֆլիկտի հրահրումը: Կոնֆլիկտը սկսելուց հետո կոնֆլիկտը հրահրողը (նախաձեռնողը) կարող է 
չմասնակցել դրան կամ քիչ ակտիվություն ցուցաբերել: 

Կազմակերպիչները մարդկանց խմբեր են (կամ անհատներ), որոնք հակասություններն իրենց 
օգտին հանգուցալուծելու նպատակով պլանավորում են բախումը: Կազմակերպել կոնֆլիկտը նշանակում 
է կշռադատել նրա բոլոր զարգացումներն այնպես, որ հանգուցալուծումից ակնկալվող շահերն ու 
օգուտներն ավելի շատ լինեն, քան կորուստները: Իբրև կազմակերպիչներ կարող են հանդես գալ ինչպես 
հիմնական, այնպես էլ ոչ հիմնական մասնակիցները: 

Մեղսակիցներն այն անձինք են, որոնք կոնֆլիկտի մասնակիցներին օժանդակում են նրա 
կազմակերպման, զարգացման և հանգուցալուծման գործում: Իբրև մեղսակիցներ կարող են հանդես գալ 
ինչպես մարդկանց ինքնաբուխ կերպով ձևավորված խմբերը, այնպես էլ առանձին անձինք: Նրանց 
օժանդակությունը կարող է տարաբնույթ լինել` նյութական, բարոյական, վարչական: 

Միջնորդները կոնֆլիկտի կողմնակի մասնակիցներ են, որոնք օժանդակող գործառույթ ունեն և 
կողմերին խրախուսում են հանգուցալուծելու կոնֆլիկտը: Այդ գործառույթը կարող են իրականացնել 
ինչպես առանձին անձինք (պաշտոնատար և ոչ պաշտոնատար), այնպես էլ կազմակերպություններ, 
որոնք ընտրվում են կոնֆլիկտի երկու սուբյեկտների կողմից: Հետևաբար միջնորդը համապատասխան 
կարողություններ պետք է ունենա` բանակցություններ վարելու հմտություն, կիրթ վարվելակերպ, 
բարոյական բարձր սկզբունքներ և այլն: Միջնորդները նաև չեզոք դիրք պետք է գրավեն, այլապես 
կողմերից մեկը կարող է հրաժարվել միջնորդությունից:   

 
Կոնֆլիկտի սոցիալական միջավայրն ու պայմանները: Կոնֆլիկտի մի օբյեկտիվ տարր է նրա 

միջավայրը, որտեղ ծագում և զարգանում է կոնֆլիկտը: Սոցիալական համակարգի մակարդակների 
տեսանկյունից տարբերում են կոնֆլիկտի միկրո- և մակրոմիջավայրեր: Կոնֆլիկտի միկրոմիջավայրը 
միջանձնային և միջխմբային կոնֆլիկտի կողմերի փոխազդեցության պայմանների ամբողջություն է: 
Միկրոմիջավայրի մասշտաբը փոքր սոցիալական խումբն է: Կոնֆլիկտի մակրոմիջավայրն այն 
պայմանների ամբողջությունն է, որն ազդում է սոցիալական մեծ խմբերի և պետությունների 
կոնֆլիկտների զարգացման վրա: 
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Ըստ կոնֆլիկտի բաղադրիչների բնույթի կարելի է առանձնացնել միջավայրի հետևյալ տեսակները՝ 
ֆիզիկական և հասարակական-հոգեբանական (Կոնֆլիկտաբանություն, գենդեր և խաղաղարարություն 
2003: 93):  

 Ֆիզիկական միջավայր: Սա այն գործոնների և պայմանների ամբողջությունն է, որոնցում 
զարգանում և ընթանում է կոնֆլիկտը: Միկրոմակարդակում կոնֆլիկտի ֆիզիկական 
միջավայրն ընդգրկում է այնպիսի արտաքին պայմաններ, ինչպիսիք են աշխատավայրում 
օդի մաքրությունը, լուսավորության և աղմուկի մակարդակը: Նրանք, ովքեր աշխատել են 
վատ լուսավորված, աղմկոտ, փոշոտ կամ կեղտոտ աշխատավայրում, զգացել են այդ 
բացասական գործոնների ազդեցությունը միջանձնային և միջխմբային կոնֆլիկտների 
զարգացման վրա: Ընդ որում, հենց այդ պայմաններն էլ կարող են ինչպես ղեկավարների և 
աշխատակիցների, այնպես էլ հենց իրենց՝ աշխատակիցների միջև կոնֆլիկտի օբյեկտ 
դառնալ: Մակրոմակարդակում ֆիզիկական միջավայրը ներառում է աշխարհագրական, 
մթնոլորտային և բնապահպանական գործոններ, որոնք էական ազդեցություն կարող են 
թողնել կոնֆլիկտի զարգացման վրա: 

 Հասարակական-հոգեբանական միջավայր: Կազմակերպության շրջանակներում 
(միկրոմակարդակում) հասարակական-հոգեբանական միջավայրը տվյալ աշխատակազմի 
բարոյահոգեբանական մթնոլորտն է, որտեղ կարող են տիրել լավատեսական կամ 
հոռետեսական տրամադրություններ և այլն: Սոցիալական համակարգում 
(մակրոմակարդակում) հասարակական-հոգեբանական միջավայրը պայմանավորված է 
հասարակությունում տիրող տրամադրություններով, զգացմունքներով և հույզերով, որոնք 
դրսևորվում են սոցիալական մեծ խմբերում և ամբողջ հասարակությունում: 
 

Կոնֆլիկտի սուբյեկտիվ ընկալումը և նրա տարրերը: Կոնֆլիկտների բնույթը պայմանավորված է 
ոչ միայն տվյալ միջավայրում, մեծ կամ փոքր խմբերում առկա օբյեկտիվ պայմաններով, այլև սուբյեկտիվ 
ընկալումով կամ կոնֆլիկտի պատկերացումով, որը ստեղծվում է տվյալ կոնֆլիկտային իրավիճակի 
գործող անձանց կամ խմբերի միջև: Պարտադիր չէ, որ այդ պատկերացումը կամ ընկալումը 
համապատասխանի իրական վիճակին: Այդ պատկերացումները, ընկալումները կարող են երեք տեսակ 
լինել՝  

 պատկերացում իրենց մասին, 
 պատկերացում կոնֆլիկտի մյուս մասնակիցների մասին, 
 պատկերացում արտաքին միջավայրի մասին, որտեղ զարգանում է կոնֆլիկտը: 

Ոչ թե բուն օբյեկտիվ իրականությունը, այլ կոնֆլիկտային իրավիճակի պատկերացումներն են, որ 
հակամարտող կողմերի վարքագծի անմիջական հիմք են դառնում: 

Այսուհանդերձ, հարկ է նկատի ունենալ, որ կոնֆլիկտային իրավիճակի մասին կողմերն ինչպիսի 
պատկերացումներ ու ընկալումներ էլ ունենան, կոնֆլիկտ չի սկսվի, քանի դեռ այդ պատկերացումներն ու 
ընկալումները չեն իրացվել երկկողմանի համապատասխան գործողություններով: 

Կոնֆլիկտի կառուցվածքը վերլուծելու նպատակով անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև հետևյալ 
հիմնական բաղադրիչները. 

 
Հակամարտող կողմեր 

Կոնֆլիկտի մեջ ներգրավվում է առնվազն երկու հակամարտող կողմ` առանձին անհատներ կամ 
ամբողջ խմբեր: Կոնֆլիկտի մեջ կարող են ներգրավվել նաև այլ մասնակիցներ՝ կողմերի համակիրներ, 
հրահրողներ (սադրիչներ), հաշտեցնողներ, խորհրդատուներ, անմեղ զոհեր և այլն:  

Կոնֆլիկտի էությունը հատկորոշելու համար կազմակերպության ղեկավարն առաջին հերթին պետք 
է ուշադրություն դարձնի կոնֆլիկտի կողմերի սոցիալական և հոգեբանական բնութագրերին: 
Սոցիալական բնութագիրը կողմերի պատկանելությունն է հասարակության տարբեր խմբերին, նրանց 
մասնագիտությունը, զբաղեցրած պաշտոնը, սոցիալական դերակատարությունը, հեղինակությունը և 
այլն: Հոգեբանական բնութագիրը մարդուն բնորոշ անհատական հատկանիշներն են: 
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Տարաձայնությունների գոտի  
Կոնֆլիկտն առաջանում է այն ժամանակ, երբ կան տարաձայնություններ և վեճի առարկա: Միշտ 

չէ, որ տարաձայնությունների գոտին հեշտ է ընկալվում, և հաճախ այն հստակ չեն գիտակցում նույնիսկ 
բախման մասնակիցները: Սովորաբար նրանց թվում է, որ եթե կողմերից մեկը զիջելու 
պարտականություն ստանձնի, ապա կոնֆլիկտը հեշտությամբ կհարթվի: Խնդիրն ավելի է բարդանում 
տարաձայնությունների գոտու փոփոխության հանգամանքով: Կոնֆլիկտի զարգացմանը զուգահեռ` այդ 
գոտին կարող է ընդլայնվել, երբ կոնֆլիկտում առկա տարաձայնություններին ավելանում են նորերը, կամ 
սեղմվել, երբ կողմերը համաձայնության են գալիս որևէ հարցի շուրջ: Այն դեպքում, երբ վիճահարույց 
բոլոր հարցերին պատասխաններ են տրվում, չեզոքանում են նաև տարաձայնությունները:  

 
Ստեղծված իրավիճակի պատկերացումներ 

Կոնֆլիկտի կողմերից յուրաքանչյուրը յուրովի է պատկերացնում տարաձայնությունների գոտում 
ստեղծված իրավիճակը և դրան նպաստող հանգամանքները: Կողմերից յուրաքանչյուրը յուրովի է 
գնահատում կոնֆլիկտի բնույթը, որը կոնֆլիկտի առաջացման պատճառ է դառնում: Կողմերի 
պատկերացումները կարող են չհամընկնել: Օրինակ՝ կողմերից մեկը ստեղծված իրավիճակը կարող է 
ընկալել որպես մյուս կողմի թշնամական վերաբերմունքի դրսևորում, միտումնավոր անհամաձայնություն 
և այլն: 

Ըստ սոցիոլոգ Ու. Թոմասի ձևակերպած սկզբունքի՝ եթե ստեղծված իրավիճակը գնահատվում է 
որպես իրական, ապա այն իրական է նաև իր առաջացրած հետևանքներով («Թոմասի թեորեմ»): Եթե 
որևէ մեկը կարծում է, թե ներքաշվել է կոնֆլիկտի մեջ, ապա նա իսկապես ներգրավվել է: Այն կողմը, ում 
հետ այդ անձը տարաձայնություններ ունի, կարող է նույնիսկ չկասկածել, որ վիճակը կոնֆլիկտային է: 

 
Շարժառիթներ (մոտիվներ)  

Յուրաքանչյուրը ձևավորում է տեսակետների, ցանկությունների, գաղափարների իր համակարգը, 
որի հիման վրա էլ գնահատում է այն ամենը, ինչ կատարվում է իր շուրջը: Սրանից էլ առաջանում են 
համապատասխան մոտիվները՝ գործողությունների դիմելու ձգտումը, որի նպատակը անհատի 
տեսակետների և պահանջմունքների իրականացումն է: Մոտիվները կարող են լինել ինչպես 
գիտակցված, այնպես էլ ենթագիտակցական: Սակայն թե՛ առաջին, թե՛ երկրորդ դեպքում դրանք էապես 
ներգործում են մարդու պատկերացմամբ չափազանց կարևոր երևույթների նկատմամբ նրա 
վերաբերմունքի վրա: 

Մոտիվներով են պայմանավորված նպատակների ձևավորումն ու սահմանումը: Նպատակն այն 
արդյունքն է, որին անհատը ձգտում է հասնել ստեղծված իրավիճակում: Երբեմն նպատակներն 
անիրագործելի են լինում: Նման դեպքերում անհատի մեջ առաջանում են ներանձնային կոնֆլիկտներ: 
Նա, ով կանգնած է երկու օբյեկտներից մեկն ընտրելու անհրաժեշտության առաջ, որոշումը կայացնելուց 
հետո մյուս` չընտրած օբյեկտն ընկալում է իբրև ավելի բաղձալի: Անհատի մեջ կարող են ձևավորվել նաև 
անհամատեղելի նպատակներ (Կոնֆլիկտաբանություն, գենդեր և խաղաղարարություն 2003: 68): 

 
Գործողություններ 

Եթե երկու կողմերի միջև տարաձայնություններ կան, ապա նրանք իրավիճակի մասին տարբեր 
պատկերացումներ ունեն, իսկ եթե առկա են իրար հակասող և միաժամանակ անիրագործելի մոտիվներ, 
ապա կողմերը ցուցաբերում են այնպիսի վարքագիծ, որի հետևանքը բախումն է լինում: Մի կողմի 
գործողությունները խանգարում են մյուսին` հասնելու իրենց նպատակին: Այդ իսկ պատճառով մի կողմի 
գործողությունները մյուսի կողմից գնահատվում են իբրև թշնամանքի դրսևորում: Մյուս կողմն իր հերթին 
ձեռնարկում է հակազդելու գործողություններ, որոնք կարող են արժանանալ բացասական 
գնահատականի: Միմյանց դեմ ուղղված այդ գործողությունների և հակագործողությունների բախումով է 
պայմանավորված կոնֆլիկտի ընթացքը:  

Կոնֆլիկտային գործողությունը պայքար է, որտեղ կողմերից մեկի գործողությունները հակազդում 
են մյուսի գործողություններին: Կողմերից մեկի վարքագիծը համապատասխան փոփոխություններ է 
առաջացնում մյուս կողմի վարքագծում: Կոնֆլիկտի զարգացմանը զուգահեռ մեծանում է նաև 
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հակազդեցության հաճախականությունը (Կոնֆլիկտաբանություն, գենդեր և խաղաղարարություն 2003: 
42, 69): 

Միմյանց դեմ ուղղված հակագործողությունների բախումով է պայմանավորված կոնֆլիկտի 
ընթացքը: Այն գործողությունների հիմնական տիպերը, որոնք բախման մյուս կողմը գնահատում է իբրև 
կոնֆլիկտային ու իր դեմ ուղղված, հետևյալն են (Блюм 2011)` 

1. ուղղակի կամ անուղղակի խոչընդոտների ստեղծում տվյալ կողմի ծրագրերը և 
մտադրությունները խափանելու նպատակով, 

2. մյուս կողմի ստանձնած պարտականությունները և պարտավորությունները չկատարելը,  
3. այն ամենի ձեռքբերում, ինչը տվյալ կողմի կարծիքով չպետք է հակառակ կողմի վերահսկման 

ներքո լինի,  
4. ուղղակի կամ անուղղակի վնաս հակառակորդի հեղինակությանը` (նրա մասին 

բամբասանքներ տարածելը),  
5. մարդու արժանապատվությունը նվաստացնող գործողություն (բանավոր վիրավորանք), 
6. սպառնալիքներ և այլ հակադրական գործողություններ, 
7. ֆիզիկական բռնություն: 
Կոնֆլիկտի այն կողմը, ում գործողությունները հակառակորդն ընկալում է իբրև կոնֆլիկտային, 

հնարավոր է, որ համակարծիք չլինի և կասկածամտորեն վերաբերվի հակառակ կողմի 
գործողություններին: Նրան գործողությունները կարող են թվալ միանգամայն պատահական, երբեմն` 
չկանխամտածված: Եթե հակառակ կողմն ըմբռնում է դա, նրանց հարաբերությունների լարվածությունը 
կարող է նվազել:  

Գործողություններն առանձնակի սրությամբ են ընկալվում հատկապես խիստ լարված 
իրավիճակներում, իսկ սովորական հանգամանքներում դրանք ուշադրության չեն արժանանում: 
Կողմերի փոխազդեցությունները կարող են դրսևորվել տարբեր ձևերով: Նրանք կարող են իրար 
ընդօրինակել, սակայն, կարևոր չեն ոչ կողմերի` իրավիճակին տրված գնահատականները, ոչ էլ 
կոնֆլիկտում ներգրավված կողմերի գնահատականները: 

Այսպիսով, յուրաքանչյուր կոնֆլիկտ գործընթաց է, որի դեպքում մի իրավիճակից կարող է անցում 
կատարվել մեկ այլ իրավիճակի՝ պայմանավորված կոնֆլիկտի մասնակիցների միջև առկա 
լարվածության աստիճանով: Կոնֆլիկտի պատճառների բացահայտումից բացի, դրա փոփոխական 
բնույթի ընկալումն ու զարգացման միտումների կանխորոշումը կարող են օժանդակել կոնֆլիկտի 
հանգուցալուծման արդյունավետությանը: Այս տեսանկյունից կոնֆլիկտի վերլուծության համար 
անհրաժեշտ է ուսումնասիրել նաև դրա շարժընթացն ու զարգացման փուլերը:  

 

ԿՈՆՖԼԻԿՏԻ ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԸ 
 
ազմակերպությունը, ինչպես և առանձին աշխատակիցը, շարունակական զարգացման մեջ են: Այդ 
զարգացման միջոցներից է կոնֆլիկտը՝ մի գործընթաց, որը բաղկացած է որոշակի փուլերից: 
Կոնֆլիկտի շարժընթացը (դինամիկան) հենց նրա փոփոխության և զարգացման գործընթացն է: 
Ցանկացած կոնֆլիկտի տևողությունն այնքան է, որքան կողմերը ջանքեր են գործադրում այն 

պահպանելու համար:  
Կոնֆլիկտի զարգացումն ընթանում է մի քանի փուլով: Սակայն պարտադիր չէ, որ կոնֆլիկտը 

հաջորդաբար անցնի այդ բոլոր փուլերով: Միանման չէ նաև դրանց տևողությունը: 
Կարելի է առանձնացնել կոնֆլիկտի շարժընթացի բնութագրման մի քանի մոտեցում (Лукашевич 

2012: 206): Առաջին մոտեցումը ենթադրում է կոնֆլիկտի զարգացման չորս փուլ՝ 
 առաջին փուլում ստեղծվում է կոնֆլիկտային իրավիճակ, այսինքն՝ սահմանվում են կոնֆլիկտի 

պատճառ(ներ)ը, կոնֆլիկտի կողմերը, որոնք բախման մեջ են մտնում այդ պատճառով (չնայած 
այս փուլում կոնֆլիկտի կողմերի միջև դեռ բացահայտ բախում չկա), 

 երկրորդ փուլում տեղի է ունենում միջադեպը՝ գործողություն, որն ուղղված է կոնֆլիկտի կողմերի 
միջև հակասությունների սրման դրսևորմանը, 

Կ
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 երրորդ փուլում զարգանում է ճգնաժամը, որը դրսևորվում է կոնֆլիկտի կողմերի միջև 
հարաբերությունների լարվածության մեծացմամբ և սրմամբ, 

 չորրորդ փուլում տեղի է ունենում կոնֆլիկտի հանգուցալուծումը (սովորաբար վերացվում է 
կոնֆլիկտի պատճառը): 

Ըստ կոնֆլիկտաբան Ջ. Սանդոլիի՝ կարելի է տարբերակել կոնֆլիկտների հետևյալ փուլերը 
(Չելդելին, Դրաքման, Ֆասթ 2007: 68-69)՝ 

 
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 17. ԿՈՆՖԼԻԿՏԻ ՓՈՒԼԵՐ 

 
 
 լատենտ (քողարկված) կոնֆլիկտային գործընթաց. այս դեպքում կոնֆլիկտները գտնվում են 

ձևավորման փուլում և դեռևս նկատելի չեն անգամ կոնֆլիկտի կողմերի համար: Այս փուլը 
բնութագրվում է կոնֆլիկտող կողմերի շահերի անհամատեղելիությամբ կամ կոնֆլիկտի 
առարկայի փաստացի բացակայությամբ: Այս փուլում կարող է ստեղծվել այն տպավորությունը, 
որ կոնֆլիկտը գոյություն չունի: 

 բացահայտ կոնֆլիկտային գործընթաց. այս դեպքում կոնֆլիկտները զարգանում են մինչև 
դիտարկելիության աստիճան (առանց ագրեսիայի դրսևորման): Այս գործընթացում կողմերը 
աստիճանաբար ցուցաբերում են շահերի անհամատեղելիության փաստը: Հատկանշական է այն, 
որ միջխմբային կոնֆլիկտների դեպքում այս փուլի առանձնահատկությունները կարող են երևալ 
որոշակի դատողություններում, իսկ երբեմն` գործողություններում (Вергилес 2014): 

 բացահայտ ագրեսիվ կոնֆլիկտային գործընթաց. այս դեպքում կոնֆլիկտները դրսևորվում են 
ագրեսիայի կամ բռնության ձևով և դեստրուկտիվ (ապակառուցողական) բնույթ են ստանում: 
Բախումների այս փուլում կոնֆլիկտի պայմանները նկատելի են դառնում և դրսևորվում են 
բացահայտ գործողություններով: Այս բոլորը վկայում են կողմերից առնվազն մեկի 
նախազգուշական տրամադրվածության և համապատասխան գործողություններ ձեռնարկելու 
վճռականության մասին: 

Սակայն ամենամեծ տարածումը գտել է կոնֆլիկտի շարժընթացի բնորոշման ավանդական 
մոտեցումը, որը բնութագրում է կոնֆլիկտի զարգացման հիմնական երեք փուլերը՝ սկիզբ, զարգացում, 
ավարտ (հանգուցալուծում): Բուն կոնֆլիկտը ներառում է ևս երկու փուլ՝ նախակոնֆլիկտային և 
հետկոնֆլիկտային: 

Այսպիսով, կոնֆլիկտի շարժընթացի ընդհանուր սխեման կառուցվում է հետևյալ փուլերով (18-րդ 
գծապատկեր)` 
  

ԿՈՆՖԼԻԿՏԻ 
ՓՈՒԼԵՐ

լատենտ
(քողարկված) 

կոնֆլիկտային 
գործընթաց

բացահայտ 
կոնֆլիկտային 

գործընթաց

բացահայտ 
ագրեսիվ 

կոնֆլիկտային 
գործընթաց
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 18. ԿՈՆՖԼԻԿՏԻ ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԻ ՓՈՒԼԵՐԸ 

ԿՈՆՖԼԻԿՏԻ ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԻ ՓՈՒԼԵՐ 

1. Նախակոնֆլիկտային իրավիճակ  
(կոնֆլիկտի լատենտային շրջան) 

2. Բաց կոնֆլիկտ (բուն կոնֆլիկտ)` 
 միջադեպ (կոնֆլիկտի սկիզբ) 
 էսկալացիա (կոնֆլիկտի զարգացում) 
 հանգուցալուծում (կոնֆլիկտի ավարտ) 

Հետկոնֆլիկտային շրջան 

 
1. Նախակոնֆլիկտային իրավիճակ (կոնֆլիկտի լատենտային շրջան). սա ստեղծված իրադրությունն է 

մինչև կոնֆլիկտի դրսևորումը: Երբեմն այն կարող է միանգամայն հարթ ընթացք ունենալ: Նման 
դեպքերում կոնֆլիկտը ծագում է անսպասելի, այդ իրադրության մեջ պատահաբար ծագած որևէ 
գործոնի ազդեցությամբ: Բայց ավելի հաճախ արդեն իսկ ստեղծված են լինում որոշ 
նախապայմաններ կոնֆլիկտի առաջացման համար: Այս փուլում բացահայտվում են կոնֆլիկտի 
կառուցվածքը, պատճառները և հիմնական մասնակիցները, այսինքն՝ ակնհայտ է կոնֆլիկտային 
գործողությունների նախադրյալների հիմքը, մասնավորապես՝ հնարավոր բախման որոշակի 
օբյեկտը, իրավիճակի կոնֆլիկտային բնույթի միակողմանի կամ երկկողմանի գիտակցումը: 

2. Բաց կոնֆլիկտ (բուն կոնֆլիկտ). նախակոնֆլիկտային (լատենտային) փուլից բաց փուլին անցնելու 
հայտանշանը կողմերի անցումն է կոնֆլիկտային վարքագծին: Կոնֆլիկտային վարքագիծը կողմերի 
արտաքուստ դրսևորվող գործողություններն են: Դրանց փոխազդեցության 
առանձնահատկություններից է կոնֆլիկտի մյուս մասնակցի նպատակների իրականացմանը 
խոչընդոտելը: Կոնֆլիկտային գործողությունների նշաններից են` 

 մասնակիցների թվի աճը,  
 կոնֆլիկտի պատճառ հանդիսացող հիմնախնդիրների ընդլայնումը՝ գործնական խնդիրներից 

անցումն անձնական բնույթի խնդիրների, 
 լարվածության աստիճանի բարձրացում՝ ընդհուպ մինչև սթրեսային իրավիճակ և այլն: 

Այդպիսին է հետկոնֆլիկտային փուլի զարգացման բնութագիրը: Սակայն այս փուլը կարելի է 
առանձնացնել ներքին փուլերի՝ լարվածության տարբեր աստիճաններով: Կոնֆլիկտաբանության մեջ 
դրանք բնորոշվում են իբրև կոնֆլիկտի միջադեպ, էսկալացիա, հանգուցալուծում: 

Կոնֆլիկտի միջադեպ (կոնֆլիկտի սկիզբ): Կոնֆլիկտը, ըստ էության, սկիզբ է առնում միջադեպից: 
Եթե նախակոնֆլիկտային փուլում կոնֆլիկտի նախադրյալը լատենտային վիճակում է, ապա կոնֆլիկտի 
պահին այն բացահայտ է դառնում: Միջադեպն այն դեպքն է, որը հրահրում է կողմերի բաց բախումը: 
Սիջադեպի հետևանքով առաջացած կոնֆլիկտը կարող է առանց շարունակվելու ավարտվել: Որոշ 
դեպքերում կոնֆլիկտը հենց միջադեպով է ավարտվում, սակայն երբ կոնֆլիկտը զարգանում է, 
միջադեպին հաջորդում է էսկալացիան: Եթե մինչկոնֆլիկտային փուլում միջադեպը դեռևս ձևավորման 
փուլում է, ապա կոնֆլիկտի պահին այն դառնում է տեսանելի: Միջադեպի հետևանքով առաջացած 
կոնֆլիկտը կարող է մարել: Կողմերը բաժանվում են այլևս չհանդիպելու մտադրությամբ:  

Կոնֆլիկտի էսկալացիա (կոնֆլիկտի զարգացում): Էսկալացիայի (լատ. scala բառից՝ «սանդուղք») 
փուլում կոնֆլիկտը հասնում է զարգացման ավելի բարձր աստիճանի՝ դրսևորվելով կողմերի ներհակ 
գործողություններով: Կոնֆլիկտի էսկալացիան նրա առանցքային, ամենալարված փուլն է, երբ սրվում են 
մասնակիցների բոլոր հակասությունները, և բախման արդյունքում հաղթելու համար օգտագործվում են 
բոլոր միջոցները: 

Երբ կոնֆլիկտի էսկալացիան կողմերից մեկին կամ միաժամանակ երկուսին գործողությունների է 
մղում, կոնֆլիկտը հասնում է իր զարգացման գագաթնակետին՝ կուլմինացիային: Կուլմինացիայի փուլում 
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կոնֆլիկտի կողմերից եթե ոչ երկուսի, ապա գոնե մեկի համար պարզ է դառնում, որ պայքարը 
շարունակելն անիմաստ է: Կուլմինացիան կողմերին հանգեցնում է հակընդդեմ գործողությունները 
դադարեցնելու անհրաժեշտության գիտակցմանը և կոնֆլիկտից դուրս գալու նոր ելքերի որոնմանը 
(Կոնֆլիկտաբանություն, գենդեր և խաղաղարարություն 2003: 81-84): 

 
Կոնֆլիկտի էսկալացիայի փուլ 

Էսկալացիա: Էսկալացիայի (կոնֆլիկտի զարգացման, ուժգնացման) փուլում կոնֆլիկտը վերընթաց 
կերպով զարգանում է և իրացվում է կողմերի հակընդդեմ գործողություններով: Էսկալացիան կարող է 
լինել անընդմեջ, շարունակական գործողությունների ազդեցության ուժգնությամբ, որոնք 
փոխադարձաբար կատարում են կողմերը ընդդեմ միմյանց: Էսկալացիան կարող է լինել կտրուկ, 
թշնամանքի ծայրահեղ դրսևորումներով:  

Էսկալացիան կոնֆլիկտի զարգացման գագաթնային փուլն է և վկայում է կոնֆլիկտի հասունացած 
լինելու փաստի մասին: Այս փուլը նախորդներից տարբերվում է նրանով, որ այստեղ արդեն հստակորեն 
բացահայտ են կոնֆլիկտի կողմերը, կողմերի միջև գոյություն ունեցող հիմնախնդիրները: Դրա հետ 
մեկտեղ կոնֆլիկտի էսկալացիայի փուլում տեղի են ունենում փոխակերպումներ, որոնք վերաբերում են 
ինչպես կողմերին, այնպես էլ դրանց միջև առկա հարաբերություններին: Տեղի է ունենում երկու 
հատկանշանական փոփոխություն: Դրանք են՝ կոնֆլիկտի ընդլայնում և կոնֆլիկտի խորացում: 
Արդյունքում՝ 

 կողմերի փափուկ մարտավարությունները փոխարինվում են կոշտ մարտավարություններով, 
 պարզ կոնֆլիկտը դառնում է բարդ` ներառելով նոր կողմեր և նոր հիմնախնդիրներ, 
 փոխակերպվում են նաև կոնֆլիկտի կողմերի նպատակները: 

Այսինքն մոռացվում են սուբյեկտների սկզբնական նպատակները և առավել կարևոր է դառնում 
հակառակորդին վնաս հասցնելու ձգտումը, ընդ որում` ավելի շատ վնաս, քան հնարավոր է ստանալ 
հակառակորդի գործողություններից: 

Էսկալացիան` որպես կոնֆլիկտի զարգացման վերջին փուլ, իր հերթին ունի զարգացման 
յուրահատուկ ենթափուլեր ու վերջնակետեր: Էսկալացիայի զարգացման վերջնակետը փակուղին է կամ 
անելանելի իրավիճակը: Սա մի իրավիճակ է, երբ կոնֆլիկտի կողմերը չեն կարողանում շարունակել 
կիրառել արդեն իսկ ընտրված ռազմավարությունները, սակայն միևնույն ժամանակ չեն կարող կամ ի 
վիճակի չեն կիրառելու նոր ռազմավարություններ կամ մարտավարություններ: Ըստ էության՝ անելանելի 
իրավիճակը վկայում է այն մասին, որ կոնֆլիկտը գտնվում է զարգացման իր այն վիճակում, որի 
պայմաններում կողմերը, ունենալով որոշակի ուժային հավասարակշռություն, գտնվում են անորոշության 
և ռիսկի պայմաններում:  

Կոնֆլիկտի զարգացման էսկալացիայի փուլում պատային կամ փակուղային իրավիճակի 
ձևավորման պատճառները հետևյալն են՝ 

 կիրառվող ռազմավարությունների անարդյունավետություն, 
 տարբեր տիպի ռեսուրսների նվազում (նյութական, մարդկային, ժամանակային), 
 սոցիալական աջակցության կորուստ (օրինակ խմբի անդամների կողմից): 

Այլ ռազմավարության հնարավոր կիրառման արժեք-օգուտ հաշվարկի տեսանկյունից 
անարդյունավետության կանխատեսում, ինչը հարցականի տակ է դնում գործողությունների 
շարունակականությունը: 

Այսպիսով՝ անելանելի իրավիճակում հայտնվելու արդյունքում կողմերը հնարավորություն են 
ստանում մտածելու և կշռադատելու հետագա իրենց գործողությունները: 

 
Կուլմինացիա (գագաթնակետ): Այս փուլում կոնֆլիկտի էսկալացիան կողմերից մեկին կամ 

միաժամանակ երկուսին գործողությունների է մղում, որոնք լուրջ վնաս են հասցնում ա) փոխկապակցող 
ընդհանուր գործին, բ) կազմակերպությանը, որտեղ նրանք համագործակցում են, գ) հանրությանը, 
որտեղ նրանք ապրում են: Իսկ միջանձնային կոնֆլիկտներում կարող է մինչև անգամ վտանգել անձի 
լիարժեքությունը: Կուլմինացիան էսկալացիայի բարձրակետն է: Սովորաբար այն դրսևորվում է որևէ 
պայթունավտանգ իրավիճակում մի կամ իրար հաջորդող մի քանի առանձին դրվագներով:  
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Կոնֆլիկտի դէսկալացիայի փուլ: Դէսկալացիայի փուլում կողմերը ձգտում են փնտրել 
իրավիճակից դուրս գալու ելքեր ու տարբերակներ, սակայն դրանց ընտրությունը և կիրառումը 
հանդիպում է մի շարք բարդությունների, ինչպիսիք են օրինակ վնասը, կորուստները, դեմքը փրկելու 
ձգտումը, որոնք կոնֆլիկտի էսկալացիայի հետևանք են: 

 
Կոնֆլիկտի կարգավորման փուլում կողմերը ձգտում են հասնել որոշակի համաձայնության, որը 

կարող է դրսևորվել միակողմանի կամ փոխադարձ ձգտումներով, պարտադրանքի, ուժի, սպառնալիքի 
կիրառման տեսքով և այլն: Պետք է այստեղ հասկանալ մի կարևոր փաստ, որ կոնֆլիկտի կարգավորումն 
ինքնին բարդ փուլ և գործընթաց է, որը սովորաբար բաղկացած է լինում տարբեր ենթափուլերից և 
գործընթացներից: 

Կոնֆլիկտի հանգուցալուծում (կոնֆլիկտի ավարտ): Սա կոնֆլիկտի բաց շրջանի վերջին փուլն է, որը 
ենթադրում է կոնֆլիկտի ցանկացած ավարտ: Հանգուցալուծումը կարող է դրսևորվել կոնֆլիկտի կողմերի 
արժեհամակարգի փոփոխմամբ, կոնֆլիկտի ընդհատման իրական պայմանների ստեղծմամբ և այդ 
ընդհատումն իրականացնելու ունակ ուժերի բացահայտմամբ: Հաճախ կոնֆլիկտի հանգուցալուծման 
փուլում երկու կողմերն էլ գիտակցում են, որ կոնֆլիկտը շարունակելն անիմաստ է, կամ դրա 
հանգուցալուծումը գործնական որևէ արժեք չունի:  

 
Կոնֆլիկտի ավարտ: Այստեղ անհրաժեշտ է երկու հասկացություն ներմուծել՝ կոնֆլիկտի արժեքը 

և կոնֆլիկտից դուրս գալու արժեքը: Կոնֆլիկտի արժեքը բախման մեջ գտնվող կողմերից յուրաքանչյուրի 
համար բաղկացած է երեք մեծությունների հանրագումարից՝  

 կոնֆլիկտային գործունեության վրա ծախսվող էներգիայի, ժամանակի և ուժերի վատնում,  
 վնասը, որ հասցրել են հակառակ կողմի թշնամական գործողությունները,  
 կորուստները, որոնք առնչվում են ընդհանուր վիճակի վատթարացմանը:  
Կոնֆլիկտի արժեքի և նրանից դուրս գալու արժեքի համեմատությունը հնարավորություն է տալիս 

որոշելու՝ որն է ավելի նպատակահարմար՝ շարունակել կոնֆլիկտը, թե դադարեցնել:  
 

3. Հետկոնֆլիկտային շրջան. կոնֆլիկտի ավարտից հետո առաջանում է հետկոնֆլիկտային վիճակ, որն 
իր օբյեկտիվ առանձնահատկություններով առավել կամ պակաս չափով տարբերվում է 
նախակոնֆլիկտային և կոնֆլիկտային իրավիճակներից: Կոնֆլիկտի ավարտից հետո առաջացած 
վիճակը կոչվում է հետկոնֆլիկտային հետևանք: Այդ հետևանքը կարող է իր բնույթով 
ապակառուցողական լինել և բացասաբար ազդել կողմերի վրա, բայց կարող է նաև կառուցողական 
լինել ու դրական ազդեցություն ունենալ կողմերի վրա: Հետկոնֆլիկտային իրավիճակը հաճախ նաև 
չի դիտարկվում որպես կոնֆլիկտի փուլ: Հետկոնֆլիկտային իրավիճակը ենթադրում է կոնֆլիկտին 
հաջորդող բոլոր իրողություններն ու գործողությունները, որոնք դիտարկվում են որպես նոր 
իրավիճակ, հարաբերություններ և այլն: Կոնֆլիկտը հազվադեպ է անհետևանք լինում: Կոնֆլիկտները 
միայն սուբյեկտիվ հետևանքներ չեն ունենում: Կոնֆլիկտի ավարտից հետո առաջանում է 
հետկոնֆլիկտային վիճակ, որն իր օբյեկտիվ առանձնահատկություններով կարող է տարբերվել այն 
վիճակից, որը եղել է կոնֆլիկտից առաջ և բուն կոնֆլիկտի ընթացքում: Այն կարող է 
ապակառուցողական լինել և բացասաբար անդրադառնալ կողմերի գործունեության վրա, բայց 
կարող է նաև կառուցողական լինել և նպաստել գործի արդյունավետ ընթացքին, թիրախային 
տեղեկատվության բացահայտմանը:  

 
Կոնֆլիկտի փուլերի և շրջանների փոխկապակցվածությունը ներկայացված է 19-րդ Գծապատկերում.  
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 19. ԿՈՆՖԼԻԿՏԻ ՓՈՒԼԵՐԻ ԵՎ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Փոխառված է՝ Емельянов 2009, 31 
 

Ի լրումն նշվածի՝ Շեյնովն առաջարկում է կոնֆլիկտների երեք բանաձև, որոնք թույլ են տալիս արագ 
կերպով վերլուծել կոնֆլիկտները և համապատասխանաբար արդյունավետ հանգուցալուծումներ գտնել: 
Առաջին բանաձևն արտացոլում է կապը կոնֆլիկտի (Կ) և կոնֆլիկտածին երևույթների (ԿԾԵ) միջև: Այս 
բանաձևի դեպքում կոնֆլիկտի զարգացման մեխանիզմի հիմքում են անձի բացասական ընկալումն ու 
արձագանքը կոնֆլիկտածին երևույթի վերաբերյալ: Եթե արձագանքը չի վերահսկվում և/կամ չի 
կարգավորվում, մեծանում է դրա զարգացման և ընդլայնման հավանականությունը (Емельянов 2009: 50-
52): 

Կոնֆլիկտի առաջին բանաձևի սխեմատիկ նկարագրությունը ներկայացվում է հետևյալ կերպ. 
ԿԾԵ1 —> ԿԾԵ2 —> ԿԾԵ3 —> ... —> Կ 

որտեղ՝ 
ԿԾԵ1-ն առաջին կոնֆլիկտածին երևույթն է, 
ԿԾԵ2-ն երկրորդ կոնֆլիկտածին երևույթն է (ի պատասխան ԿԾԵ1-ի) 
ԿԾԵ3-ն երրորդ կոնֆլիկտածին երևույթն է (ի պատասխան ԿԾԵ2-ի) 
Կ-ն կոնֆլիկտն է: 
Ընդ որում, յուրաքանչյուր հաջորդող կոնֆլիկտածին երևույթ ավելի ուժեղ է նախորդողից՝ ԿԾԵ2 > 

ԿԾԵ1, ԿԾԵ3> ԿԾԵ2 և այլն: 
Երկրորդ բանաձևն արտացոլում է կոնֆլիկտի կապը կոնֆլիկտային իրավիճակի (ԿԻ) և միջադեպի 

(Մ) հետ. 
 

ԿԻ + Մ = Կ 
Այս դեպքում անհրաժեշտ է խուսափել կոնֆլիկտային իրավիճակից և միջադեպից: 
Երրորդ բանաձևն արտացոլում է կոնֆլիկտի կապը մի քանի կոնֆլիկտային իրավիճակների հետ. 
ԿԻ1 + ԿԻ2 + ... ԿԻn = Կ (ընդ որում n ≥ 2) 
Ելնելով բանաձևից՝ երկու կամ ավելի կոնֆլիկտային իրավիճակները կարող են հանգեցնել 

կոնֆլիկտի: 
 Սանդոլին մշակել է ցանկացած մակարդակում կոնֆլիկտների վերլուծության և լուծման եռասյուն 
հենքը: Այս հենքը յուրաքանչյուր կոնֆլիկտ հենասյուն առաջինի շրջանակներում բնորոշում է ըստ դրա 
բնութագրական հատկանիշների, հենասյուն երկրորդի շրջանակներում՝ ըստ կոնֆլիկտի պատճառների 
ու պայմանների, և հենասյուն երրորդի շրջանակներում՝ ըստ կոնֆլիկտի միջամտության մշակման ու 
իրականացման: Կոնֆլիկտի բաղկացուցիչ մասն են կազմում նաև կողմերը: Կոնֆլիկտի կողմերից են 
անհատները, խմբերը, կազմակերպությունները, պետությունները (Չելդելին, Դրաքման, Ֆասթ 2007): 
Խմբերը կարող են լինել բավականին փոքր և մեծ: Ըստ կողմերի տարբերակման՝ մեկ այլ հատկանշական 
եղանակ է կոնֆլիկտների դասակարգումը ներանձնային և միջանձնային կոնֆլիկտների: Ներանձնային 
կոնֆլիկտները, որոնք կարող են փոխանցվել կամ չփոխանցվել միջանձնային մակարդակ, ներառում են 
դերային և կարգավիճակային կոնֆլիկտները: Դերային կոնֆլիկտները վերաբերում են նույն դերի երկու՝ 
միմյանց հակասող տեսանկյուններին: Մյուս կողմից՝ կարգավիճակային կոնֆլիկտները վերաբերում են 
երկու կամ ավելի կարգավիճակներին:  

անկման փուլ 

վերընթացի 
փուլ 

անկման փուլ 
վերընթացի 

փուլ 

նախնական 
փուլ 

Կոնֆլիկտի 
գագաթնակետ 

Կոնֆլիկտի 
գագաթնակետ 

1-ին շրջան 
2-րդ շրջան 3-րդ շրջան t
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Այսպիսով, կոնֆլիկտների հանգուցալուծումը կախված է նրանից, թե որքանով են դրանք 
բավարարում հակամարտող կողմերին: Կոնֆլիկտի ելքը դրական է համարվում այն ժամանակ, երբ 
կոնֆլիկտի հանգուցալուծումը գոհացնում է հակամարտող կողմերին, և նրանք կարողանում են խաղաղ 
համագործակցել: Սակայն կոնֆլիկտները կարող են ունենալ ինչպես կառուցողական, այնպես էլ 
ապակառուցողական գործառույթներ, որոնք դիտարկվում են ստորև: 

 

ԿՈՆՖԼԻԿՏԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 
 
ոնֆլիկտի գործառույթը անհատների, հասարակության և նրա տարբեր կառուցվածքային 
կազմավորումների վրա կոնֆլիկտի ազդեցությունն է: 

Կոնֆլիկտի ակնհայտ և լատենտային (քողարկված) գործառույթներ 
Տարբերվում են կոնֆլիկտի ակնհայտ և լատենտային գործառույթներ (Лукашевич 2012: 208): 

1. Կոնֆլիկտի ակնհայտ գործառույթների դեպքում կոնֆլիկտի հետևանքները համընկնում են 
կոնֆլիկտի կողմերի առաջադրած նպատակներին: Օրինակ՝ կոնֆլիկտի ակնհայտ 
գործառույթ է աշխատակիցների հաղթանակը ղեկավար կազմի հետ ունեցած կոնֆլիկտում, 
եթե նրանք հենց այդ նպատակադրումն ունեն:  

2. Կոնֆլիկտի լատենտային գործառույթների դեպքում հետևանքներ բացահայտվում են 
ժամանակի ընթացքում և որոշակիորեն տարբերվում են կոնֆլիկտի կողմերի՝ ավելի վաղ 
հայտարարած մտադրություններից: Լատենտային գործառույթները կարող են դրսևորվել նաև 
այնպես, որ կոնֆլիկտի հետևանքներն առհասարակ անսպասելի լինեն և չծառայեն 
կոնֆլիկտի կողմերի նպատակներին:  

Գործառույթների տեսանկյունից` կոնֆլիկտը հակասական երևույթ է: Կոնֆլիկտի միջոցով 
հնարավոր է հասնել առաջադրված նպատակներին: Բայց հաճախ դժվար է կանխատեսել անգամ ոչ 
հեռահար հետևանքները: Ընդ որում, հետևանքները կարող են կոնֆլիկտի կողմերի համար ինչպես 
դրական, այնպես էլ բացասական լինել: Աշխատակիցը, որը կոնֆլիկտային հարաբերությունների մեջ է 
կազմակերպության ղեկավարի հետ, կարող է հասնել իր նպատակին (օրինակ՝ արտաժամյա 
աշխատանքի համար փոխհատուցում ստանալը): Բայց որոշ ժամանակ անց այդ աշխատակիցը կարող է 
հիմնավոր պատճառաբանությամբ ազատվել աշխատանքից: Այս պարագայում աշխատակցի համար դա 
կոնֆլիկտի լատենտային գործառույթ է, ընդ որում՝ բացասական բնույթի: Սակայն ավելի ուշ նա կարող է 
մեկ այլ աշխատանք գտնել: Այս դեպքում կոնֆլիկտի լատենտային գործառույթը դրական բնույթ 
կստանա:  

Կոնֆլիկտի գործառույթը չի կարող միանշանակ դրական կամ բացասական գնահատվել. 
կոնֆլիկտի մի կողմի համար այն դրական է, մյուսի համար՝ բացասական: Այսպիսով, հարկավոր է 
ներկայացնել կոնֆլիկտների կառուցողական (դրական) և ապակառուցողական (բացասական) 
գործառույթները:  

Կոնֆլիկտի կառուցողական գործառույթները 
 Կոնֆլիկտի կառուցողական (դրական) գործառույթները որոշակի պայմանականությամբ կարելի է 
բաժանել երկու խմբի՝ ընդհանուր և մասնավոր (անձնային մակարդակում) (Лукашевич 2012: 207): 

Կոնֆլիկտի ընդհանուր կառուցողական գործառույթները դրսևորվում են սոցիալական համակարգի 
տարբեր մակարդակներում և ունեն մի շարք բնութագրիչներ:  

 Կոնֆլիկտը բացահայտում է ոչ միայն սոցիալական և աշխատանքային խմբերում առկա 
հակասություններն ու հիմնախնդիրները, այլ նաև հակասությունների հասունացման աստիճանն ու 
համապատասխան միջոցների ձեռնարկման անհրաժեշտությունը: Յուրաքանչյուր կոնֆլիկտ այնպիսի 
տեղեկատվություն է պարունակում, որը կոնֆլիկտի կողմերը կարող են օգտագործել իրենց շահերը 
գիտակցելու համար: 

 Կոնֆլիկտը կարող է միավորող գործառույթ իրականացնել: Խումբն օգտագործում է բոլոր 
միջոցները՝ համախմբվելու և կոնֆլիկտի մյուս կողմին դիմակայելու նպատակով: Բացի այդ, առաջացած 

Կ
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հիմնահարցերը լուծելու խնդիրն ինքնին միավորում է մարդկանց՝ առաջացնելով փոխըմբռնման և 
համընդհանուր լուծում գտնելու անհրաժեշտություն:  

 Կոնֆլիկտը կարող է կարգավորող գործառույթ իրականացնել: Կոնֆլիկտի հանգուցալուծումը 
հանգեցնում է իրավիճակի կայունության, քանի որ վերանում են կոնֆլիկտածին պատճառները: 
Կոնֆլիկտի կողմերը, առաջնորդվելով տվյալ կոնֆլիկտից ստացած փորձառությունից, ապագայում ավելի 
շատ հակված կլինեն համագործակցության: Այսպիսով, կոնֆլիկտի հանգուցալուծումը կարող է կանխել 
նոր կոնֆլիկտներ և կարգավորել աշխատակիցների փոխհարաբերությունները: 

 Կոնֆլիկտն ավելի գործուն է դարձնում և խթանում խմբային ստեղծագործականությունը, 
նպաստում է մասնագիտական ջանքերի համախմբմանը՝ կողմերի առաջ ծառացած խնդիրների լուծման 
նպատակով: Կոնֆլիկտի հանգուցալուծման ուղիների որոնման գործընթացում ակտիվանում է դժվարին 
իրավիճակների վերլուծությունը. նոր մոտեցումներ, գաղափարներ, նորարարական տեխնոլոգիաներ են 
մշակվում: 

 Կոնֆլիկտը կարող է սոցիալական խմբերի և հանրության ուժերի հարաբերությունը պարզելու 
միջոց լինել և դրանով իսկ խուսափել տալ հետագա շատ ավելի ավերիչ կոնֆլիկտներից: 

 Կոնֆլիկտը կարող է մարդկանց փոխհարաբերությունների նոր նորմերի սահմանման միջոց լինել 
կամ նպաստել հին նորմերին նոր բովանդակություն հաղորդելուն: 

Կոնֆլիկտի մասնավոր կառուցողական գործառույթները դրսևորվում են անձնային 
մակարդակում: Դրանք վերաբերում են անհատի վրա կոնֆլիկտի ունեցած անմիջական ազդեցությանը և 
ունեն մի շարք բնութագրիչներ. 

1. Կոնֆլիկտը կարող է ճանաչողական բնույթ ունենալ, քանի որ կոնֆլիկտային իրավիճակներում 
դրսևորվում են կոնֆլիկտի կողմերի բնավորության գծերը, վարքագծի շարժառիթներն ու արժեքները, 
սեփական ու հակադիր կարծիքները, դիրքորոշումները: Ճանաչողական գործառույթի միջոցով 
հնարավոր է լինում պարզել կոնֆլիկտի հակառակ կողմի ներուժը: 

2. Կոնֆլիկտը կարող է նպաստել ինքնաճանաչմանը և անհատի համարժեք ինքնագնահատմանը: 
Այն կարող է օժանդակել սեփական ուժերի և կարողությունների արդյունավետ գնահատմանը և անձի 
բնավորության ու վարքագծի նոր, նախկինում անհայտ կողմերի բացահայտմանը: Կոնֆլիկտը կարող է 
նաև նպաստել նոր անձնային որակների դրսևորմանը, ինչպիսիք են հպարտության զգացումը, 
արժանապատվությունը և այլն:  

3. Կոնֆլիկտը կարող է օժանդակել փոփոխելու վարքագծային անցանկալի դրսևորումները, օրինակ` 
թերարժեքության զգացումը, մեծամտությունը և այլն: 

4. Կոնֆլիկտը մարդու սոցիալականացման, նրա՝ որպես անհատականության, զարգացման կարևոր 
գործոն է: Կոնֆլիկտի դեպքում անհատը համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում կարող է այնքան 
կենսափորձ ձեռք բերել, որքան նա, հնարավոր է, երբևէ ձեռք չբերի կոնֆլիկտից դուրս իրավիճակում: 

5. Կոնֆլիկտն աշխատանքային միջավայրում աշխատակցի հարմարման (ադապտացման) 
հիմնարար գործընթացներից է, քանի որ աշխատակիցը կարող է դրսևորել բացասական կամ դրական 
վարքագիծ, և հենց կոնֆլիկտի միջոցով է բացահայտվում աշխատակցի մասնագիտական վարքագծի 
բնույթն ու դրսևորումները:  

6. Կոնֆլիկտը կարող է թուլացնել (եթե դրական է հանգուցալուծվում) կամ ուժեղացնել (եթե 
բացասական է հանգուցալուծվում) բարոյահոգեբանական լարվածությունը: 

7. Կոնֆլիկտը կարող է անձի ոչ միայն առաջնային, այլև երկրորդային պահանջմունքների 
բավարարման միջոց լինել:  

 
Կոնֆլիկտի ապակառուցողական գործառույթները 

Կոնֆլիկտի ապակառուցողական (բացասական) գործառույթները նույնպես պայմանականորեն 
դասակարգվում են երկու խմբի՝ ընդհանուր և մասնավոր (անձնային մակարդակում) (Лукашевич 2012: 
209): 

Կոնֆլիկտի ընդհանուր ապակառուցողական գործառույթներից են իրավիճակի ապակայունացումը, 
համակարգի և/կամ կազմակերպության ապակազմավորումը և այլն: Անհատական մակարդակում 
կոնֆլիկտի ապակառուցողական գործառույթները դրսևորվում են այնպիսի հետևանքներով, ինչպիսիք 
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են հոռետեսությունը, ընկճվածությունը, հիասթափությունը, տագնապի, անինքնավստահության 
զգացումը և այլն: 

Իբրև կոնֆլիկտի հակազդեցություն` աշխատակիցը կարող է պաշտպանական մեխանիզմներ 
կիրառել՝ հաղորդակցման մեջ դրսևորելով վարքագծի բացասական ձևեր (Կոնֆլիկտաբանություն, 
գենդեր և խաղաղարարություն 2003: 110), օրինակ՝ նվազագույն շփումն ու խմբից մեկուսացում, 
սեփական գերազանցության ցուցադրում, խմբի անդամների թերագնահատում ու քննադատում, լուրջ 
հարցերի վերածում կատակի, խուսափում գործնական թեմաներից, ինքնախարազանում կամ 
ձախողումների համար խմբի մյուս անդամների մեղադրում և այլն: 

 

ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 
 
ազմակերպությունում կոնֆլիկտների կառավարման արդյունավետությունը պայմանավորված է 
այն մեթոդների կիրառմամբ, որոնք նպատակաուղղված են կազմակերպության գործունեության, 
ինչպես նաև աշխատակազմի կատարողականի բարելավմանը: Կոնֆլիկտների կառավարման ոչ 
արդյունավետ կազմակերպման դեպքում կազմակերպությունը կարող է կորցնել կոնֆլիկտային 

իրավիճակը վերահսկելու կարողությունը, մարդկային և նյութական ռեսուրսներ և առհասարակ մեծացնել 
ռիսկերը: Կոնֆլիկտի կառավարումը կոնֆլիկտային իրավիճակի ըմբռնմանն ու լուծմանն ուղղված 
գործողությունների իրականացման կարողությունն է: Կոնֆլիկտի կառավարումը` որպես 
վարչարարական գործունեության մի բնագավառ, ունի հետևյալ փուլերը (20-րդ գծապատկեր)` 

 
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 20. ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ 

 
Կոնֆլիկտի ըմբռնում և իրավիճակի նախնական գնահատում: Կոնֆլիկտը կազմակերպությունում 

գործնականորեն միշտ տեսանելի է, քանի որ ունի որոշակի արտաքին դրսևորումներ՝ աշխատակիցների 
միջև փոխհարաբերությունների լարվածության բարձր մակարդակ, աշխատունակության անկում, 
արտադրական և ֆինանսական ցուցանիշների նվազում, ինչպես նաև մատակարարների ու գնորդների 
հետ հարաբերությունների վատթարացում: Այս փուլում կարևոր է ճիշտ գնահատել կոնֆլիկտային 
իրավիճակը: 

 
Կոնֆլիկտի պատճառների ուսումնասիրում: Այս փուլում ցանկացած գործողության պետք է 

նախորդի կոնֆլիկտային իրավիճակի վերլուծությունը, որը ենթադրում է հակասության ու նրա 
պատճառների էության բացահայտում և կոնֆլիկտի մասնակիցների շահերի ու նպատակների 
պարզաբանում: Բացի այդ, կատարվում է բախման հնարավոր ելքերի և հետևանքների գնահատում, 
նպատակին հասնելու այլընտրանքային տարբերակների, ինչպես նաև կոնֆլիկտի կողմերի ընդհանուր 
շահերի ու նպատակների որոնում: 

 

ԿՈՆՖԼԻԿՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

1. կոնֆլիկտի 
ըմբռնում և 
իրավիճակի 
նախնական 
գնահատում

2. կոնֆլիկտի 
պատճառների 

ուսումնասիրում

3. կոնֆլիկտի լուծման 
ուղիների որոնում և 
համապատասխան 
գործողությունների 

իրականացում

Կ
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Կոնֆլիկտի լուծման ուղիների որոնում և համապատասխան գործողությունների իրականացում: Այս 
փուլը ենթադրում է (Лукашевич 2012: 218)` 

1. բախման դադարեցում և կողմերի փոխադարձ հաշտեցում, 
2. փոխզիջման ձեռքբերում (երկու կողմերի պահանջների մասնակի բավարարում, փոխադարձ 

զիջումներ), 
3. կոնֆլիկտի գործնական լուծում (պահանջների բավարարում կամ դրանց հիմքերի 

բացակայության բացահայտում և/կամ կարգապահական տույժերի կիրառում), 
4. կոնֆլիկտի մեխանիկական լուծում (ստորաբաժանումներից մեկի լուծարում, կոնֆլիկտի 

կողմերից մեկի աշխատանքից ազատում կամ նրա փոխադրում այլ ստորաբաժանում և այլն): 
Նման մոտեցումն անխուսափելի է, երբ կոնֆլիկտն այլ ուղիներով կամ մեթոդներով լուծելն 
անհնար է: 
 

Առանձնացվում է կազմակերպություններում կոնֆլիկտների լուծման երկու հիմնական եղանակ` 
վարչահրամայական (ավտորիտար) և գործընկերային: Կոնֆլիկտի լուծման վարչահրամայական 
եղանակը ենթադրում է ղեկավարության կողմից կոնֆլիկտի լուծում պաշտոնեական լիազորությունների 
կիրառմամբ: Նրա բնութագրական գծերը հետևյալն են` 

 ղեկավարը համարում է, որ աշխատակիցները պարտավոր են անվերապահորեն ենթարկվել 
իրեն և ընդունել իր որոշումները, 

 ղեկավարը համոզված է, որ «հաղթողը» միշտ ինքը պետք է լինի, 
 կոնֆլիկտները դիտարկվում են որպես մարդկային թուլություններ, 
 կոնֆլիկտային իրավիճակը կառավարվում է ըստ կազմակերպության տարբեր շահերի: 

Կոնֆլիկտի լուծման այս եղանակը ենթադրում է հետևյալ մեթոդների կիրառում (Лукашевич 2012: 
219)` 

1. համոզում և ներշնչում. ղեկավարն օգտագործում է իր դիրքն ու հեղինակությունը և սեփական 
կամքը պարտադրում՝ ազդելով կոնֆլիկտի կողմերի մտածողության վրա, 

2. կողմերին մտերմացնելու փորձ՝ լարվածության թուլացում ոչ ֆորմալ զրույցի միջոցով, 
3. խաղային մեթոդի կիրառում, որի դեպքում կողմերից մեկը փորձում է իր կողմը գրավել 

կազմակերպության ղեկավարությանը, իսկ մյուսը` արհմիությանը: 
Կոնֆլիկտի լուծման ավտորիտար եղանակի հիմնական առավելությունը ժամանակի տնտեսումն է, 

իսկ թերությունն այն է, որ կոնֆլիկտը կարող է ճնշվել, բայց չլուծվել և դրա հետևանքով կրկնվել: 
Կոնֆլիկտի լուծման գործընկերային եղանակը ենթադրում է կառուցողական մեթոդների կիրառում: 

Այս եղանակի բնորոշ գծերը հետևյալն են` 
 ղեկավարի կառուցողական փոխհարաբերությունը կոնֆլիկտի կողմերի հետ, ընդ որում` 

ղեկավարը պետք է վստահություն ներշնչի, պահպանի էթիկայի կանոնները և պատշաճ 
վերաբերմունք դրսևորի կողմերին դիմելիս, 

 ցանկացած (հակա)փաստարկի ընդունում, 
 աջակցություն կողմերին՝ ընդհանուր հայտարարի գալու, փոխզիջումներ անելու և փոխադարձ 

ընդունելի որոշումների կայացնելու, 
 կազմակերպական և անձնական շահերը համատեղելու ձգտում: 

Գործընկերային եղանակի առավելությունն այն է, որ այս եղանակը նպատակաուղղված է խնդրի 
լուծմանը և կողմերի պահանջների բավարարմանը: Կոնֆլիկտի լուծման այս եղանակի թերությունը նրա 
ժամանակատար լինելն է:  

Առանձնացվում է կոնֆլիկտային իրավիճակների կառավարման մեթոդների երկու խումբ` 
կառուցվածքային և միջանձնային (21-րդ գծապատկեր): 
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 21. ԿՈՆՖԼԻԿՏԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Կոնֆլիկտի լուծման կառուցվածքային մեթոդները ներառում են աշխատանքային 

պարտականությունների և լիազորությունների պարզաբանումը, համակարգող և ինտեգրացիոն 
մեխանիզմների կիրառումը, կազմակերպական համալիր նպատակների սահմանումը և պարգևատրման 
համակարգի կիրառումը:  

Աշխատանքային պարտականությունների և լիազորությունների պարզաբանման մեթոդը 
ենթադրում է, որ կոնֆլիկտը կարելի է կանխել, եթե նախապես պարզաբանվի, թե ինչ արդյունքներ են 
ակնկալվում յուրաքանչյուր աշխատակցից և ստորաբաժանումից: Ընդ որում, անհրաժեշտ է հստակ 
սահմանել արդյունքների մակարդակը, տեղեկատվություն ստացողներին, պատասխանատվության և 
լիազորության համակարգը, քաղաքականությունը, ընթացակարգերն ու կանոնները: Չափազանց 
կարևոր է, որ ոչ միայն ղեկավարն իր համար պարզի այս հարցերը, այլ աշխատակիցները ևս հստակ 
պատկերացում կազմեն իրենց ներկայացվող պահանջների մասին: 

Համակարգող և ինտեգրացիոն մեխանիզմները ենթադրում են ծառայողական 
աստիճանակարգության կիրառում կոնֆլիկտի հաղթահարման նպատակով: Եթե երկու և ավելի 
աշխատակիցների միջև առկա է տարաձայնություն որևէ հարցի շուրջ, հնարավոր է խուսափել 
կոնֆլիկտից` դիմելով անմիջական ղեկավարին և առաջարկելով, որ որոշումը նա կայացնի: 
Կոնֆլիկտային իրավիճակի կառավարման ժամանակ կարևոր դեր ունեն նաև ինտեգրման միջոցները: 
Օրինակ` այն կազմակերպությունը, որտեղ կոնֆլիկտ է հասունացել փոխկապակցված 
ստորաբաժանումների (օրինակ` շուկայագիտության և արտադրական բաժինների) միջև, կոնֆլիկտը 
կարելի է լուծել` ստեղծելով միջանկյալ ծառայություն, որը կհամակարգի պատվերների և վաճառքի 
ծավալները:  

Կազմակերպական համալիր նպատակների սահմանումը նույնպես կոնֆլիկտի կառավարման 
միջոց է: Այս միջոցի էությունն այն է, որ կոնֆլիկտի կողմերի ջանքերն ուղղվեն դեպի ընդհանուր 
նպատակի իրականացում:  

Պարգևատրման համակարգի կիրառումը ենթադրում է, որ այն աշխատակիցները, որոնք 
աշխատանքային շոշափելի ներդրումներ ունեն կազմակերպության նպատակների իրականացման 
գործում, պետք է պարգևատրվեն (պարգևատրում/խրախուսում, շնորհակալագիր, պաշտոնի 
բարձրացում և այլն):  

Կոնֆլիկտների լուծման «միջանձնային» մեթոդներից են խուսափումը, հարթեցումը, 
հարկադրանքը, փոխզիջումը և խնդրի լուծումը:  

Խուսափումն անհատի կամ անհատների խմբի` կոնֆլիկտից խույս տալու փորձն է: 

ԿՈՆՖԼԻԿՏԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴ 

 աշխատանքային պարտականությունների և 
լիազորությունների պարզաբանում 

 համակարգող և ինտեգրացիոն 
մեխանիզմների կիրառում 

 կազմակերպական համալիր ու 
համընդհանուր նպատակների սահմանում 

 պարգևատրման համակարգի կիրառում 

ՄԻՋԱՆՁՆԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴ 

 խուսափում 
 հարթեցում 
 հարկադրանք 
 փոխզիջում 
 խնդրի լուծում 
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Հարթեցումը ենթադրում է կողմերի այնպիսի վարքագիծ, որի դեպքում նրանք գործում են որպես 
թիմակիցներ: 

Հարկադրանքը լիազորությունների գործադրմամբ սեփական տեսակետը պարտադրելու փորձն է: 
Այս մեթոդը կարող է արդյունավետ լինել, եթե ղեկավարն իր աշխատակիցների վրա մեծ իշխանություն 
ունի: 

Փոխզիջումը բնութագրվում է կոնֆլիկտի մյուս կողմի տեսակետի մասնակի ընդունմամբ: 
Փոխզիջումը մեծապես գնահատվում է կառավարման ոլորտում, քանի որ այն նվազագույնի է հասցնում 
անցանկալի հետևանքները և կոնֆլիկտի արագ լուծման ու երկու կողմերի պահանջների բավարարման 
հնարավորություն է տալիս:  

Խնդրի լուծումը ենթադրում է տարբեր տեսակետների ընդունում և այլոց կարծիքներին 
ծանոթանալու պատրաստակամություն` կոնֆլիկտի պատճառները հասկանալու և կողմերի համար 
ընդունելի լուծում գտնելու նպատակով (Лукашевич 2012: 220): 

Ընդհանուր առմամբ, կոնֆլիկտների կառավարման եղանակների, ձևերի, մեթոդների ու 
գործիքների ընտրությունը պայմանավորված է տվյալ կազմակերպության մշակութային 
առանձնահատկություններով, առկա ռեսուրսներով ու նախապատվություններով: 

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՖԼԻԿՏԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
ոնֆլիկտների կառավարման կարողություններ ու հմտություններ ունեցող աշխատակիցները 
կարող են նպաստել, որ իրենց կազմակերպության ներսում հնարավորություններ ստեղծվեն 
տարաձայնությունների, լարվածության և կոնֆլիկտների հանդեպ կառուցողական մոտեցումների 
ձևավորման համար: Դրա համար պետք է ստեղծվեն որոշակի գործընթացներ, որոնք 

կօժանդակեն ժամանակին հայտնաբերել լարվածությունը և առավել արդյունավետ դարձնել 
կոնֆլիկտների կառավարումը: Պետք է նաև ստեղծվեն կառույցներ, որոնք կկարողանան դիմակայել 
հակադրություններին և պարզել գաղափարների ու շահերի միջև եղած տարբերությունները: Այս 
մեթոդներն ու կառույցները միասին կոչվում են կոնֆլիկտների կարգավորիչներ և կազմակերպության 
կոնֆլիկտակայունության հիմքն են (Գլազլ 2009: 31): Կոնֆլիկտակայունությունը ենթադրում է 
տարաձայնությունների ու բախումների հաղթահարում կառուցողական մոտեցմամբ: 

Բազմաթիվ մեթոդներ կարող են նպաստել կազմակերպության կոնֆլիկտակայունությանը: 
Գոյություն ունեն «ազդանշանային մեթոդներ», որոնք թույլ են տալիս բացահայտել լարվածության և 
բախումների առաջին հայտանիշները և կառավարել դրանք. ղեկավարությունը կամ մարդկային 
ռեսուրսների բաժնի աշխատակիցները կանոնավոր կերպով փորձում են պարզել, թե աշխատանքային 
մթնոլորտի պատճառով ինչ խնդիրներ կարող են ծագել (Գլազլ 2009: 32): Կոնֆլիկտակայունությանն 
առնչվող խնդիրների վերհանումը կարող է իրականացվել՝  

 աշխատակիցների հարցումների միջոցով (գրավոր կամ բանավոր). դրանք վերաբերում են 
կազմակերպական մշակույթին և միջավայրային հնարավոր փոփոխություններին (շուկա, 
շահակիցներ, մրցակիցներ, քաղաքական փոփոխություններ, վերակազմավորում և այլն), միմյանց 
և ղեկավարության նկատմամբ վստահությանը և ուղղված են կազմակերպության նպատակների 
նույնացմանը, 

 բողոքների արկղերի, հայտարարությունների տախտակների և այլ միջոցներով. դրանք 
հնարավորություն են տալիս բացահայտել կազմակերպությունում խնդրահարույց ոլորտները, 

 տվյալների շարունակական վերլուծությունների միջոցով. դրանք վերաբերում են աշխատակիցների 
հիվանդություններին, բացակայություններին, աշխատակազմի հոսունությանը՝ ներհոսքին և 
արտահոսքին, 

 կանոնավոր քննարկումների, դեմառդեմ և նմանակման խաղերի (simulation games) միջոցով. այս 
ընթացքում քննարկվում են կազմակերպության տարբեր ստորաբաժանումներում հասունացող և 
որոշակի ոլորտների զարգացմանն ուղղված խնդիրները, մոդելավորվում են տարբեր իրավիճակներ 
և այլն, 

Կ
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 հետադարձ կապի ապահովման միջոցով. սա հնարավորություն է տալիս գործընկերների, ինչպես 
նաև ղեկավարության և աշխատանքային խմբի միջև շարունակական կապ պահպանել 
կազմակերպությունում հասունացող խնդիրները ճիշտ ժամանակին վեր հանելու նպատակով, 

 ղեկավարության և աշխատանքային խմբի այցելությունների միջոցով. այս դեպքում 
կազմակերպության ղեկավարությունը և աշխատանքային խմբերը փոխայցելություններ են 
իրականացնում այլ ստորաբաժանումներ՝ դրանց գործունեությանը խոչընդոտող խնդիրները դուրս 
բերելու նպատակով,  

 վերադասներին գնահատելու միջոցով. այս դեպքում ղեկավարությունը գնահատվում է 
աշխատակազմի կողմից, և լուրջ խնդիրների բացահայտման դեպքում ձևավորվում է 
համապատասխան հանձնաժողով, կամ հրավիրվում են ոլորտի մասնագետներ/խորհրդատուներ՝ 
այդ խնդիրներին արդյունավետ լուծում տալու նպատակով և այլն:  
Խնդրահարույց իրավիճակները հասկանալու և դրանց ուղղությամբ համապատասխան 

աշխատանքներ ձեռնարկելու նպատակով կազմակերպություններում կարող են ստեղծվել նաև տարբեր 
կառույցներ ու պաշտոններ կամ սահմանվել այլ ենթագործառույթներ: Օրինակ` 

 թիմերի ներսում աշխատակիցների ներքին վերահսկումը կամ համագործակցությունը,  
 մենթորինգի (մասնագիտական խորհրդատվության) տրամադրումը նոր պարտականություններ 

ստանձնած աշխատակիցներին,  
 կոնֆլիկտները կարգավորող հանձնաժողովները,  
 աշխատակիցների իրավունքների պաշտպանի գործառույթները, որին աշխատակիցները կարող 

են դիմել, եթե ենթարկվում են հասարակական ճնշումների, օրինակ` քաղաքական, սեռական 
հետապնդման, ռասայական խտրականության և այլն: 

Նմանատիպ կառույցները և համապատասխան գործառույթները նպաստում են այնպիսի 
միջավայրի և պայմանների ստեղծմանը, որտեղ աշխատակիցները կբարձրաձայնեն իրենց 
տարաձայնությունների ու կոնֆլիկտների մասին, ինչպես նաև քայլեր կձեռնարկեն դրանք հաղթահարելու 
ուղղությամբ: Սակայն այս ամենը դեռևս չի երաշխավորում, որ բացահայտված կոնֆլիկտների 
հաղթահարման ուղղությամբ կառուցողական աշխատանք կտարվի: Դրա համար անհրաժեշտ են 
կոնֆլիկտների կառավարման հմտություններ ունեցող աշխատակիցներ, որոնք կկարողանան ինչպես 
չեզոք դիրքորոշում ունենալ տվյալ կոնֆլիկտային իրավիճակում, այնպես էլ կտիրապետեն կոնֆլիկտային 
իրավիճակի կարգավորման գործնական արդյունավետ մեթոդներին: 
 
Կոնֆլիկտային իրավիճակները կազմակերպություններում 
 Կազմակերպություններում գոյություն ունեն կառավարման երեք ոճեր, որոնք վերաբերում են 
կոնֆլիկտի առաջացմանը: Դրանք են` ավտորիտար, ժողովրդավարական և լիբերալ ոճեր (Конспект 
лекций 2014):  

Ժողովրդավարական կառավարման ոճը ենթադրում է իշխանության ապակենտրոնացում և 
պատվիրակում: Ենթակաները մասնակցում են որոշումներ ընդունելու գործընթացներին և խրախուսվում 
են իրենց նախաձեռնողականության համար: Ղեկավարն անհատական մոտեցում է ցուցաբերում 
աշխատակիցների նկատմամբ, ընդունում է քննադատությունը, իսկ ճգնաժամային իրավիճակների 
դեպքում պատասխանատվություն է կրում արդյունքների համար: 

Ավտորիտար կառավարման ոճը բնութագրվում է ղեկավարման բարձր կենտրոնացվածությամբ, 
միանձնյա որոշումների ընդունմամբ: Ենթակաների հետ հիմնական կապի ձևերն են հրամանները և 
հրահանգները, վերահսկողությունը, նկատողություններն ու կարգապահական այլ տույժերը: Առանձին 
աշխատակիցների նախաձեռնությունները կարող են անտեսվել: Աշխատակազմի շրջանում ցածր է 
պատասխանատվությունն ընդհանուր աշխատանքի և արդյունքների նկատմամբ, և ղեկավարի 
բացակայության դեպքում աշխատակիցների աշխատանքի արդյունավետությունը նվազում է, ինչը 
կազմակերպության գործունեության և կատարողականի վրա կարող է բացասաբար անդրադառնալ: 
 Լիբերալ կամ ազատական կառավարման ոճի ժամանակ ոչ կառավարելի վիճակում են հայտնվում 
կազմակերպության ներքին գործընթացները: Լիբերալ ղեկավարը նախընտրում է ենթակաների հետ ոչ 
ֆորմալ փոխհարաբերություններ հաստատել: Սակայն այս ոճի կիրառումը հասուն և զարգացած 
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աշխատանքային խմբում կարող է շատ դրական արդյունքներ ունենալ, սակայն միևնույն ժամանակ այն 
կարող է թուլացնել աշխատանքային վերջնարդյունքների արդյունավետ ձեռքբերումը, կատարողականի 
նկատմամբ վերահսկողությունը և կարգապահությունը (Հովսեփյան 2014): Մրցունակ ղեկավարը պետք է 
տիրապետի կառավարման տարբեր մեթոդներին ու միջոցներին՝ որոշելով յուրաքանչյուրի 
նպատակայնությունը:  
 Կառավարման ոճը հիմնականում պայմանավորված է կազմակերպության գործունեության 
նպատակներով, կազմակերպության կառուցվածքով, հաստիքների քանակով, աշխատակազմի 
գործունեության որակով, ինչպես նաև այլ հատկանիշներով: Որքան բարձր է կազմակերպության 
ստեղծագործական և մտավոր ներուժը, այնքան ավելի արդյունավետ է կիրառել կառավարման 
ժողովրդավարական ոճը և որոշակիորեն նաև լիբերալ ոճը: 

Այսպիսով, ցանկացած անհատ պետք է գտնի կոնֆլիկտային իրավիճակում վարքագծի դրսևորման 
իր ձևը և կոնֆլիկտների կառավարման իր մեթոդը: Պարբերական վերապատրաստումները, նմանակման 
խաղերը կարող են նպաստել կոնֆլիկտային իրավիճակներում արդյունավետ մարտավարությունների ու 
մեթոդների ընտրության և կոնֆլիկտների լուծման հմտությունների ձեռքբերմանը: 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐ 
 
Սոցիալական կոնֆլիկտը հասարակությունում պայքար է իշխանության, դիրքի համար: 

Սոցիալական կոնֆլիկտը բացահայտվում է այն ժամանակ, երբ հասարակության երկու կամ ավելի 
անդամներ ներգրավվում են սոցիալական փոխազդեցության հակադիր գործընթացներում: Տվյալ 
կոնֆլիկտը սոցիալական հարաբերություն է, որտեղ գործողություններն իրականացվում են սեփական 
նպատակներին հասնելու և անհատական շահերը բավարարելու համար:  

Սոցիալական կոնֆլիկտն այն կոնֆլիկտի տեսակն է, որի դեպքում կողմերը հանդես են գալիս 
խմբավորումներով, օրինակ՝ կազմակերպություններ, խմբեր և այլ նմանատիպ կազմավորումներ: 
Կոնֆլիկտաբանության հասկացութային շրջանակը ներառում է այն հասկացությունները, որոնք 
տարբերակում են կոնֆլիկտների հիմնական տեսակները և ներկայացնում են համապատասխան 
տիպաբանությունը: Կոնֆլիկտների դասակարգման կարևորությունը պայմանավորված է տվյալ 
կոնֆլիկտների մանրամասներն ու առանձնահատկություններն ուսումնասիրելու անհրաժեշտությամբ, 
ինչպես նաև գործնական լուծումներ և կարգավորման մեխանիզմներ առաջադրելու պահանջով: 
Սոցիալական կոնֆլիկտի առավել տարածված դասակարգումները հիմնված են այնպիսի չափանիշների 
վրա, ինչպիսիք են՝  

 սոցիալական կոնֆլիկտի կողմերը,  
 սոցիալական պահանջմունքների բնույթը, 
 սոցիալական կոնֆլիկտի ուղղվածությունը,  
 սոցիալական կոնֆլիկտի ժամանակային բնութագրիչները:  

Սոցիալական կոնֆլիկտները կարող են դասակարգվել ըստ պահանջմունքների՝ 
 նյութական,  
 դերային-կարգավիճակային,  
 հոգևոր:  

 Ըստ ուղղվածության՝ կոնֆլիկտները դասակարգվում են հետևյալ տեսակների՝ 
 հորիզոնական, որոնք ծագում են գործարարների, աշխատանքային գործընկերների և այլ 

կողմերի միջև, 
 ուղղահայաց, որոնք ծագում են ենթակաների և ղեկավարների միջև,  
 խառը, որոնց տարաձայնությունների գոտին ներառում է և՛ արտաքին կողմերին, և՛ 

տարբեր մակարդակի ղեկավարներին:  
 Ժամանակային տևողությամբ սոցիալական կոնֆլիկտները դասակարգվում են հետևյալ 
տեսակների՝ 

 կարճատև,  
 արագընթաց,  
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 տևական, ինչպիսիք են պետական, ազգային և կրոնական կոնֆլիկտները,  
 կառուցողական, դրական, որոնց դեպքում կոնֆլիկտում գտնվող խմբերը պահպանում են 

իրենց ամբողջականությունը, իսկ խմբի անդամների հարաբերությունները 
համագործակցային են,  

 ապակառուցողական, բացասական, երբ էթիկայի տեսանկյունից աշխատանքային 
փոխհարաբերություններն աշխատակիցների միջև դառնում են անընդունելի:  

Կոնֆլիկտի օբյեկտի հետ սերտորեն փոխկապակցված է կոնֆլիկտի կառավարման մեթոդը, որը 
որոշակի ռազմավարությունների, մարտավարությունների, սկզբունքների ու գործիքների ամբողջությունն 
է: Այդ ամբողջությունը կոչվում է նաև կոնֆլիկտի կառավարման մեթոդաբանություն: Կոնֆլիկտը բարդ և 
բազմաշերտ սոցիալական երևույթ է: Կոնֆլիկտային գործընթացներում տարբեր կողմեր կարող են 
մասնակցել՝ անհատներ, խմբեր, ստորաբաժանումներ, կազմակերպություններ, հասարակության 
տարբեր խմբեր, պետություններ: Սոցիալական կոնֆլիկտները ծագում են տարբեր՝ հոգեբանական, 
տնտեսական, քաղաքական, արժեքային, կրոնական և այլ պատճառներով ու շարժառիթներով:  

Այսպիսով, յուրաքանչյուր փոփոխություն ենթադրում է կոնֆլիկտային իրավիճակ, քանի որ 
կազմակերպության աշխատակիցները շարունակաբար ներգրավված են կազմակերպության 
զարգացման գործընթացներում, և ոչ միշտ են կազմակերպության և աշխատակիցների շահերը, 
պահանջմունքները, կարիքները, նպատակները, արժեքները համընկնում: Նպատակահարմար է ունենալ 
համապատասխան հմտություններ և կարողություններ կոնֆլիկտային իրավիճակների հաղթահարման 
և/կամ կարգավորման համար, քան մշտապես խուսափել կամ բացասաբար վերաբերվել նմանատիպ 
կոնֆլիկտածին իրավիճակներին: 

Յուրաքանչյուր կոնֆլիկտ իր թե՛ դրական, թե՛ բացասական կողմերն ունի, որոնք պայմանավորված 
են տարբեր հանգամանքներով և իրավիճակներով: Կոնֆլիկտը կարող է առաջընթացի և փոփոխության 
խթան լինել: Տարակարծություններն ու մտքերի բախումը կարող են վեր հանել հիմնախնդիրները, 
քննարկման ու համագործակցության ուղիներ առաջադրել և այդպիսով նպաստել կոնֆլիկտների 
լուծմանը: Շատ հաճախ հենց բանակցությունների, քննարկումների ու մտքերի փոխանակման 
արդյունքում են բարիդրացիական հարաբերություններ ձևավորվում, ուստի, կոնֆլիկտները կարող են 
նաև նպաստել ներքին լարվածության թուլացմանը և հարաբերությունների կարգավորմանը: Այս առումով 
կոնֆլիկտը երբեմն օգտակար է. չպետք է միշտ խուսափել նրանից, այլ պետք է առաջացած կոնֆլիկտը 
կառուցողական կերպով հանգուցալուծել: Հետևաբար, կոնֆլիկտի կողմերը պետք է կարողանան 
ողջամտություն ցուցաբերել, փոխզիջման գնալ, ինչը հաճախ մեծ ջանքեր ու ճկունություն է պահանջում, 
որոնց բացակայության դեպքում կոնֆլիկտն ավելի սուր բնույթ և տևական ընթացք է ստանում: 

Կազմակերպությունում կոնֆլիկտները դարձել են առավել տեսանելի: Օրինակ՝ կոնֆլիկտները 
դրսևորվում են աշխատանքային փոխհարաբերությունների լարվածության մեծացմամբ, 
աշխատակիցների աշխատունակության և արտադրողականության նվազմամբ: Նմանատիպ 
խնդրահարույց իրավիճակների ճիշտ և ժամանակին բացահայտումը, վերլուծությունն ու գնահատումը 
կազմակերպություններին հնարավորություն կընձեռեն առկա խնդիրներին արդյունավետ 
հանգուցալուծում առաջադրելու և/կամ կանխելու հնարավոր կոնֆլիկտները: Կազմակերպություններում 
կոնֆլիկտները դրսևորվում են տարբեր ձևերով, որոնց հիմքում կարող է լինել անհատի և 
կազմակերպության հակասական շահերի բախումը: Հատկապես աշխատանքային 
հարաբերություններում և գործընթացներում կազմակերպական տարբեր մշակույթների, 
արժեհամակարգերի և ստեղծագործական մտքերի բախումը կարող է կոնֆլիկտածին լինել՝ ազդելով և՛ 
անհատական, և՛ կազմակերպական արդյունավետության ու արտադրողականության վրա: 
Այսուհանդերձ, այդ բախումը կարող է ազդակ լինել կոնֆլիկտի կողմերի համար՝ վերաիմաստավորելու 
իրենց գործունեությունն ու որդեգրած արժեքները, ինչպես նաև բարելավելու աշխատանքային 
փոխհարաբերությունները: Եվ վերջապես, կոնֆլիկտը հասարակական հարաբերությունների 
անխուսափելի իրողություններից է և սոցիալական փոփոխությունների շարժիչ ուժը:  
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 
1. Ներկայացնել կոնֆլիկտի օբյեկտը և կոնֆլիկտի առարկան՝ վերլուծելով տարաձայնությունների 

գոտին:  
2. Թվարկել կոնֆլիկտի կողմերի կամ մասնակիցների տեսակները՝ շեշտադրելով յուրաքանչյուրի 

շահերի և պահանջմունքների տարբերությունները:  
3. Ներկայացնել կոնֆլիկտների խնդիրները, նպատակներն ու սկզբնապատճառները:  
4. Նկարագրել կոնֆլիկտի զարգացման երեք հիմնական փուլերը՝ լատենտային փուլ 

(նախակոնֆլիկտային իրավիճակ), կոնֆլիկտի բաց փուլ (բացահայտ ագրեսիվ կոնֆլիկտային 
գործընթաց) և կոնֆլիկտի հանգուցալուծման (եզրափակման) փուլ: Բերել կոնֆլիկտի յուրաքանչյուր 
փուլին բնորոշ օրինակներ: 

5. Ներկայացնել կոնֆլիկտի հանգուցալուծման երկու միջոցները և կոնֆլիկտի լիակատար 
հանգուցալուծման մեթոդները: 

6. Դասակարգել կոնֆլիկտներն ըստ սուբյեկտների կամ կոնֆլիկտների կողմերի տարանջատման, ըստ 
պահանջմունքների բնույթի, ըստ կոնֆլիկտի ուղղվածության, ըստ կոնֆլիկտի ժամանակային 
բաղադրիչների:  

7. Ներկայացնել Թոմասի Թեորեմը՝ վերլուծելով կոնֆլիկտային գործողությունները և դրանց հիմնական 
տիպերը:  

8. Ներկայացնել կոնֆլիկտի օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ տարրերը՝ վերլուծելով ֆիզիկական ու 
սոցիալական միջավայրերի հատկանիշները և իրավիճակային գործոնները:  

9. Բերել կոնֆլիկտի որևէ օրինակ՝ վերլուծելով միջադեպը և կոնֆլիկտի զարգացման հնարավոր 
փուլերը՝ էսկալացիա, դէսկալացիա և կուլմինացիա, կոնֆլիկտի ավարտ: Տվյալ կոնֆլիկտի համար 
ընտրել և բացատրել կոնֆլիկտի հանգուցալուծման մեթոդներից ամենակիրառելիները՝ շեշտադրելով 
յուրաքանչյուրի բնութագրիչը:  

10. Թվարկել կոնֆլիկտի ակնհայտ, քողարկված և կառուցողական գործառույթները՝ փոխկապակցելով 
կոնֆլիկտի հանգուցալուծման հիմնական մեթոդներին: 
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ԳԼՈՒԽ V. 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  
 

 

 

Կարեն Սարգսյան 
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ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
իտելիքահենք տնտեսություններում հաճախորդները կամ շահառուները դառնում են առավել 
պահանջատեր՝ ուշադրություն դարձնելով մատուցված ծառայության կամ արտադրված 
ապրանքի հատկանիշներին՝ բազմազանություն, մատչելիություն, հասանելիություն, 
փաթեթավորում, բազմաֆունկցիոնալություն, պարզություն, որակ և այլն։ Ցանկացած 

կազմակերպություն ձգտում է լինել շուկայում առաջինը և մատուցել բարձր որակի ծառայություններ կամ 
արտադրել բարձր որակի ապրանքներ։ Նման դեպքերում անհրաժեշտություն է առաջանում 
կենտրոնանալ կազմակերպության ներքին և արտաքին բաղադրիչների արդյունավետ կառավարմանը, 
ինչպես նաև առկա կառավարման բաղադրիչների բարելավմանը։ Հետևաբար, կարիքից ելնելով՝ 
կազմակերպությունը կանգնում է փոփոխություններ կատարելու որոշման առջև և կազմակերպում այդ 
գործընթացները։  

Կազմակերպական փոփոխությունները կազմակերպության ներքին միջավայրում տեղի ունեցող 
գործընթացներ են, որոնց արդյունքում փոփոխվում են կազմակերպության կառավարաման 
գործառնական մեթոդները, տեխնոլոգիաները, կազմակերպական կառուցվածքը, ռազմավարությունը և 
այլ նմանատիպ բաղադրիչներ: Կազմակերպական փոփոխությունները հիմնականում տեղի են ունենում 
արտաքին կամ ներքին գործոնների ազդեցության ներքո։ 

Արդյունավետությունը ստացված արդյունքի և օգտագործված ռեսուրսների հարաբերակցությունն 
է։ Այդ գործընթացի բաղադրիչներից են՝ արտադրողականությունը (առաջարկված ծառայությունների 
ծավալի հարաբերակցությունը ռեսուրսների ծավալին, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ ծավալի 
ծառայությունների մատուցման համար), կատարողականությունը (որպես գործառնության 
արդյունավետության աստիճան, ինչը թույլ է տալիս կազմակերպությունների աշխատանքի 
արդյունավետության բնորոշման մեջ ներառել նաև որակական բաղադրիչ)։ 

Կառավարումը տարբեր մակարդակների սոցիալ-տնտեսական համակարգերի և մոդելների 
ստեղծումը, կառավարումը, հսկումը և առավելագույն կերպով արդյունավետ օգտագործումն է, որի 
հիմնական գործառույթներն են՝ պլանավորում, կազմակերպում, կառավարում, հիմնավորում, 
հաղորդակցում, մշակման ու որոշումների ընդունման գործընթացներ և վերահսկողություն։ 

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

 Այս ձեռնարկում հակիրճ ներկայացվում են կազմակերպական փոփոխությունների ութ հիմնական 
մոդելները/տեսությունները՝  

• Կուրթ Լևին – կազմակերպական փոփոխությունների մոդելը (1947 թ.), 
• Էլիզաբեթ Քուբլեր-Ռոս – «վշտի» 5 փուլերի մոդելը (1969 թ.), 
• Վիրջինիա Սաթիր – վարքագծային փոփոխությունների մոդելը (1972 թ.), 
• Ջոն Քոթեր – կազմակերպական փոփոխությունների տեսություն (1979 թ.), 
• Ռոբերտ Հ. Վոթերման, Թոմ Փիթերս – ՄաքՔենզիի 7S մոդելը (1980 թ.), 
• Ջեֆրի Մ. Հայաթ – «ADKAR» մոդելը (2006 թ.), 
• Ռիչարդ Ֆալեր, Քաս Սանշտայն – խթանման տեսությունը (2008 թ.),  
• Ուիլյամ Բրիջիզ – փոխակերպման մոդելը (2009 թ.): 

Կազմակերպությունների զարգացման կամ ներկազմակերպական ուսումնասիրությունների հիման 
վրա փոփոխությունների կատարման վերաբերյալ առաջին հետազոտողներից է Կուրթ Լևինը: Լևինն 
առաջարկել է կազմակերպությունների բարելավման սխեմա, որը հիմնված է գործողությունների 
հետազոտության վրա (Lewin 1947): Այդ գործողությունները, նշանակությունն ու հաջորդականությունը 
նկարագրված են Գծապատկեր 22-ում:  

 
  

Գ 
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 22. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՓՈՒԼ 

 
 
 
 
 
 

Կուրթ Լևին առաջարկեց կազմակերպական փոփոխությունների համատեքստում դիտարկել 
հետևյալ բանաձևը․ 

Վարքագիծ = Անհատ, Միջավայր 
 

որտեղ՝ վարքագիծը (B) պայմանավորված է անհատի (P) և նրա շրջակա միջավայրի (E) փոխներգործուն 
հարաբերությամբ: Այսինքն, կազմակերպական փոփոխությունների ուսումնասիրությունը ենթադրում է 
վարքագծային փոփոխություն աշխատակիցների շրջանում, որն էլ հանգեցնում է շրջապատող 
միջավայրի փոփոխությանը։ 

Կուրթ Լևինը նկարագրել է փոփոխությունների կառավարման մի պարզ մոդել, որի հիման վրա 
ձևավորվել են մնացածները: Ըստ Լևինի՝ եթե կազմակերպությունը պատրաստ է փոփոխություններ 
իրականացնել, ապա այն պետք է մեկնարկի կազմակերպական փոփոխությունների գործընթացի 
պլանավորումից: Կուրթ Լևինն առաջարկել է փոփոխության եռաստիճան տեսություն, որը սովորաբար 
հայտնի է որպես «հալեցում», «փոփոխություն», «հետսառեցում» (կամ կրկին սառեցում): Տեսությունը 
ստեղծվել է 1947 թ. և դեռևս արդիական է համարվում: Այս տեսության դրույթներից են բխում 
կազմակերպական փոփոխությունների ժամանակակից տարբեր մոդելներ: 

Այսպիսով, փոփոխությունների կառավարման մոդելի բոլոր երեք փուլերը՝ հալեցում, 
փոփոխություն, հետսառեցում մանրամասն ներկայացված են ստորև։ 

Հալեցման փուլն առանցքային է, քանի որ կազմակերպությունը նախապատրաստվում է 
փոփոխությունների գիտակցմանն ու իրականացմանը՝ իր ներունակության և փոփոխություններին 
պատրաստականության գնահատման միջոցով: Այսինքն՝ սա փոփոխություններին պատրաստվելու փուլ 
է: Այն ներառում է այն գիտակցումը, որ փոփոխությունն անհրաժեշտ է, և մեր «հարմարավետության 
գոտուց» դուրս տեղափոխվելու ժամանակն է: Առաջին փուլը փոփոխություններից առաջ 
կազմակերպության պատրաստականության բարձրացումն է (իդեալականորեն ստեղծվում է մի 
իրավիճակ, որի շրջանակներում աշխատակիցներն են ցանկանում կատարել այդ փոփոխությունները), 
երբ աշխատակիցները գիտակցում են փոփոխության անհրաժեշտությունն առանց որևէ արտաքին 
գործոնի/գործակալի ազդեցության:  

Այս փուլում պետք է գնահատել կազմակերպության պատրաստականությունը փոփոխություններին. 
պետք է «հալեցնել» ընթացիկ գործընթացները և դիտարկել՝ ինչպես են դրանք իրականացվում կամ 
դրսևորվում: Սա նշանակում է, որ պետք է վերլուծել յուրաքանչյուր գործողություն մարդկային 
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փոխազդեցության ներուժի բարելավման նպատակով՝ անկախ տվյալ գործողության խորությունից և 
պահանջվող ժամանակից: Այստեղ կարևոր նախապայման է աշխատակիցներին բացատրել, թե ինչու է 
հարկավոր այս փոփոխությունը, և այն ինչ հավելյալ արժեք կստեղծի իրենց համար: Աշխատակիցները 
պետք է գիտակցեն նաև, որ այդ փոփոխությունը պետք է դիտարկել նաև կազմակերպության 
տեսանկյունից: 

Մուտքային կամ հալեցման գործընթացի հիմքերը ապահովելու պարագայում պլանավորվում է 
փոփոխությունների գործընթացը, որի սկիզբը դրվում է կազմակերպական հատկորոշման 
աշխատանքով։ Այսինքն՝ առաջին հերթին կատարվում է կազմակերպության գործունեության 
համապարփակ հատկորոշում, որի բաղադրիչներն են՝ տվյալների հավաքագրումը, վերլուծությունը, 
ստացված արդյունքները, շահակիցների հետ քննարկումը։ Սույն գործընթացը կատարվում է 
կազմակերպության որոշում կայացնողների մի քանի մակարդակներում, մասնավորապես՝ 
հիմնադիրների, կառավարման մարմինների, ղեկավարության հետ։ Բացի այդ հատկորոշում 
իրականացվում է նաև մասնագիտական գործունեություն ծավալող աշխատակիցների հետ, ովքեր 
մասնակցում են քանակական-որակական տվյալների հավաքագրման աշխատանքներին։ Մյուս կարևոր 
օղակներից են վարչարարական կամ օժանդակ մարմինները, ինչպես նաև տեխնիկական կազմը, որոնք 
նույնպես մասնակցում են կազմակերպության գործունեության հատկորոշմանը առանձին հարցաշարերի 
միջոցով։  

Ուշադրություն դարձնելով վերոնշյալ խմբերին պարզ է դառնում, որ հատկորոշման 
աշխատանքները ծավալուն են և ընդգրկում են բազում ուղղություններ, հատկապես՝ դրանցում առկա են 
կազմակերպության բոլոր բաղադրիչները։ Տվյալների հավաքագրման աշխատանքներից հետո 
վերլուծվում են հավելյալ բոլոր այն փաստաթղթերն ու նյութերը, որոնք առկա են և գործում են 
կազմակերպությունում, օրինակ՝ ներքին իրավական ակտեր, նորմատիվ այլ փաստաթղթեր։ 
Վերլուծությունը կատարելուց հետո, ըստ Կուրթ Լևինի, հարկավոր է այն համաձայնեցնել 
աշխատակիցների հետ, քանի որ իրենք են լինելու փոփոխություն իրականացնողները 
կազմակերպությունում։ Վերջնական համաձայնություն ստանալուց հետո մշակվում է կազմակերպական 
փոփոխություններ իրականացնելու համար գործողությունների մանրամասն պլան: 

Կուրթ Լևինը առաջնորդվում էր այն սկզբունքով, որ փոփոխությունն ակնթարթային 
իրադարձություն չէ, այլ գործընթաց է: Նա այս գործընթացն անվանեց փոփոխության փուլ կամ 
«անցում» մի վիճակից մյուսին: Միևնույն ժամանակ այս փուլը հաղթահարելը ամենադժվար 
գործընթացներից է, քանի որ մարդիկ ապահովված չեն փոփոխությունների ազդեցությունից: Այս փուլում 
հարկավոր է կենտրոնանալ աշխատակիցների համար բազմաբնույթ աշխատանքների կազմակերպման 
վրա, որոնք կարող են դրսևորվել մասնագիտական զարգացման դասընթացների, քոուչինգի և 
մենթորինգի ձևաչափերով (oրինակ` եթե փոփոխությունը տեխնոլոգիական է, աշխատակիցները պետք 
է սովորեն նոր տեխնոլոգիաներից օգտվելու հմտությունները), իսկ ընթացքում առաջացող 
աշխատանքային սխալները, որոնք փոփոխության հետևանք են, պետք է ընկալվեն որպես գործընթացի 
բաղադրիչներ: Մյուս կողմից սա այն փուլն է, երբ տեղի է ունենում իրական փոփոխությունը: Այս 
գործընթացը պահանջում է շատ ժամանակ, քանի որ աշխատակիցները նոր իրադարձություններին, 
զարգացումներին և փոփոխություններին դժվարությամբ են ընտելանում: Այս փուլի համար կարևորվում 
է առաջնորդի դերը և աշխատակիցների կողմից իրեն վստահելը, որոշում կայացնողների և 
աշխատակիցների շփումը: Դա հիմնականում իրականացվում է հետադարձ կապն ապահովելու համար, 
ինչը համապատասխանաբար օժանդակում է խնդիրները հատկորոշելուն և լուծումներ առաջարկելուն: 

Երկրորդ փուլում արդեն բուն փոփոխությունների կամ տրանսֆորմացիայի վիճակն է, որտեղ 
կատարվում են հստակ գործողություններ: Առաջնայնորեն գործընթացների մասին տեղեկացվում են 
կազմակերպության բոլոր շահագրգիռ կողմերը, այնուհետև համատեղ մշակվում է գործողությունների 
պլան, որի հիման վրա հստակ ժամանակացույցով և պատասխանատուներով կազմակերպվում են 
գործողությունները: Այս փուլում հնարավոր է նախորդ փուլի հետադարձ վերլուծության իրականացում՝ 
որոշ հարցեր պարզաբանելու, տեղեկատվություն ճշգրտելու, գործողությունների պլանում 
փոփոխություններ կատարելու համար:  
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Վերջին, ելքային փուլը, որն անվանվում է սառեցման կամ հետսառեցման փուլ՝ անվանվում է 
արդյունքի տեսանելիությունը գնահատելու փուլ: Այստեղ աշխատակիցների գործողություններում պետք 
է նկատվի վարքագծի փոփոխություն: Նշվածը ստուգելու համար հավաքագրվում են տվյալներ` առաջին 
փուլի արդյունքում գործողությունների պլանի և իրականացման փուլի հետ համեմատելու նպատակով: 
Աշխատանքը կատարելուց հետո կարող է պարզ դառնալ, որ կան անհամապատասխանություններ 
նախնական պլանավորման և վերջնական փաստացի կատարման միջև։ Այդ դեպքում հարկավոր է 
փոփոխությունների նախատեսում և կատարում։ 

Երրորդ փուլում կարևոր է կայունության հաստատումը: Լևինը նշում է, որ այս փուլը նույնպես 
կարևորագույն փուլերից է, քանի որ հիմնվում է նախորդ փուլերի արդյունքների վրա, որոնք ստեղծում են 
նոր միջավայր կամ նոր մոտեցումներ: Աշխատակիցների կողմից փոփոխություններն ընդունելու 
ավարտից հետո կազմակերպությունը սկսում է նորից կայունանալ: Այդ իսկ պատճառով փուլը կոչվում է 
«սառեցման» փուլ: Աշխատակազմը և գործընթացները սկսում են կայունանալ կամ, ինչպես Լևինն է 
անվանում՝ «սառչել», և ամեն ինչ սկսում է վերադառնալ իր նորմալ և բնականոն աշխատանքային հունին: 
Այս փուլում աշխատակիցները գիտակցում են փոփոխության արդյունավետությունը, և բարձրանում է 
վստահության զգացումը:  

Կ. Լևինի փոփոխությունների կառավարման տվյալ մոդելը գործում է գործողությունների 
հետազոտության հիման վրա և թույլ է տալիս հավաքագրել արժեքավոր տեղեկություններ, օգտագործել 
տվյալ տեղեկություններն ավելի արդյունավետ կերպով փոփոխություն կատարելու համար և գնահատել, 
այնուհետև գործադրել ներդրված փոփոխությունները։ Լևինի մոդելը կարևորում է աշխատակիցներին 
փոփոխության մասին ճիշտ ներկայացնելը, որպեսզի հնարավորինս խուսափեն սթրեսային 
իրավիճակներից։ Այստեղ կարևորվում է նաև աշխատակիցների զարգացումը, սակայն միայն վերջին 
փուլում է նրանց մոտ արժևորվում փոփոխությունը։ 

Կազմակերպական փոփոխությունների վերաբերյալ մյուս տեսությունը կազմակերպությունների 
ժամանակակից փոփոխությունների կառավարման պրակտիկայում առավել կիրառելիներից է։ 

 

Է. ՔՈՒԲԼԵՐ-ՌՈՍԻ «ՎՇՏԻ» 5 ՓՈՒԼԵՐԻ ՄՈԴԵԼԸ 
Էլիզաբեթ Քուբլեր-Ռոսը 1969 թ. “Death and Dying” գրքում ներկայացնում է բուժվող հիվանդների 

մոտ փոփոխությունների վերաբերյալ ապրումները (Kübler-Ross 1969): Այնուհետև սույն մոդելը 
նկարագրում է կազմակերպական փոփոխությունների ընթացքում աշխատակիցների ապրումների 
փոխկապակցման հինգ փուլերը, որոնք ներկայացված են Գծապատկեր 23-ում։ 

 
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 23. ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՊՐՈՒՄՆԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՄԱՆ ՀԻՆԳ ՓՈՒԼԵՐԸ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Այստեղ կարևոր է նշել, որ մի փուլը կարող է կրկնվել կամ առհասարակ հերթականությունը կարող 
է տարբերվել։ 1-ին փուլում աշխատակիցները չեն ընդունում փոփոխության անհրաժեշտությունը: Այս 
փուլում հարկավոր է վերջիններիս աստիճանաբար փոխանցել տեղեկատվություն և բաց լինել 

ընդունում 

բանակցություն 

բանակցություն 

վրդովմունք 
ցնցում և մերժում 
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հաղորդակցման համար։ Վրդովմունքը տարբեր աղբյուրներ կարող է ունենալ և տարբեր կերպ կարող է 
արտահայտվել, սակայն պետք է գնահատել այն, քանի որ աշխատակիցները դուրս են գալիս իրենց 
հարմարավետության գոտուց։ Բանակցությունների փուլում աշխատակիցները կարող են համոզել 
բարձրագույն ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչներին և թիմին, որ այդ փոփոխությունների կարիքը չկա, 
կամ կարող են այլ լուծումներ առաջարկել։ Դեպրեսիայի փուլին հասնելիս արդյունավետությունը սկսում 
է նվազել: Այստեղ հարկավոր է ցանկացած փոփոխություն հետաքրքիր ձևով ներկայացնել։ Փոքրիկ 
հաղթանակները ևս կարող են փրկել ստեղծված իրավիճակը։ Երբ հասնում են փոփոխությունների 
ընդունման փուլին, աշխատակիցները սկսում են նոր նպատակներ սահմանել։ Այստեղ պետք է պահը 
չկորցնել և նշել բոլոր հաջողությունները։ 

Ինչպես այս մոդելում, այնպես էլ հաջորդում դիտարկման օբյեկտ են վարքագծային 
փոփոխությունները՝ բացասականից դեպի դրական անցումներով։ 

 

Վ. ՍԱԹԻՐԻ ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՄՈԴԵԼԸ 

Վիրջինիա Սաթիրի կողմից մշակված մոդելը հիմնականում կիրառություն ուներ ընտանիքներում 
աշխատանքի փորձի վրա։ 1990-2000 թթ. կազմակերպական փոփոխություններով զբաղվող մի շարք 
մասնագետներ այս մոդելը կիրառում էին տարբեր կազմակերպություններում (Satir 1972)։ Այն 
հաջողություն ունեցավ և դրանից հետո սկսվեց լայնածավալ կիրառվել նաև փոփոխությունների 
կառավարման ժամանակ։ Սույն մոդելն առավել կենտրոնանում է աշխատակիցների կատարողականը 
մշտադիտարկելու, քան վերջիններիս զգացմունքները բացահայտելու և գնահատելու վրա։ Դրանք 
նույնպես հինգն են, որոնք ներկայացվում են Գծապատկեր 24-ում։  
 
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 24. ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՈԴԵԼԸ 

 
Ներկայիս ստատուս քվոն (գործող իրավիճակը) այն կետն է, որտեղից սկիզբ է առնում 

փոփոխությունը, երբ բոլորը հստակ գիտակցում են, թե ինչ են անում և ուզում հասնել։ Դիմադրությունը 
սկսվում է, երբ ներկայացվում է փոփոխություն կատարելու վերջնական որոշումը։ Քաոսը, երբ ցանկացած 
փոփոխության արդյունքում նկատվում է բացասական արձագանք և դիրքորոշում աշխատակիցների 
կողմից, ինչը բնական երևույթ է։ Ինտեգրման փուլում աշխատակիցները սկսում են հարմարվել 
իրավիճակին, և նկատվում է կատարողականի բարելավում։ Նոր ստատուս քվոն վերջին փուլն է, երբ 
փոփոխությունն այլևս նորմ է դառնում։ Այստեղ արդեն կարելի է չափել դրա արդյունավետությունը։ 

Այս մոդելների վարքագծային մոտեցումներին ի լրացում հաջորդ տեսության օբյեկտներն են ներքին 
և արտաքին գործոնները կամ աշխատանքային միջավայրը։ 

 

ներկայիս 
ստատուս քվո

դիմադրում

քաոս

ինտեգրում

նոր ստատուս 
քվո
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Ջ. ՔՈԹԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

ոթերի տեսությունն առավել կենտրոնանում է հենց փոփոխության վրա։ Նա հիմքում դնում է 
ներքին մարդկային ռեսուրսը, սակայն ոչ թե բոլորի, այլ նրանց, ովքեր համակարծիք են 
բարձրագույն ղեկավարման մարմնի մոտեցումներին և առաջարկվող փոփոխություններին (Kotter  
et al. 1986)։ Այդ խումբը կազմված է կառավարման կամ ղեկավարման օղակների որոշում 

կայացնողների ներկայացուցիչներից, ովքեր կարող են լինել համախոհ կամ համակիր։ Մեթոդը 
բաղկացած է ութ քայլերից (Գծապատկեր 25)՝  

 
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 25. ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՇՂԹԱ  

 
Յուրաքանչյուր բաղադրիչ ունի իր ենթափուլերը, որոնցից յուրաքանչյուրը ներառում է 

ժամանակատար գործողություններ։ Տվյալ փուլերը հաջորդական փոխկապակցված գործողությունների 
շղթա են, որոնք հստակ նպատակ են հետապնդում։ Նախ առաջարկվում է ստեղծել անհապաղ 
փոփոխություն կատարելու միջավայր: Կազմակերպության ղեկավար կազմի կողմից թաքնված կամ 
բացահայտ կերպով տարածվում է թիրախային տեղեկատվությունը աշխատակիցների շրջանում։ Սա իր 
հերթին անհետևանք չի մնում. հայտնվում են համակիրներ, որոնք այս փուլում առաջնորդվում են 
համախմբման կանոններով։ Միասին ձևակերպելով տեսլականը՝ կազմակերպվում են հաճախակի 
հանդիպումներ գաղափարը տարածելու և թիրախային շահակիցներին ներգրավելու համար։ Այս 
ընթացքում շեշտադրվում են ներքին և արտաքին հնարավոր խոչընդոտների գնահատումը և դրանց 
վերացման գործողությունները։ Այս ամենը հիմք ընդունելով՝ արդեն իսկ հարկավոր է պահպանել 
գործունեության տվյալ մոտեցումները և ինստիտուցիոնալացնել փոփոխությունները։ 

Ներքին և արտաքին գործոններից զատ հաջորդ տեսության մեջ արդեն ուսումնասիրության օբյեկտ 
է համակարգային մոտեցումը։  

 

Ռ. ՎՈԹԵՐՄԱՆ ԵՎ Թ. ՓԻԹԵՐՍ․ՄԱՔՔԵՆԶԻԻ 7S ՄՈԴԵԼԸ 
ազմակերպության ստորև թվարկված յոթ բաղադրիչները ենթարկվում են մանրակրկիտ 
վերլուծության (Waterman et al. 1980)։ Այդ բաղադրիչների փոխազդեցության արդյունքում կարելի 
է բացահայտել այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք անհրաժեշտ են կազմակերպությանը 
համալիր և ամբողջական մոտեցում մշակելու և կիրառելու համար (Գծապատկեր 26)՝  

 
 

Ստեղծել փոփոխության 
համար բարենպաստ 

միջավայր

•ստեղծել անհապաղ գործելու միջավայրը
•ձևավորել համախոհներ և սատարողներ
•սահմանել փոփոխություն իրականացնելու տեսլականը

Տալ ներգրավելու 
հնարավորություն 

կազմակերպությանը

•կապակցել տեսլականի հետ
•պատվիրակել կամ միջնորդավորված գործելը
•ունենալ արագ արդյունքներ

Փոփոխությունների 
իրականացում և 

կայունություն

•հիմնվել փոփոխությունների վրա
•դարձնել նոր մշակույթի տարր

Ք

Կ
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 26. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՇՂԹԱ 
 

 
Ռազմավարությունը գնահատելիս ուշադրություն է դարձվում նպատակների, դրանց հասնելու 

ռազմավարությունների, մրցունակ մնալու, ինչպես նաև ռազմավարության փոփոխության զարգացման 
ներկա և հետագա իրավիճակային գործոններին։ Կառուցվածքի հատվածում հիմնական հարցերն 
ուղղված են կազմակերպության կառուցվածքի, աստիճանակարգի, ստորաբաժանումների 
գործունեության կազմակերպման և ղեկավարման, որոշումների կայացման բաղադրիչներին, ինչպես 
նաև ստորաբաժանումների միջև հաղորդակցման հաճախականությանը։ Համակարգերի հատվածն 
առնչվում է ընթացակարգերին, կանոնակարգերին և նմանատիպ այլ կանոնակարգումներին, որոնց 
մասով հարկավոր է բացահայտել՝ ինչպես են իրականացվում, թարմացվում, հետևում և գնահատվում 
դրանց արդյունքները, թե որքանով են ճշգրիտ կերպով կիրառվում, և թե ում են դրանք հասանելի։ 
Հաջորդը կազմակերպության «աբստրակտ տարածքն է»՝ արժեքները և մշակույթը։ Մշակույթը ճշգրիտ 
կիրառվելու դեպքում կարող է դառնալ հզոր գործիք կազմակերպության համար։ Եվ դրա համար 
հարկավոր է հասկանալ, թե որոնք են կազմակերպության արժեքները, մշակույթը և ինչպես դրանք 
համալրել: Կարևոր է բացահայտել նաև կազմակերպության ղեկավարման և կառավարման ոճերը, 
մասնավորապես, թե ինչպես են ֆորմալ (խմբեր) և ոչ ֆորմալ (խմբեր) ղեկավարվում ու կառավարվում, 
թե որքանով է արդյունավետ այդ ոճը, և թե արդյոք այդ ոճն առաջացնում է մրցակցություն, թե 
համագործակցություն աշխատակիցների շրջանում։ Մյուս կարևոր կետը վերաբերում է աշխատուժի 
գնահատմանը, որը ներառում է կազմակերպության աշխատակիցների բազմազանություն, իրենց 
հմտությունների ամբողջություն և/կամ հմտությունների պակաս, ինչպես նաև նոր աշխատակիցներ 
ներգրավելու անհրաժեշտություն։ Հմտությունների գնահատման գործընթացներում հաշվի են առնվում 
աշխատակիցների անհրաժեշտ համալիր հմտությունները՝ որակյալ աշխատանք կատարելու համար։ 
Վերոնշյալ 7S-երի ուսումնասիրման արդյունքում կարելի է պարզել, թե ինչ փոփոխությունների 
անհրաժեշտության կա։ Անհրաժեշտ է հասկանալ նաև, թե ինչպես են դրանք փոխազդում։ 

Հաջորդ մոդելը կենտրոնանում է բուն փոփոխությունների ընթացքում դրսևորվող երևույթների 
վրա, որի ժամանակ վարքագծային փոփոխություններին ավելանում են նաև ներքին և արտաքին 
աշխատանքային գործընթացներում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությունը: Սրա 
արդյունքում կազմակերպական վերափոխումներ են տեղի ունենում:  
  

ռազմավա-
րություն ոճ

կառուցվածքաշխատակազմ

համա-
կարգեր հմտություններ
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Ջ. ՀԱՅԱԹԻ «ADKAR» ՄՈԴԵԼԸ 
ույն մոդելը մշակվել է 1990-ականներին Ջեֆ Մ. Հայաթի կողմից՝ հիմք ընդունելով 100-ից ավել 
կազմակերպություններում անցկացված կազմակերպական փոփոխությունների գործընթացների 
ուսումնասիրությունները։ Ըստ Հայաթի (Hiatt 2006)՝ տվյալ մոդելը հիմնվում է երկու դրույթի վրա՝ 
 փոփոխությունները տևական գործընթացներ են, արդյունավետության հասնելու համար 
հարկավոր է կազմակերպության հանձնառությունը, համբերությունը և հեռատեսությունը,  
 փոփոխությունների գործընթացներում պարտադիր է յուրաքանչյուր աշխատակցի 
ներգրավվածությունն ու իրենց պատրաստակամությունը՝ ներգրավվելու տվյալ 
փոփոխություններում։  

Այսպիսով, այս մոդելի հիմքում մարդկային գործոնն է: ADKAR մոդելի համաձայն, 
կազմակերպական փոփոխությունների գործընթացը բաղկացած է հինգ հիմնական փուլից, որոնք 
ներկայացվում են Գծապատկեր 27-ում։ 

 
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 27. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈՒԼԵՐԸ 

 

 
Սույն մեթոդը ևս կենտրոնանում է անհատների վրա՝ շեշտադրելով փուլերի հաջորդականությունը 

և նպատակադրումները։ Այստեղ ուշադրություն է դարձվում նաև աշխատակիցների տեղեկացվածության 
մակարդակին, որի առկայության դեպքում նրանք լիովին ընկալում են փոփոխություններ կատարելու 
անհրաժեշտությունը։ 

«Ցանկություն» բաղադրիչն ամենաբարդ փուլն է, երբ պետք է աշխատել աշխատակիցների հետ, 
մասնավորապես ազդեցություն ունենալ զգացմունքների և գիտակցության մակարդակների վրա, 
որպեսզի վարքագծային փոփոխություններ արձանագրվեն։ Սա իրականացվում է աշխատակիցներին 
փոփոխություններում ներգրավելու նպատակով, քանի որ հակառակ դեպքում դրանք պարզապես 
անարդյունավետ կլինեն։ «Գիտելիք» հատվածում ներկայացվում են այն դրույթները, որոնք հավաստում 
են, որ աշխատակիցները գիտեն, թե ինչպես է փոփոխությունը տեղի ունենալու, և որն է իրենց դերը։ 
«Ունակություն» փուլում պետք է գնահատել աշխատակիցների կարողությունները, հասկանալ, թե 
որքանով է փոփոխություն իրականացնող թիմը ունակ կատարել իր դերը և իրականացնել 
կազմակերպական փոփոխությունները։ Ըստ Հայաթի՝ «ամրացում» կազմակերպական 
փոփոխությունների բաղադրիչը կարևորում է կատարված փոփոխությունների պահպանումը ու այդ 
վիճակը կազմակերպական մշակույթի մաս դարձնելը։ 

տեղեկացվածություն

ցանկություն

գիտելիք

ունակություն

ամրացում

Ս 
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Այս պարզագույն մոդելը հիմնված է կազմակերպությունում տեղի ունեցող այնպիսի 
փոփոխությունների վրա, որոնք գործնականում տեղի են ունեցել և հնարավոր է դարձել ուսումնասիրել։ 
Հաջորդ տեսությունը սկսում է ուշադրություն դարձնել անհրաժեշտ կազմակերպական 
փոփոխությունների վրա, որոնցում մասնակցում են նաև աշխատակիցները։ 

 

Ռ. ՖԱԼԵՐ, Ք. ՍԱՆՇՏԱՅՆ. ԽԹԱՆՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 
թանման մեթոդը (Nudge Theory) ավելի շատ կենտրոնանում է ոչ ֆորմալ խմբերի վրա և 
պարզապես ուղի է հարթում թիմակիցների համար, որպեսզի իրենք որոշեն՝ ինչ փոփոխեն և 
ինչպես (Thaler & Sunstein 2009)։ Նման մոտեցման հիմքում են թիմային կամ ոչ ֆորմալ խմբերի 
միջոցով կազմակերպական փոփոխությունները։ Այն ենթադրում է, որ սույն գործընթացում 

կարող են ներգրավվել ոչ միայն կառավարման և ղեկավարման մակարդակում գտնվող որոշում 
կայացնողները, այլև մասնագիտական գործունեություն ծավալող և պաշտոն զբաղեցնող այն 
աշխատակիցները, ովքեր կարևորում են փոփոխությունները և պատրաստ են նախաձեռնել դրանք, իսկ 
որոշ դեպքերում էլ առաջնորդել այդ փոփոխությունները։ 
Խթանման տեսության մոդելը ներկայացված է Գծապատկեր 28-ում:  
 
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 28. ԽԹԱՆՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼ 
 

 
 
Տվյալ մոդելը մեկնարկում է փոփոխությունների հստակ սահմանումից, որոնք առաջանում են 

կազմակերպության գործունեության ընթացքում։ Այնուհետև առաջարկվող փոփոխությունների 
վերաբերյալ հաշվի են առնվում թիմակիցներից կամ աշխատակիցներից ձևավորված ոչ ֆորմալ խմբերի 
կարծիքները։ Այս գործընթացը ենթադրում է անհրաժեշտ փաստերի հավաքագրում, որպեսզի հնարավոր 
լինի ապացուցել տվյալ փոփոխությունների օգտակարությունը և գտնել լավագույն տարբերակը։ Սրան 
հաջորդում է թիմի վերջնական որոշումը, այլ ոչ թե միանձնյա կամ կոլեգիալ մակարդակներում կայացված 
որոշումները։ Այս փուլում հնարավոր է, որ լինեն հարցադրումներ, հետևաբար առաջարկվում է 
հետադարձ կապ ապահովել թիմի անդամերի հետ։ Փոփոխությունների պլանավորման կամ 
իրականացման ժամանակ սույն մոդելը նպատակաուղղված է հնարավոր խոչընդոտների վերացմանը։ 
Եվ վերջում, որպես շրջափուլի փակում հարկավոր է ընդգծել և պահպանել ցանկացած առաջընթաց՝ 
աշխատակիցների կողմից վստահության պահպանման և հետագա փոփոխությունները ներդնելու 

փոփոխություն-
ների 

սահմանում

թիմակիցների 
կարծիքի ստացում

փաստերի 
հավաքագրում

փոփոխության 
ընտրությունհետադարձ կապ

խոչընդոտների 
սահմանափակում

փոքր 
հաղթանակների 

ֆիքսում

Խ 
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նպատակով։ Այս մոդելի հիմքում են աշխատակիցները և նրանց աշխատանքային հանձնառությունը, 
մասնակցությունն աշխատանքային որոշումների կայացման և նմանաբովանդակ այլ գործընթացներում, 
որոնք բարձրացնում են աշխատակիցների նվիրվածությունը տվյալ կազմակերպության առաքելությանն 
ու նպատակներին:  

 

ՈՒ. ԲՐԻՋԻԶԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄՈԴԵԼԸ 
յս մոդելի հիմքում է կազմակերպության փոխակերպման ժամանակ փոփոխությունների 
կառավարման գործընթացը (Bridges 2009)։ Ըստ Բրիջիզի՝ փոփոխություններ կարող են 
կատարվել որոշակի գործընթացներում, փաստաթղթերում և այլ կառավարման մեխանիզմներում, 
սակայն ամբողջական փոխակերպում ապահովելը դժվար և երկարատև գործընթաց է։ Այսինքն, 

եթե նախորդ տեսություններում հիմնականում կենտրոնանում են փոփոխությունների սկզբնական փուլի, 
ընթացքի և ավարտի վրա, ապա Բրիջիզի մոդելում խոսում է այդ փուլերի ավարտից հետո 
կազմակերպության փոխակերպման փուլերի մասին։ Այս մեթոդի կիրառման ընթացքում 
կազմակերպությունը առերեսվում է աշխատակիցների արձագանքների ու զգացմունքների 
դրսևորումներին։  

Ըստ Բրիջիզի՝ փոխակերպման փուլերը երեքն են, որը ներկայացվում է Գծապատկեր 29-ում։ 
 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 29. ԲՐԻՋԻԶԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐ 
 

 
Փոփոխությունների իրականացման փուլի ավարտին, երբ որ պետք է սկսվի կազմակերպության 

փոխակերպումը, որոշ աշխատակիցներ պարտված կամ մերժված են զգում։ Այս ընթացքում 
աշխատակիցների մոտ կարող են դրսևորվել վախեր, վրդովմունք արտահայտեն, ժխտեն որոշ 
փոփոխություններ, ցնցումներ ապրեն, խորը հիասթափություններ ունենան, սթրեսի ենթարկվեն և 
բացահայտվեն այլ բացասական զգացմունքներ։ Նշված փուլում նաև աշխատակիցների 
մեծամասնության մոտ երկիմաստության իրավիճակ է, ինչը կարող է ազդել կատարողականի վրա։ Ըստ 
Բրիջիզի՝ այս փուլում հարկավոր է մշտապես աշխատակիցների հետ հաղորդակցվել, բացատրել և 
ուշադիր լինել հետադարձ կապի ապահովմանը։  

Հեղինակը ներկայացնում է, որ նախորդ փուլը հաղթահարելու արդյունքում հաջորդում է «չեզոք 
վիճակը»։ Այն դրսևորվում է աշխատակիցների արդյունավետության նվազմամբ և կարող է ազդել 
ընդհանուր մոտիվացիայի վրա։ Աշխատակիցները տարակուսանքի մեջ են, որտեղ կա շփոթվածություն, 
ապակողմնորոշված վիճակ, հիասթափություն, թերահավատություն։ Այս փուլին հասնելը գնահատվում է 
որպես կամային որոշման արդյունք, որի դեպքում կարևորվում է կազմակերպության ղեկավարության 
կամ կոլեգիալ մարմնի վճռականությունը, հետևողականությունը, հեռատեսությունը և այլ հատկանիշներ։ 

փոփոխությունների 
ավարտը

չեզոք վիճակ

նոր սկիզբ

Ա 
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Այլապես վերոնշյալ կամային որոշման բացակայության դեպքում ստեղծված իրավիճակը կարող է 
կործանարար լինել ոչ միայն աշխատակիցների, այլև կազմակերպության համար։ 

Հաղթահարելով նախորդը՝ սկսվում է «Նոր սկիզբ» փուլը, երբ փոփոխությունները սկսվում են 
ընդունվել աշխատակիցների կողմից։ Այստեղ արժևորվում և կարևորվում են առաջարկվող 
փոփոխությունները, հուսադրելի են էական արդյունքները, խանդավառությունը և հուզական այլ 
վիճակներ: Այս գործընթացները մատնանշում են փոխակերպման մի նոր փուլ, որի ընթացքում 
աշխատակիցները նոր մոտեցումներ են ներմուծում և ստանձնում հանձնառություն վերափոխման 
համար։ 

 

ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
երոնշյալ տեսությունները վերլուծելու արդյունքում պարզ է դառնում, որ էական 
տարբերություններ չկան թվարկված մոդելների և դրանցում պարունակվող բաղադրիչների միջև։ 
Հիմնական տարբերությունը մոտեցումներում է, ինչպես նաև կազմակերպական 
փոփոխությունների նախնական, ընթացիկ և վերջնական կամ փոփոխություններից հետո տեղի 

ունեցող դրսևորումներում (Anderson 2013)։ Հաջորդ տարբերությունը տեսություններում կամ մոդելներում 
աշխատակցին՝ որպես սուբյեկտ և/կամ օբյեկտ դիտարկելն է, և որից կախված փոփոխվում է ընդհանուր 
մոտեցումը՝ ուղղված կազմակերպական փոփոխություններին։  

Հաճախ կազմակերպական որոշում կայացնողների մոտ առաջանում է հարց, թե որ մոդելը կամ 
տեսությունը պետք է կիրառել և որ դեպքերում։ Այս հարցին պատասխանելու համար հարկավոր է 
կազմակերպության գործունեության ամբողջական հատկորոշում իրականացել, բացահայտել, թե որ 
փուլում է գտնվում կազմակերպությունը և դրսևորումներին համապատասխան ընտրել մոդելը կամ 
տեսությունը։ 

Փոփոխությունների կառավարման խնդրի վերաբերյալ ժամանակակից գրականությունում 
առանձնանում են երկու բևեռային տարբեր հասկացություններ, որոնցից յուրաքանչյուրը սահմանում է 
փոփոխությունների համապատասխան ռազմավարություն: E և O տեսությունների հեղինակներն են 
Հարվարդի բիզնես դպրոցի պրոֆեսորներ Մայքլ Բերը և Նիթին Նոհրիան: Տեսություն E-ն կենտրոնանում 
է ֆինանսական նպատակներն առաջնահերթ դիտարկելու, ինչպես նաև ֆինանսական միջոցների 
արդյունավետ ներգրավման նպատակների վրա՝ հաշվի առնելով կազմակերպության շահակիցների 
շարունակական ճնշումը: Տեսություն O-ն կազմակերպությունը դիտարկում է զարգացող համակարգ և 
հիմնականում կենտրոնացած է կազմակերպության աշխատակիցների կորպորատիվ մշակույթի, 
նպատակների և մոտիվացիաների վրա:  

Ղեկավարները, որոնք պատկանում են E տեսությանը, սովորաբար կիրառում են կոշտ մեթոդներ՝ 
կենտրոնանալով վերևից ներքև փոփոխության իրականացման վրա և ժամանակի մեծ մասը ծախսում են 
կառույցների և համակարգերի ստեղծման վրա: O-ի տեսության հետևորդներն ավելի շատ կենտրոնացած 
են իրենց աշխատակիցների վերապատրաստման և զարգացման, կորպորատիվ մշակույթի 
փոփոխությունների և ներքևից վերև փոփոխությունների իրականացման վրա:  

Աղյուսակ 13-ը ներկայացնում է այս երկու տեսությունների բնութագրիչները: 
  

Վ 
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 13. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ Е ԵՎ О ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ 

Բնութագրիչներ Տեսություն Е Տեսություն О 

Փոփոխությունների 
նպատակները 

Եկամտի ավելացում 
(տնտեսական նպատակներ) 

Կառավարչական և կազմակերպչական 
հմտությունների զարգացում 

Առաջնորդություն Վերևից ներքև (ավտորիտար) Մասնակցող (մասնակցային) 

Փոփոխությունների 
օբյեկտը 

Կառուցվածքը և 
համակարգերը («կոշտ» 

բաղադրիչներ) 

Կազմակերպական մշակույթ («փափուկ» 
բաղադրիչներ) 

Փոփոխությունների 
մոտիվացիա Ֆինանսական խթաններ Մի քանի տարբեր խթանների 

համադրություն 

Փոփոխությունների 
պլանավորում 

Ծրագրավորված և 
պլանավորված 

փոփոխություններ 

Տարերային (ոչ պլանավորված) 
փոփոխություններ՝ հիմնված առաջացած 

հնարավորությունների վրա 

Խորհրդատուների 
մասնակցություն 

Օգտագործվում են 
խորհրդատուների կողմից 

առաջարկված պատրաստի 
տեխնոլոգիաներ և լուծումներ

Աշխատակիցների ներգրավում 
որոշումների կայացման գործում 

E տեսության թերությունը վերահսկողության կոշտ մեթոդներն են: Ըստ E տեսության՝ 
կազմակերպության և դրա աշխատակիցների միջև կնքված բոլոր ոչ պաշտոնական պայմանագրերը 
դադարեցվում են փոփոխությունների ժամանակահատվածում: Աշխատակիցները և խմբերը, որոնց 
գործողությունները չեն ներկայացնում անհրաժեշտ արժեքներ կամ այդքան էլ կարևոր չեն, խիստ խոցելի 
են: Կառավարումը փոփոխություններ է կատարում վերևից ներքև: Այս տեսության մեջ, երբ 
կազմակերպությունն ունենում է դժվարություններ, որոնք կարող են հանգեցնել փլուզման, վերևից ներքև 
ղեկավարությունը դիտարկվում է որպես փոփոխությունների կառավարման առավելագույն իրաչափ 
մոտեցում: Ըստ այս տեսության՝ միայն կազմակերպության ղեկավարը կարող է ճիշտ ռազմավարական 
որոշում կայացնել, և միայն նա կարող է փոփոխվող արտաքին միջավայրում գոյատևման համար 
անհրաժեշտ բոլոր նախաձեռնությունները մտածել և ղեկավարել: Իրականում դա միշտ չէ, որ այդպես է: 

Այս տեսության առավելությունն այն է, որ E տեսությունը ակնկալում է ստեղծել ֆինանսական 
խթաններ` կազմակերպության փոփոխությունները խթանելու համար: Կազմակերպության 
ղեկավարության և աշխատակիցների հետաքրքվածության հիմքն է մոտիվացման ճիշտ և արդյունավետ 
մեխանիզմների կիրառումը: Առանց այդ խթանների ղեկավարներն ու աշխատակիցները չեն կարողանա 
սահմանել իրենց աշխատանքի առաջնահերթությունները:  

O տեսությունը կենտրոնանում է հարաբերությունների կամ վարքագծի բնութագրիչների վրա` 
սրանք կազմակերպության «փափուկ» տարրերն են: Այս տեսության թերությունն այն է, որ կորպորատիվ 
մշակույթի վերաստեղծումը և աշխատակիցների նվիրվածությունը տեղի չեն ունենում ոչ շուտ, քան մի 
քանի տարի հետո: Թիրախային գործողությունները կարող են ստեղծել աշխատակիցների 
հարմարվողականության հիմք չորսից հինգ տարի հետո, բայց այն կազմակերպությունները, որոնք 
իսկապես փոփոխության կարիք ունեն, չեն կարող այդքան երկար սպասել արդյունքների: 

Կազմակերպությունների մեծ մասի համար առավել ընդունելի լուծումը կլինի երկու տեսությունների 
համադրություն: Առավելագույն արդյունքի հասնելու համար անհրաժեշտ է հենց կոշտ և փափուկ 
մեթոդների համադրությունը: Այնուամենայնիվ, հարկ է նշել, որ այս մեթոդները համատեղելուն ունակ են 
միայն առավել տաղանդավոր և պատրաստված առաջնորդները: Կոշտ և փափուկ մոտեցումների 
անհամապատասխան համադրությունը կարող է հանգեցնել լիակատար ձախողման, այսինքն՝ ավելի լավ 
է օգտագործել կոշտ կամ փափուկ մոտեցումները՝ հաշվի առնելով դրանցից յուրաքանչյուրի 
թերություններն ու սահմանափակումները: 
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մանատիպ կազմակերպական փոփոխությունների մոդելներ ստեղծվել են տարբեր անհատների, 
կազմակերպությունների, փորձագետների և խորհրդատուների կողմից: «Թրիգոն» զարգացման 
խորհրդատվական կազմակերպության համահիմնադիր Ֆրիդրիխ Գլազլը մի քանի 
հեղինակների հետ համատեղ առաջարկել է կազմակերպական փոփոխությունների նմանատիպ 

մի մոդել, որը կոչվում է փոփոխությունների կառավարման յոթ հիմնարար գործընթացներ: Մոդելը 
ներկայացված է Գծապատկեր 30-ում:   

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 30. ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՅՈԹ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Նախ նշվում է, որ փոփոխությունների այս յոթ գործընթացները միաժամանակ տեղի ունեցող 

գործընթացներ են (Glasl & Lievegoed 2004), բոլորը փուլերը միանգամից են մեկնարկում:  
Այդ ամենը պայմանավորված է նրանով, որ փոփոխությունները ստատիկ և հաջորդական 

գործընթացներ չեն, այլև դինամիկ ու որոշ դեպքերում նաև քվանտային դրսևորում ունեցող երևույթներ 
են։ «Թրիգոն» կազմակերպությունը հետազոտել է փոփոխությունների գործընթացը և 1000-ից ավել 
տարբեր տիպի կազմակերպությունների հետ աշխատանքի արդյունքում գտել օրինաչափություններ, և 
ստորև ներկայացնելիս պետք է շեշտադրել, որ դրանք ոչ թե փուլեր են, այլ գործընթացներ։ 

Հատկորոշումը կամ դիագնոստիկան ներկա վիճակը կամ առկա կազմակերպական բաղադրիչները 
բացահայտելու մանրակրկիտ աշխատանքն է, ինչը նկարագրվեց Կուրթ Լևինի տեսությունը 
ներկայացնելիս։ Հատկորոշման գործիքակազմն իր մեջ պարունակում է թե՛ որակական և թե՛ 
քանակական բնույթի հարցադրումներ։ Ըստ «Թրիգոն» կազմակերպության՝ հատկորոշվում են 
կազմակերպության հիմնական յոթ տարրերը, որոնք ներկայացվում են Գծապատկեր 31-ում։  
  

Ն 

Հատկորոշման 
գործընթացներ 

Տեղեկատվական 
գործընթացներ 

 

Ուսումնառության 
գործընթացներ 

Ապագայի ձևավորման 
գործընթացներ 

Իրականացման 
գործընթացներ 

Սոցիալ-հոգեբանական  
գործընթացներ 

Փոփոխությունների 
կառավարման գործընթացներ 
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Սույն գծապատկերում ներկայացված կազմակերպության յոթ տարրերը կամ երեք 
ենթահամակարգերը ենթարկվում են հատկորոշման, և դուրս է բերվում յուրաքանչյուրի մասով այն 
խնդիրները կամ անհրաժեշտ փոփոխությունները, որոնք հարկավոր են կատարել կազմակերպության 
արդյունավետությունը ապահովելու համար։ 

Նյութատեխնիկական միջոցներ են բոլոր այն աշխատանքային գործիքները, որոնք օգտագործում 
է աշխատակիցն աշխատավայրում իր գործառույթն իրականացնելու ընթացքում։ Այդ միջոցների 
օրինակներից են գրասենյակային տարածքը, աշխատասենյակը, անշարժ և շարժական գույքը, 
համակարգչային տեխնիկան, հեռախոսը, նյութատեխնիկական և այլ գույքային միջոցները։ Այստեղ 
հատկորոշման է ենթարկվում նաև ֆինանսական միջոցների կառավարումը։  

Աշխատանքային գործընթացներն այն ներքին ընթացակարգերն ու կարգավորումներն են, որոնցով 
առանջնորդվում են աշխատակիցները իրենց ամենօրյա աշխատանքները կազմակերպելու և կատարելու 
ընթացքում։ Այս ամենին անվանում են նաև բիզնես գործընթացներ, որոնք բլոկ սխեմաների և 
ալգորիթմների միջոցով նկարագրում են յուրաքանչյուր գործընթացը, դրանում առկա գործողությունները։ 
Դրանց օրինակ կարող են լինել փաստաթղթաշրջանառությունը, պատվերի ընդունման գործընթացը և 
այլն։ 

«Անհատական գործառույթ» տարրը յուրաքանչյուր աշխատակցի իրավունքներն ու 
պարտականություններն են, առաջադրանքներն ու հանձնարարությունները, որոնք սահմանվում են 
աշխատանքային պայմանագրում և կից աշխատանքային նկարագրությունում: Այս տարրի 
հատկորոշման հիմնական նպատակն է բացահայտել փաստացի կատարվող անհատական 
գործառույթների և աշխատանքային պայմանագրով ու նկարագրությունում սահմանվածի միջև 
տարբերությունը։ Սույն տարրը հատկորոշելու ընթացքում նաև ուսումնասիրության առարկա է դառնում 
մարդկային ռեսուրսների կառավարումը իր բոլոր բաղադրիչներով՝ հավաքագրում, ադապտացիա, 
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ուսումնառություն և զարգացում, կատարողականի գնահատում, խրախուսման մեխանիզմներ, 
ազատման կամ հեռացման գործընթացներ։  
 «Մարդիկ և խմբեր» բաժինը վերաբերում է ֆորմալ ու ոչ ֆորմալ խմբերին, որտեղ ֆորմալ խումբը 
կազմակերպության ներքին միավորներն են կամ ստորաբաժանումները, իսկ ոչ ֆորմալ խմբեր են 
տարբեր ֆորմալ խմբերից ձևավորված թիմերը։ Հատկորոշումն իրականացվում է՝ բացահայտելու ֆորմալ 
և ոչ ֆորմալ խմբերի թե՛ փաստացի գործառույթները և թե՛ ներքին կանոնադրությամբ սահմանված 
գործառույթները։ Ոչ ֆորմալ խմբերը բացահայտելու արդյունքում նրանց ներուժը հետագայում 
օգտագործվում է և իրենց ներգրավում են փոփոխությունների կառավարման գործընթացում։ 
 Կազմակերպական կառուցվածքը սահմանում է ներստորաբաժանումային կապերը կամ 
ուղղահայաց և հորիզոնական կառավարման փոխկապակցվածությունները, որոնք արդյունավետորեն 
պետք է աշխատեն կազմակերպության ներսում։ Հատկորոշման արդյունքում դուրս են բերվում 
միջստորաբաժանումային խնդիրները, և առաջարկվում են լուծումներ։ Այստեղ հարկավոր է նաև 
ուշադրություն դարձնել կազմակերպական կառուցվածքի տեսակներին (գծային, գծային-շտաբային, 
գործառութային, ֆունկցիոնալ-շտաբային, մատրիցային, ծրագրային և այլն) ու համապատասխանաբար 
առաջարկել առավել համապատասխանող տարբերակ։ 
 Ռազմավարությունն այն հիմնական քաղաքականությունն է ու ռազմավարական ուղղությունները, 
որոնցով առաջնորդվում է կազմակերպությունը։ Հատկորոշման արդյունքում դուրս են բերվում այն 
հիմնական ուղղությունները, որոնցով կազմակերպությունը պետք է ապահովի իր զարգացումը:  
 «Ինքնություն» հատվածում հատկորոշվում է մարքեթինգային և վաճառքի այն բաժինը, որտեղ 
ուղղակի կապն է ներկայացվում արտաքին միջավայրի հետ։ Հատկորոշման արդյունքում դուրս են 
բերվում այն խնդիրները, որոնք բնորոշում են արտաքին սպառողներին։ 

Շարունակելով փոփոխությունների յոթ հիմնական գործընթացները՝ ներկայացվում են մյուս վեց 
գործընթացները, որոնք առաջարկվում են «Թրիգոն» խորհրդատվական կազմակերպության կողմից։ 

Ապագայի պատկերը կազմակերպության զարգացման հեռահար պատկերացումն է, որտեղ 
կազմակերպության կոլեգիալ մարմինը իր տեսլականով, առաքելությամբ և նպատակներով կիսվում է 
աշխատակիցների հետ կամ մասնակից է դարձնում իրենց այդ աշխատանքներում: 

Մյուս գործընթացը սոցիալ-հոգեբանական դրսևորումներն են, որի ընթացքում բացահայտվում են 
միջանձնային, ներանձնային, ինչպես նաև կազմակերպական տարբեր խմբերի միջև առկա խորքային 
խնդիրներն ու կոնֆլիկտները: Բացի այդ այս գործընթացում աշխատակիցներից շատերի մոտ 
դրսևորվում են վախեր, սթրեսային վիճակներ, անորոշություն, մերժում, հիասթափություն, որոնք 
հարկավոր են բացահայտել ու կանխել կամ նվազեցնել։ Սրա նպատակն է բացառել բոլոր այն հնարավոր 
խոչընդոտները, որոնք կարող են խանգարել կազմակերպության փոփոխություններին:  

Տեղեկատվական գործընթացը ենթադրում է աշխատակիցներին ժամանակին, հասանելի ու 
մատչելի եղանակներով տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն փոփոխությունների բոլոր փուլերի 
վերաբերյալ և իրազեկել ցանկացած որոշման մասին։ Այս գործընթացով կազմակերպությունը 
աշխատակիցների շրջանում նվազեցնում է ռիսկն ասեկոսեների, բամբասանքների և այլ արատավոր 
երևույթների դրսևորումների կանխման նպատակով։  

Իրականացման գործընթացը ենթադրում է պլանավորված գործողությունների հիման վրա հստակ 
գործողությունների իրականացում, զուգահեռ գնահատում և ընթացիկ բարելավում: Այսինքն՝ հարկավոր 
է փոքր հաղթանակներով գնալ մեծ փոփոխությունների: 

Փոփոխությունների կառավարման գործընթացի էությունը նրանում է, որ ցանկացած 
կազմակերպական փոփոխություն կարիք ունի կառավարման, և դրա համար հարկավոր է ունենալ 
մարդկանց խումբ, ով էլ կառավարելու է այդ ամենը։ Այս խմբին անվանում են փոփոխությունների 
կառավարման ժամանակավոր խումբ, որն իր առջև հստակ դնում է նպատակ, մշակում պլան և կյանքի 
կոչում այն։ Այսինքն՝ այս խումբն ապահովում է կազմակերպության ներկա վիճակից մեկ այլ վիճակի 
անցումը կամ փոխակերպումը։ 

Կազմակերպական փոփոխությունները բնորոշ են բոլոր տիպի կազմակերպություններին՝ անկախ 
կազմակերպության գործունեության ոլորտից, ծավալից, կազմակերպաիրավական ձևից։ 
Ժամանակակից աշխարհում անխուսափելի է առանց կազմակերպական փոփոխությունների ապահովել 
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կազմակերպության բնականոն զարգացումը։ Հնարավոր է գեներացնել շահույթ, ունենալ աճ, սակայն 
շուկայական մրցակցային պայմաններում, ոչ մենաշնորհային տնտեսական միջավայրերում, արտաքին 
աշխարհի հետ կապ ունենալու պարագայում, ինչպես նաև տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաների 
արագ զարգացման տենդենցների դեպքում հնարավոր չէ խուսափել կազմակերպական 
փոփոխություններից։ 

Փոփոխությունների կառավարման տեսությունների և մոդելների թվարկումը թույլ է տալիս 
եզրակացնել, որ ինստիտուցիոնալ կազմակերպական փոփոխությունները հանգեցնում են 
աշխատակիցների ամբողջական վարքագծային փոփոխությունների կամ կազմակերպական նոր 
մշակույթի ձևավորմանը։ Այս ամենի արդյունքում հավասարապես փոփոխության են ենթարկվում նաև 
մարդկանց մոտիվացիաները, մասնավորապես՝ նյութականից դեպի ոչ նյութական արժեքների 
վերափոխում կամ որոշակի մոտիվների վրա կենտրոնացում։ 

Փոփոխությունների ամբողջականությունը բաղկացած է երեք հիմնական փուլերից՝ 
 նախապատրաստական փուլ, որի ընթացքում հասունանում է փոփոխություններ 

իրականացնելու գործընթացը, և որի ժամանակ կարևոր նշանակություն ունի 
կազմակերպության կոլեգիալ մարմնի հանձնառությունն ու երկարաժամկետ 
մտածողությունը,  

 փոփոխություններ սկսելու գործընթաց, որն առաջնորդվում է հատկորոշման և 
փոփոխությունների կառավարման գործընթացներով, 

 կազմակերպության և/կամ կազմակերպության գործունեության հատույթի փոխակերպում 
(տրանսֆորմացիա)՝ նախնական վիճակից լրիվ անցում դեպի վերջնական վիճակի՝ 
վերջնականացնելով կազմակերպական փոփոխությունների գործընթացը։  

Այսպիսով, կազմակերպական փոփոխությունը՝ 
 գործընթաց է, որի ժամանակ կազմակերպությունը փոխում է իր աշխատանքային 

մեթոդները կամ նպատակները, օրինակ` նոր իրավիճակների կամ շուկաների զարգացման 
նպատակով,  

 գործընթաց է, որի ժամանակ կազմակերպությունը փոփոխում է իր կառուցվածքը, 
ռազմավարությունները, գործառնական մեթոդները, տեխնոլոգիաները, կազմակերպական 
մշակույթը՝ կազմակերպության փոփոխությունների վրա ազդելու և այդ փոփոխությունները 
իրականացնելու նպատակով, 

 տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ կազմակերպությունը կատարում է անցում իր ներկայիս 
վիճակից դեպի որոշ ցանկալի ապագա վիճակի: Կազմակերպական փոփոխությունների 
կառավարումը կազմակերպություններում փոփոխությունների պլանավորման և 
իրականացման գործընթացն է, այնպես, որ նվազագույնի հասցվի աշխատակիցների 
դիմադրությունն ու կազմակերպության ծախսերը՝ միաժամանակ առավելագույնի հասցնելով 
փոփոխության ջանքերի արդյունավետությունը: 

 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 
1. Ներկայացնել փոփոխությունների կառավարման հիմնական տեսությունները, բացատրել 

«փոփոխություններ» և «կառավարում» հասկացությունների էությունը:  
2. Վերլուծել փոփոխությունների կառավարման հիմնական տեսությունները՝ շեշտադրելով 

տարբերություններն ու ընդհանրությունները:  
3. Նկարագրել փոփոխությունների կառավարման Կուրտ Լևինի տեսությունը՝ ներկայացնելով 

հիմնական սկզբունքները:  
4. Վերլուծել Կուրտ Լևինի եռափուլ մոդելը՝ կիրառելով որևէ մրցունակ կազմակերպության օրինակի 

վրա:  
5. Թվարկել և նկարագրել կազմակերպության յոթ հիմնական տարրերը (Բեռնարդ Լիվեհուդ և 

Ֆրիդրիխ Գլազլ, «Թրիգոն» զարգացման խորհրդատվական կազմակերպություն):  
6. Բացատրել կազմակերպության յոթ հիմնական տարրերը՝ ներկայացնելով յուրաքանչյուրի էությունը և 

բերել օրինակներ:  
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7. Վերլուծել կազմակերպության յոթ հիմնական տարրերի փոխկապակցվածությունը՝ կիրառելով որևէ 
մրցունակ կազմակերպության օրինակի վրա:  

8. Թվարկել և նկարագրել կազմակերպության փոփոխությունների յոթ հիմնական գործընթացները 
(Բեռնարդ Լիվեհուդ և Ֆրիդրիխ Գլազլ, «Թրիգոն» զարգացման խորհրդատվական 
կազմակերպություն):  

9. Բացատրել կազմակերպության փոփոխությունների յոթ հիմնական գործընթացների 
փոխկապակցվածությունը՝ ներկայացնելով յուրաքանչյուրի էությունը և բերել օրինակներ:  

10. Վերլուծել կազմակերպության յոթ հիմնական գործընթացները՝ կիրառելով որևէ կազմակերպության 
օրինակի վրա: 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 
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ԳԼՈՒԽ VI. ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  
 

 

 

Ռոբերտ Խաչատրյան 

Սամվել Հովհաննիսյան 
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ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
 
Ժամանակի կառավարումը միջգիտակարգային ոլորտ է, որի հիմնական գործառույթներն են 

ժամանակի պլանավորումը և այդ ռեսուրսի իրաչափ օգտագործումը: Ժամանակի արդյունավետ 
կառավարումը կարող է նպաստել կազմակերպության և աշխատակցի գործունեության 
արդյունավետության ու արտադրողականության բարձրացմանը։ Ժամանակի կառավարումն 
ուսումնասիրում է ժամանակի արդյունավետ օգտագործման ուղիները՝ ժամանակի պլանավորումը, 
կարգավորումը, կազմակերպումն ու վերահսկումը: Ժամանակի կառավարման հիմնախնդիրների 
շրջանակը համապարփակ է, որն ուսումնասիրվում է տնտեսագիտության և հոգեբանության 
տիրույթներում: Այս գիտակարգերի շրջանակներում ստեղծվել են ժամանակի մասին գիտելիքներ, որոնք 
պետք է հաշվի առնել ժամանակի կառավարումն առավել արդյունավետ դարձնելու համար։  

Ժամանակի կառավարման հիմնախնդիրները սերտորեն փոխկապակցված են ժամանակի 
ընկալումների և պատկերացումների հետ։ Հասարակությունում և սոցիալական հարաբերություններում 
ժամանակի ընկալման օրինաչափությունները շարունակաբար փոփոխվում են: Այդ փոփոխությունները 
պայմանավորված են այնպիսի գործոններով, ինչպիսիք են գլոբալ տեղեկատվական տարածքի 
ձևավորումն ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներգործությունը մարդու կենսագործունեության 
բոլոր ոլորտների վրա։  

Կառավարման գիտակարգի շրջանակում ժամանակը երևույթների, իրադարձությունների և 
գործողությունների տևողությունն է, որը չափվում է տարբեր հաշվարկման միավորներով: Ժամանակի 
հարաբերական օբյեկտիվությունն արտահայտվում է անցյալ, ներկա և ապագա ժամանակների 
համընդհանուր ընկալմամբ և հաշվարկվում է ժամանակի չափման հստակ միավորներով (վայրկյան, 
րոպե, ժամ, շաբաթ, ամիս, տարի, դար, հազարամյակ):  
 Ժամանակի զգայական սուբյեկտիվ ընկալումն առավելագույնս նվազեցնելու և հետևապես 
իրականաթյունն օբյեկտիվ ընկալելու, ինչպես նաև իրականության փոփոխականությունը կառավարելի 
դարձնելու նպատակով ղեկավարներն ու կառավարիչները պետք է կարողանան արդյունավետ 
կառավարել ժամանակը:  

Ժամանակի կառավարումն անձնական ժամանակի արդյունավետ տնօրինման կարողությունն է: 
Կառավարման գիտակարգում ժամանակի կառավարումը ենթադրում է նախատեսված 
ժամանակահատվածում ըստ առաջնահերթությունների իրականացվող գործողություննների 
արդյունավետ պլանավորում, կազմակերպում, իրականացում, ստուգում և/կամ գնահատում: Ժամանակի 
կառավարումն առանցքային նշանակություն ունի աշխատանքային գործունեության արդյունավետ 
կազմակերպման և իրականացման համար: Այն վերաբերում է ինչպես սեփական, այնպես էլ 
աշխատակիցների ժամանակի արդյունավետ բաշխմանը՝ նպատակաուղղված գործունեության ցանկալի 
արդյունքների ձեռքբերմանը: Ժամանակի կառավարման արդյունավետությունը պայմանավորված է այդ 
արդյունքների ձեռքբերման համար սահմանված ժամանակահատվածի կամ ընթացքի կառավարման 
մեթոդներով ու ձևերով և հիմնված է առավել քիչ ժամանակահատվածում առավել մեծ արդյունքի 
ձեռքբերման սկզբունքի վրա:  

ժամանակը չափազանց կարևոր ռեսուրս է, որի պլանավորված և իրաչափ օգտագործումը շատ 
կարևոր է ինչպես առանձին անհատների, այնպես էլ ամբողջ կազմակերպության համար: Ժամանակի 
կառավարումը ցանկացած կազմակերպության կառավարման և ռազմավարական պլանավորման 
բաղկացուցիչ մասն է: Ժամանակի կառավարումը հմտություն է, որն անհրաժեշտ է աշխատանքների 
ճիշտ պլանավորման, դրանց առաջնահերթությունների սահմանման, իրականացման և գնահատման 
համար: Ժամանակի կառավարման մասին հստակ պատկերացում կազմելու համար անհրաժեշտ է 
սահմանել դրա հիմնադրույթները և հիմնաբաղադրիչները:  

Ժամանակը նկարագրող բնութագրիչների վերաբերյալ համընդհանուր մոտեցումները սակավ են: 
Այնուամենայնիվ, կարելի է ընդհանրացված ներկայացնել ժամանակը բնութագրող հետևյալ 
հատկանիշները՝ տևողություն, հաջորդականություն, կրկնություն, հաճախականություն, որոշակի 
օբյեկտներին փոխկապակցվածություն: 
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ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 
 

ամանակը եզակի և անփոխարինելի ռեսուրս է: Համեմատելով այլ ռեսուրսների հետ՝ այն չի 
վերարտադրվում կամ վերականգնվում: Ըստ Դրուքերի՝ ժամանակի առաջարկը ոչ առաձգական 
է, այսինքն՝ որքան աճում է դրա պահանջարկը, առաջարկը չի ավելանում: Անդրադառնալով 
«ժամանակ» հասկացությանը՝ հարկ է նշել, որ բացակայում է վերջինիս համընդհանուր 

սահմանումը՝ պայմանավորված տարբեր ոլորտներում այս երևույթի տարաբովանդակ 
մեկնաբանություններով և դասակարգումներով: Ամփոփելով առկա դասակարգումները՝ կարելի է 
առանձնացնել ժամանակի առնվազն չորս տեսակ, որը պայմանավորված է այս երևույթի ոլորտային 
ուսումնասիրություններով: Ժամանակի հիմնական չորս տեսակներն են՝ 

 ֆիզիկական, 
 կենսաբանական, 
 հասարակական/սոցիալական,  
 հոգեբանական: 

 
Աղյուսակ 14-ում ներկայացված են ժամանակի՝ վերոնշյալ տեսակների օրինակները: 

 
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 14. ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

Ժամանակի տեսակներ Օրինակներ 

Ֆիզիկական 
նոր աստղերի ձևավորման ժամանակաշրջան, միջուկային 
գործընթացներ, տարվա եղանակների հերթագայում, երկնային 
մարմինների տեղաշարժեր և այլն 

Կենսաբանական 

առանձին կենսաբանական տեսակների առաջացման, 
զարգացման, ոչնչացման ժամանակաշրջան, մարդկանց 
կենսառիթմերի փոփոխության ժամանակաշրջան, բջջի կյանքի 
շրջափուլ, մարդու օրական միջին ռիթմի փոփոխություն և այլն 

Հասարակական 

հասարակական փոփոխությունների (օրինակ՝ բարեփոխումներ, 
հեղափոխություններ) ժամանակաշրջան, տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ժամանակաշրջան, հասարակական 
կոնֆլիկտների ժամանակաշրջան և այլն 

Հոգեբանական 

հոգեբանական գործընթացների հոսքի և մարդու հոգեվիճակի 
ժամանակաշրջան, անձի անհատականության (բնավորության) 
ձևավորման ժամանակաշրջան, անձի կյանքի ճգնաժամի 
ժամանակաշրջան և այլն 

 
Հարկ է նշել, որ ժամանակի կառավարման տեսական հիմնադրույթների ձևավորման և 

զարգացման գործընթացներում առավել կիրառելի են այն գիտելիքները, որոնք վերաբերում են 
հասարակական և հոգեբանական ժամանակին: 

Պայմանականորեն կարելի է առանձնացնել հասարակական/սոցիալական ժամանակի երկու 
տեսակ՝ սուբյեկտիվ ժամանակ և օբյեկտիվ ժամանակ: Օբյեկտիվ ժամանակը սոցիալական ցանկացած 
գործընթացի, սոցիալական ինստիտուտների, մշակույթի, տեղեկատվական օբյեկտների, սոցիալական 
պրակտիկայի և այլնի գոյության իրական ժամանակային չափումն է: Սուբյեկտիվ ժամանակը գիտական 
կամ գործնական այնպիսի իրադարձությունների և երևույթների ժամանակային չափումն է, որոնք, մի 
կողմից արտացոլում են սոցիալական ժամանակի ինչ-որ իրողություն, մյուս կողմից՝ մարդկային 
ժամանակի ձևավորման միջոց են (այդ սոցիալական իրողությունների շրջանակներում կամ նույնիսկ 
դրանից դուրս) (Աղյուսակ 15): 

 

Ժ 
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 15. ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ 

Սուբյեկտիվ 
հասարակական/սոցիալական 

ժամանակի տեսակներ 
Օրինակ 

1. գեղարվեստական 
 

 գեղարվեստական ստեղծագործություններում կամ 
ժամանակակից գիտաֆանտաստիկ գրականությունում 
ժամանակի մեկնաբանման այլ մոտեցումներ 

2. գիտական 
(իմացաբանական) 

 տարածության և ժամանակի կապը Ա. Էյնշտեյնի 
հարաբերականության տեսությունում 

3. հոգեբանահասարակական 

 հոգեբանական ժամանակի գաղափարը, երբ 
ժամանակի ընկալումը ներառում է տարբեր սուբյեկտիվ 
գործոններ, ինչպիսիք են ժամանակային 
ինտերվալների և ժամանակի ընթացքի մասին 
տարբերվող զգացողություններ, 

 հասարակական բարձր նշանակություն ունեցող 
իրադարձությունների կամ տոների սուբյեկտիվ 
ընկալումը տվյալ հասարակության անդամների կողմից 
(Ամանոր, Սուրբ Ծնունդ, եկեղեցական տոներ) 

 
Օբյեկտիվ ժամանակն անդեմ է. իր մեջ չի ներառում անհատին՝ որպես ակտիվ սուբյեկտ, որն 

ընկալում է ժամանակը, հասկանում և կառավարում է այն: Իսկ սուբյեկտիվ ժամանակը ենթադրում է 
մարդու ակտիվ ներգրավվածություն սոցիալական գործընթացների կամ օբյեկտների ժամանակի 
կառավարման մեջ: Ակնհայտ է, որ հնարավոր չէ հստակ առանձնացնել միայն օբյեկտիվ կամ միայն 
սուբյեկտիվ ժամանակը: Ցանկացած երևույթ, իրադարձություն կամ գործընթաց վերլուծելիս միշտ պետք 
է հաշվի առնել սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ ժամանակի բարդ հարաբերակցությունը:  

Անդրադառնալով օբյեկտիվ հասարակական/սոցիալական ժամանակ երևույթին՝ վերջինիս օրինակ 
են մակրոտնտեսական պարբերաշրջանները կամ ցիկլերը: Նախորդող տարիների տվյալների հիման 
վրա կատարվող վերլուծությունների արդյունքում հնարավոր է կանխատեսել տնտեսական զարգացման 
միտումները, որոնք, սակայն գործնականում անհնար է կառավարել: Գործնականում միկրոտնտեսական 
այնպիսի ցիկլերը, որի օրինակներից է կազմակերպության կյանքի շրջափուլը, ընդհակառակը, 
հիմնականում կարելի է վերագրել սուբյեկտիվ հասարակական/սոցիալական ժամանակի 
գործընթացներին (Աղյուսակ 16): 

 
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 16. ՕԲՅԵԿՏԻՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ/ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ 

Օբյեկտիվ 
հասարակական/սոցիալական 

ժամանակի տեսակներ 

Օրինակներ 

1. տնտեսական  մակրո- և միկրոտնտեսական ցիկլեր 

2. քաղաքական 

 քաղաքական գաղափարների, շարժումների, 
կուսակցությունների ձևավորման և զարգացման 
ժամանակ 

 քաղաքական ուժի իշխանության, իշխանության 
ճգնաժամի և անկման ժամանակ 

3. պատմական և 
ժամանակագրական 

 պետությունների, կազմավորումների գոյատևման 
ժամանակ (դարաշրջան, ժամանակաշրջան) 

4. տեղեկատվական  տեղեկատվության և նոր տեխնոլոգիաների ստեղծման, 
դրանց կուտակման, տարածման և օգտագործման 
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ժամանակաշրջան, որի օրինակներ են 20-րդ դարում 
«տեղեկատվական պայթյունը» և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների հեղափոխության ժամանակշրջանը 

5. հասարակական 
ինստիտուտներ 

 հասարակական ինստիտուտների (օրինակ՝ կրոն, 
կրթություն) և մի շարք կազմակերպությունների 
գոյատևման ժամանակաշրջան 

 
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «ժամանակի կառավարում» հասկացության, ինչպես նաև 

ժամանակի կառավարման տեսության ձևավորումը կարող է նաև ներառվել տնտեսագիտություն 
գիտակարգում՝ անհրաժեշտ է մանրամասն անդրադառնալ տնտեսական ժամանակի տեսակներին: 
Բազմաթիվ տնտեսական գործընթացներ ցիկլային բնույթ ունեն, չնայած իրականում ցիկլերը կարող են 
լինել ինչպես ամբողջական, այնպես էլ մասնակի և բաց: Կարելի է առանձնացնել մակրո- և 
միկրոտնտեսական ցիկլեր:  

Մակրոտնտեսական ցիկլեր (գոյություն ունեն համաշխարհային տնտեսության մակարդակում, 
առանձին երկրների տնտեսությունների, միջպետական տնտեսական համակարգերի, անդրազգային 
կորպորացիաների և այլ մակարդակներում): Տնտեսական ցիկլերը գործարար ակտիվության միմյանց 
հաջորդող փուլերն են, որոնք կրկնվում են մի քանի տարվա ընթացքում: Տնտեսական ցիկլը՝ տնտեսական 
գործունեության ընդհանուր մակարդակի տատանումներն են, որոնք չափվում են այնպիսի 
փոփոխություններով, ինչպիսիք են գործազրկության մակարդակը և իրական ՀՆԱ-ի փոփոխությունները 
(Գոռթնի 1999, Макконнелл, Брю 1993): 

Միկրոտնտեսական ցիկլերը (գոյություն ունեն կազմակերպությունների՝ որպես ամբողջության և 
դրա ենթահամակարգերի մակարդակով)՝ 

 կազմակերպության կյանքի շրջափուլը, 
 յուրաքանչյուր բիզնես-միավորի կյանքի շրջափուլը,  
 ապրանքի և/կամ ծառայության կյանքի շրջափուլը, 
 մրցակցային առավելության ստեղծման և կորստի շրջափուլը,  
 գործառնական շրջափուլեր (արտադրական, ֆինանսական, լոգիստիկ և այլ բիզնես 

գործառնություններ),  
 կազմակերպության ստորաբաժանումների և առանձին աշխատակիցների աշխատանքային 

ժամերը (աշխատանքային ժամանակացույց, աշխատանքային օրվա ռեժիմ), 
 աշխատակցի պաշտոնուղու շրջափուլերը: 

  
«Ժամանակի կառավարում» հասկացության զարգացումը 

Ժամանակի կառավարման փորձերի մասին առաջին գրավոր հիշատակումը պատկանում է Լ. Ա. 
Սենեկային (Кови 2005: 92): Սենեկան խորհուրդ էր տալիս վարել ժամանակի գրավոր արձանագրություն, 
ժամանակը բաժանել արդյունավետ, ոչ արդյունավետ, անգործության մատնած մասնաբաժինների, 
գնահատել սեփական կյանքն ապրած ժամանակահատվածի ամբողջության մեջ: 

Ժամանակի կառավարման կարևորության մասին իր նամակներում անդրադարձել է նաև իտալացի 
գրող, գիտնական և հումանիստ Լ. Ալբերտին՝ մասնավորապես նշելով, որ առավոտը նա սկսում է իր 
ամենօրյա աշխատանքի պլանը կազմելով և յուրաքանչյուր գործին հստակ ժամանակ բաշխելով: Սա 
ժամանակի կառավարման կարևոր սկզբունքներից մեկի հիմքն է, որը ենթադրում է գործողությունների 
պլանավորում և դրանց համար պահանջվող ժամանակի բաշխում: Մյուս սկզբունքն այդ 
գործողություններն ըստ առաջնահերթությունների սահմանելն է (Захаренко 2004: 12): Ալբերտիի 
համոզմամբ՝ նրանք, ովքեր գիտեն՝ ինչպես ճիշտ և նպատակային օգտագործել ժամանակը, ցանկացած 
պարագայում կկարողանան ղեկավարել իրավիճակն ու հաջողության հասնել (Друкер 2002: 5): 

Ժամանակի արդյունավետ կառավարումը, որը սկսվեց Մեծ Բրիտանիայում 18-րդ դարում, իսկ 
հետո տարածվեց ամբողջ աշխարհում, հնարավոր դարձավ միայն արդյունաբերական հեղափոխության 
ժամանակ: Մինչ այդ մարդիկ զբաղվում էին գյուղատնտեսությամբ, արհեստներով և այլն: Ժամանակի 
կառավարման մեթոդները պայմանավորված էին բնական երևույթներով, այդ պատճառով ոչ միշտ էր 
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հաջողվում աշխատանքը պլանավորել. դրանց արդյունավետությունը կախված էր օրվա տևողությունից, 
տեղումներից և եղանակային այլ դրսևորումներից, մակընթացություններից և այլն (Зайверт 1995: 4):  

Ժամանակի կառավարման ժամանակակից մոտեցումների հիմք են հանդիսացել ամերիկացի 
գիտնական Ֆ. Թեյլորի (1856-1915 թթ.) մշակած ժամանակի կառավարման մեթոդները: Նա առաջարկեց 
ժամանակի կառավարման գիտական մոտեցումը: Ըստ Թեյլորի՝ աշխատանքի դանդաղ ռիթմը առանց 
նրա արագացման շարժառիթի, անարդյունավետ է: Նա առաջարկում էր ներկայացնել պարտադիր 
նպատակներ և աշխատակազմի պարգևատրում այդ նպատակների կատարման համար: Նշյալ 
մեթոդները բարելավեցին ժամանակի պլանավորումն ու կառավարումը և տվեցին շոշափելի արդյունքներ 
(Архангельский 2003: 214): 

Իտալացի տնտեսագետ Վ. Պարետոն 1906 թ.-ին հայտնաբերեց, որ մարդկանց 20%-ին է 
պատկանում ազգային հարստության 80%-ը: Ըստ Պարետոյի՝ 

 կազմակերպության հաճախորդների 20%-ը ապահովում է շահույթի 80%-ը, 
 կազմակերպական սխալների 20%-ի պատճառը աշխատակիցների 80%-ն է: 

Եվ դա նաև վերաբերում է ժամանակին՝ 
 քննարկումների ժամանակի 20%-ի ընթացքում կայացվում է որոշումների 80%-ը, 
 աշխատանքային նյութերի 20%-ի մշակումն ապահովում է 80% անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն (Forsyth 2011: 19): 
Այսպես, ժամանակի կառավարման հիմքում Պարետոյի «80:20» հայտնի սկզբունքն է: Ըստ 

Պարետոյի՝ 20:80 հարաբերակցությունը գործում է բոլոր ոլորտներում, որտեղ անհատը ներդնում է իր 
ջանքերը՝ պարտականությունները կատարելու համար: Ներդրված ջանքերի 20%-ը կապահովեն 
աշխատանքի 80%-ի արդյունավետությունը: Պարետոյի սկզբունքի համաձայն՝ առաջնայնորեն չպետք է 
զբաղվել ամենահեշտ գործերով, քանի որ դրանք քիչ ժամանակ են պահանջում: Պետք է զբաղվել 
առաջնահերթ և առավել բարդ խնդիրներով, որոնք ժամանակի 80% են պահանջում (Вересов 2001: 93): 
Սակայն ըստ Փիթեր Դրուկերի՝ այս կանոնը հիմնվում է 90:10 հարաբերակցության վրա. հաճախ 
կատարված աշխատանքի 10%-ը ապահովում է աշխատանքի արդյունավետության 90%-ը (Brian 2014: 
41): 

Ժամանակի կառավարում եզրույթն առաջին անգամ կիրառվել է 20-րդ դարի 70-ական թթ.: 
Դանիացի գործարար Կ. Մելլերը 1975 թ.-ին հիմնադրում է «Միջազգային ժամանակի կառավարում» 
կազմակերպությունը և ստեղծում է ժամանակի կառավարման նոթատետրը, որը դառնում է ժամանակի 
կառավարման գործիքների նախատիպը (Вронский 2007: 38): Հենց Մելլերն է, ով կազմակերպել էր 
վերապատրաստումը, որը միտված էր սովորեցնելու նոթատետրի հետ աշխատանքի մեթոդներին, որոնք 
կարող են նպաստել ժամանակի արդյունավետ կառավարմանը (Бачинин, Сандулов 2002: 253):  

 

ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

ամանակի կառավարման նպատակն է բացահայտել ժամանակի կառավարման՝ գիտականորեն 
հիմնավորված տեխնոլոգիաները։ Ժամանակի կառավարումը կառավարման նոր մոտեցում է, որը 
նաև կոչված է ուսումնասիրելու ժամանակի արդյունավետ օգտագործման ուղիները` ժամանակի 
ծախսման պլանավորումը, կարգավորումը, կազմակերպումն ու վերահսկումը: Ժամանակի 

կառավարումը հմտությունների համախումբ է, որն անհրաժեշտ է աշխատանքների ճիշտ պլանավորման 
և դրանց առաջնահերթությունների որոշման համար: Թվում է՝ անհնար է կառավարել մի երևույթ, որն 
անկախ է, բացարձակ և անվերահսկելի: Ժամանակի կառավարումը ժամանակի ռեսուրսների 
արդյունավետ բաշխման տեխնոլոգիա է, որը ներկայացնում է տեխնիկայի ու մեթոդների ամբողջություն 
և նպատակաուղղված է կրճատելու ժամանակային ծախսերը ցանկացած աշխատանքի իրականացման 
համար` առանց որակական փոփոխության: Ժամանակի կառավարման օբյեկտն է անհատը` ղեկավար, 
աշխատակից և նրանց անձնային ու մասնագիտական որակները, որոնք ազդում են աշխատանքի 
կատարման ընթացքում ծախսված ժամանակի վրա: Ժամանակի կառավարման հիմնական 
նպատակներն են սահմանել անհատի խնդիրների առաջնահերթությունները ու ապահովել ժամանակին 
դրանց պատշաճ կատարումը (Травин, Дятлов 2012: 206):  

Ժ 
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Ենթադրվում է, որ սեփական ժամանակի պլանավորումն ու կառավարումը յուրաքանչյուրի 
անհատական խնդիրներից է համարվում: Սակայն, կազմակերպության յուրաքանչյուր աշխատակցի 
նպատակների, դրանց հասնելու ժամկետների սահմանումն ու աշխատանքային ծանրաբեռնվածության 
ճշգրիտ բաշխումը ոչ միայն անհատական հաջողությունների, այլև կազմակերպության արդյունավետ 
գործունեության գրավականներից են: Ժամանակի կառավարումը համեմատաբար նոր ուղղություն է 
կառավարման ոլորտում, որը հնարավորություն է տալիս կազմակերպությունը դարձնել մրցունակ` 
միաժամանակ աշխատակիցների համար ստեղծելով բարենպաստ աշխատանքային պայմաններ, որոնք 
բարձրացնում են նրանց մոտիվացիան և ապահովում կատարողականի արդյունավետության ակնկալվող 
մակարդակը: 

Ժամանակի կառավարման հիմնական նպատակը ժամանակի արդյունավետ օգտագործումն է: Եվ 
հարկ է նշել, որ ժամանակն անհատի և/կամ կազմակերպության ամենակարևոր ռազմավարական 
ռեսուրսներից է, որն անհրաժեշտ է հաջողության հասնելու և կայուն զարգացման համար: Ժամանակը՝ 
որպես ռազմավարական ռեսուրս նույնքան կարևոր է, որքան գումարը, տեղեկատվությունը, 
տեխնոլոգիան և աշխատակազմը: Հետևապես, ժամանակի դերի թերագնահատումը կարող է անհատի 
և/կամ կազմակերպության գործունեության ընթացքում դժվարություններ և խոչընդոտներ ստեղծել: 

Գոյություն ունեն մրցունակ ռազմավարություններ, որոնք թույլ են տալիս բարձրացնել ժամանակի 
կառավարման անհատական և կազմակերպական արդյունավետությունը: Մշակելով համապատասխան 
ռազմավարություն՝ կարելի է ժամանակը «արագացնել, «դանդաղեցնել, «կուտակել», և 
«կանոնակարգել»: Բնականաբար, ժամանակը արագացնել կամ դանդաղեցնել փաստացի անհնար է, 
սակայն որոշակի գործողությունների կատարման ժամանակը կրճատել և նախատեսված ժամկետից շուտ 
հասնել միջանկյալ նպատակների միանգամայն հնարավոր է: Աղյուսակ 17-ում ներկայացված 
ռազմավարությունները կարող են նպաստել ժամանակի արդյունավետ կառավարմանը: 

 
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 17. ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

Ժամանակի 
կառավարման 

ռազմավարություններ
Գործողություններ 

1. Ժամանակի 
«արագացման» 
ռազմավարություն 

 գործողությունների կատարման արագացում 
 պահանջվող ժամանակի արդյունավետ կանխատեսում 
 արդյունավետ որոշումների կայացում 
 հաղորդակցությունների արդյունավետ համակարգի ձևավորում
 յուրաքանչյուր աշխատակցի կատարողականի 

արդյունավետության բարձրացում 
 մրցակիցներին գերազանցելուն ուղղված գործողությունների 

իրականացում 
2. Ժամանակի 
«դանդաղեցման» 
ռազմավարություն 

 տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, տեխնոլոգիական 
սարքավորումների, նյութատեխնիկական ու այլ միջոցների 
օգտագործման (շահագործման) ժամկետների երկարաձգում 

 հմուտ աշխատակիցների պահպանմանն ու զարգացմանն 
ուղղված կադրային քաղաքականության մշակում և կիրառում 

 խնայողությունների իրականացում և ռազմավարական 
պաշարի ապահովում 

3. Ժամանակի 
«կուտակման» 
ռազմավարություն 

 գործունեության բոլոր փուլերում առաջնահերթությունների 
սահմանում 

 աշխատակիցների ժամանակի կառավարման հմտությունների 
ձևավորում և զարգացում 

 կազմակերպության աշխատանքային ժամաքանակի 
վերակազմավորում և վերաբաշխում 
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4. Ժամանակի 
«կանոնակարգման» 
ռազմավարություն 

 ժամանակի արդյունավետ պլանավորում 
 հետադարձ կապի և վերահսկողության արդյունավետ 

համակարգի ներդրում 
 ժամանակի կառավարման և աշխատակիցների մոտիվացիայի 

համակարգային կապի ստեղծում 
 

Ժամանակի «արագացման» ռազմավարություն: Ժամանակի «արագացման» ամենապարզ ձևը 
ենթադրում է աշխատանքային գործողությունների և գործունեության սկզբունքների փոփոխություն ու 
մեխանիզմների օպտիմալացում, որն անխուսափելիորեն հանգեցնում է աշխատանքային 
գործողությունների համար նախատեսված ժամանակի կրճատման: Սա ենթադրում է, որ 
աշխատանքային գործողությունները պետք է դառնան ավելի պարզ, դրանց կատարման ժամանակը` 
ավելի կարճ: 

Ժամանակի «արագացման» եղանակ է նաև արդյունավետ կանխատեսումը, որը թույլ է տալիս 
նախապես պատրաստվել ակնկալվող փոփոխություններին և իրադարձություններին, արձագանքել 
դրանց ճիշտ ժամանակին և առհասարակ պլանավորված և թիրախային գործել: Հաջորդ եղանակը 
արդյունավետ որոշումների կայացումն է՝ պլանավորելով կազմակերպության գործունեության 
զարգացումը կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ժամանակահատվածներով: 
Հետևապես արագ և/կամ ենթագիտակցական (ինտուիտիվ) որոշումները կարող են խոչընդոտել 
ժամանակի արդյունավետ կառավարմանը, հետևաբար պետք է օգտագործել այնպիսի սկբունքներ, 
մեթոդներ, մեխանիզմներ, տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ են տալիս զգալիորեն բարձրացնել ընդունվող 
որոշումների արդյունավետությունը: Ժամանակի «արագացման» ձևերից է նաև հաղորդակցության 
արդյունավետ համակարգի ձևավորումը, որը ենթադրում է անհրաժեշտ տեղեկատվության փոխանցում՝ 
առանց վերջինիս որակական փոփոխության:  

Յուրաքանչյուր աշխատակցի կատարողականի արդյունավետության բարձրացումը 
պայմանավորված է մասնագիտական շարունակական զարգացմամբ: Հաշվի առնելով մրցակցային 
առավելություն ձեռք բերելու գործընթացում կազմակերպության մարդկային ռեսուրսների դերը՝ 
աշխատակազմի շարունակական մասնագիտական զարգացումը կազմակերպության ռազմավարության 
առաջնահերթ ուղղություններից պետք է լինի: 

Ժամանակի «դանդաղեցման» ռազմավարություն: Այս ռազմավարությունը ենթադրում է 
կազմակերպության ռեսուրսների երկարատև և անխափան գործառության ապահովում: Ժամանակի 
«դանդաղեցման» մեթոդներից կարող է լինել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, տեխնոլոգիական 
սարքավորումների, նյութատեխնիկական ու այլ միջոցների օգտագործման (շահագործման) ժամկետների 
երկարաձգումը, մինչդեռ պետք է խելամիտ ժամկետներում դրանք օգտագործել տեխնիկական 
խնդիրներից և տույժերից խուսափելու համար: Հաջորդ մեթոդը հմուտ և փորձառու աշխատակիցների 
պահպանմանն ու զարգացմանն ուղղված կադրային քաղաքականության մշակումն է և իրականացումը, 
որը ենթադրում է նպատակաուղղված աշխատանք՝ կազմակերպությանն անհրաժեշտ մարդկային 
ռեսուրսների ապահովման և պահպանման երկարաժամկետ հեռանկարների համար: Ժամանակի 
«դանդաղեցման» մեթոդ է նաև խնայողությունների իրականացումն ու ռազմավարական պաշարի 
ապահովումը, որոնցից են տարբեր մասնագիտություն ունեցող աշխատակիցների պահպանումը, այնպես 
էլ նյութական ռեսուրսների պաշարները, որոնք կարող են անհրաժեշտության դեպքում կիրառվել: 

Ժամանակի «կուտակման» ռազմավարություն: Ժամանակի կառավարման այս 
ռազմավարությունը ենթադրում է աշխատանքային ժամաքանակի բաշխման վերանայում, 
անհրաժեշտության դեպքում՝ որոշակի գործողություններից հրաժարում և ժամանակի վերագնահատում: 
Այս ռազմավարության համաձայն՝ մշտապես կարելի է հատկացնել հավելյալ ժամանակ՝ հրաժարվելով 
որոշակի գործողություններից կամ պարզապես կրճատելով դրանց տևողությունը և ազատ ժամանակն 
օգտագործելով առաջնահերթ խնդիրների լուծման համար: Ժամանակի կուտակման լավագույն 
միջոցներից է գործողությունների առաջնահերթությունների սահմանումը: 

Առաջնահերթությունների սահմանման համար կարելի է կիրառել «Դ. Էյզենհաուերի մատրիցան», 
որտեղ բոլոր իրադարձությունները հարկավոր է գնահատել «հրատապություն» և «կարևորություն» 
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չափանիշներով և որպես առաջնահերթություն ընտրել հրատապ և միաժամանակ կարևոր 
իրադարձությունները: «Դ. Էյզենհաուերի մատրիցան» բավականին արդյունավետ գործիք է, սակայն 
մարդկային կենսագործունեության ընթացքում առաջացող խնդիրների «հրատապությունը» և 
«կարևորությունը» կարող են լինել աննկատ. «հրատապություն» և «կարևորություն» չափանիշները որոշ 
դեպքերում կարող են բացակայել, իսկ որոշ դեպքերում դրանց սահմանումը կարող է բարդ լինել: Բացի 
այդ, միևնույն իրադարձության կարևորությունը կազմակերպության և անհատական մակարդակներում 
կարող են զգալիորեն տարբերվել, իսկ իրադարձության հրատապությունը միշտ փոխկապակցված է մի 
շարք գործոնների հետ, որոնցից են աշխատանքի արագությունը, աշխատակցի հմտությունները, 
մոտիվացիան և այլն: 

Այսպիսով, առաջնահերթությունների սահմանման ռազմավարությունը խիստ անհատական բնույթ 
է կրում, քանի որ անհատը հաճախ ենթագիտակցական (ինտուիտիվ) կերպով է դրանք սահմանում: 
Ուստի հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ առաջնահերթությունների ընտրության գործընթացը 
ստեղծագործական բնույթ է կրում՝ հարկ է մշակել առաջնահերթությունների ընտրության անհատական 
չափանիշներ և մեթոդներ: Ժամանակի «կուտակման» մեթոդներից են նաև աշխատակիցների 
ժամանակի կառավարման հմտությունների ձևավորումն ու զարգացումը, ինչպես նաև 
կազմակերպության աշխատանքային ժամաքանակի վերահաշվարկումը և ծանրաբեռնվածության 
վերաբաշխումը: 

Ժամանակի «կանոնակարգման» ռազմավարություն: Այս ռազմավարությունը ենթադրում է 
գործողությունների իրականացման ժամանակի կամ ժամկետների հստակեցում: Հետևապես, այս 
պարագայում անհրաժեշտ է ժամանակային չափորոշիչների սահմանումը, կիրառումն ու դրանց 
պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն՝ բացահայտելու յուրաքանչյուր աշխատանքի համար 
պահանջվող ժամաքանակը: Ուստի ժամանակի «կանոնակարգման» համար հարկավոր է իրականացնել 
արդյունավետ պլանավորում, հետադարձ կապի և վերահսկողության արդյունավետ համակարգի 
ներդրում, ժամանակի կառավարման և աշխատակիցների մոտիվացիայի համակարգային 
փոխազդեցության ստեղծում: Ամփոփելով՝ կարելի է փաստել, որ ժամանակի կանոնակարգման համար 
կարևոր է կազմակերպական այնպիսի մշակույթի ձևավորումն ու զարգացումը, որը ժամանակի 
ճշգրտությունը դիտարկում է որպես կազմակերպության կարևորագույն արժեք և ռեսուրս: 

ժամանակը կարևոր ռազմավարական ռեսուրս է, իսկ ռեսուրսը նշանակում է որևէ ենթադրյալ 
հնարավորություն, հետևապես, ժամանակի կառավարման վերոնշյալ ռազմավարությունները 
ուղղորդիչներ են ժամանակը ճիշտ և արդյունավետ օգտագործելու համար: Եվ որպեսզի ենթադրյալ այդ 
հնարավորությունը գործնականում կիրառվի կարելի է օգտագործել «ժամանակի կառավարման օրենքը», 
որը ներկայացված է հետևյալ բանաձևի տեսքով` 
 
 
 
 
որտեղ՝ 
աշխատանքի ժամանակը անհատի կամ կազմակերպության կենսագործունեության ցանկացած 
երևույթի, գործընթացի կամ իրադարձության տևողությունն է, որը պայմանավորված է հետևյալ 
գործոններով՝ 

 աշխատանքի նպատակ, որը պետք է լինի հստակ սահմանված և իրատեսական, 
 աշխատելաոճ, որն ունի երկու բաղադրիչ որևէ գործունեության կառուցվածք և կազմ` ներառյալ 

դրա արտաքին և ներքին բաղադրիչները, ռեսուրսները, հատուկ տեխնոլոգիաներն ու դրանց 
կառավարումը, 

 էներգիա, որը ծախսվում է գործունեության իրականացման նպատակով, ընդ որում էներգիան 
օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ բնույթի միջոցների ցանկացած գործադրումներն են, որոնք թույլ են տալիս 
արդյունավետ կերպով իրականացնել աշխատանքը. 

 խոչընդոտները՝ ներքին կամ արտաքին գործոնները, որոնք բարդացնում կամ անհնարին են 
դարձնում աշխատանքի կամ նպատակի իրականացումը: 

աշխատանքի ժամանակը = նպատակ * (աշխատելաոճ + էներգիա) - խոչընդոտներ 
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 Այսպիսով, կարելի է ժամանակը կառավարել («արագացնել», «դանդաղեցնել», «կուտակել», 
«կանոնակարգել») ներկայացված բանաձևի չորս բաղադրիչներից մեկի (աշխատանքի նպատակի, 
աշխատելաոճ, էներգիայի, խոչընդոտների) փոփոխությունների միջոցով: Վերոնշյալ բանաձևում 
առանցքային նշանակություն ունի նպատակը, քանի որ եթե չկա գիտակցված նպատակադրում՝ որևէ 
գործընթացի կատարման ժամանակը կանոնակարգելու, ապա մյուս գործոնների փոփոխությունները և 
բարելավումը արդյունավետության բարձր մակարդակ չեն կարող ապահովել: Խոչընդոտների 
վերհանումը հնարավորություն է տալիս խնայել ժամանակը և խուսափել ժամանակի ավելորդ 
վատնումից, իսկ միջոցներն ու էներգիան ապահովում են աշխատանքի արդյունավետ իրականացումը: 

Ժամանակի կառավարման վերաբերյալ ուսումնասիրությունները փաստում են, որ ժամանակի 
կառավարման ձախողումները («ժամանակի գողեր», «ժամանակը սպանողներ», «ժամանակը 
խժռողներ») անխուսափելի են: Ըստ Լ. Զայվերտի (Зайверт 1995)՝ «ժամանակի գողերն» են՝  

 ոչ հստակ սահմանված նպատակներ, 
 գործողությունների առաջնահերթությունների բացակայություն, 
 համաժամանակյա մի քանի գործողություն կատարելու փորձ, 
 ընթացիկ խնդիրների և դրանց լուծման վերաբերյալ ոչ լիարժեք պատկերացում, 
 բարդ օրվա ոչ արդյունավետ պլանավորում, 
 ֆինանսական խնդիրներ, 
 հաճախակի և ոչ նպատակային հեռախոսազանգեր,  
 նախապես պայմանավորվածություն չունեցող այցելուներ,  
 չափից շատ ընթերցանություն, 
 փաստաթղթաշրջանառության ոչ արդյունավետ համակարգ, 
 մոտիվացիայի պակաս և ծուլություն, 
 կարևոր տեղեկատվության (հասցեներ, հեռախոսահամարներ և այլն) կորուստ և փնտրտուք, 
 պարտականությունների և աշխատանքի բաշխման թերացումներ, 
 «ոչ» ասելու անկարողություն, 
 ոչ ամբողջական և/կամ ուշացած տեղեկություն, 
 ինքնակառավարման ոչ բավարար մակարդակ, 
 գործն ավարտին հասցնելու անկարողություն, 
 շեղում (աղմուկ, պատահական հեռախոսազանգեր և այլն), 
 բարդ և երկարատև ժողովներ և հանդիպումներ, 
 ժողովներին, զեկույցներին և կարևոր այլ միջոցառումներին ոչ պատշաճ պատրաստվածություն, 
 հաղորդակցության անարդյունավետություն կամ ոչ հստակ հետադարձ կապ, 
 տարածված թեմաներով շատախոսություն և ավելորդ հաղորդակցություն, 
 չափից շատ գործնական գրառումներ, 
 աշխատանքը հաջորդ օրվան թողնելու սովորություն, 
 իրադարձությունների և գործողությունների մասին հավելյալ մանրամասներ իմանալու 

ցանկություն, 
 երկարատև սպասումներ, 
 շտապողականություն, անհամբերություն, կաշկանդվածություն, 
 պատվիրակելու անկարողություն կամ դժվարություն, 
 հանձնարարված գործերի ոչ բավարար վերահսկողություն: 

Հարկ է նշել, որ «ժամանակի գողերի»՝ վերոնշյալ ցանկում ներկայացված տարբերակները միայն 
օրինակներ են, մինչդեռ յուրաքանչյուր անհատ և/կամ կազմակերպության ղեկավար կարող են վերլուծել 
և բացահայտել իրենց կազմակերպական մշակույթին և աշխատակիցներին բնորոշ ժամանակային 
խոչընդոտները: Յուրաքանչյուր կազմակերպության գործունեություն առանձնահատուկ է: Օրինակ, որոշ 
կազմակերպություններում կարող է դրսևորվել չափից դուրս գաղտնապահությունը, երբ 
արհեստականորեն ստեղծվում են բազմաթիվ տեղեկատվական խոչընդոտներ: Որոշ 
կազմակերպություններում աշխատակիցները ծանրաբեռնված են աշխատանքով, որը վերջնականապես 
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հանգեցնում է աշխատանքի ցածր արդյունավետության: Նույնիսկ միևնույն կազմակերպությունում 
աշխատող երկու աշխատակիցների համար «ժամանակի գողերը» կարող են տարբեր լինել: 

Ժամանակի կառավարման ամենամեծ խոչընդոտներից է ոչ կարևոր և ոչ առաջնահերթ 
խնդիրներին ժամանակի մեծ մասը հատկացնելը: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 
աշխատանքային օրվա սկզբում անհատը հիմնականում փորձում է զբաղվել իրեն ծանոթ, քիչ 
բարդություններ ունեցող առաջադրանքներով և փոքր խնդիրներով՝ հիմնականում թողնելով ավելի բարդ 
և ժամանակատար խնդիրների լուծումը օրվա երկրորդ կեսին:  

Ժամանակի խոչընդոտները կարող են լինել ներքին, որոնք պայմանավորված են աշխատակցի 
հոգեբանական խնդիրներով, և արտաքին, որոնք պայմանավորված են կազմակերպության ոչ 
արդյունավետ կառավարմամբ և գործունեությամբ: Աղյուսակ 18-ում ներկայացված են ժամանակի ներքին 
և արտաքին խոչընդոտները՝ «ժամանակի գողերը»: 
 
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 18. ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ՝ «ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԳՈՂԵՐԸ» 

Ներքին խոչընդոտներ Արտաքին խոչընդոտներ 
 ոչ իրատեսական նպատակներ 
 նպատակների առաջնահերթությունների 

բացակայություն կամ ոչ թիրախային 
սահմանում 

 նպատակներին հասնելու միջոցների և 
ռեսուրսների վերաբերյալ ոչ բավարար 
տեղեկատվություն/իրազեկվածություն 

 նպատակների հասնելուն ուղղված 
գործողությունների 
առաջնահերթությունների բացակայություն 

 նպատակների նկատմամբ 
անտարբերություն 

 կազմակերպության առաքելության և 
նպատակների մասին ոչ բավարար 
տեղեկատվություն 

 աշխատանքային հանձնարարությունների և 
կարգադրությունների բացակայություն կամ ոչ 
հստակություն 

 կազմակերպության մարդկային ռեսուրսների ոչ 
արդյունավետ կառավարում 

 ղեկավարների հակասական որոշումների 
ընդունում 

 կազմակերպության և աշխատակիցների 
նպատակների անհապատասխանություն 

 աշխատակիցների գիտելիքների, 
կարողությունների, հմտությունների և 
փորձի պակաս 

 չափից շատ ձգտումներ 
 աշխատակիցներից խուսափում  
 աշխատակիցներից աջակցության 

ակնկալում 
 աշխատանքային հստակ պլանի 

բացակայություն 
 աշխատանքի անհավասարաչափ բաշխում 

 ռեսուրսների, միջոցների և գործիքների 
բացակայություն 

 աշխատանքային պարտականությունների ոչ 
հստակ բաշխում 

 ներկազմակերպական վերապատրաստումների 
պայմանների բացակայություն 

 որակի ոչ պատշաճ վերահսկողություն 
 ոչ արդյունավետ հաղորդակցում 

 ֆիզիկական հոգնածություն 
 հիվանդություն 
 հանգստի պակաս 
 մոտիվացիայի բացակայություն կամ ցածր 

մակարդակ 
 կամքի ուժի բացակայություն 
 ինքնակառավարման ցածր մակարդակ 

 կազմակերպության մոտիվացիոն գործոնների 
շարքում ժամանակի գործոնի կարևորության 
անտեսում 

 կազմակերպական մշակույթում ժամանակի դերի 
թերագնահատում 

 պատվիրակման համակարգի բացակայություն 
 ոչ համախմբված աշխատակազմ 
 փոխադարձ օգնության բացակայություն 

 
Աղյուսակ 18-ը հնարավորություն է տալիս առավել մանրամասն պատկերացում կազմել ժամանակի 

խոչընդոտների բնույթի և պատճառների մասին: Այնուամենայնիվ, չնայած ժամանակի ներքին և 
արտաքին խոչընդոտների տարանջատմանը՝ դրանք փոխկապակցված են, օրինակ աշխատակիցը 
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դանդաղ կաշխատի, եթե հստակ չգիտի՝ ինչ պետք է անի (նպատակի և հանձնառության 
բացակայություն): Մեկ այլ օրինակ՝աշխատակիցների գիտելիքների, կարողությունների և 
հմտությունների ոչ բավարար մակարդակը կարելի է պայմանավորել ներկազմակերպական 
վերապատրաստումների և համապատասխան ուսուցման պայմանների բացակայությամբ: 

Ժամանակի ոչ արդյունավետ կառավարումը կարող է առաջացնել աշխատանքային ժամանակային 
ոչ բավարար ռեսուրսներ կամ պակասուրդ (դեֆիցիտ), որը պայմանավորված է աշխատակիցների 
գործունեության անկանոնությամբ կամ ղեկավարների ոչ արդյունավետ կառավարմամբ և 
գործառույթների ոչ պատշաճ կատարմամբ: Այս դրույթները կարող են բացասականորեն ազդել 
աշխատանքների ժամկետների, վերջնարդյունքի որակի, գործընթացների արդյունավետության, 
աշխատակիցների արտադրողականության և կազմակերպության վարկանիշի վրա: 

Աշխատանքային ժամանակն արդյունավետ օգտագործելու համար առաջին հերթին պետք է 
իմանալ՝ ինչի վրա է այն ծախսվում և ինչու այն չի բավականացնում: Ժամանակի պակասուրդի կամ 
բացակայության պատճառները հետևյալն են՝ 

 մշտական շտապողականություն, որի դեպքում աշխատակիցները չեն կարողանում կենտրոնանալ 
այն խնդրի վրա, որը կատարում են տվյալ պահին: Մշտական շտապողականության դեպքում 
խնդիրների նորարարական լուծումներ գտնելը գրեթե բացառվում է, քանի որ հիմնականում 
կիրառվում են խնդիրների լուծման ընդունված մոտեցումները, 

 գործողությունների առաջնահերթությունների բացակայություն, որի արդյունքում չի 
բավականացնում ժամանակը՝ առանցքային հարցերի լուծման համար, 

 ընթացիկ գործերի մեծ հոսք, որը բավականին ժամանակ է պահանջում, 
 «ժամանակի գողեր», որոնցից են հեռախոսազանգերը, անսպասելի այցելուները և այլն, 
 դյուրագրգռվածություն, որը ժամանակը ոչ արդյունավետ պլանավորելու արդյունք է, ինչպես նաև 

երբեմն պայմանավորված է անհատի անձնային որակներով, 
 ոչ հմուտ աշխատանքային խումբ, որը ցածր արտադրողականության և ժամանակի պակասուրդի 

պատճառ կարող է դառնալ:  
Վերոնշյալ գործոնները, ներառյալ նաև աշխատակիցների բացասական սովորություններն ու 

առավել հաճախակի կրկնվող սխալները պետք է մշտապես վերլուծել և միջոցառումներ ձեռնարկել դրանց 
ուղղման համար (Зайверт 1995: 63): Յուրաքանչյուր կազմակերպության արդյունավետության 
բարձրացման համար կարևոր է, որ աշխատակիցները կարողանան պլանավորել և կազմակերպել իրենց 
ժամանակը, կատարել աշխատանքը՝ օգտագործելով ավելի քիչ ժամանակ, քան միջին 
աշխատակիցները: Ուստի, կազմակերպությունների ղեկավարների համար առաջնահերթ է դառնում 
ժամանակի կառավարման հիմնադրույթները (Калинин 2006: 20-21):   
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ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 
 
Ժամանակի կառավարման համակարգը ներառում է սկզբունքների, մեթոդների և գործիքների 

ամբողջություն, որը հնարավորություն է տալիս՝ 
 բոլոր առաջադրանքները կատարել ժամանակին,  
 բացահայտել ժամանակի պաշարները՝ նոր առաջադրանքների կատարման համար, 
 առավել արդյունավետ դարձնել սեփական աշխատանքային գործունեությունը, 
 վերլուծել գործողություններն ու միջոցներ ձեռնարկել դրանց օպտիմալացման համար, 
 արդյունավետ պլանավորել ժամանակը, որի շնորհիվ ճիշտ ժամանակին կիրականացվեն 

գործողություններն ըստ առաջնահերթությունների (Цыпкин 2011: 47): 
Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ գիտելիքահենք տնտեսությունը ենթադրում է բոլոր 

ռեսուրսների, այդ թվում նաև ժամանակի իրաչափ (ռացիոնալ) օգտագործում: Գոյություն ունեն 
համակարգեր, մեթոդներ, ծրագրեր, որոնք օգնում են օպտիմալացնել ժամանակը: Ստորև ներկայացված 
են ժամանակի կառավարման առավել հաճախ կիրառվող մեթոդները: 

Պոմոդորոն (Pomodoro) ժամանակի կառավարման առավել տարածված մեթոդներից է, որի 
հեղինակը Ֆրանչեսկո Չիրելլոն է: ժամանակի կառավարման այս մեթոդի էությունը աշխատանքի և 
հանգստի շրջափուլերի հաջորդականության համակցությունն է: Օրինակ` 30 րոպե անընդհատ 
աշխատելուց հետո կարելի է հանգստանալ 5 րոպե, այնուհետև շարունակել աշխատանքը: Օգտակար 
ծրագրերն են` Timewise, Focus booster: 

Ալպեր (Alper) մեթոդը բարդ է, բայց շատ արդյունավետ: Մեթոդի նպատակն է ճիշտ 
պլանավորումը, որը հնարավոր է հետևյալ քայլերի միջոցով՝ 

 խնդիրների ցանկի կազմում, 
 ժամանակի գնահատում, որն անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր խնդրի կատարման համար, 
 ազատ ժամանակի պլանավորում, 
 գործերի առաջնահերթությունների սահմանում,  
 խնդիրների կատարման գնահատում և գործընթացի վերահսկողություն: 

Էյզենհաուերի մատրիցա: Մեթոդը, որի հեղինակը ամերիկացի գեներալ Դվայթ Էյզենհաուերն է, 
թույլ է տալիս միաժամանակ դասակարգել գործերը և ըստ հրատապության և ըստ կարևորության: Ըստ 
Դ. Էյզենհաուերի՝ «Հրատապ գործերը, որպես կանոն ամենակարևորները չեն, իսկ կարևորները՝ 
ամենահրատապները չեն» (Азарова 2007: 17): Էյզենհաուերի մատրիցան բաղկացած է չորս դաշտից: 
Առաջին դաշտը նախատեսված է կարևոր և հրատապ գործերի համար, երկրորդը՝ կարևոր և ոչ հրատապ 
գործերի, երրորդը՝ հրատապ և ոչ կարևոր, չորրորդը՝ ոչ կարևոր և ոչ հրատապ գործերի համար: Այն, 
ինչը հրատապ է ոչ միշտ է կարևոր, իսկ այն ինչը կարևոր է ոչ միշտ է հրատապ: Այդ իսկ պատճառով 
առաջին հերթին պետք է տարբերակել «կարևորը» «հրատապից», իսկ վերջինս հնարավոր է իտալացի 
տնտեսագետ Պարետոյի սկզբունքի կիրառման միջոցով: 

Պարետոյի սկզբունք: Իտալացի տնտեսագետ Վիլֆրեդո Պարետոն իր հետազոտություններում 
բացահայտեց վիճակագրորեն նշանակալի փոխկախվածություն մարդկանց աշխատանքի և նրանց 
եկամուտների միջև: Ըստ նրա՝ տարբեր երկրներում սեփականության 80%-ը պատկանում է բնակչության 
20%-ին: Տարբեր ոլորտներում բազմաթիվ ուսումնասիրությունների արդյունքում սահմանվել է հետևյալը՝ 
հաճախորդների 20%-ը տալիս են եկամուտի (շահույթի) 80%, իսկ հաճախորդների 80%-ը՝ եկամուտի 
(շահույթի) 20%-ը: 

Այդ իսկ պատճառով Պարետոյի սկզբունքը, երբեմն անվանում են 80:20 կամ 8:2 սկզբունք: 
Պարետոյի սկզբունքի համաձայն, որևէ գործի մեջ ներդրված ջանքերի 20%-ը ապահովում է վերջնական 
արդյունքի 80%-ը, իսկ մնացած 20% արդյունքը պայմանավորված է կատարված աշխատանքի 80%-ով: 
Պարետոյի սկզբունքի համաձայն՝ պետք է առաջնահերթ խնդիրներով զբաղվել աշխատանքային օրվա 
սկզբում, հետո անցում կատարել երկրորդական, ոչ կարևոր խնդիրների լուծմանը, քանի որ դրանք քիչ 
ժամանակ են պահանջում: 
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ԱԲԳ վերլուծություն: Այս վերլուծության համաձայն՝ պետք է խնդիրները դասակարգել երեք 
խմբում: Դասակարգման ընթացքում պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ խնդիրների 
հարաբերական կարևորությունը չի համընկնում դրանց հարաբերական քանակի հետ: 

Կարևորագույն խնդիրները (Ա խումբ) կազմում են ընդհանուր խնդիրների մոտավորապես 15%-ը, 
սակայն դրանց կարևորությունը կազմում է 65%: Նվազ կարևոր խնդիրների քանակը (Բ խումբ) կազմում 
է ընդհանուր խնդիրների 20%-ը և ունի նույնքան կարևորություն, իսկ ոչ առաջնահերթ կարևորության 
խնդիրները (Գ խումբ) կազմում են ընդհանուր խնդիրների 15%-ը: 

ԱԲԳ վերլուծությանը տիրապետել նշանակում է՝ 
 սովորել դասակարգել խնդիրները, 
 որոշել դրանց լուծման հերթականությունը, 
 տրամադրել անհրաժեշտ ժամանակ դրանց լուծման համար: 

Ենթադրաբար, առաջնահերթորեն պետք է դասակարգել խնդիրները, հետագայում անհրաժեշտ է 
որոշել այն ժամանակը, որը պետք է հատկացնել դրանց լուծման համար: Այս գործընթացի 
կազմակերպման համար աշխատանքային պլանում հարկավոր է առանձնացնել՝ 

 65% նախօրոք պլանավորած ժամանակ` Ա խմբի խնդիրների լուծման համար, 
 20% նախօրոք պլանավորած ժամանակ` Բ խմբի խնդիրների լուծման համար, 
 15% նախօրոք պլանավորած ժամանակ` Գ խմբի խնդիրների լուծման համար: 

Եվ վերջապես, պետք է որոշել խնդիրների լուծման հերթականությունը: Ենթադրաբար, Ա խմբի 
խնդիրները պետք է լուծել առաջին հերթին, որպեսզի ապահովվի ընդհանուր արդյունքների գերակշռող 
մասը: Հաջորդիվ պետք է զբաղվել Բ խմբի, այնուհետ Գ խմբի խնդիրների լուծմամբ: 

Ժամանակաչափում (խրոնոմետրաժ) ժամանակի հաշվառման տեխնիկա է, որը կարող է լինել 
դժվար, բայց ամբողջ բարդությունը փոխհատուցվում է արդյունքում: Մասնավորապես, պետք է գրառել 
գործողություններն ու ժամանակը, որոնք ծախսվում են դրանց կատարման համար օրվա ընթացքում, մեկ 
շաբաթվա ընթացքում կամ ավելի երկար ժամանակատվածում: Այս մեթոդի կիրառման արդյունքում 
հնարավոր է բացահայտել առավել շատ ժամանակ պահանջող գործողությունները: Օգտակար 
համակարգչային ծրագրերն են` Time Doctor, Manic time, Harvest, Hubstaff: 

Օրագիր կամ պլանավորված գործողությունների ցանկը կարող է թվալ անհավանական, սակայն 
ամեն երեկո մի քանի րոպե կարելի է տրամադրել գործողությունների ցանկ կազմելուն: 
Համապատասխանաբար պետք է այդ ցանկում նշել գործողությունները, հանդիպումների հստակ 
ժամկետները, իրականացրած գործողությունները: Օգտակար համակարգչային ծրագրերն են` Todoist, 
Trello, Asana, Monday.com, Mindmap, Google Keep: 

Գանտի դիագրամը խնդիրների և ժամանակի պատկերավոր ներկայացումն է: Բավականին երկար 
կիրառվող տեխնիկա է, որը ժամանակի ընթացքում միայն ապացուցել է իր հուսալիությունը: Սա 
պլանավորման, առաջադրանքների կառավարման գործիք է, որը առաջարկել է ամերիկացի ինժեներ 
Հենրի Գանտը։ Այս դիագրամն օրացույցի տեսքով պլանավորված առաջադրանքների պատկերումն է, 
որը հստակ նշում է առաջադրանքը, դրա ամսաթվերն ու կատարման հերթականությունը, թույլ է տալիս 
չմոռանալ որևէ դրույթ և բոլոր առաջադրանքներն անել ժամանակին: Օգտակար համակարգչային 
ծրագրերն են` MS Project, Excel, Jira, Asana, Monday.com:  

Ֆրանկլինի բուրգը ռազմավարության համակարգ է (Գծապատկեր 32), որն օգնում է ճիշտ 
կառավարել ժամանակը և հասնել սահմանված նպատակներին։ Ամերիկացի քաղաքական գործիչ 
Բենջամին Ֆրանկլինը առանձնանում էր իր աշխատանքային կարողություններով և եզակի 
վճռականությամբ: Իր գործունեության սկզբնական շրջանում մշտապես ժամանակի պակասուրդը դրդում 
է նրան ժամանակի կառավարման այնպիսի մոտեցումներ մշակել, որը նրան հնարավորություն է տվել մի 
քանի անգամ ավելի արդյունավետ կերպով վարել գործերը, քան մյուսները (Моргенстерн 2006: 256): 
Ֆրանկլինն իր առջև դնում էր գլխավոր նպատակ կամ խնդիր, այնուհետև դա բաժանում էր 
ենթախնդիրների, դրանցից յուրաքանչյուրն էլ իր հերթին էր բաժանում ավելի փոքր ենթախնդիրների: 
Տեսականորեն վերոշարադրյալը կարելի է ներկայացնել աստիճանական բուրգի տեսքով, իսկ դրա 
կիրառումը` որպես բուրգի կառուցում: 
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 32. ՖՐԱՆԿԼԻՆԻ՝ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆ 
 

Օրվա պլան 

Կարճաժամկետ պլան 

Երկարաժամկետ պլան (տարիներ) 

Նպատակին հասնելու հիմնական պլան 

Հիմնական նպատակը 

Կյանքի կարևորագույն արժեքները (ի՞նչ ենք մենք ցանկանում կյանքից) 

 
Բուրգի կառուցումը սկսվում է ստորին մակարդակից: Անձի կողմից սահմանվում են կյանքի 

հիմնական արժեքները, այն ամենը, ինչ նա ակնկալում է կյանքից: Այս արժեքները տարբեր են 
յուրաքանչյուր համար: Միևնույն ժամանակ կյանքի կարևորագույն արժեքները սահմանելիս պետք է 
հաշվի առնել սեփական հնարավորությունները, որոնք կօժանդակեն խուսափել հիասթափությունից 
(Трейси 2006: 30): 

Ժամանակի կառավարման արդյունավետ մեթոդներից է պատվիրակումը: Կարելի է պատվիրակել 
այն գործողությունները, որոնք այլ աշխատակիցներ կկարողանան նույն կամ ավելի բարձր 
արդյունավետությամբ կատարել տվյալ աշխատակցի փոխարեն՝ օգտագործելով «70%-ի սկզբունքը». եթե 
մեկ այլ անհատ աշխատանքը կկարողանա անել տվյալ աշխատակցի կատարած աշխատանքի 
արդյունավետության 70%-ի չափով կամ դրանից ավելին, ուրեմն հնարավոր է այդ աշխատանքը 
պատվիրակել» (Brian 2014: 39): Պատվիրակումը հնարավորություն է տալիս կազմակերպության 
ղեկավարին կամ կառավարչին՝ համախմբել կազմակերպության կամ ստորաբաժանման առանցքային 
հմտություններն ու տաղանդը՝ ի նպաստ աշխատանքի արդյունավետ իրականացման, որը հնարավոր է 
դառնում՝ այդ աշխատանքը բաժանելով մասերի: Պատվիրակումը փոխանցելի հմտություն է, որը 
հնարավոր է սովորել: Պատվիրակման համար պետք է ընտրել այդ աշխատանքը կատարելու բավարար 
հմտություններ ունեցող անհատին, սահմանել աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետ, սահմանել 
կատարողականի չափանիշներ և հաստատել վերահսկողության ժամանակացույց: Հնարավոր է 
պատվիրակել ցանկացած բնույթի աշխատանք, նույնիսկ որոշումների կայացումը, եթե դրանք տվյալ 
պաշտոնի լիազորությունների և պարտականությունների շրջանակում են: 

«Երեքի» օրենքը: Այս մեթոդի հեղինակն է Բրայան Թրեյսին (Brian 2014: 41): Կարևոր չէ, թե 
անհատը շաբաթվա կամ ամսվա ընթացքում քանի խնդիր է լուծում կամ գործողություն կատարում, 
միևնույն է երեք խնդիրներ են ապահովում նրա աշխատանքի արդյունավետության 90%-ը: 
Բացահայտելու համար՝ թե որոնք են այդ երեք խնդիրները, պետք է ցուցակագրել և դասակարգել տվյալ 
ամսվա ընթացքում կատարվող գործողությունները, որից հետո պատասխանել հետևյալ հարցերին. 

 «Եթե հնարավորություն լիներ կատարելու միայն մեկ գործողություն մեկ օրվա ընթացքում՝ 
գործունեության արդյունավետությունն ապահովելու համար, ո՞րը կլիներ դա»: Սա այն հարցն է, 
որի պատասխանը յուրաքանչյուր անհատ հստակ գիտի, քանի որ իր աշխատանքի առանցքային 
գործողություններից է: 

 «Եթե հնարավորություն լիներ կատարելու միայն երկու գործողություն մեկ օրվա ընթացքում՝ 
գործունեության արդյունավետությունն ապահովելու համար, որո՞նք կլինեին դրանք»: Այս հարցի 
պատասխանը նույնպես ակնհայտ պետք է լինի անհատի համար, քանի որ այն առաջին 
պատասխանի տրամաբանական շարունակությունն է: 

 «Եթե հնարավորություն լիներ կատարելու միայն երեք գործողություն մեկ օրվա ընթացքում՝ 
գործունեության արդյունավետությունն ապահովելու համար, որո՞նք կլինեին դրանք»: Այս 
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հարցադրումից հետո անհատը հստակ գիտակցում է, որ հիմնականում այդ երեք 
գործողություններն են ապահովում իր աշխատանքի արդյունավետությունն ու հաջողությունը: 

Եթե անհատը չգիտի այս երեք հարցերի պատասխանները, ապա դա շատ լուրջ խնդիր է, որը 
կարող է փաստել՝ վերջինս ժամանակը վատնում է ոչ կարևոր խնդիրների և գործողությունների վրա: Իսկ 
եթե անհատը հստակ գիտի՝ որոնք են այն երեք գործողությունները, որոնք ապահովում են իր 
աշխատանքի հաջողությունը, ապա նշանակում է՝ նա ճիշտ ուղու վրա է և ժամանակը ծախսում է 
արդյունավետորեն:  

Նպատակադրման կանոններին տիրապետելը ևս համարվում է ժամանակի կառավարման 
կարևոր մեթոդ: Այս մեթոդի և ժամանակի կառավարման միջև կապը պայմանավորված է 
կազմակերպության կամ աշխատակիցների նպատակների և գործողությունների չափելիությամբ: 
Հայտնի և կիրառելի է համարվում նպատակադրման SMART տեխնոլոգիան: SMART տեխնոլոգիան 
նպատակների չափման գործիք է, որը կիրառվում է կառավարման խնդիրներն ու նպատակները 
սահմանելու համար, ընդ որում դրանք պետք է լինեն յուրահատուկ, չափելի, հասանելի, իրատեսական և 
ունեն ժամանակային սահմանափակում: 

Ռազմավարական նպատակներ ու խնդիրներ հաստատելիս և/կամ գործողությունների 
պլանավորման և նույնիսկ ծրագրերի սահմանման գործընթացներում հարկավոր է կիրառել SMART 
համակարգը (այն առաջին անգամ օգտագործել է Ջորջ Դորանը «Management Review»-ի 1981 թ. 
նոյեմբերի թողարկման մեջ), որպեսզի դրանք բավարարեն որոշակի չափելի պահանջների:  

S (Specific)   -  հստակ, յուրահատուկ 
M (Measurable)  -  չափելի կամ գնահատելի 
A (Achievable)  - հասանելի (մատչելի) 
R (Realistic)   -  իրագործելի (իրատեսական) 
T (Time-bound) -  ժամանակի սահմանափակմամբ 
SMART նպատակներ և խնդիրներ ձևակերպելիս խորհուրդ է տրվում առաջնորդվել Հավելված 4-

ում ներկայացված «SMART» բայերով: 
Այսպիսով, ժամանակի կառավարումը ժամանակի արդյունավետ բաշխման տեխնոլոգիա է: 

Ժամանակի կառավարման առաջնային նպատակն է համարվում անհատի խնդիրների դասակարգումն 
ու հնարավոր լուծումների իրականացումն ըստ առաջնահերթությունների: Ժամանակի արդյունավետ 
կառավարումը իրականացվում է ժամանակի կառավարման մեթոդների, տեխնոլոգիաների ու 
գործիքների միջոցով: Դժվար է սահմանել հստակ մեթոդների և գործիքների համընդգրկուն համակարգ, 
քանի որ դրա կազմակերպման ձևերը բավական տարբեր են, ունեն սուբյեկտիվ բնույթ՝ պայմանավորված 
անհատի անձնային որակներով։  

 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 
1. Սահմանել ժամանակ եզրույթը՝ քննարկելով ժամանակի սահմանման նմանություններն ու 

տարբերությունները: Կարելի է արդյո՞ք ժամանակի համընդունելի սահմանում ձևակերպել: 
2. Բերել ֆիզիկական ժամանակի օրինակներ, որոնք կվերաբերեն տվյալ բնակության վայրին (քաղաք, 

բնակարան և այլն): 
3. Ուսումնասիրել ժամանակի կառավարման հիմնական ռազմավարությունները: Յուրաքանչյուր 

ռազմավարության համար առաջարկել մի քանի գործողություններ: 
4. Բերել կենսաբանական ժամանակի օրինակներ:  
5. Բերել հասարակական/սոցիալական ժամանակի օրինակներ, որոնք կառնչվեն այն 

կազմակերպությանը, որտեղ տվյալ աշխատակիցն աշխատում է: 
6. Բացահայտել և ձևակերպել անձնական հոգեբանական ժամանակի ցանկացած 

առանձնահատկություն, որը կառնչվի հիշողությանը, ուշադրությանը կամ տրամադրությանը: 
7. Ընտրել աշխատակցի կողմից հաճախակի իրականացվող որևէ գործողություն և կիրառելով 

ժամանակի կառավարման մեթոդները՝ առաջարկել չորս հիմնական բաղադրիչների 
կատարելագործման այնպիսի միջոցներ, որոնք թույլ կտան աշխատակցին ավելի քիչ ժամանակ 
դրամադրել տվյալ աշխատանքի վրա: 
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8. Լ. Զայվերտի առաջարկած ցանկից ընտրել ժամանակի հինգ առավել բնորոշ խոչընդոտներ, որոնք 
ամենից հաճախ են հանդիպում աշխատանքային գործունեության ընթացքում: Որքանո՞վ են այդ 
խոչընդոտները խանգարում հասնել նպատակին և որքանո՞վ են դանդաղեցնում մասնագիտական 
գործունեությունը կամ աշխատանքը:  

9. Առաջարկել ժամանակի հինգ խոչընդոտ, որոնք բնորոշ են տվյալ կազմակերպության 
գործունեությանը, բայց բացակայում են Լ. Զայվերտի կողմից ներկայացված խոչընդոտների ցանկում: 

10. Կազմել աշխատանքային նկարագիր՝ կիրառելով Վ. Պարետոյի առաջարկած 20:80 
հարաբերակցության մոտեցում: 
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ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
  

երջին տասնամյակում խիստ արդիական են դարձել միջազգային աշխատաշուկայում տեղի 
ունեցող շարունակական փոփոխությունները՝ աշխատուժի առաջարկի ու պահանջարկի 
տեղաշարժեր, աշխատաշուկայի ծավալ, աշխատուժի միգրացիա, մասնագիտական 
կողմնորոշում, կրթության համակարգի բարեփոխումներ, ինչպես նաև վերջիններիս հնարավոր 

ազդեցությունն անհատների մասնագիտական զբաղվածության վրա: Մասնագիտական 
զբաղվածությունը կարևորվում է գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման տեսանկյունից՝ հաշվի 
առնելով աշխատանքի և կրթական ծառայությունների շուկաներում տեղի ունեցող փոփոխություններն ու 
գործատուի կողմից առաջադրվող նոր պահանջները: Դրանք մասնավորապես վերաբերում են 
անհատական, միջանձնային և խմբային աշխատանքի հմտություններին, քննադատական 
մտածողությանը, ժամանակի, կոնֆլիկտների կառավարման հմտություններին, փոփոխությունների 
կառավարմանը, հաղորդակցությանը, զգացմունքային բանականությանը և այլ փոխանցելի 
հմտություններին:  
 Կարիերայի կառավարումը կարևոր է անհատների կյանքում, առաջնային որոշումները կայացնելու 
գործընթացներում: Այս համատեքստում, կարիերայի կառավարումն աջակցում է անհատներին ավելի 
համակարգված նախագծել կարիերայի զարգացման հետագա քայլերը, ապահովել 
հավասարակշռություն անձնական և մասնագիտական կյանքի միջև (Council of the European Union 2008: 
1):  
 Այսօր աշխարհում պարբերաբար տեղի ունեցող փոփոխությունները և տնտեսական համակարգում 
ձևավորված ազատ շուկայական հարաբերություններն ամբողջովին վերափոխել են աշխատաշուկայի 
մարտահրավերները, պահանջները և աշխատանքի տեղավորման մեխանիզմների ողջ բնույթը: 
 Յուրաքանչյուր անհատի կյանքում մասնագիտության ընտրությունը, իսկ հետագայում նաև 
կարիերայի կառավարման ընթացքն ամենակարևոր և ամենադժվարին գործընթացներն են: Այս 
համատեքստում անհատի համար կարևոր է ինչպես կրթական, այնպես էլ մասնագիտական 
վերապատրաստումների հնարավորությունները: Կարիերայի կառավարման ու զարգացման 
գործընթացն ունի համակարգային մոտեցում. մշակել կարիերայի զարգացման ռազմավարություն, 
իրականացնել աշխատանքային զարգացման ծրագիր, կարողանալ ապահովել անձնային և 
մասնագիտական աճ: Յուրաքանչյուր անհատ պետք է կարողանա շարունակաբար զարգացնել իր 
հմտությունները, կարիերայի կառավարման սեփական մոտեցումները և մոդելները՝ ժամանակ առ 
ժամանակ վերջիններս ենթարկելով որոշակի փոփոխությունների:  
 Մասնագիտական գրականությունում առկա են «Կարիերայի ուղղորդում/կառավարում» 
հասկացության մի շարք սահմանումներ: Առավել համապարփակ և կիրառելի է Տնտեսական 
համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) և Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից 
մշակված սահմանումը. «Կարիերայի ուղղորդումը/կառավարումը ծառայությունների և գործունեության 
տեսակ է, որն ուղղված է օժանդակելու անձին, անկախ տարիքից՝ իր ողջ կյանքի ընթացքում ցանկացած 
պահի կատարելու կրթությանը, ուսուցմանը և զբաղմունքին առնչվող որոշումներ և կառավարելու իր 
կարիերան» (OECD 2004: 19)։ Կարիերայի կառավարման նշանակությունը կարևորվում է 
մասնավորապես կրթության և զբաղվածության ոլորտում հանրային կառավարման նպատակներին 
հասնելու տեսանկյունից՝ տնտեսական համակարգի զարգացում, աշխատաշուկայում առկա 
պահանջարկի և առաջարկի օրինաչափություն և այլն: Ինչպես ցույց է տալիս միջազգային փորձը, 
կարիերայի կառավարման ամբողջ համակարգը կարող է որոշակի ուղղություններ նախանշել կրթության 
որակի բարելավման և մատչելիության, աշխատաշուկայում առկա պահանջարկի և առաջարկի 
օրինաչափության ստեղծման համար (OECD 2004): Աշխատաշուկայի և զբաղվածության խնդիրներով 
զբաղվող մասնագետների կողմից առանձնացվում են կարիերայի կառավարման կարևորությունը և 
նշանակությունը՝ «Կարիերայի կառավարման հմտությունների զարգացումը նպաստում է աշխատուժի 
զարգացմանը, կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության և աշխատակիցների կամ 
ինքնազբաղված քաղաքացիների շարունակական աշխատունակության բարձրացմանը» (Vuorinen 2016): 
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 Կարիերայի կառավարման հիմնական և առաջնային նպատակներից է աջակցել անհատներին 
զարգացնել կարիերայի կառավարման հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են կրթության, 
մասնագիտական վերապատրաստումների և աշխատանքի անցումային փուլերի կառավարման համար: 
Ըստ Եվրոպական ցկյանս ուղղորդման քաղաքականության ցանցի՝ կարիերայի կառավարման 
հմտությունների փոխանցումը շարունակական կրթության ապահովման կարևոր բաղադրիչներից է, որը 
նաև ներառում է՝ տեղեկատվության փոխանցում, խորհրդատվություն, գնահատում, 
համագործակցություն և կապերի հաստատում, մենթորինգ և հետևողականություն (ELPGN 2015): Արագ 
զարգացող աշխարհում, որտեղ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, գիտության զարգացումը ստիպում 
են ամեն օր բախվել նոր փորձությունների, ներառյալ կարիերայի շարունակական փոփոխությունների, 
առաջնային է ճկունությունը, կարիերայի կառավարման զարգացած հմտությունների առկայությունը: Սա 
ավելի արդիական է այն հասարակության համար, որտեղ բարձր են մասնավորապես գործազրկության, 
աշխատաշուկայի և կրթության միջև կապի բացակայության, առաջարկի և պահանջարկի 
անհամաչափության ցուցիչները:  
 «Կարիերայի կառավարման հմտությունները որոշիչ դեր են խաղում մասնավորապես անհատների 
համար՝ հնարավորություն տալով ներգրավվելու սեփական կրթության, մասնագիտական 
վերապատրաստման և աշխատաշուկայում ինտեգրման գործընթացներում, կարիերայի ձևավորման 
գործում: Նման հմտությունները, որոնք անհրաժեշտ են զարգացնել և կիրառել ամբողջ կյանքի 
ընթացքում, հիմնված են հիմնական կարողությունների վրա՝ մասնավորապես «սովորել, թե ինչպես 
սովորել», «հասարակական և քաղաքացիական կարողություններ», «մշակութային իրազեկվածություն և 
արտահայտություն», «ձեռներեցություն» (Council of the European Union 2008: 5):  
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԿԱՐԻԵՐԱ 
 

ուրաքանչյուր անհատի կյանքում կարիքների ու հետաքրքրությունների վերհանումը տարբեր 
փուլերում կարևոր դեր են խաղում աշխատանքային գործունեության արդյունավետության և 
կարիերայի աճի ապահովման գործընթացներում: Կարիերա և աշխատանք հարաբերությունում 
կարիերան վերաբերում է փորձի կուտակմանը և մասնագիտական ու փոխանցելի հմտությունների 

խորացմանը, մասնագիտական առաջխաղացմանը, զարգացմանը: Իսկ աշխատանքն այն 
գործունեությունն է, որն ուղղված է անհատի անձնական հետաքրքրությունների ու շահերի 
բավարարմանը, և որի միջոցով անհատը ստանում է գումար վաստակելու հնարավորություն: 
Աշխատանքային գործունեության և կարիերայի աճի ուղու սահմանման գործընթացում անձի 
մասնագիտական ինքնորոշումն առաջնային տեղ է զբաղեցնում։ 

Հստակ պլանավորելով ապագան և նախանշելով հստակ նպատակներ ու գործողություններ՝ 
յուրաքանչյուր անհատ առաջնորդվում է սեփական գիտակցության մեջ ձևավորված և դասակարգված 
որոշակի արժեքներով։ Հաջորդ փուլում ձևավորված արժեքների հիման վրա անհատն առանձնացնում է 
այն ամենը, ինչը նպատակաուղղված է իր կարիքների բավարարմանը։ Արժեքներն իրենց հերթին 
առաջադրում են դրդապատճառներ, որոնք էլ հանգեցնում են որոշակի գործողությունների՝ միտված 
սահմանված նպատակների իրականացմանը: Այդ նպատակների իրականացման համար կազմվում է 
փոխկապակցված գործողությունների պլան:  

Կարիերայի զարգացման ուղին նախանշելիս յուրաքանչյուր անհատի առաջնային քայլն է ճանաչել 
և բացահայտել սեփական անձը՝ ուժեղ և թույլ կողմերը, հակումները, տաղանդը և այլն: Այս բարդ և 
երկարատև գործընթացի կատարումը սովորաբար ուղեկցվում է մի շարք գործողությունների 
համադրմամբ՝ 

 բացահայտել անձնային որակները, նախասիրությունները, մասնագիտական ու փոխանցելի 
հմտությունների, կարողությունների շրջանակը,  

 բացահայտված հմտությունների և կարողությունների հիման վրա նշմարել աշխատանքային 
հնարավոր բնագավառները,  

 շարունակաբար զարգացնել և վարժեցնել մասնագիտական հմտությունները և կարողությունները:  

Յ 
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Ինքնորոշման, ինքնաճանաչման, սեփական անձի, ինչպես նաև կարիերայի և աշխատանքի 
նախասիրությունների բացահայտման համար կիրառվում են մի շարք մեթոդներ, գործիքներ, 
հարցաշարեր և այլն: Ստորև ներկայացվող հարցաշարն օգնում է անձին հասկանալ և գնահատել 
սեփական «ԵՍ»-ը՝ ընտրելով անհատին լավագույնը բնութագրող տարբերակները (Rogers 2011): 
Պարզապես անհրաժեշտ է աջ և ձախ սյունակներից ընտրել մեկ տարբերակ և նշել:  

 
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 19. ԱՆՀԱՏԻՆ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ:  

 

 Նշում  
Նախընտրում է իր սեփական գործը:  Փնտրում է աշխատանք: 

Հստակ մտածողություն ունի, հիմնվում է 
սեփական գործնական քայլերի ու 

փաստերի վրա: 

 Վերացական մտածողություն ունի, հիմնվում է 
տեսությունների և գաղափարների վրա: 

Նախընտրում է նոր փորձառություն 
 և ռիսկեր: 

 Նախընտրում է կանխատեսել ամեն ինչ և 
ապահովագրել: 

Մանրամասն ուսումնասիրող և 
դիտարկող անձ է: 

 Ընդհանուր վերաբերմունք և դիրքորոշում 
ներկայացնող անձ է: 

Խոսող է:  Լսող է: 
Լուրջ և նպատակասլաց է:  Զվարճանք փնտրող և աշխույժ անձ է: 

Լավատես է՝ միշտ դրականն է փնտրում:  Զգուշացող է՝ խնդիրներից խուսափում է: 
Փոփոխություններ փնտրող է:  Փոփոխություններից խուսափող է: 

Համեստ է և զուսպ:  Սիրում է ուշադրություն: 
Նախընտրում է լինել առաջնորդ:  Նախընտրում է լինել հետևորդ: 

Վայելում է մարդկանց վստահությունը:  Վստահում է այլ մարդկանց: 
Խուսափում է խոսել սեփական անձի 

մասին: 
 Սիրում է խոսել սեփական անձի մասին: 

Ինքնաբավ է:  Թիմի անդամ է: 
Հակված է ճնշվածության:  Հանգիստ բնավորություն ունի: 

Նախընտրում է առաջնորդվել հստակ 
կանոններով: 

 Նախընտրում է ճկունություն և ազատություն: 

Ռեալիստ է:  Երևակայող է: 
Հակված է զգացմունքները կիսելուն և 

դրանք ներկայացնելուն: 
 Հակված է զգացմունքները թաքցնելուն: 

Ստեղծարար է:  Առկա գաղափարներով առաջնորդվող է: 
Պլանավորող է:  Ադապտացվում է միջավայրին: 

 
Կարիերայի զարգացման նպատակն է օժանդակել անհատներին զարգացնելու գիտելիքները, 

կարողություններն ու հմտությունները, որոնց համակցումը հանգեցնում է կարիերայի արդյունավետ 
կառավարմանը։ Հետևապես, ի լրումն անձի բացահայտման վերոնշյալ բնութագրիչների, անհրաժեշտ է 
հաշվի առնել նաև մի շարք մոտեցումներ, որոնք վերաբերում են կարիերային, աշխատանքին և 
աշխատաշուկայի փոփոխություններին: 

 
Կարիերա և հիմնական մոտեցումներ 

 Անհատները պետք է կարողանան կառավարել իրենց կարիերան։ 
 Կարիերայի կառավարումը ներառում է նաև ոչ մասնագիտական հարաբերություններ և 

համագործակցություն:  
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 Անհատները պետք է պլանավորել և թիրախային գործողություններ իրականացնեն՝ զարգացնելու 
իրենց կարիերայի արդյունավետ կառավարման համար անհրաժեշտ կարողությունները, 
հմտությունները և գիտելիքները։ 

 Կրթությունը և ինքնազարգացումը կարիերայի զարգացման հիմնաքարերն են։ 
 Անհատների դերը կարիերայի զարգացման գործում առավելապես ձևափոխվում է պասիվ 

սպառողից դեպի ակտիվ մասնակցի։  
 Կարիերան ողջ կյանքի ընթացքում զարգացող գործընթաց է։  
 Կարիերայի զարգացումը յուրաքանչյուր անհատի համար եզակի գործընթաց է։ 
 Անհատներն ակտիվ դերակատարություն ունեն իրենց կարիերայի աճի ապահովման գործում։  

 
Աշխատանքի և աշխատաշուկայի փոփոխություններ, հիմնական մոտեցումներ 

 Անհատները պետք է պատասխանատվություն կրեն սեփական զբաղվածության և կարիերայի 
զարգացման համար։  

 Անհատներն են որոշում՝ ինչպես կառավարել և զարգացնել իրենց կարիերան աշխատանքի և 
կրթական ծառայությունների շուկաների փոփոխությանը զուգընթաց։  

 Լրացուցիչ և շարունակական կրթությունը կարիերայի զարգացման գործընթացի կարևորագույն 
բաղադրիչներից է։  

Աշխատանքի շուկան կարևոր և նշանակալի գործառույթ է կատարում յուրաքանչյուր երկրի 
տնտեսության զարգացման և կայունության ապահովման գործընթացներում:  

Աշխատանքի շուկան աշխատանքի առաջարկի և պահանջարկի շուկայական հարաբերությունների 
համակարգ է, որի միջոցով կարևորվում են գործատուների և աշխատակիցների աշխատանքային 
հարաբերությունները՝ կապված աշխատանքի տեղավորման, զբաղվածության, աշխատանքի 
վարձատրության, աշխատանքային պայմանների և այլ աշխատանքային խնդիրների հետ (Մելքումյան 
2009: 39):  

Վերջին երեք տասնամյակում աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխությունները և տնտեսական 
համակարգում ձևավորված ազատ շուկայական հարաբերություններն ամբողջովին վերափոխել են 
աշխատաշուկայի մարտահրավերները, պահանջները և աշխատանքի տեղավորման մեխանիզմների 
բնույթը, մասնավորապես՝  

 տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների, գիտության զարգացումը (Heiskala 
2003), 

 տնտեսության, տեղեկատվության, մշակույթի, էկոլոգիայի գլոբալիզացիան և միջմշակութային 
կոնֆլիկտները (Beck 2000, Giddens 2000),  

 աշխատանքի առաջարկի և պահանջարկի անհավասարաչափ բաշխումը,  
 հաղորդակցման, արտադրության, աշխատանքի, հանգստի, կյանքի տարբեր ոլորտներում և 

շերտերում տեղի ունեցող փոփոխությունները և այլն:  
Վերոնշյալ փոփոխություններին արագ հարմարվելու (ադապտացվելու), մարտահրավերներին 

դիմակայելու նպատակով կարևորվում է նաև աշխատաշուկայի արդյունավետության բարձրացումը, 
մասնավորապես, աշխատաշուկայի ճկունությունը և թափանցիկությունը, աշխատանքային դերերի 
բաշխման արդյունավետության բարձրացումը՝ հաշվի առնելով գործատուների կողմից պահանջվող 
գիտելիքները, հմտությունները և կարողությունները: Եվրոպական հանձնաժողովը (Council of the 
European Union 2008) առանձնացնում է այն հիմնական դրույթները, որոնք անհրաժեշտ են յուրաքանչյուր 
անհատին՝ աշխատաշուկայում մրցունակությունն ապահովելու համար.  

 ադապտացնել ու զարգացնել հմտություններն ու կարողությունները փոփոխություններին և 
կարիերային համապատասխան,  

 թիրախավորել կրթական և մասնագիտական ուղիների զարգացումը՝ արագ արձագանքելով 
ազգային և միջազգային աշխատաշուկաների պահանջներին,  

 ապահովել կրթության մակարդակների միջև անցումային փուլերը՝ միջնակարգ կրթությունից 
դեպի բարձրագույն կրթություն, կրթությունից՝ աշխատաշուկա:  

Աշխատաշուկայում անհատի մրցունակությունը պայմանավորված է ներքոնշյալ պայմաններով`  
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 կրթություն և ուսուցում. կրթությունը շարունակական գործընթաց է, որը ենթադրում է 
ուսումնառության միջոցով գիտելիքի ձեռքբերում և հմտությունների զարգացում։ Հետևաբար, 
մասնագիտական կրթությունը նպաստում է անձնային որակական առանձնահատկությունների 
զարգացմանը, ինչպես նաև աշխատաշուկայում մրցունակ, պահանջված լինելուն։  

 կարողություններ և մասնագիտական հմտություններ. ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթության 
միջոցով մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ձևավորումն ու զարգացումն 
ուղղված է աշխատաշուկայում անհատի մրցունակության ապահովմանն ու բարձրացմանը:  

 խառնվածք. խառնվածքը կայուն տիպոլոգիական հատկանիշների ամբողջություն է, որը 
հիմնականում պայմանավորված է մարդու բնածին ժառանգական հատկություններով և 
համեմատաբար կայուն է։ Առանձնացվում են խառնվածքի չորս տիպեր՝ սանգվինիկ, խոլերիկ, 
ֆլեգմատիկ և մելանխոլիկ։  

 բնավորություն. այն ձևավորվում է կյանքի ընթացքում՝ դաստիարակության և 
ինքնադաստիարակության շնորհիվ։ Խառնվածքով և բնավորությամբ պայմանավորված՝ 
պետք է կատարել ինչպես զբաղմունքի, այնպես էլ կարիերայի ընտրությունը։ 

 ինքնազարգացում. ցանկացած տեղեկատվություն, որը ստացվում է գիտելիքի 
փոխակերպվելու համար, բերում է ինքնազարգացման։ Այն լինում է ողջ կյանքի ընթացքում։ 
Ինքնազարգացումն անդրադառնում է թե՛ ֆորմալ, թե՛ ոչ ֆորմալ կրթությանը։  

 ինքնաներկայացում. գործատուին ներկայանալիս պետք է հիշել, որ առաջին տպավորությունը 
երկրորդ անգամ թողնել հնարավոր չէ։ Հիմքում ընկած է ինքնաներկայացման արդյունավետ 
ձևերի յուրացումը, մասնագիտական գործունեության մեջ և միջանձնային 
հարաբերություններում ինքնաներկայացման հմտությունների ձևավորումը։  

Աշխատաշուկայում անհատի մրցունակության գնահատման համար անհրաժեշտ է վեր հանել 
սեփական հմտությունները, կարողությունները, թույլ և ուժեղ կողմերը, կատարել սեփական անձի 
ինքնաճանաչում, ինքնագնահատում, որը կարող է կատարվել SWOT/ՈՒԹՀՌ վերլուծության միջոցով՝ 

 ուժեղ կողմեր,  
 թույլ կողմեր,  
 հնարավորություններ,  
 ռիսկեր:  

SWOT գործիքը կարող է կիրառվել ոչ միայն կազմակերպությունների շրջանակում, այլև անհատի 
մակարդակում: Անձնական SWOT վերլուծությունն օգնում է անհատին ճանաչել սեփական «ԵՍ»-ը 
վերոնշյալ չորս կողմից, բացահայտել ուժեղ կողմերը, անձնային աճի բոլոր հնարավորությունները: Մյուս 
կողմից էլ թույլ կողմերի բացահայտումն օգնում է անհատին «ուժեղացնել» դրանք՝ կիրառելով բոլոր 
հնարքները և ներդնելով ողջ ներուժը: Թույլ կողմերի կանխարգելումը վերացնում է այն բոլոր 
խոչընդոտները, որոնք կարող են ռիսկային լինել կարիերայի և կյանքի այլ ոլորտների զարգացման 
համար։ Անձնական SWOT վերլուծությունը թույլ է տալիս կառավարել զգացմունքները, նորովի դիտարկել 
իրավիճակները և որոշել հետագա առաջընթացի ուղիները՝ ցանկալի նպատակին հասնելու համար։ Այն 
նաև հնարավորություն է տալիս նախանշել անձնական բրենդինգի զարգացումը:  

Անձնական բրենդինգը սեփական անձը ներկայացնելու միջոց է, որն անհատի հմտությունների, 
կարողությունների և փորձի համադրությունն է և զանգվածային գիտակցության մեջ ցանկալի կերպարը 
ստեղծելու գործունեություն է: Անձնական բրենդինգն անհատի անձնական հատկանիշների, 
մասնագիտական և աշխատանքային փորձառությունը ներկայացնելու միջոց է՝ դրանով իսկ անձին 
տարբերելով այլ սուբյեկտներից և հասարակությունում, լրատվամիջոցներում ցանկալի ընդհանրացված 
պատկերի ստեղծումն է: 

Այսպիսով, SWOT վերլուծությունն ուղղված է՝  
 գնահատելու անհատի ուժեղ կողմերը,  
 բարելավելու անհատի թույլ կողմերը,  
 կիրառելու անհատի զարգացմանն ուղղված հնարավորությունները, 
 կանխարգելելու անհատի զարգացմանը խոչընդոտող հնարավոր ռիսկերը:  
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  Այս գործընթացի եզրափակիչ և կարևոր քայլը սեփական զարգացման տեսլականի սահմանումն է 
և սեփական նպատակների իրականացման ռազմավարական պլանի կազմումը:  

Ուժեղ կողմերը բնորոշում են անձնային որակները, ինչպիսիք են գիտելիքը, մասնագիտական ու 
փոխանցելի հմտությունները և կարողությունները, ինչպես նաև աշխատանքային փորձը, ֆորմալ և ոչ 
ֆորմալ կրթությունը: Որպես ուժեղ կողմ դիտարկվում են նաև այսօր աշխատաշուկայում պահանջվող մի 
շարք անձնային որակներ ու առանձնահատկություններ՝ լարված իրավիճակում աշխատելու կարողություն 
ու հմտություններ, նորարարական կամ ստեղծագործական մտածողություն, ժամանակի կառավարման 
հմտություն և այլն:  

 Ի տարբերություն այլ մարդկանց՝ ի՞նչ առավելություններ ունեք (օրինակ, հմտություններ, 
կարողություններ, կրթություն, գիտելիք և այլն):  

 Ի՞նչն եք բոլորից լավ անում:  
 Ի՞նչ աձնական ռեսուրսներ ունեք:  
 Ո՞րոնք են Ձեր ուժեղ կողմերը, որոնք նկատելի են նաև այլ մարդկանց համար: 

Թույլ կողմերը բնորոշում են այն անձնային որակները, որոնք կարող են որոշ պայմաններում 
խոչընդոտել կարիերայի զարգացումը և հաջողությունը, ինչպիսիք են անվճռականությունը կամ 
անկայունությունը, աշխատանքային փորձի պակասը:  

 Ի՞նչն է անհրաժեշտ փոփոխել կամ զարգացնել Ձեր կողմից:  
 Որո՞նք են Ձեր բացասական սովորությունները (անկազմակերպվածություն, 

անպարտաճանաչություն և այլն):  
 Ինչի՞ց պետք է խուսափել:  
 Ո՞րոնք են այն հմտությունները, որոնց բացակայությունը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ անձի 

մասնագիտական զարգացման կամ կարիերայի արդյունավետ կառավարման համար: 
Հնարավորություններն անդրադառնում են առկա և նոր պայմաններին, գործողություններին, որոնք 

ուղղված են անձի ինքնազարգացմանը և ինքնաիրացմանը: Նոր հնարավորություն է անձի ուժեղ կողմերի 
համադրմամբ զարգացնել թույլ կողմերը: Հնարավորությունների շրջանակն անդրադառնում է նաև 
անհրաժեշտ հմտությունների վերանայմանը և զարգացմանը:  

 Ի՞նչ հնարավորություններ են առկա:  
 Ո՞վ և ինչպե՞ս կարող է Ձեզ աջակցել, խորհուրդ տալ:  
 Ի՞նչ դրական շարժեր և զարգացումներ կան շրջապատում:  

Ռիսկերը վերաբերում են այն հիմնական արտաքին գործոններին, գործողություններին, որոնք ինչ-
որ պահի կարող են խոչընդոտել անձի հետագա առաջխաղացմանը, կատարելագործմանը, կարիերայի 
զարգացմանը և աճին: Ռիսկերի գնահատման գործընթացում անհրաժեշտ է ի նկատի ունենալ նաև 
արտաքին գործոնների առկայությունը և հնարավոր ազդեցությունը՝ աշխատաշուկայի պայմանների 
փոփոխություններ, առկա հնարավորությունների նվազեցում և այլն:  

 Ի՞նչ խոչընդոտներ են առկա:  
 Ի՞նչ մարդիկ են Ձեզ շրջապատում:  
 Ո՞ր գործոններն են մրցունակության մեջ անհաղթահարելի:  
 Կարո՞ղ է արդյոք Ձեր թույլ կողմերից որևէ մեկը խոչընդոտ հանդիսանալ Ձեզ համար:  

Կազմակերպություններն իրենց հերթին նույնպես իրականացնում են վերլուծություններ, կիրառում 
որոշակի մեխանիզմներ և նախաձեռնում մի շարք միջոցառումներ՝ 

 աջակցելու աշխատակիցներին կրթության և անձնական զարգացման շարունակական 
գործընթացում՝ աշխատաշուկայում մրցունակ մնալու նպատակով,  

 համագործակցելու այն աշխատակիցների հետ, ովքեր ինքնակազմակերպված են, ճկուն և 
փոփոխություններին հեշտ հարմարվող,  

 ապահովելու առավել սահուն և ճկուն ռազմավարական կարիերայի աճ աշխատակիցների համար՝ 
առավել մրցունակներին կազմակերպությունում պահելու նպատակով (Schiersmann et al. 2012):  

2006 թ. Եվրամիության Խորհրդի կողմից մշակվել է առանցքային կարողությունների շրջանակ, որն 
անդրադառնում է կրթության և ուսումնառության բոլոր տեսակներին՝ ներառյալ ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ 
կրթությունը (Council of the European Union 2006): 2018 թ. նույն կառույցի կողմից վերանայվել է վերոնշյալ 
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կարողությունների շրջանակը, և առաջարկվել է նորը: Այդ շրջանակը ներկայացնում է այն առանցքային 
կարողությունները, որոնք անհրաժեշտ են յուրաքանչյուր անհատին՝ անձնական կայացման և 
զարգացման, ներգրավվածության և զբաղվածության, քաղաքացիական ակտիվության ապահովման, 
ակտիվ և մասնակցային ապրելակերպի համար: Այս պարագայում կարողությունը դիտարկվում է որպես 
գիտելիքի, հմտությունների և վերաբերմունքի փոխանցելի, բազմաֆունկցիոնալ փաթեթ (Council of the 
European Union 2018): Կարողությունները դասակարգվում են փոխկապակցված ութ հիմնական 
խմբերում, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր տարբերակիչ առանձնահատկությունները և 
բնութագրիչները: 

 
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 20. ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Եվրոպական առանցքային 
կարողություններ 

2006 

Եվրոպական առանցքային 
կարողություններ 

2018 
Հաղորդակցում մայրենի լեզվով  Գրագիտություն  
Հաղորդակցում օտար լեզվով Բազմալեզվություն 

Մաթեմատիկական գրագիտություն և 
տարրական կարողություններ գիտության և 

տեխնոլոգիաների ոլորտում 

Մաթեմատիկական գրագիտություն և 
կարողություն գիտության, տեխնոլոգիաների 

և ճարտարագիտության ոլորտում 
Թվային տեխնոլոգիաների տիրապետում Թվային տեխնոլոգիաների տիրապետում 

Սովորել, թե ինչպես սովորել 
Անձնական և հասարակական կարողություն, 

սովորել, թե ինչպես սովորել 
Հասարակական և քաղաքացիական 

կարողություններ 
Քաղաքացիական կարողություն 

 
Նախաձեռնողականություն և 

ձեռներեցություն 
Ձեռներեցության կարողություն 

Մշակութային իրազեկվածություն և 
արտահայտություն 

Մշակութային իրազեկվածություն և 
արտահայտություն 

 
1. Գրագիտություն 

Գրագիտությունը ենթադրում է անհատի մտքերը, զգացողությունները, փաստերը, կարծիքները 
բանավոր և գրավոր արտահայտելու, մեկնաբանելու կարողություն, մշակութային և հասարակական 
երևույթների ազատ մեկնաբանում՝ կրթության և ուսումնառության, աշխատանքի ընթացքում և 
միջանձնային հարաբերություններում: Տարբեր իրավիճակներում հաղորդակցությունը՝ լսելը, խոսելը, 
կարդալը և գրելը ենթադրում են տարբերակել և կիրառել տարատեսակ տեղեկատվություն, արտահայտել 
սեփական տեսակետը գրավոր կամ բանավոր: Այս համատեքստում հիմնախնդիրներից է 
քննադատական և կառուցողական երկխոսության իրականացումը: 

Գրագիտությունն ուղղված է անհատի խոսքը կառուցելուն և մեկնաբանելուն, որը պահանջում է 
անձից որոշակի բառապաշարի, լեզվի քերականական առանձնահատկությունների տիրապետում: Այն 
ներառում է խոսքի հիմնական ոճերի և դրանց կիրառման վերաբերյալ իրազեկվածությունը, ինչպես նաև 
դրանց կիրառումը հաղորդակցության գործընթացում:  

 
2. Բազմալեզվություն 
 Բազմալեզվությունը այն առանցքային կարողությունն է, որը ենթադրում է տարբեր լեզուներով 
բանավոր և գրավոր հաղորդակցման միջոցով զգացմունքների, մտքերի, կարծիքների և փաստերի 
արտահայտում: Ի լրումն, բազմալեզվությունը ենթադրում է նաև միջմշակութային 
առանձնահատկությունների տարբերակման հմտություն:  
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 Պայմանավորված հասկանալու, գրելու, կարդալու, խոսելու հմտություններով՝ Լեզուների 
իմացության համաեվրոպական շրջանակն առանձնացնում է լեզուների իմացության մի քանի 
մակարդակներ, որոնք տատանվում են՝ պայմանավորված հասկանալու, գրելու, կարդալու, խոսելու 
հմտություններով, ինչպես նաև այլ լեզուների հետ համեմատությամբ, միջավայրի 
առանձնահատկություններով և անձի անհատական հետաքրքրություններով:  

Ինչպես գրագիտությունը, այնպես էլ բազմալեզվության կարողությունը ենթադրում է որոշակի 
բառապաշարի և քերականության տիրապետում, խոսքային հաղորդակցության հիմնական ոճերի 
իմացություն:  

 
3. Մաթեմատիկական գրագիտություն և կարողություն գիտության, տեխնոլոգիաների և 
ճարտարագիտության ոլորտում  

Մաթեմատիկական գրագիտությունը ենթադրում է կյանքի տարբեր իրավիճակներում 
մաթեմատիկական մտածողության կիրառումը՝ տարաբնույթ խնդիրների լուծման համար: Իսկ 
գիտության, տեխնոլոգիաների և ճարտարագիտության ոլորտում կարողությունները ենթադրում են 
գիտելիքների և մեթոդների կիրառում, որոնք բացահայտում են բնությունը, աշխարհը: Այն ներառում է 
մարդու գործունեության արդյունքում առաջացած փոփոխությունների ընկալումը և յուրաքանչյուր 
անհատի պատասխանատվությունը որպես հասարակության անդամ:  

Մաթեմատիկական անհրաժեշտ գիտելիքներն են թվերի իմացությունը, կիրառական տարրական 
մաթեմատիկական գործողությունների կատարումը (գումարում, հանում, բաժանում, բազմապատկում), 
մաթեմատիկական հասկացությունների իմացությունը, ինչպես նաև այնպիսի խնդիրների լուծումը, որոնց 
պատասխանները կարող է առաջարկել մաթեմատիկան: Գիտության, տեխնոլոգիաների և 
ճարտարագիտության իմացությունը մարդկանց պետք է հնարավորություն ընձեռի հասկանալու այդ 
ոլորտներում առկա ձեռքբերումները, սահմանափակումները, ռիսկերն ու հնարավորությունները:  

Մաթեմատիկական գիտելիքների առկայությունը ենթադրում է բազային մաթեմատիկական 
գործողությունների կիրառում աշխատանքում, տանը, փաստարկների և հնարավորությունների 
գնահատում: Մարդը պետք է ունենա մաթեմատիկական (տրամաբանական) մտածողություն:  

 
4. Թվային տեխնոլոգիաներին տիրապետելու կարողություն 

Այս կարողությունը ենթադրում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) կիրառումը 
հաղորդակցության, աշխատանքի կամ մասնագիտական գործունեության մեջ: Թվային 
տեխնոլոգիաներին տիրապետելու կարողությունը ներառում է ՏՏ-ի կիրառման հիմնական 
հմտություններ (ինչպես օգտվել համակարգչից՝ տեղեկատվության ստացման, գնահատման, 
փոխանակման համար, ինչպես նաև համացանցի կիրառում):  

Աշխատանքի ընթացքում անձը հաճախ կարիք է ունենում կիրառելու որոշակի ՏՏ գիտելիքներ և 
որոշ գործիքներ: Բացի համակարգչային գիտելիքներից անհրաժեշտ է տիրապետել նաև այլ թվային 
տեխնոլոգիաների կիրառման հմտություններին, օգտվել ժամանակակից թվայնացված տեխնիկական 
միջոցներից:  

 
5. Անձնական և հասարակական կարողություն, սովորել, թե ինչպես սովորել  
 Անձնական և հասարակական կարողությունը, սովորել, թե ինչպես սովորել կարողությունն ուղղված 
է անձի ինքնակրթությանը՝ ինքնուրույն կազմակերպել և իրականացնել կրթությունը (անհատական կամ 
խմբային մակարդակում)՝ համապատասխան սեփական պահանջմունքներին, կարողություններին և 
հնարավորություններին: Այս կարողությունն ամբողջությամբ անդրադառնում է ժամանակի և 
տեղեկատվության կառավարմանը: Հասարակական կարողությունը ենթադրում է թիմային աշխատանք, 
կառուցողական աշխատանք մեծ և փոքր խմբերի հետ՝ արդյունավետ կերպով կառավարելով 
կոնֆլիկտները: Անձնական կարողությունը ենթադրում է ճկունություն, համբերատարություն և արագ 
կողմնորոշում անորոշության դեպքում: 

Սովորել, թե ինչպես սովորել կարողությունը ենթադրում է որակյալ կրթություն ստանալու համար 
հնարավոր խոչընդոտների հաղթահարում: Կրթության ընթացքում անձը պետք է ստանա անհրաժեշտ 
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գիտելիքներ և զարգացնի կարողություններ ու հմտություններ, որոնք հետագայում նրան 
հնարավորություն կտան ապահովել իր զբաղվածությունը: Մոտիվացիան և վստահությունն այս 
կարողության հիմքն են:  

Սովորել, թե ինչպես սովորելն անձից պահանջում է նախընտրելի ուսումնառության ձևերի, 
տեսակների և մարտավարությունների մշակում, որն էլ հիմնված է անհատի ուժեղ և թույլ կողմերի 
իմացության և դրան համապատասխան հնարավորությունների գնահատման վրա: Այնուամենայնիվ, 
սովորել, թե ինչպես սովորելը պահանջում է այնպիսի կարողություններ, ինչպիսիք են 
հաղորդակցությունը, տարրական մաթեմատիկական կարողությունները և ՏՏ կիրառումը՝ հետագա 
կրթությունը կազմակերպելու և շարունակելու համար:  

Ավելի ընդհանրացված ձևակերպմամբ, սովորել, թե ինչպես սովորել կարողությունը մեծապես 
նպաստում է սեփական կարիերայի ուղու պլանավորմանն ու կառավարմանը, սովորել՝ ինչպես գտնել և 
արդյունավետ կերպով օգտագործել տեղեկատվությունը:  

 
6. Քաղաքացիական կարողություն 
 Քաղաքացիական կարողությունը ենթադրում է անհատի ակտիվ ընդգրկվածությունն ու 
մասնակցությունը քաղաքացիական կյանքում: Այս համատեքստում հիմնական հմտություններն են 
տարբեր հասարակություններում կառուցողական հարաբերությունների հաստատումը, 
հանդուրժողականությունը, մարդկանց տեսակետները ընդունելու կարողությունը, ապրումակցումը, 
բանակցությունների վարումը: 

 Քաղաքացիական կարողությունը անմիջականորեն վերաբերում է մարդու իրավունքներին և 
պարտականություններին, ինչպես նաև սեփական և այլ երկրների միջև առկա տարբերությունների 
իմացությանը: Այն ներառում է ներքաղաքական և միջազգային հարաբերությունների մասին ընդհանուր 
պատկերացում, պատմական իրադարձություններից տեղեկացվածություն:  

 Ըմբռնողականություն, տարբեր ազգերի մշակութային, քաղաքական, կրոնական դիրքորոշումների, 
արժեքային համակարգի նկատմամբ հանդուրժողականությունը, մշակութային իրազեկվածությունը 
նույնպես առաջնային դեր են խաղում այս կարողության շրջանակներում:  

 
7. Ձեռներեցության կարողություն  
 Ձեռներեցության կարողությունն ուղղված է անձի գաղափարների, մտահաղացումների 
արդյունավետ իրականացմանը: Ձեռներեցությունը՝  

 ենթադրում է ստեղծագործ աշխատանք, նորարարություն և ռիսկ, 
 ենթադրում է թիմային աշխատանքի կարողություն՝ համագործակցելով ծանոթ և անծանոթ 

միջավայրերում, 
 ենթադրում է որոշումների կայացում՝ պատասխանատվություն կրելով վերջիններիս համար, 
 ներառում է նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ ծրագրի պլանավորում և ղեկավարում,  
 անդրադառնում է ոչ միայն անձնական նախաձեռնություններին, այլև աշխատանքային 

գործընթացներում նախաձեռնողականության ցուցաբերմանը, 
 հիմք է նոր գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերման համար,  
 պայմանավորված է անձի կողմից փոփոխություն կատարելու ձգտմամբ և կազմակերպության 

պատրաստականությամբ:  
 

8. Մշակութային իրազեկվածություն և արտահայտություն  
 Յուրաքանչյուր անձ, անկախ իր մասնագիտական գործունեության ոլորտից, պետք է 
պատկերացում ունենա արվեստի, գրականության և երաժշտության մասին: Մշակութային 
իրազեկվածությունը ներառում է գիտելիքներ ազգային և միջազգային մշակութային ժառանգության 
վերաբերյալ: Անհրաժեշտ է նաև տեղեկացված լինել ժամանակակից մշակութային արժեքների մասին:  

 Մշակութային իրազեկվածությունը հնարավորություն է ընձեռում լինել ավելի ստեղծագործ, 
ընդլայնել մտահորիզոնը և վերլուծական մտածողությունը: Նույնականացումը սեփական մշակույթի հետ 
և դրա գիտակցումը ձևավորում է հարգանք, հայրենասիրություն, բարեկիրթ վարք և կայուն 
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արժեհամակարգ: Բացի այդ, մշակութային իրազեկվածությունը նպաստում է մարդու՝ սոցիալական 
միջավայր ինտեգրմանը:  

 Վերոնշյալ ութ առանցքային կարողությունները կարևոր են յուրաքանչյուր անհատի կյանքում՝ 
վերջինիս դարձնելով ավելի մրցունակ աշխատաշուկայում: Տնտեսական գործընթացների և 
ամենատարբեր տեխնոլոգիաների արագընթաց փոփոխությունները մեծապես փոխում են աշխատանքի 
և կրթական շուկաների մարտահրավերները: Հաշվի առնելով զարգացման միտումները գիտության, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, բարձր տեխնոլոգիաների և մի շարք այլ ոլորտներում, ինչպես նաև 
առկա հնարավորություններն ու սահմանափակումները մի կողմից, աշխատաշուկայում տեղի ունեցող 
փոփոխությունները և առաջընթացի արդյունքները մյուս կողմից՝ գիտելիքահենք տնտեսության 
մեխանիզմներում կարևորվում է մասնավորապես մարդկային կապիտալի դերը՝ կարևորելով 
գիտելիքահենք տնտեսության տարբերակիչ առանձնահատկությունները՝ տնտեսական ազատության 
ցուցիչ, զարգացած քաղաքացիական հասարակություն, մրցակցություն, տեղեկատվական 
հեղափոխություն, գիտելիքի հեղափոխություն և այլն: Վերոնշյալ կարողությունները մեծապես նպաստում 
են անհատի «ԵՍ»-ի կառուցմանը և սեփական կարիերայի ուղու կառավարմանը։ Հետևաբար, 
յուրաքանչյուր իրադրությունում անձը պետք է կարողանա ներկայացնել իրեն, իր առավելությունները, 
կարողությունները և հմտությունները, հնարավորությունները և պատրաստ լինել զարգացնելու դրանք:  

 Եվրոպական ցկյանս ուղղորդման քաղաքականության ցանցն անդրադառնում է կարիերայի 
կառավարման հմտություններին՝ որպես գիտելիքի, հմտությունների ու կարողությունների, մոտեցումների 
ամբողջական համակարգ: Այդ համակարգի բաղադրիչներն են անձնական կառավարումը, 
ուսումնառության կառավարումը և կարիերայի կառավարումը (ELPGN 2015):  

 Անձնական կառավարումը ներառում է անհատի կարողությունների և հետաքրքրությունների 
ինքնաճանաչումը, ինքնագնահատումը, սոցիալական հմտությունները և պլանավորումը:  

 Ուսումնառության կառավարումը ներառում է ուսումնառության գործընթացներում 
ներգրավվածություն և մասնակցություն, անհատի կողմից սեփական անձի, ուսուցման և 
աշխատանքի միջև առկա կապի ընկալում և գնահատում:  

 Կարիերայի կառավարումը ներառում է ուսումնառության և աշխատանքի վերաբերյալ 
տեղեկատվության հավաքագրման, գնահատման և վերլուծման գործընթացները, աշխատանքի և 
կրթական ծառայությունների շուկաների պահանջների գնահատումը, այնուհետև հավաքագրված 
տեղեկատվության փոխանցումը կարիերայի որոշումների կայացմանը:  

 

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ՈՉ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ 
ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆՆԵՐ 

 
արիերայի կառավարում եզրույթը ժամանակի ընթացքում ավելի լայն տարածում է գտել 
հասարակության տարբեր շերտերում: Մասնավորապես, վերջին տարիներին ինչպես 
երիտասարդները, այնպես էլ միջին և բարձր տարիքի անձինք սկսել են պլանավորել 
աշխատանքային և ակադեմիական գործունեությունը: Այս գործընթացը բավականին 

ժամանակատար է, սակայն, որի արդյունքում ձեռք են բերվում նոր գիտելիք, կարողություն, հմտություն, 
փորձ, որակավորում՝ դառնալով տարբեր ոլորտներում մրցունակ և պահանջված մասնագետ:  

Գոյություն ունեն մի քանի անհրաժեշտ փաստաթղթեր, որոնք կարևոր դեր են խաղում 
յուրաքանչյուր անհատի մասնագիտական և աշխատանքային գործունեության ընթացքում՝ դիպլոմ, 
վկայագրեր, հավաստագրեր, արդյունավետ ինքնակենսագրական, մոտիվացիոն նամակ, ուղեկցող 
նամակ, երաշխավորող նամակներ, որոշ դեպքերում վարորդական իրավունք և այլն:  

Curriculum Vitae կամ CV (լատ.՝ «կենսագրություն») այն համապարփակ և ծավալուն փաստաթուղթն 
է, որը ներառում է անհատի ակադեմիական, մասնագիտական, աշխատանքային գործունեության 
վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն: Ի տարբերություն CV-ի՝ ռեզյումեն սովորաբար կազմված 
է լինում մեկ կամ երկու էջից՝ ներառելով ամենահիմնական տեղեկատվությունը, որը հնարավորություն 

Կ 
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կտա հակիրճ տեղեկատվություն ստանալ և արագ տպավորություն կազմել անհատի վերաբերյալ՝ որպես 
մասնագետի:  

Ինքնակենսագրականն անհատի կրթության, փորձի, հմտությունների և որակավորման հակիրճ 
նկարագրականն է: Արդյունավետ ինքնակենսագրականը կարևոր և առաջնային փաստերի 
ամբողջությունն է, որը հիմնականում ներառում է ակադեմիական կրթության, գիտելիքի, 
աշխատանքային փորձի, կարողությունների և հմտությունների բաղադրիչները: Ինքնակենսագրականը 
պետք է անհատին ներկայացնի հնարավորին չափ մատչելի և պարզ ձևով, սակայն, միևնույն ժամանակ, 
ընդգծի բոլոր առավելություններն ու ուժեղ կողմերը։ Ինքնակենսագրականը դիտարկվում է նաև որպես 
անհատի հմտությունների, կարողությունների, գիտելիքի, փորձի «վաճառքի» տեղեկատվական գրքույկ՝ 
ցանկալի աշխատանքին անցնելու համար (Innes 2012):  
 Ձևանմուշային ինքնակենսագրականը սովորաբար չի գերազանցում երկու կամ երեք էջը։ 
Ակադեմիական ինքնակենսագրականը կարող է լինել երկուսից չորս էջ, քանի որ նշվում է որոշակի 
հավելյալ տեղեկատվություն՝ մասնակցություն գիտաժողովներին, հոդվածներ և այլն։ Արդյունավետ և 
նպատակային ինքնակենսագրականը շեշտադրում է այն, ինչն առավել կարևոր է, սակայն պարունակում 
է համապարփակ տեղեկատվություն։ Այդ իսկ պատճառով ինքնակենսագրական կազմելիս խորհուրդ է 
տրվում ուշադրություն դարձնել նաև այն ծրագրին կամ աշխատանքին, որին պատրաստվում է դիմել 
անհատը։ Կարևոր է նաև տեղեկատվության ներկայացման հաջորդականությունը։ Առանձնացվում են 
ինքնակենսագրականների չորս հիմնական տեսակներ (Rogers 2011)՝  

 ժամանակագրական ինքնակենսագրական, 
 ֆունկցիոնալ/գործառութային կամ հմտությունների հիման վրա կազմված ինքնակենսագրական, 
 համակցված ինքնակենսագրական, 
 ակադեմիական ինքնակենսագրական:  

Ժամանակագրական ինքնակենսագրական  

Ինքնակենսագրականի այս տեսակն ամենատարածվածն է և առավել պահանջվածը 
կազմակերպությունների կողմից, քանի որ վերջինիս հիմքում ժամանակագրական նկարագրությունն է: 
Ժամանակագրական ինքնակենսագրականի պարագայում ընթերցողի համար ավելի հեշտ է ծանոթանալ 
թեկնածուի մասնագիտական և աշխատանքային պատմությանը, կարիերայի առաջընթացին, ինչպես 
նաև առկա հմտություններին և կարողություններին:  
 
Ֆունկցիոնալ/գործառութային կամ հմտությունների հիման վրա կազմված ինքնակենսագրական  

Ինքնակենսագրականի այս տեսակը հիմնված է անհատի փորձի, հմտությունների վրա, և չի 
շեշտադրվում ժամանակագրությունը: Այն հիմնականում օգտագործվում է հմտությունները և 
կարողությունները ըստ առաջնահերթության ներկայացման համար: Ինքնակենսագրականի այս 
տեսակն արդյունավետ է ուսանողների, շրջանավարտների և այն անձանց համար, ովքեր իրենց 
հմտությունները զարգացրել են չգրանցված աշխատանքների, ինքնակրթության, կամավորության, 
զբաղվածության միջոցով:  

Համակցված ինքնակենսագրական 

Ինքնակենսագրականի այս տեսակն իր մեջ ներառում է նախորդ երկու տեսակները՝ 
առանձնացնելով ինչպես հմտությունները, այնպես էլ ներկայացնելով աշխատանքային փորձի 
ժամանակագրությունը: Համակցված ինքնակենսագրականը հարմար է նրանց համար, ովքեր իրենց 
հմտությունների և կարողությունների հիման վրա ցանկանում են նոր կարիերա սկսել այլ ոլորտում:  

Ակադեմիական ինքնակենսագրական  

Ինքնակենսագրականի այս տեսակն ավելի շատ անդրադառնում է ակադեմիական 
ձեռքբերումներին՝ մասնագիտական դասընթացներ, հետազոտական ծրագրեր, տպագրություններ և 
այլն: Ակադեմիական ինքնակենսագրականը ներառում է տեղեկատվություն դասավանդման և 
հետազոտական փորձի վերաբերյալ, կրթաթոշակներ, դրամաշնորհներ, մասնագիտական 



 

222 
 

անդամակցություններ, պատվոգրեր, կոչումներ և շատ ավելին, որը համապատասխանում է տվյալ 
աշխատանքային նկարագրին կամ պաշտոնի նկարագրին:  

 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ԳՐԵԼՈՒ 
ՔԱՅԼԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

 
նքնակենսագրականն արդյունավետ է և աչքի է ընկնում, եթե այն կենտրոնացած է թափուր 
աշխատատեղի նկարագրի և գործատուի կարիքների վրա, ամբողջական է, համապարփակ, 
մանրամասն նկարագրում է անհատի մասնագիտական ուղղվածությունը, վերջինիս մոտ առկա և 
տվյալ աշխատանքին կամ նախաձեռնությանը առնչվող հմտությունները և հետաքրքրությունները, 

անդրադառնում է անհատի ներդրումներին և նախկին ձեռքբերումներին, ինքնակենսագրականում 
փորձը նկարագրելու համար կիրառված են գործողության բայեր:  

Արդյունավետ ինքնակենսագրական գրելու հիմնական կանոններ 
 Որքան հակիրճ, այնքան լավ: Երկուսից երեք էջը հիմնականում ընդունվում է որպես 

ձևանմուշային ինքնակենսագրական:  
 Պետք է ուշադրություն դարձնել գրատպությանը: Ինքնակենսագրական գրելու ժամանակ 

նախընտրելի է օգտագործել ստանդարտ տառատեսակ (անգլերենի դեպքում՝ հիմնականում 
Sylfaen, Arial կամ Times New Roman, հայերենի դեպքում՝ Arial AM, GHEA Grapalat), 12 տառաչափ 
(չօգտագործել մեծ տառաչափ՝ ուղղակի տարածքը լրացնելու համար, օգտագործել 11 տառաչափ 
միայն այն դեպքում, երբ տեղեկատվությունը շատ է): Միայն վերնագրերը կարող են լինել 13 կամ 
14 տառաչափ: Անհրաժեշտ է տեքստերը հավասարեցնել, վերնագրերը բերել կենտրոնական 
դիրքի:  

 Ստուգել մի քանի անգամ՝ համոզվելով, որ ինքնակենսագրականի տողերը չեն խախտվել կամ 
որոշակի բառեր, արտահայտություններ բաց չեն թողնվել, բոլոր տողերը ճիշտ են և հստակ 
ձևակերպված:  

 Չտեղադրե՛լ լուսանկար, եթե չի պահանջվում: Ինքնակենսագրականի մեջ ներառվող լուսանկարը 
պետք է լինի ներկայացուցչական, ոչ ազատ ոճի, նախընտրելի չափսն է 3.5x4.5 սմ:  

 Երբեք չներառե՛լ կեղծ տեղեկատվություն: 
 Ինքնակենսագրականը կազմելուց առաջ ուշադիր կարդալ աշխատանքային նկարագիրը կամ 

պաշտոնի նկարագիրը, որի հիման վրա էլ կազմվում է ինքնակենսագրականը: Պատրաստ 
ունենալու դեպքում պարզապես պետք է կատարել համապատասխան փոփոխությունները:  

 Ինքնակենսագրականի մեջ անթույլատրելի սխալ է հումորը և դատարկաբանությունը:  
 Անհրաժեշտ է սրբագրել:  

 
Ինքնակենսագրական գրելու ոճը  

 Ինքնակենսագրականը կազմելիս ցանկալի է «օգտագործել մեկ ամբողջական նախադասություն՝ 
մեկ միտք» սկզբունքը:  

 Անթույլատրելի սխալ է առաջին դեմքից շարադրանքը: Պետք է խուսափել օգտագործել «ԵՍ» կամ 
«ՄԵՆՔ» դերանունները:  

 Չի կարելի կիրառել առօրյա խոսակցական ոճ:  
 
Ինքնակենսագրականի կառուցվածքը և դրա բաղադրիչները 

Ինքնակենսագրականը պետք է լինի որքան հնարավոր է պարզ, մատչելի և հասկանալի, ցանկալի 
չէ տարատեսակ աղյուսակների և գծապատկերների կիրառումը: Անհրաժեշտ է ամենակարևորը նշել 
ինքնակենսագրականի սկզբում:  

 Անձնական և կոնտակտային տվյալներ  
 անուն, ազգանուն, հայրանուն, 
 ծննդյան ամիս, ամսաթիվ, տարեթիվ, 

Ի 
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 ժամանակավոր և մշտական հասցեներ, 
 հեռախոսահամարներ, 
 էլ. հասցե, 
 մասնագիտական հարթակներ, սոցիալական ցանցեր:  

 Նպատակ 
Տվյալ աշխատանքին դիմելու նպատակի շարադրումը ինքնակենսագրականի սկզբնական 

հատվածում ընտրովի է: Ինքնակենսագրականում աշխատանքային նպատակի մեկ նախադասությամբ 
հակիրճ նկարագրությունը կարող է դիտարկվել որպես ենթատեքստ:  

 Կրթություն  
Այս հատվածում ներառվում են կրթության վերաբերյալ բոլոր մանրամասները՝ ուսումնական 

հաստատության անվանումը, գտնվելու վայրը, գիտական աստիճանը և/կամ կոչումը, ավարտելու 
տարեթիվը, մասնագիտությունը, մասնագիտացումը, միջին գնահատականը և այլ հիմնարար 
տեղեկություն: Պետք է ուշադրություն դարձնել, որ ինքնակենսագրականում ներառված կրթությունը 
համապատասխանի աշխատանքի նկարագրին (պաշտոնի անձնագրին) և գործատուի պահանջներին: 
Անհրաժեշտության դեպքում նշվում են նաև մասնագիտական դասընթացները, գիտական աշխատանքի 
թեմաները և այլ հարակից տեղեկություն:  

 Աշխատանքային փորձառություն  
Այս հատվածում անհրաժեշտ է ներկայացնել աշխատանքային փորձառությունը, նվաճումները, 

ձեռքբերումները քանակական տվյալներով՝ թվարկումը իրականացնելով ամենավերջինից: 
Փորձառությունը ներառում է լրիվ դրույք կամ կես դրույք աշխատանքը, ամառային աշխատանքները, 
գործուղման ծրագրերը, կամավորական աշխատանքները և այլն: Յուրաքանչյուր պաշտոնի համար 
անհրաժեշտ է նշել կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, աշխատելու ժամանակաշրջանը: 
Ցանկալի է նաև յուրաքանչյուր փորձի համար կիսվել կատարած աշխատանքի նկարագրով, 
ձեռքբերումներով, ներդրումներով, կիրառած հմտություններով և կարողություններով: Յուրաքանչյուր 
նոր նախադասություն սկսելիս ցանկալի է կիրառել գործողություն ցույց տվող բառեր (Հավելված 2): Սա 
ինքնակենսագրականի ամենաառանցքային մասերից է, ուստի աշխատանքային փորձի կամ մշտապես 
վճարվող աշխատանքի բացակայության դեպքում խորհուրդ է տրվում նշել այլ աշխատանք, որն 
իրականացվել է գիտելիքի, հմտության և կարողության հիման վրա, օրինակ՝ կամավորական 
աշխատանքներ, գիտաժողովի կամ այլ միջոցառման կազմակերպում, մասնակցություն բարեգործական 
միջոցառմանը, ինչպես նաև այլ գործունեություն կամ աշխատանք: Հետևաբար, այս ենթակարգը կարող 
է անվանվել տարբեր կերպ՝ պայմանավորված ներկայացված փորձի բնույթով՝ կամավորական 
աշխատանքի փորձառություն, փոխկապակցված փորձառություն և այլն:  

 Վերապատրաստումներ և որակավորումներ  
Այս հատվածն անդրադառնում է մասնագիտական փորձին, անձնական որակներին ու 

հմտություններին: Ներկայացվում են բոլոր դասընթացները, վերապատրաստումները, վարպետաց 
դասերը ժամանակագրական կարգով՝ հակառակ տարեգրությամբ և ներառելով հիմնական 
տեղեկատվություն՝   

 մասնակցության ժամկետները,  
 թեման, ուղղությունը,  
 իրականացնող կազմակերպության անվանումը, տվյալները,  
 անցկացման վայրը:  

  Անհրաժեշտության դեպքում ինքնակենսագրականի հետ միասին կցվում են նաև վերոնշյալ 
միջոցառումներին, ծրագրերին մասնակցության վկայագրերը, հավաստագրերը:  

 Հմտություններ  
 Հմտություններ հատվածում ներկայացվում են լեզուների և համակարգչի տիրապետման 
հմտությունները: Առանձնացվում են մայրենի լեզուն կամ լեզուները, իսկ օտար լեզվի կամ լեզուների 
իմացությունը գնահատվում է տարբեր համակարգերով կամ սանդղակներով:  

Եվրախորհրդի կրթական լեզվական քաղաքականության գլխավոր վարչությունը և Օտար լեզուների 
բաժինը օտար լեզուների ուսուցման և գնահատման համար կազմել և հրատարակել են Լեզուների 



 

224 
 

իմացության համաեվրոպական շրջանակ12 (Council of Europe 2018): Այդ շրջանակի նպատակն է անդամ 
երկրների համար ստեղծել ընդհանուր շրջանակ լեզվի իմացության որակավորումը սահմանելու 
նպատակով և նպաստել ծրագրեր կազմողների, հավաստագրեր տվող կազմակերպությունների և օտար 
լեզուների դասավանդման վարչարարների համաձայնեցված գործողություններին:  

Համաեվրոպական համակարգը սահմանում է լեզվի իմացության երեք հիմնական մակարդակ 
(CEFR 2018)՝ 
 A – հիմնական կիրառող (լեզվի տարրական իմացություն),  
 B – ինքնուրույն կիրառող (լեզվի լավ տիրապետում),  
 C – մասնագետ (լեզվի ազատ տիրապետում):  

Այս երեք մակարդակները դասակարգվում են վեց ենթամակարդակների՝ 
o A1 (բանալի),  
o A2 (հիմք),  
o B1 (սահմանային),  
o B2 (սահմանայինից բարձր),  
o C1 (բարձր),  
o C2 (կատարյալ):  

 Օտար լեզվի կամ լեզուների իմացության գնահատումը կարելի է կատարել նաև գնահատման այլ 
սանդղակով՝ 
 սկսնակ,  
 բավարար,  
 լավ,  
 վարժ:  

Համակարգչային հմտություններն անդրադառնում են համակարգչային ծրագրերի իմացությանը, 
օրինակ՝ MS Word, MS Excel, PowerPoint, Internet Explorer, Photoshop, Corel Draw և այլն: Ըստ 
անհրաժեշտության՝ կարելի է նշել նաև համակարգչային այլ մասնագիտական ծրագրեր: Գնահատումը 
կարելի է կատարել գնահատման հետևյալ սանդղակով՝  
 սկսնակ,  
 բավարար,  
 լավ,  
 վարժ:  
 Հմտություններ, կարողություններ  

 Ինքնակենսագրականում ցանկալի է անդրադառնալ աշխատանքին վերաբերող հմտություններին 
ու կարողություններին, ինչպիսիք են անհատական կարողությունները, միջանձնային և խմբային 
աշխատանքի հմտությունները, քննադատական մտածողության, ժամանակի, սթրեսի և կոնֆլիկտների 
կառավարման, փոփոխությունների կառավարման, հաղորդակցության, զգացմունքային 
բանականության և նմանատիպ այլ հմտություններ ու կարողություններ:  

 Հավելյալ տեղեկատվություն  
  Հավելյալ տեղեկատվություն հատվածում կարելի է ներկայացնել անհատի նախասիրությունները, 
հետաքրքրությունները, ինչպես նաև այլ մանրամասներ՝ վարորդական իրավունք, զինվորական 
ծառայություն և այլն:  

Ի լրումն վերոնշյալի՝ ակադեմիական ինքնակենսագրականի մեջ ներառվում է հավելյալ 
տեղեկատվություն: Ակադեմիական ինքնակենսագրականները կիրառվում են ակադեմիական 
պաշտոնների, նախաձեռնությունների համար: Հավելյալ տեղեկատվությունը ներառում է 
հրապարակումները, հետազոտական աշխատանքները, հետազոտության համար ստացված 
անվանական կրթաթոշակները, դրամաշնորհները և այլն: Ակադեմիական ինքնակենսագրականը 
կազմելիս անհրաժեշտ է՝  

 առանձնացնել ակադեմիական ձեռքբերումները և հետազոտական ուղղությունները,  

                                                            
12 CEFR- Common European Framework of Reference for Languages 



 

225 
 

 անդրադառնալ հրապարակումներին՝ գիտական հոդվածներ, գրքեր, ձեռնարկներ, ներկայացնել 
վերջիններիս արդիականությունը, գիտական նորույթը և կարևորությունը,  

 առանձնացնել ծրագրերի կամ նախաձեռնությունների ընթացքում ձեռք բերված հետազոտական 
փորձը,  

 անդրադառնալ դասավանդման փորձին՝ դասախոսություններ, անհատական և թիմային 
աշխատանքների ղեկավարում, սեմինարներ, գնահատում և այլն,  

 ներկայացնել վարչական աշխատանքի փորձառությունը՝ միջոցառումների, սեմինարների, 
վարպետաց դասերի կազմակերպում, նամակագրություն, փաստաթղթերի հետ աշխատանք, 
բանակցությունների վարում,  

 ընդգծել մասնագիտական որակավորումները՝ մասնագիտական ցանցերին անդամակցություն, 
մասնագիտական զարգացման նպատակով վարպետաց դասերին, վերապատրաստումներին 
մասնակցություն,  

 ներկայացնել սեմինարներին և գիտաժողովներին մասնակցությունը՝ ներառյալ զեկույցները,  
 ներառել երաշխավորների անուն, ազգանուն, հայրանունը, պաշտոնը և կոնտակտային տվյալները 

(երկու կամ ավելի երաշխավորներ):  
 

ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՆԱՄԱԿՆԵՐ 
  

շխատանքային ինքնակենսագրականի հետ միասին շատ հաճախ ներկայացվում է ուղեկցող 
նամակ: Նամակի հիմնական նպատակն է ներկայացնել անհատին, ընդգծել վերջինիս 
ակադեմիական և մասնագիտական փորձը, գիտելիքը և որակավորումները, հմտություններն ու 
կարողությունները։ Ուղեկցող նամակի միջոցով պետք է պարզապես պատասխանել մի քանի 

հիմնական հարցերի. 
 Ո՞րն է թեկնածուի աշխատանքային և մասնագիտական նախապատմությունը:  
 Որո՞նք են թեկնածուի առավելությունները և ուժեղ կողմերը:  
 Ի՞նչի է տիրապետում թեկնածուն (գիտելիք, կարողություն, հմտություն):  
 Ինչպե՞ս է տեղեկացել կազմակերպության և առաջարկվող աշխատանքի մասին:  
 Ի՞նչ է ցանկանում իրականացնել։ 
 Ու՞ր է ցանկանում հասնել և ինչպե՞ս:  

Ուղեկցող նամակի հիմնական փիլիսոփայությունը հետևյալն է. ներկայացնել անհատի կողմից 
արդեն իսկ ձեռք բերված փորձը, առաջիկայում նպատակները, ցույց տալ, թե ինչպես են այս երկուսը 
համադրվում իրար։  

Կարևոր է ուղեկցող նամակի միջոցով ճիշտ ներկայացնել նպատակները և վերջիններիս կապը 
ցանկալի աշխատանքի, գիտական և ոչ գիտական պաշտոնի հետ, հստակ և պարզ ցույց տալ՝ ինչպես են 
այդ նպատակներն ուղղորդում և ոգևորում թեկնածուին կարիերայի զարգացման ուղղով։ Ուղեկցող 
նամակի միջոցով պետք է ցույց տալ, թե ինչպես են անհատի գիտելիքները, կարողություններն ու 
հմտությունները համապատասխանում գործատուի պահանջներին։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ 
յուրաքանչյուր նոր հաստիքի, նոր պաշտոնի և նոր աշխատանքի առաջարկի համար պետք է կազմել նոր 
ուղեկցող նամակ։  

Ուղեկցող նամակի կառուցվածքը 

Ուղեկցող նամակը կազմվում է պաշտոնական աշխատանքային նամակի նույն կառուցվածքով՝ 
պահպանելով հիմնական ձևաչափը՝ բոլոր կողմերից թողնելով 3/4 միջակայք, կիրառելով 11 կամ 12 
տառաչափ, կազմելով նամակը մեկ կամ մեկուկես էջի սահմաններում: 

Նամակի էջի վերևի աջ անկյունում նշվում է դիմողի անուն, ազգանուն, հայրանունը, անմիջապես 
ներքևի տողում հաջորդում են հասցեն և նամակի կազմման ամսաթիվը։  
  

Ա 
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      Դիմողի անուն, ազգանուն, հայրանուն 
Դիմողի հասցեն՝ 

Երկիր, քաղաք, փոստի համար, փողոց, տուն 
  

Ամիս-ամսաթիվ-տարեթիվ 
Կոնտակտային անձ՝ 
Պաշտոնը՝ 
Կազմակերպության անվանումը՝ 
Կազմակերպության հասցեն՝ 
Երկիր, քաղաք, փոստի համար, փողոց, տուն՝ 

 
Եթե հայտնի է կազմակերպության ներկայացուցչի անուն, ազգանուն, հայրանունը, ում ուղղված է 

նամակը, նախընտրելի է նամակը ձևակերպել հետևյալ կերպ՝ 
 
Հարգելի տիկին/պարոն,  
 

Սովորաբար ուղեկցող նամակը չի գերազանցում երեք պարբերություն՝ բացող, միջին և փակող։ 
Բացող պարբերության նպատակն է նշել, թե ինչու է անհատը դիմում տվյալ թափուր հաստիքին, 

ինչպես է տեղեկացել կազմակերպության և տվյալ թափուր հաստիքի մասին։ Անհրաժեշտ է 
անդրադառնալ հետաքրքրությանը՝ ինչու է անհատը դիմում տվյալ պաշտոնին, որն է մոտիվացիան: Այս 
պարբերությունն օգտագործվում է նաև թեկնածուի ընդհանուր ներկայացման համար՝ անդրադառնալով 
կրթությանը (մասնագիտություն և մասնագիտացում):  
 Միջին պարբերության մեջ, որը նամակի երկրորդ պարբերությունն է, նշվում են այն 
մասնագիտական հմտությունները և կարողությունները, գիտելիքը, որոնք անհրաժեշտ են անհատին 
տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու կամ տվյալ նախաձեռնությանը միանալու համար, որոնց շնորհիվ անհատը 
կարող է լինել լավագույն թեկնածուն։ Այդ իսկ պատճառով խորհուրդ է տրվում որևէ առաջարկի դիմելուց 
առաջ ուշադիր կարդալ հայտարարությունը, առանձնացնել պահանջվող հմտությունները և 
գիտելիքները։ Պետք չէ պարզապես գրել կազմակերպչական կամ հաղորդակցական հմտություններ, այլ 
ավելի նախընտրելի է ցույց տալ, թե ինչ միջոցառումների և ինչ ծրագրերի կամ աշխատանքների միջոցով 
են ձեռք բերվել այդ հմտությունները, ինչպես են կիրառվել դրանք։ Ինչպես և ինքնակենսագրականը, 
այնպես էլ ուղեկցող նամակը պետք է ներկայացնի թեկնածուին որպես անհատ, ով աչքի է ընկնում իր 
հմտություններով և առավելություններով։ Երկրորդ պարբերությունը ցույց է տալիս, թե որքանով է 
թեկնածուն համապատասխանում տվյալ պաշտոնի նկարագրին։  

Երրորդ պարբերությունը փակող պարբերությունն է: Այս պարբերությունը կիրառվում է 
ընթերցողին շնորհակալություն հայտնելու և հնարավորության դեպքում քննարկման համար: Այս 
պարբերության մեջ նշվում է նաև, թե ինչպես կարող է կազմակերպության ներկայացուցիչը կապ 
հաստատել թեկնածուի հետ: Տպավորությունը պետք է լինի հետևյալը. դիմելով և ներգրավվելով տվյալ 
կազմակերպությունում՝ թեկնածուն միևնույն ժամանակ ձեռք է բերում նաև փորձ, նոր գիտելիքներ և 
հմտություններ, որոնք առավել առաջնային են վերջինիս համար։ Վերջին պարբերության միջոցով պետք 
է ամփոփել նամակի ամբողջ կառուցվածքը և նշել, որ թեկնածուն պատրաստ է նաև հարցազրույցի։  

 
 

Հարգանքով՝ 
Անուն, ազգանուն, հայրանուն 

 
 
 
  

Չպետք է մոռանալ ստորագրել 
անվան մոտ (ձեռագիր կամ 

էլեկտրոնային ստորագրությամբ) 
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Առդիր փաստաթղթեր 
Պաշտոնական նամակների դեպքում հիմնականում նշվում են՝  

 ուղեկցող նամակին կցվող փաստաթղթերի անվանումները,  
 ուղեկցող նամակին կցվող առդիր էջի քանակը:  

Ուղեկցող նամակն ուղարկվում է աշխատանքային ինքնակենսագրականի հետ մեկտեղ։ 
Ուղարկելուց հետո պետք է սպասել առնվազն երկու շաբաթ։ Այդ ժամանակահատվածում ոչ մի 
տեղեկատվություն և ոչ մի պատասխան չստանալու դեպքում կարելի է զանգահարել՝ հավելյալ 
տեղեկատվություն ստանալու համար։  

Այսպիսով, կարիերայի կառավարումն առանցքային է անհատների կենսագործունեության և 
մասնագիտական կյանքում, քանի որ այն աջակցում է անհատներին ավելի համակարգված կերպով 
նախագծել կարիերայի զարգացման հետագա ուղիները և հավասարակշռել անձնական ու 
մասնագիտական զարգացման ուղիները: Կարիերայի կառավարման արդյունավետության համար 
կարևոր են անձնային, կրթական և մասնագիտական զարգացման հնարավորությունները ու դրանց 
նպաստող միջոցառումները: Կարիերայի կառավարման փոխանցելի և կառավարչական հմտություններն 
առանցքային նշանակություն ունեն կրթության, մասնագիտական վերապատրաստումների և 
աշխատանքի անցումային փուլերի կառավարման համար, ինչպես նաև աջակցում են աշխատաշուկային 
արագ ինտեգրմանն ու կարիերայի կայուն աճին: 

 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

1. Մանրամասն նկարագրել՝ ինչ է կարիերայի կառավարումը, որոնք են կարիերայի կառավարման 
գործընթացի բաղադրիչները և հմտությունները:  

2. Մանրամասն նկարագրել կարիերայի կառավարման և աշխատանքի շուկայի միջև կապը: 
3. Ներկայացնել՝ ինչ է SWOT վերլուծությունը և ինչպես կարելի է կիրառել այն սեփական անձի 

բացահայտման նպատակով: 
4. Անձնական SWOT վերլուծության հիման վրա կազմել անձնական զարգացման պլան առաջիկա 

երկու տարիների համար, ներառելով՝  
 նպատակներ (կարժաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ),  
 անձնական բրենդինգ,  
 գործողությունների պլան,  
 իրականացման ժամկետներ,  
 ակնկալվող վերջնաարդյունքներ,  
 ոլորտներ, որտեղ անհրաժեշտ են հավելյալ գործողություններ, զարգացում,  
 առկա և անհրաժեշտ ռեսուրսներ:  

5. Թվարկել և մանրամասնել հետևյալ առանցքային կարողությունները՝ 
 գրագիտություն,  
 բազմալեզվություն,  
 մաթեմատիկական գրագիտություն և կարողություն գիտության, տեխնոլոգիաների և 

ճարտարագիտության ոլորտում,  
 թվային տեխնոլոգիաների տիրապետում:  

6. Թվարկել և մանրամասնել հետևյալ առանցքային կարողությունները՝  
 անձնական և հասարակական կարողություն, սովորել, թե ինչպես սովորել,  
 քաղաքացիական կարողություն,  
 ձեռներեցության կարողություն,  
 մշակութային իրազեկվածություն և արտահայտություն:  

7. Թվարկել ինքնակենսագրականի տեսակները և ներկայացնել արդյունավետ 
ինքնակեսագրականի գրելու քայլերը և կառուցվածքը:  

8. Մանրամասն ներկայացնել ուղեկցող նամակի կառուցվածքը:  
9. Հավելված 1-ում ներկայացված ձևանմուշի հիման վրա մշակել սեփական ինքնակենսագրական:  
10. Հավելված 3-ում ներկայացված ձևանմուշի հիման վրա մշակել սեփական ուղեկցող նամակ:  
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ԳԼՈՒԽ VIII. 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ  
 

 

 

Անի Հովսեփյան 
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ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 
աղորդակցությունը կառավարման գործառույթներից է, որի միջոցով իրականացվում են 
կառավարման գործընթացի պարբերաբար կրկնվող այնպիսի փուլեր, ինչպիսիք են, օրինակ, 
կարիերայի զարգացումը, մրցունակ մասնագետների պատրաստումը, մասնագիտական կապերի 
շրջանակի ընդլայնումը, կառավարվող օբյեկտի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացումը, 

ընկալումը, մշակումը, փոխանցումը, հետադարձ կապը, համապատասխան որոշումների ընդունումը և 
այլ նմանատիպ գործընթացներ: 

Հաղորդակցությունը բավականին բարդ և բազմաբովանդակ գործընթաց է, որի հիմնական 
նպատակն է մի անձից մյուսին հնարավոր տարբեր ձևերով տեղեկատվության փոխանցումը: Առկա են 
տեղեկատվության փոխանցման տարբեր միջոցներ, մասնավորապես` բանավոր խոսք, գրավոր խոսք, 
նշաններ, իմաստավոր շարժումներ (ժեստեր), դեմքի արտահայտություններ, մամուլ կամ էլեկտրոնային 
փոստի հաղորդագրություններ, հեռախոս, ռադիո, հեռուստատեսություն և հաղորդակցման այլ 
միջոցներ:  

Շատ հաճախ հաղորդակցության միայն որոշակի ձևեր կամ միջոցներ են դիտարկվում որպես 
հիմնարար բաղադրիչներ, ինչպես, օրինակ, խոսելը կամ լսելը: Ինչևիցե, հաղորդակցությունը չի 
սահմանափակվում միայն լսելու կամ խոսելու հմտություններով, այն նաև ենթադրում է կարողություններ՝ 
ուղղված մարդկանց ճանաչելուն, որոշակի վերլուծություններ, եզրակացություններ կատարելուն, 
արդյունավետ փոխհարաբերվելուն, կապեր կառուցելուն և այլն: 
 Մասնագիտական գրականությունում առկա են հաղորդակցության տարբեր սահմանումներ, որոնք 
նկարագրում են հաղորդակցության բնույթը և վերջինիս կարևորությունը (DeVito 1982), անդրադառնում 
են հաղորդակցության գործառույթներին և ուղղություններին (Berger, Chaffee 1987), նույնիսկ կասկածի 
տակ են դնում հաղորդակցության կարևորությունը կամ առաջնայնությունը (Stepherd et al. 2006): 

Հաղորդակցությունը մտքերի և գաղափարների ստեղծման և փոխանցման գործընթացն է, ինչպես 
նաև արվեստը: Հաղորդակցության արդյունավետությունը մեծապես կախված է արտահայտվող մտքերի 
և գաղափարների հարստությունից ու բազմազանությունից (McPheat 2010): Հաղորդակցությունը կարող 
է սահմանվել որպես մեկ անձից մյուսին տեղեկատվության փոխանցման և ընդհանուր փոխըմբռնման 
գործընթաց (Keyton 2011): 

«Հաղորդակցություն» նշանակում է «դարձնում եմ ընդհանուր, կապում եմ, շփվում եմ» (Peters 1999): 
Իրականում շփումը բարդ ու բազմաբնույթ գործընթաց է, որն անդրադառնում է անհատների 
փոխհարաբերությանը, միմյանց նկատմամբ առկա վերաբերմունքին, փոխներգործությանը և այլն: 
Մարդկանց միջև փոխներգործության և համագործակցության արդյունավետությունը մեծապես կախված 
է ինչպես հաղորդակցական և շփման կարողությունից, այնպես էլ մարդկանց հետ կապ ստեղծելու և այդ 
կապը պահպանելու վարպետությունից: Հաղորդակցման կարողունակությունը ներառում է գիտելիք և 
հմտություն՝ ապահովելով մարդկանց միջև արդյունավետ կապ հաղորդակցության գործընթացում, 
շփման տարբեր իրավիճակներում: 

Հաղորդակցությունը յուրաքանչյուր անհատի գործունեության կարևորագույն բաղադրիչն է՝ շփում 
աշխատանքի վայրում, ուսումնական հաստատությունում, տանը, հասարակական վայրերում, 
տեղեկատվության և մտքերի փոխանակում հարազատների, ընկերների, ղեկավարների, գործընկերների 
հետ, մասնակցություն քննարկումներին, դասընթացներին, աշխատաժողովներին, շփում առցանց 
հարթակում՝ էլեկտրոնային հաղորդագրություններ, քննարկումներ, հեռուստատեսություն, 
լրատվամիջոցներ, հեռախոս և այլն:  

Հաղորդակցության գործընթացի հիմնական նպատակը փոխանցման օբյեկտ հանդիսացող 
տեղեկության ընկալումն ապահովելն է: Հաղորդակցության գործընթացը ներառում է նվազագույնը երկու 
մասնակից՝ տեղեկատվություն ուղարկող և ստացող (Cheney 2011): Տեղեկատվության փոխանցման 
ընթացքում ուղարկողը և ստացողը անցնում են մի քանի փոխկապակցված փուլեր, որոնք են՝  

 գաղափարի ձևավորում, 
 կոդավորում և կապուղու ընտրություն, 
 հաղորդում,  

Հ
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 ընդունում և վերծանում (ապակոդավորում), 
 հետադարձ կապ (Գծապատկեր 33): 

 
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 33. ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հաղորդակցության գործընթացում հաղորդողը տեղեկությունն ուղարկող սկզբնակետն է, որ 
ձևակերպում կամ կոդավորում է տեղեկությունը, միտքը կամ գաղափարը խոսքային և ոչ խոսքային 
հաղորդակցման միջոցների օգնությամբ, այնուհետև համապատասխան ուղիներով ապահովում է 
տեղեկության ապակոդավորումը կամ ընկալումը: Ապակոդավորման գործընթացն ուղղված է 
տեղեկությունը ստացողին, ով ըստ տեղեկատվության իր ընկալման պատասխան է տալիս հետադարձ 
կապի միջոցով: Հետադարձ կապն ուղղվում է տեղեկությունն ուղարկողին: Հաղորդակցության այդ 
գործընթացը կարող է շրջափուլային բնույթ ունենալ: 

Գաղափարի ձևավորում/ձևակերպում. տեղեկատվության ձևավորումը սկսվում է գաղափարի 
ձևակերպմամբ, որը պետք է ստացողի համար լինի որոշակի և ըմբռնելի: Հաղորդակցության 
գործընթացի առաջին և կարևոր քայլերից է տրամադրել որոշակի ժամանակ և հստակեցնել՝ ի՞նչ է պետք 
ասել կամ փոխանցել, ինչու՞ է պետք ասել կամ փոխանցել:  

Կոդավորում և կապուղու ընտրություն. տեղեկատվությունը հաղորդվում է խոսքային՝ բառերով 
արտահայտված և ոչ խոսքային միջոցներով: Տեղեկատվության փոխանցման միջոցները 
տեղեկատվության բանավոր և գրավոր հաղորդումներն են: Այս փուլում կարևոր են անհրաժեշտ բառերի 
և «մարմնի լեզվի» ընտրությունը, մշակութային և լեզվական առանձնահատկությունները և այլն:  

Հաղորդում. ընտրված կապուղով տեղեկատվության փոխանցման գործընթացն է, որը 
հնարավորություն է տալիս անհրաժեշտ գաղափարը հասցնել հասցեատիրոջը: 

Ընդունում և վերծանում (ապակոդավորում). հաղորդակցության գործընթացում ուղարկողի 
կողմից տեղեկատվության հաղորդումից հետո ստացողն ապակոդավորում է այն: Տեղեկատվության 
փոխանցման արդյունավետության համար խիստ էական է, թե ինչպես է գաղափարը ծածկագրվում՝ 
արտահայտելու համար ամբողջ տեղեկատվությունը կամ գաղափարը: Այս փուլում տեղեկատվության 
կամ խոսքի ճշգրիտ ապակոդավորման համար կարելի է կիրառել մասնավորապես ապրումակցային 
(էմպաթիկ) լսողությունը, որը հնարավորություն է տալիս հասկանալ զրուցակցի հույզերն ու ապրումները, 
զգացումներն ու մոտեցումները, պատկերացում կազմել զրուցակցի հետաքրքրության մակարդակի, 
հասկացողության կամ դրա բացակայության, վստահության մակարդակի վերաբերյալ:  

Հետադարձ կապ. հետադարձ կապի միջոցով ճշտվում է, թե որքանով հավաստի է ընկալվել 
հաղորդագրությունը: Հետադարձ կապի առկայությունը բարձրացնում է տեղեկատվության 
փոխանակման արդյունավետությունը՝ նպաստելով կողմերի միջև ծագած աղմուկի նվազմանը: 
Հաղորդակցության գործընթացում աղմուկ անվանում են այն, ինչը խեղաթյուրում է տեղեկատվության 
կամ գաղափարի իմաստը: Աղմուկի աղբյուրները կարող են պայմանավորված լինել բուն կապուղուն 

Տեղեկություն 
հաղորդող 

Տեղեկության 
ձևակերպում/ 
կոդավորում 

Հաղորդակցման 
ուղիներ 

Տեղեկության 
ապակոդավորում Ստացող 

Աղմուկ, խոչընդոտներ, 
ընկալման աղճատում 

Պատասխան Հետադարձ 
կապ 
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առնչվող, լեզվական, ինչպես նաև ընկալման, ղեկավարի ու ենթակայի կարգավիճակների միջև առկա 
տարբերություններով: 

Հաղորդակցության ընթացքում մարդիկ փոխհարաբերվում են, փոխանակում են 
տեղեկատվություն, մտքեր, հույզեր և ապրումներ: Վերոնշյալի հիման վրա առանձնացվում եմ 
հաղորդակցության հետևյալ հիմնական գործառույթները՝  

 արտահայտչական գործառույթ, որը ենթադրում է հաղորդակցության ընթացքում 
մասնակիցների հուզական ապրումները և դրանց դրսևորումները,  

 փոխազդեցության գործառույթ, որը ենթադրում է հաղորդակցության մասնակիցների միջև 
փոխհարաբերությունների կազմակերպում, այսինքն՝ որոշակի «դերերի» բաշխում, 
հաղորդակցության տարբեր միջոցների կիրառում և այլն,  

 ըմբռնման գործառույթ, որը ենթադրում է հաղորդակցության ընթացքում մասնակիցների 
փոխըմբռնումը և հարաբերակցումը,  

 իրազեկման գործառույթ, որը ենթադրում է տեղեկատվության, մտքերի, գաղափարների 
հաղորդում, փոխանցում, փոխանակում:  

Հաղորդակցության արդյունավետության կարևորագույն պայմաններից է անձի 
հաղորդունակությունը: Հաղորդունակությունն այն կարողությունն է, որով մարդը բնականոն 
փոխհարաբերություններ է հաստատում այլ մարդկանց հետ, համարժեքորեն ձևակերպում է իր խոսքը, 
տեղեկություններ ստանում՝ վերծանելով դրանք, զանազանելով կարևորն ու երկրորդականը՝ 
ապահովելով պատշաճ հետադարձ կապը: Անձի հաղորդունակության հիմնական բաղադրիչները երեքն 
են. 

1. Անձի դիտողականություն. որքանով է անձը կարողանում համարժեք ընկալել և հավաստի 
ըմբռնել շրջապատող անձանց շահերը, մտադրությունները, դիրքորոշումը: Այս պարագայում 
առանձնացվում են այլոց ըմբռնելու երեք հիմնական մեթոդներ ու ձևեր՝ 

• նույնականացումը (իդենտիֆիկացիա), երբ սեփական անձն այլ անձի կամ մարդկանց 
խմբի հետ նույնականացվում է,  

• ապրումակցումը (էմպաթիա), երբ անձը ըմբռնում է դիմացինի հոգեվիճակը, 
տրամադրությունը, կողմնորոշումը՝ վերապրելով նրա հույզերն ու տրամադրությունը,  

• խորհրդածությունը (ռեֆլեքսիա), երբ անձը մտածում, խորհում է այն մասին, թե ինքն 
ինչպես է ընկալվում դիմացինի կողմից: 

2. Անձի ինքնադրսևորում. որքանով է անձը կարողանում սեփական մտքերն ու հույզերը ճիշտ 
ձևակերպել, արտահայտել, ներկայացնել այլ մարդկանց: 

3. Անձի վարվեցողություն. որքանով է անձը տիրապետում հաղորդակցման ընդունված ձևերին և 
կանոներին: 
 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 
 
Հաղորդակցության դասակարգումները շատ տարբեր են՝ պայմանավորված վերջինիս կատարած 

գործառույթներով, ձևերի բազմազանությամբ, նշանային համակարգերով, որոնք օգտագործվում են 
հաղորդակցության ժամանակ և այլն: Առանձնացվում են հաղորդակցության հետևյալ տեսակները.  

 
1. Հաղորդակցություն ներքին միջավայրում 

 Կազմակերպությունում հաղորդակցությունը տեղի է ունենում կառավարման տարբեր 
մակարդակների և կազմակերպության տարբեր ստորաբաժանումների միջև: Ներքին միջավայրում 
հաղորդակցության հիմնական գործառույթներն են՝  

 աջակցել ռազմավարական պլանի իրականացմանը,  
 արդյունավետ կերպով կառավարել կազմակերպությունը,  
 մոտիվացնել աշխատակիցներին,  
 լիազորել պարտականություններ, 
 նպաստել կազմակերպական մշակույթի զարգացմանը,  
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 պլանավորել նոր ծրագրեր,  
 քննարկել ընթացիկ խնդիրները: 

Ներքին միջավայրում հաղորդակցությունը լինում է ուղղահայաց և հորիզոնական: 
Կազմակերպության ներսում կառավարման մի մակարդակից մյուսը տեղեկատվությունը փոխանցվում է 
ուղղահայաց հաղորդակցությունների շրջանակներում: Դրանք բնորոշ են ղեկավար-ենթակա, ղեկավար-
աշխատանքային խումբ հարաբերություններին: Ուղղահայաց հաղորդակցությունը կարող է ունենալ 
երկու ուղղություն՝ վերևից ներքև (վարընթաց) և հակառակը՝ ներքևից վերև (վերընթաց): 
Հաղորդակցությունները վերևից ներքև ուղղվածություն ունեն, երբ կառավարման բարձր մակարդակից 
տեղեկատվությունը հաղորդվում է ստորադաս մակարդակին: Կառավարման ստորադաս 
մակարդակներին հաղորդվում է տեղեկություն ընթացիկ խնդիրների, տարբեր առաջադրանքների, 
ինչպես նաև կատարվելիք աշխատանքների առաջնահերթության փոփոխության և այլնի մասին: 
Վերընթաց եղանակով տեղեկատվության փոխանցումը հիմնականում տեղի է ունենում 
հաշվետվությունների, առաջարկությունների, ահազանգերի, զեկուցագրերի ձևով: 

Հորիզոնական հաղորդակցությունները պայմանավորված են ստորաբաժանումների 
բազմազանությամբ և նրանց միջև խնդիրների և գործողությունների համակարգման 
անհրաժեշտությամբ: 

 
2. Հաղորդակցություն արտաքին միջավայրում 

Արդյունավետ գործունեություն ծավալելու համար կազմակերպությունը պետք է ուշադրություն 
դարձնի արտաքին միջավայրում տեղի ունեցող փոփոխություններին, անհրաժեշտության դեպքում 
կատարի համապատասխան շտկումներ կազմակերպության ներսում՝ դրանով իսկ հարմարվելով 
արտաքին միջավայրի արագ փոփոխվող պայմաններին: Կարևոր է նաև արտաքին միջավայրում 
տեղեկատվություն տարածել կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ (գովազդ, տեղեկատուներ 
և այլն): 

Հաղորդակցության վերոնշյալ երկու տեսակների շրջանակներում առանձնացվում են 
տեղեկատվություն երկու հիմնական տեսակներ՝ ներքին տեղեկատվություն և արտաքին 
տեղեկատվություն: Կազմակերպության օրինակով արտաքին տեղեկատվությունը ընդգրկվում է 
վերադաս մարմինների հրամաններում, հրահանգներում, կարգադրություններում, պլաններում և այլն: 
Ներքին տեղեկատվությունն անդրադառնում է արտադրության գործընթացին, համակարգչային ու 
նյութատեխնիկական միջոցների մաշվածությանը, տեխնոլոգիաներին և այլն: Ընդ որում, ցանկացած 
տեղեկատվություն կարող է ձևավորվել ինչպես ըստ սահմանված կարգի (վիճակագրական, 
հաշվապահական), այնպես էլ՝ կամայական եղանակով (վերլուծական, վերահսկիչ և այլն): 

 
3. Միջանձնային հաղորդակցություն  

Հաղորդակցության այս տեսակը դասակարգվում է ըստ հաղորդակցության գործընթացում 
ընդգրկված սուբյեկտների ընդգրկման ծավալի: Միջանձնայինը երկու անձանց միջև դեմ առ դեմ 
իրականացվող հաղորդակցությունն է և ունի երեք հիմնական գործառույթ՝  

 փոխադարձ ընկալման և ըմբռնման գործառույթ,  
 փոխազդեցության գործառույթ,  
 տեղեկատվական գործառույթ:  

 Միջանձնային հաղորդակցության ձախողման պատճառ կարող են հանդիսանալ ընկալմամբ 
պայմանավորված արգելքները, իմաստաբանական արգելքները, անորակ հետադարձ կապը, աղմուկի 
զանազան տեսակները, վատ ունկնդրումը: 

Կազմակերպություններում միջանձնային հաղորդակցությունների տարածված ձևերից է ղեկավար-
ենթակա հաղորդակցությունը: Ղեկավարի և ենթակայի միջև տեղեկատվության փոխանակման 
տարատեսակերից են. 

 խնդիրների, առաջարկությունների և ակնկալվող արդյունքների ճշգրտումը, 
 խնդիրների լուծմանը ստորաբաժանման մասնակցության ապահովումը, 
 աշխատանքի արդյունավետության հիմնախնդիրների քննարկումը, 
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 ակնկալվող փոփոխությունների վերաբերյալ ենթականերին տեղեկացնելը և այլն: 
Առանձնացվում են ղեկավար-ենթակա հաղորդակցությունների երկու համակարգեր՝ ուղղահայաց 

և հորիզոնական: 
Ուղղահայաց համակարգը հիմնված է գծային ենթակայության սկզբունքի վրա: Ղեկավարի 

յուրաքանչյուր որոշում պարտադիր է ենթակայի կողմից անվերապահ կատարման համար: 
 
 
 
 
 

 
 
 
Հորիզոնական համակարգի պայմաններում ղեկավար-ենթակա փոխհարաբերությունները կրում 

են պայմանագրային բնույթ: Պայմանագիրն իրավական նորմ է, որը կոչված է նախապես 
կանոնակարգելու սպասվելիք և ենթադրվող փոխհարաբերությունները, որտեղ արձանագրվում են 
ղեկավարի, ինչպես նաև ենթակայի իրավունքներն ու պարտականությունները, պատասխանատվության 
չափը: 
 
 
 
 

4. Խմբային հաղորդակցություն  
 Հաղորդակցության այս տեսակը նույնպես դասակարգվում է ըստ հաղորդակցության 
գործընթացում ընդգրկված սուբյեկտների ընդգրկման ծավալի: Վերջինս ենթադրում է նվազագույնը երեք 
և առավելագույնը 20-30 մասնակիցների միջև տեղի ունեցող հաղորդակցությունը: Խմբային 
հաղորդակցության մեջ կարելի է դասակարգել հաղորդակցությունը ղեկավարի և նրա աշխատանքային 
խմբի միջև: Աշխատանքային խմբի հետ հաղորդակցությունը հնարավորություն է ընձեռում բարձրացնելու 
խմբի կատարողականի արդյունավետությունը: Հիմնական նպատակը աշխատակիցների շրջանում 
աշխատանքի, նրա արդյունքների և փոխհատուցման նկատմամբ վստահության ձեռքբերումն է՝ 
ռեսուրսների արդյունավետ բաշխման և այլ դրույթների վերաբերյալ առաջարկությունների 
հավաքագրման և հետագա օգտագործման, շահադրդման և այլ գործիքների կիրառման միջոցով: 
 

5. Զանգվածային հաղորդակցություն  
Հաղորդակցության այս տեսակը ևս դասակարգվում է ըստ հաղորդակցության գործընթացում 

ընդգրկված սուբյեկտների ընդգրկման ծավալի և ենթադրում է մարդկանց մեծաթիվ խմբերի 
մասնակցություն:  

 
6. Կազմակերպական հաղորդակցություն  

Կազմակերպական են կոչվում կազմակերպությանը, նրա նպատակներին ու խնդիրներին 
ուղղակիորեն առնչվող հաղորդակցությունները: Կազմակերպական հաղորդակցությունը ներառում է 
կազմակերպության և դրա ենթակառուցվածքների միջև տեղեկատվության փոխանակումը: 
Կազմակերպական հաղորդակցության գլխավոր խնդիրը հստակ հաղորդագրության փոխանցումը չէ, այլ 
տեղեկատվական հոսքերի ձևավորումն է, կատարելագործումը և դրանց շարժի ապահովումը: 
Կազմակերպական հաղորդակցության բաղադրիչներն են՝  

 հաշվետվություններ գործունեության վերաբերյալ, 
 բողոքներ և վեճեր. վերադասները ի պաշտոնե լսում և լուծում են ստորադասների միջև վեճերը, 
 խնդիրներ և հարցեր. այս կերպ ղեկավարությունն անմիջաբար (առանց միջնորդի և 

միջնորդության) տեղեկանում է ամենօրյա և անհետաձգելի լուծում պահանջող խնդիրներին, 

Ղեկավար 

Ենթակա 

Ենթակա Պայմանագիր Ղեկավար 
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 բարեփոխման առաջարկություններ. նոր գաղափարներն ու առաջարկները պիտի հասանելի 
լինեն վերին մակարդակի ղեկավարներին,  

 ֆինանսական տեղեկություններ, որոնք կարող են հետաքրքրել ղեկավար կազմին: 
 

7. Ձևական (ֆորմալ) և ոչ ձևական (ինֆորմալ) հաղորդակցություն 
Ձևական (ֆորմալ) հաղորդակցությունն ունի հստակ հասցեատեր, և տեղեկատվության 

փոխանցումն իրականանում է նախապես սահմանված կապուղու միջոցով՝ աշխատանքային 
առաջադրանքների կատարման համար պատասխանատվության բաշխմանը համապատասխան: Ոչ 
ձևական (ինֆորմալ) հաղորդակցությունը հստակ հասցեատեր չունի, տարածվում է կազմակերպության 
ներսում բոլոր ուղղություններով: Կազմակերպություններում տարածված հաղորդակցության ձևերից է ոչ 
ձևական (ինֆորմալ) հաղորդակցությունը (շշուկների տարածումը): Տեղեկատվությունը շշուկի ձևով ավելի 
արագ է հաղորդվում, քան ձևական (ֆորմալ) հաղորդումների կապուղիներով: Շշուկները ոչ ճշգրիտ 
տեղեկատվության համբավ են վայելում, սակայն ոչ ձևական հաղորդումների կապուղիներով տարածվող 
տեղեկատվությունները հաճախ կարող են լինել ճշգրիտ և նպատակային:  

 
8. Պարզունակ հաղորդակցություն 

Պարզունակ հաղորդակցությունը դասակարգում է մասնակիցներին ըստ անհրաժեշտության և ոչ 
անհրաժեշտության: Ելնելով հաղորդակցության ընթացքում զրուցակցի մասնակցային կարևորությունից 
կամ անհրաժեշտությունից՝ մարդկանց ներգրավում են զրույցի մեջ կամ պարզապես անտեսում:  

 
9. Գործարար հաղորդակցություն  

Գործարար հաղորդակցությունն ուղղված է գործնական հարցերի լուծմանը, 
համագործակցությանը: Հաղորդակցության գործընթացում յուրաքանչյուր մասնակից կարևոր դեր ունի: 
Կողմերը հանդես են գալիս համատեղ հետաքրքրություններով, ծավալում են քննարկումներ, ձեռք են 
բերում պայմանավորվածություններ: Գործարար հաղորդակցության առաջնային նպատակն է 
արդյունավետ և հաջողված հաղորդակցության ապահովումը: Գործարար հաղորդակցության հիմնական 
տեսակներից են՝ գործարար զրույցը, հրապարակային ելույթը, բանակցությունը և խորհրդակցությունը:   

 
10. Խոսքային հաղորդակցություն  

Խոսքային հաղորդակցությունը տեղեկատվության փոխանակումն է մարդկանց միջև՝ խոսքի, 
ձայնարկումների միջոցով: Խոսքային հաղորդակցության ժամանակ, անգամ եթե հաղորդակցվողների 
մոտ գոյություն ունի նշանային համակարգի միևնույն կոդավորման և ապակոդավորման համակարգը, 
այնուամենայնիվ հնարավոր է հաղորդակցման գործընթացի խափանում կամ սխալ ընթացք՝ 
պայմանավորված խոսքի ընկալման յուրահատկություններով: Խոսքի հիմնական երկու տեսակներն են՝  

 բանավոր խոսքը,  
 գրավոր խոսքը:  

Բանավոր խոսքը հանդես է գալիս մենախոսության և երկխոսության ձևով: Մենախոսությունը 
անհատի խոսքն է, որն ուղղվում է այլ անհատի կամ մարդկանց խմբի: Որպես մենախոսություն կարելի է 
ներկայացնել դասախոսությունը, հրապարակային ելույթը, ճառը, զեկույցը և այլն, որոնք պահանջում են 
որոշակի ներկայացուցչական հմտություններ և ճարտասանական հնարներ:  

Ի տարբերություն մենախոսության՝ երկխոսությունը երկու և ավել մասնակիցների միջև ծավալվող 
զրույցն է, որոնք կարող են իրականացվել ինչպես «բաց», այնպես էլ «փակ» և «արտացոլող» հարցերի 
միջոցով: «Բաց» հարցերը տեղեկատվական բնույթ են գրում, որոնց միջոցով հնարավոր է ուղղել հարցը 
և ստանալ պատասխան: «Փակ» հարցերը կիրառելի չեն տեղեկատվություն ստանալու պարագայում, 
վերջիններս կիրառելի են համաձայնություն ստանալ կամ չստանալու համար: Ի տարբերություն 
նախորդող հարցերի երկու տեսակների, «արտացոլող» հարցերը կազմվում են զրուցակցի կողմից 
հնչեցված մտքի հիման վրա՝ հարցական ձևով անդրադարձնելով նրա կողմից հնչեցված մտքի վերջին 
հատվածը: Սա նաև միջոց է զրուցակցին հնարավորություն տալու կողքից լսելու քիչ առաջ արտահայտած 
սեփական միտքը:  
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Խոսքում կարևորվում է յուրաքանչյուր տարր և բաղադրիչ՝ բառերը, նախադասությունները, ձայնը, 
տոնայնությունը, խոսքի արագությունը, որը կարող է փոփոխվել տարբեր իրավիճակներում՝ հանգիստ և 
խաղաղ միջավայր, առօրյա շփում, լարված իրավիճակ: Վերոնշյալից է մեծամասամբ կախված 
հաղորդակցության մասնակիցների ներգրվվածությունը զրույցին, վերջիններիս անկեղծությունը, 
նյարդայնությունը, անմիջականությունը, հանգստությունը: Խոսքում կիրառվող շեշտադրումներն անգամ 
կարող են հուշել մասնակիցների հետաքրքրության և մասնակցության մասին: Վերոնշյալ բոլոր կետերի 
միջոցով կարելի է կատարել որոշակի դիտարկումներ և թիրախավորել ակնհայտ տարբերություններ 
առօրյա, հանգիստ և հավասարակշռված խոսքի, ինչպես նաև նյարդային և լարված խոսքի միջև։  

Մարդու ձայնային տարբեր երանգները կարևոր դեր են խաղում բանավոր հաղորդակցության 
ժամանակ: Նյարդային վիճակում կամ անհանգստության պարագայում դողացող ձայնը, հանգիստ 
վիճակում ինքնավստահ ձայնն օգնում են գնահատել հաղորդակցության մասնակիցների հոգեկան 
վիճակը, հանգստությունը և անգամ պատրաստվածությունը:  

Խոսքի արագությունը շատ կարճ ժամանակում թույլ է տալիս գնահատելու զրուցակցի խոսքի 
անկեղծությունը, քանի որ խոսքի ընթացքում ցանկացած տատանում և դադար նկատելի է: 
Այնուամենայնիվ, միշտ պետք է հիշել, որ չափազանց արագ կամ ընդհակառակը՝ դանդաղ խոսքը միշտ 
չէ որ ստի կամ նախօրոք կանխամտածված խոսքի նշան է։  

Խոսքային հաղորդակցության ժամանակ տեղեկատվությունը, մտքի կամ գաղափարի 
բովանդակությունը հաղորդվում է լեզվի միջոցով: Լեզուն հնարավորություն է տալիս անհատներին 
սոցիալապես շփվել մեծ և փոքր խմբերի հետ, ներգրավվել ընդլայնվող հարաբերությունների շրջանակում 
ու ձեռք բերել մշակութային փորձառություն: Ավելին, լեզուն հնարավորություն է տալիս անհատներին 
արտահայտել իրենց զգացմունքները և մտահոգությունները, բարձրաձայնել անձնական կարիքները, 
փոխանցել գաղափարներ և պահանջել որոշակի դիրք հասարակությունում: Հաղորդակցությունն ու 
լեզուն յուրաքանչյուր անհատի զարգացման համար երկու առանցքային հասկացություններ են: Լեզվի 
օգտագործմամբ անհատը հաղորդակցվում է, հնարավորություն է ունենում սովորել և կիսվել նոր 
փորձառություններով:  

Լեզուն առանցքային է մտածելու և վերլուծելու համար, այն հիմնարար գործիք է, որի շնորհիվ ձեռք 
են բերվում և փոխանցվում գաղափարները, գիտելիքները, արժեքները, համոզմունքները, դիրքորոշումը 
և այլն (Journal of Communication and Culture 2011):  

Այսպիսով՝ բանավոր հաղորդակցության միջոցով հնարավոր է իրականացնել տեղեկության արագ 
և ամբողջովին փոխանցումը՝ միաժամանակ տալով հարցեր և ստանալով դրանց պատասխանները: 
Բանավոր խոսքի առավելություններն են՝ 

 հարմար է արագ հետադարձ կապի ապահովման, կարծիքների փոխանակման համար, 
 հեշտ է իրականացնել: 

Բանավոր խոսքի թերություններ են՝ 
 անճշգրտությունը, 
 ապացույցի բացակայությունը:  

 
Գրավոր հաղորդակցությունն անհրաժեշտ է պայմանագրերի և գործարքների կնքման, 

կազմակերպության ծրագրերի և մեթոդական ցուցումների շարադրման, իրավաբանական 
փաստաթղթերի հրապարակման, գովազդի և այլ նպատակներով: Այն ապահովում է միմյանցից հեռու 
գտնվող մարդկանց հաղորդակցությունը երկտողերի, նամակների, հեռագրերի, էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների և այլնի միջոցով: Գրավոր խոսքը կազմվում է գրային ցանկացած պայմանական 
նշանի միջոցով, և մարդկանց կողմից ընկալվում է տեսողական միջոցների օգնությամբ և շոշափելիքով: 
Գրավոր խոսքը չի առանձնանում որոշակի կառուցվածքային ու հնչերանգային հատկություններով: Այս 
պարագայում կարևոր են գրության եղանակները, կետադրությունը, քերականությունը, ոճաբանությունը:  
Գրավոր խոսքի առավելություններն են՝ 

 սովորաբար այն ավելի ճշգրիտ է, 
 կա գրառում, ապացույց: 

Գրավոր խոսքի թերություններ են՝ 
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 հարմար չէ արագ հետադարձ կապի և կարծիքների համար, 
 ավելի բարդ և ժամակատար է:  

Ժամանակի ընթացքում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումն ամբողջովին 
վերափոխել են աշխատանքային մոտեցումները՝ առաջադրելով հաղորդակցության նոր ձևեր: 
Մարդկանց միջև հազարավոր հաղորդագրությունների անմիջական հաղորդման ապահովման համար 
գործի են դրվում մի շարք ծրագրեր, ցանցեր, գործիքներ ու միջոցներ, որոնք տարբերվում են իրենց 
հնարավորություններով և ձևաչափերով: Առավել տարածված ու նշանակալից ծառայություններից է 
մասնավորապես էլեկտրոնային փոստը, որը տարբեր տեսակի տեղեկատվության առաքման և 
փոխանակման աննախադեպ հնարավորություններ է ընձեռում մարդկանց: Հաղորդագրության 
փոխանցման այս տարբերակի հիմնական նպատակն է որքան հնարավոր է կրճատել փաստաթղթի 
առաքման ժամանակը և հեռավորությունը: Գործարար հարաբերությունների հաստատման և 
իրականացման գործընթացում կարևոր է նաև բանակցությունների վարման նամակագրական եղանակը: 

Ստորև ներկայացվում են էլեկտրոնային արդյունավետ հաղորդագրության կազմման մի քանի 
խորհուրդներ՝ 

 նշել ստացողի էլեկտրոնային հասցեն՝ առանց որևէ վրիպակի,  
 ընտրել հաղորդագրության վերնագիրը,  
 նշել փոխհարաբերություններում ընդունված դիմելաձևը /պարոն, տիկին, գործընկեր և այլն/, 

գործընկերոջ անունը, հայրանունը կամ ազգանունը,  
 շարադրել հաղորդագրությունը՝ նամակը ստացողին տրամադրելով հիմնական անհրաժեշտ 

տեղեկատվությունը: Առկայության դեպքում անհրաժեշտ է նշել, որ կից ուղարկվում են 
անհրաժեշտ որոշակի փաստաթղթեր:  

 նամակում հաղորդվող տեղեկատվության կարևորությունն ընդգծելու նպատակով անհրաժեշտ է 
առավել կարևոր մտքերը կամ տվյալները ներկայացնել նամակի բացող պարբերությունում՝ 
կարդացողի ուշադրությունը դրանց վրա կենտրոնացնելու նպատակով: 

Հաղորդակցությունն արդյունավետ ապահովելու համար կարևոր նշանակություն ունի 
փաստաթղթաշրջանառությունը՝ գործավարության հստակ կազմակերպումը: 
Փաստաթղթաշրջանառությունը ենթադրում է փաստաթղթերի ճիշտ ձևակերպում, դրանց 
շրջանառության արագ իրականացում և պահպանում: Տարբեր կարևորության և ծավալի փաստաթղթերի 
կազմումը, ըստ նշանակության դրանց օգտագործումն ու պահպանումը բարձրացնում են 
կառավարչական աշխատանքի որակը, ապահովում կազմակերպությունների արդյունավետ 
գործունեության իրավական, կարգադրական և տեղեկատվական նախադրյալների ստեղծումը: 
Փաստաթղթաշրջանառության արդյունավետ կազմակերպումը և պահանջը պայմանավորված է 
համակարգչային ներքին ցանցերի, համացանցի և էլեկտրոնային փոստի զարգացմամբ, ինչպես նաև մի 
շարք հանգամանքներով՝ 

 տվյալներից օգտվողների միջև դրանց օպերատիվ փոխանակումը՝ անկախ օգտվողի գտնվելու 
վայրից, 

 փաստաթղթերի հետ աշխատակիցների միաժամանակ աշխատելու անհրաժեշտությունը: 
 Կազմակերպություններում օգտագործվող փաստաթղթերի դասակարգումը կատարվում է ըստ 
նշանակության՝ 

 կարգադրական (հրամաններ, կարգագրեր),  
 կատարողական (հաշվետվություններ, զեկուցագրեր),  
 հայցողական (վնասի կամ փոխհատուցման պահանջի նամակներ),  
 տեղեկատվական (հայտարարություններ, հաղորդումներ): 

Կազմակերպություններում օգտագործվող փաստաթղթերի դասակարգումը կատարվում է նաև ըստ 
գաղտնիության՝ 

 ծառայողական օգտագործման, որոնցից կարող են օգտվել կազմակերպության աշխատակիցներ, 
և որոնց բովանդակությունը հրապարակման ենթակա չէ, 

 գաղտնի, որոնցից օգտվում են նրանք, ովքեր ունեն համապատասխան թույլտվություն, 
 հույժ գաղտնի, որոնցից կարող են օգտվել միայն նրանք, ում հասցեագրված է: 
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Կազմակերպություններում օգտագործվող փաստաթղթերի հաջորդ դասակարգումը կատարվում է 
ըստ ձևի՝ 

 ստանդարտ, որոնք կազմվում են ըստ հաստատված ձևի (ակտեր, հաշվետվություններ, 
ժողովների արձանագրություններ և այլն), 

 ոչ ստանդարտ (զեկույցներ, հրամաններ, հայտարարություն և այլն), որոնք չունեն նախօրոք 
սահմանված ձև: 

Խոսքային հաղորդակցության արդյունավետությունը պայմանավորված է ոչ միայն գրավոր և 
բանավոր խոսքի հմտություններով, այլև լսելու, ունկնդրելու ունակությամբ: Ունկնդրելը ևս բավականին 
բարդ գործընթաց է, որը պահանջում է որոշակի հմտություններ: Առանձնացվում են ունկնդրման երկու 
տեսակ՝  

 ակտիվ ունկնդրում, որի ժամանակ առաջնային է հաղորդվող տեղեկատվության 
ապակոդավորումը,  

 պասիվ ունկնդրում, որի ընթացքում զրուցակիցը համակ ուշադրությամբ լսում է խոսողին՝ առանց 
որևէ ընդհատումների,  

 ապրումակցային (էմպաթիկ) ունկնդրում, որի պարագայում զրուցակիցը տեղափոխվում է խոսողի 
կարգավիճակ՝ փորձելով նաև հուզականորեն ապրումակցել:  
 

11. Ոչ խոսքային հաղորդակցություն  
Ոչ խոսքային հաղորդակցությունն իր մեջ ներառում է մի քանի տարատեսակ. կինեստետիկ, 

պարալինգվիստիկ և էքստրալինգվիստիկ, հաղորդակցության գործընթացի ժամանակատարածքային 
կազմակերպում, տեսողական կոնտակտ: Ոչ խոսքային հաղորդակցության միջոցներ են ժեստերը, 
դիմախաղը, պանտոմիմիկան և այլն: Վերջիններիս միջոցով արտահայտվում է նաև խոսակցի 
վերաբերմունքը, հույզներն ու ապրումները, փոխանցվում են որոշակի մտքեր:  

Հաղորդակցության ոչ խոսքային միջոցներն ուսումնասիրվում են հետևյալ գիտակարգերի կողմից.  
1. Կինեսիկա, որն ուսումնասիրում է մարդկային զգացմունքների և հուզական վիճակների արտաքին 

դրսևորումներ: Բոլոր արտահայտիչ շարժումները, որոնք դրսևորվում են մարդկանց դիրքերում, 
ժեստերում, դիմախաղում, քայլվածքում և հայացքում կինեսիկայի ուսումնասիրության առարկան են:  

2. Պրոսոդիկա և հարալեզվաբանություն, որոնց ուսումնասիրության շրջանակում են խոսքի 
ընթացքում նկատվող դադարները, ինչպես նաև խոսքի արագությունը, բարձրությունը, խոսակցական 
տոնի բարձրությունը, ձայնի տեմբրը, շեշտադրման ուժը, զանազան հոգեֆիզիոլոգիական 
արտահայտությունները, որոնցից են լացը, հազը, ծիծաղը, հոգոցը և այլն: 

3. Տակեստիկա, որի ուսումնասիրության առարկան է հաղորդակցության ընթացքում նշմարվող 
մարմնական հպումները, ինչպիսիք են՝ ձեռքսեղմումները, շոյանքը, համբույրները և այլն: Այստեղ 
կարևոր են մի շարք գործոններ՝ մշակութային առանձնահատկություններ, ծանոթության աստիճան, 
տարիք, պաշտոն և այլն:  

4. Պրոքսեմիկա, որն ուսումնասիրում է հաղորդակցության ընթացքում մասնակիցների միջև առկա 
տարածական դիրքերը: Դրա հիման վրա 1966 թ. մարդաբան Էդվարդ Թ. Հոլլի կողմից ներմուծվեց 
անձնական տարածության գաղափարը և առանձնացվեց հեռավորության չորս հիմնական նորմեր (Hall 
1966)՝  

 ինտիմ հեռավորություն /0-45 սմ/ - շատ մոտիկ մարդկանց հաղորդակցություն,  
 անհատական /54-120 սմ/ - հաղորդակցություն ծանոթ մարդկանց հետ,  
 սոցիալական /120-400 սմ/ - նախընտրելի է ինչպես անծանոթ մարդկանց, այնպես էլ 

պաշտոնական հաղորդակցությունների ժամանակ,  
 հասարակական /400-750 սմ/ - տարբեր լսարանների առաջ ելույթների ժամանակ:  

Ոչ խոսքային հաղորդակցության հիմնական ուղղություններից է մարմնի լեզուն, մարդու ժեստերի 
լեզուն: Տարբեր ժամանակների հետազոտողներ և հետազոտություններ հաղորդում են, որ առավել մեծ 
ծավալի տեղեկատվություն փոխանցվում է ոչ խոսքային հաղորդակցության միջոցով, քան խոսքայինի 
միջոցով: Ժեստերը, որոնք ձեռքի, գլխի, մարմնի այլ մասերի շարժումներն են, գալիս են ֆրանսերեն 
“geste” բառից, որը նշանակում է «գործողություն»: Խոսքային տեղեկատվության հետ մեկտեղ ժեստերի 
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միջոցով հնարավոր է ստանալ հավելյալ տեղեկատվություն զրուցակցից: Հաղորդակցության ընթացքում 
զրուցակիցների ժեստերին հետևելով՝ կարելի է միանգամից հասկանալ զրուցակցի դիրքորոշումը 
քննարկվող հարցի կամ խնդրի վերաբերյալ: Ուստի, արդյունավետ հաղորդակցության ժամանակ 
ամբողջական տեղեկություն ստանալու կամ փոխանցելու համար առավել արդյունավետ միջոց է ոչ 
խոսքային հաղորդակցության վերաբերյալ գիտելիքի կիրառումը: Մարդկանց կողմից կիրառվող 
հիմնական ժեստերը, որոնք անմիջականորեն բխում են բնազդներից, հիմնականում դուրս են 
մշակութային ընկալումների տիրույթից: Ժեստերը տարբեր մշակույթներում տարբեր նշանակություն 
ունեն: Այստեղից կարելի է ենթադրություն անել, որ ոչ խոսքային հաղորդակցության ոլորտն իր մեջ 
ներառում է տարբեր գիտակարգերից համապատասխան տեղեկություն՝ մշակութաբանության, 
մարդաբանության, հոգեբանության և այլ գիտական ուղղություններից: Հաղորդակցության ընթացքում 
առավել կիրառելի են հետևյալ ժեստերը՝  

 բաց ժեստեր, որոնք ցույց են տալիս զրուցակցի նկատմամբ դրական տրամադրվածություն և 
պատրաստվածություն (ձեռքերի բաց ափերը, անկաշկանդ շարժումները),  

 փակ ժեստեր, որոնք միանշանակ ցույց են տալիս զրուցակցի նկատմամբ անհետաքրքրություն, 
անտարբերություն (կրծքի վրա խաչված ձեռքերը, աթոռի վրա նստած դիրքերը),  

 ինքնահսկողության և ինքնակառավարման ժեստեր (ձեռքերը մեջքի հետևում պահելը, աթոռի 
թիկնակից բռնվելը),  

 նյարդայնության և անինքնավստահություն արտահայտող ժեստեր (գրիչի հետ խաղալը, հազալը, 
ձեռքերով բերանը փակելը),  

 գնահատական արտահայտող ժեստեր (ձեռքով քիթը բռնելը, ձեռքը ճակատին դնելը և մտածելը),  
 կասկածամտություն և մերժում արտահայտող ժեստեր (ցուցամատով թեթևակի քթին դիպչելը, 

ոտքը ոտքին գցելը),  
 ինքնավստահություն արտահայտող ժեստեր (ձեռքերը մեջքի մոտ խաչելը), 
 սպասողական վիճակ արտահայտող ժեստեր (ձեռքերի ափերը իրար հետ շփելը),  
 ձանձրույթ արտահայտող ժեստեր (մատներով սեղանին կտկտացնելը, թղթի վրա պարզապես 

նկարելը),  
 անկեղծություն և տրամադրվածություն արտահայտող ժեստեր (ընդհատումներով զրուցակցին 

ձեռքով հպվելը),  
 կոկետության ժեստեր (մի ոտքը մյուսի տակ դրած նստելը, գործողություններ ակնոցներով, 

շարժումներ ծխախոտով):  
Ոչ խոսքային հաղորդակցության գործընթացում մասնակիցների զգացմունքների ընկալումը և 

գնահատումը, լարվածության աստիճանը, մասնակցությունը, հետաքրքրությունը կարելի է գնահատել 
դիմախաղի միջոցով: Ոչ խոսքային հաղորդակցության այս բաղադրիչները հիմնված են մարդու դեմքին 
արտահայտվող զգացմունքների ճանաչման վրա։ Ամերիկացի հայտնի հոգեբան Փոլ Էքմանը այս 
ոլորտում կատարել է բազում հետազոտություններ, զգացմունքների և դրանց՝ դեմքի 
արտահայտությունների հետ կապի վերաբերյալ ուսումնասիրություններ: Այդ ամենի արդյունքում նրա 
կողմից առաջ է քաշվել «զգացմունքների ատլաս»՝ ավելի քան տաս հազար դեմքի 
արտահայտություններով: Փոլ Էքմանն առանձնացրել է յոթ ունիվերսալ զգացմունքներ, որոնք ցանկացած 
ազգի, սեռի, ռասայի և տարիքի ներկայացուցչի դեմքին արտահայտվում են նույն կերպ (Ekman 2003)։ 
Այդ զգացմունքներն են՝  

 զայրույթ, 
 զարմանք,  
 վախ,  
 տխրություն,  
 զզվանք,  
 արհամարհանք,  
 ուրախություն:  
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Համոզում 
Գործարար և ձեռնարկատիրական ոլորտներում մրցունակության ապահովման տեսանկյունից 

կարևորվում է համոզման կարողությունը: Համոզումը գործընթաց է, որի ընթացքում մի կողմը փորձում է 
մյուս կողմին շահագրգռել կատարելու ինչ-որ գործողություն կամ զերծ մնալու տվյալ գործողությունից: 
Համոզիչ փաստերի վերհանման և ներկայացման կարողության կարևորությունը նկատելի և 
անգնահատելի է կյանքի տարբեր իրավիճակներում և իրադրություններում: Կառավարման 
գործընթացում համոզման կարողությունը ևս հանդիսանում է կարևոր ու առաջնային: Ի՞նչ է նշանակում 
համոզել: Համոզել որևէ մեկին նշանակում է ներկայացնել տեսակետ, փաստեր և տրամաբանական 
փաստարկներ, ինչպես նաև ցույց տալ այդ տեսակետի իրավացիությունը, շատ հաճախ նաև 
ներկայացնել հակառակը: Հաղորդակցության գործընթացում շատ է կարևորվում հարմարավետության 
զգացողությունը, որը պետք է առկա լինի համոզվող անձի մոտ: Այդ պարագայում կարելի է եզրակացնել, 
որ համոզման գործընթացը հաջողվել է, իսկ համոզման արդյունքն էլ կհանդիսանա փոփոխված 
տեսակետը կամ տեսակետները:  

Համոզման գործընթացը բավականին բարդ և ժամանակատար է, որը պահանջում է որոշակի 
հմտություններ և գործողություններ: Առաջին քայլով սահմանվում է նպատակը, որից մեծապես կախված 
է համոզման համար ընտրված փաստարկները, դրանց կառուցումը և մատուցումը: Համոզումը պետք է 
լինի ապացուցելի և ինչքան հնարավոր է պետք է մոտ լինի ազդեցության օբյեկտի 
հետաքրքրություններին և պահանջմունքներին: Հաջողության բանալիներից են նաև վստահելիությունը 
և գրավչությունը: Տեղեկատվությունը հաղորդող անձի նկատմամբ վստահությունը հանգեցնում է նրա 
կողմից առաջադրվող կարծիքների և գաղափարների նկատմամբ վստահության: Ազդեցիկ են այն 
հաղորդագրությունները, որոնք հեշտ ընկալելի են կամ ցանկալի են ունկնդիրների համար:  

Մասնագետների կողմից առաջ են բերվում համոզման մի շարք մեթոդներ: Բոլոր ժամանակների 
ընդունելի և կիրառելի մեթոդներից են մասնավորապես Արիստոտելի համոզման մեթոդները, որոնք 
զետեղված են «Հռետորաբանություն» աշխատությունում (Aristotle 2004): Այստեղ մեծ փիլիսոփան 
առանձնացնում է համոզելու երեք հիմնական մեթոդներ.  

Էթոս. Արիստոտելի կողմից առաջարկվող համոզման այս մեթոդն ամբողջությամբ հիմնվում է 
համոզողի, հաղորդակցության գործընթացում խոսողի կերպարի և դիրքի վրա: Մարդիկ վստահում են 
նրանց, ում հարգում են, ով հեղինակություն ունի իրենց աչքերում: Ոլորտի մասնագետի խոսքը տվյալ 
ոլորտին վերաբերող տարբեր հարցերի շուրջ ավելի համոզիչ է, քան եթե այդ մասին խոսում է տվյալ 
ոլորտից անտեղյակ մարդը:  

Պաթոս. համոզման «պաթոս» մեթոդի հիմքում են անհատի հույզերն ու ապրումները, 
զգացմունքները: Մտքում պահելով այդ ամենը՝ համոզողը կամ խոսողը նախապես ուսումնասիրում և 
առանձնացնում է զրուցակիցներին միավորող արժեքները, համոզմունքները, գաղափարները և 
կիրառում է այդ ամենը՝ ազդելով զրուցակցի զգայական աշխարհի, ոչ թե մտքի վրա: Պաթոսն այն 
հուզական բաղկացուցիչն է, որն ուժեղացնում է համոզիչ գրավոր խոսքը:  

Լոգոս. այս մեթոդի հիմքում է անհատի տրամաբանությունը (լոգոս-լոգիկա-տրամաբանություն): Ի 
տարբերություն «պաթոս»-ի, որի հիմքում միայն հուզական և զգացմունքային դաշտն էր, «լոգոս»-ի 
թիրախը դառնում է մարդու միտքը: Համոզողը կիրառում է փաստարկներ և պատճառաբանություններ 
հաղորդակցության ընթացքում: Լոգոսն այն է, ինչ գործարար ոլորտը ցանկանում է տեսնել. գիտական 
փաստերի վրա հիմնված, արդարացված տեղեկատվությունն է: Փաստերը բանականության շարժիչ ուժն 
են: Առանց փաստերի դժվար է ներկայացնել բանական որոշումները: Փաստերն են, որ սովորաբար 
համոզում են գործարար լսարանին։ 

 
Գործնական բանակցություններ  

Կառավարման գործընթացում կարևոր նշանակություն ունեն թիմային աշխատանքը, 
համագործակցությունը և գործնական բանակցությունները, որոնցից կախված են ինչպես անհատի, 
այնպես էլ խմբի ու ամբողջ կազմակերպության նպատակների իրականացումը և նոր հաջողությունների 
ձեռքբերումը: Բանակցությունը գործընկերոջ հետ համատեղ համագործակցության տեսակ է, որը, որպես 
կանոն, ուղղված է որևէ խնդրի լուծմանը (Աղուզումցյան և ուրիշներ 2014: 7): 
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Բանակցություններում առանցքային են մի շարք գործոններ, ինչպիսիք են՝ բանակցություններ 
վարելու փորձը, վարպետությունը, կարողություններն ու հմտությունները: Գործնականում 
բանակցություններ իրականացվում են ինչպես անհատական, այնպես էլ կազմակերպության 
մակարդակներում և գործունեության տարբեր բնագավառներում: Յուրաքանչյուր բանակցություն 
տարբերվում է իր առանձնահատկություններով, բանակցող կողմերով (բանակցությունները կարող են 
վարել փորձառու և սկսնակ մասնագետներ), ակնկալվող արդյունքներով, բանակցությունների վարման 
տեխնիկայով և այլն: Վերոնշյալ յուրաքանչյուր բաղադրիչ իր ազդեցությունն է ունենում բանակցության 
ընթացքի վրա՝ լարված իրավիճակի առկայություն, ընկերական մթնոլորտ, ինքնավստահության 
առկայություն, փոխադարձ անվստահության բացակայություն և այլն: Այսպիսով, բանակցությունների 
վարումը ենթադրում է յուրաքանչյուր փուլում դիրքորոշումն ու տեսակետներն արտահայտելու միջոցների 
կիրառում, որոնց ճիշտ ընտրությամբ է պայմանավորված այն արդյունքը, որն ակնկալվում է ստանալ 
տվյալ դիրքորոշումը ներկայացնելով (Աղուզումցյան և ուրիշներ 2014: 15): 

Բանակցությունների էական գործառույթներն են կարգավորումը, վերահսկողությունը, 
գործողությունների համակարգումը: Այս գործառույթները, որպես կանոն, հանդիպում են գործընկերների 
լավ հարաբերությունների առկայության կամ այն դեպքում, երբ արդեն ձեռք է բերվել 
պայմանավորվածություն, և բանակցությունները վարում են նախապես համատեղ ընդունված 
որոշումների կատարման հետ կապված հարցերը հստակեցնելու նպատակով (Աղուզումցյան և ուրիշներ 
2014: 9): 

Բանակցություն վարելը ևս հմտություն է, որը պահանջում է որոշակի ջանքեր և աշխատանք: 
Յուրաքանչյուր բանակցություն տարբերվում է իր անցկացման ձևաչափով, այնուամենայնիվ, 
բանակցային գործընթացն ունի նաև ընդհանուր գծեր, որոնք արտահայտվում են յուրաքանչյուր 
բանակցությունում՝  

 բանակցությունների նախապատրաստում՝ նյութերի ուսումնասիրություն, հետազոտություն, 
եզրակացություններ,  

 բանակցությունների մասնակիցների ներկայացում և ծանոթացում, 
 ողջույնի խոսքեր, ներածական ակնարկ, օրակարգային հարցերի հակիրճ ներկայացում,  
 խնդրի ներկայացում, առաջարկությունների ընդունում,  
 բանակցության մասնակից յուրաքանչյուր կողմի դիրքորոշման ներկայացում,  
 քննարկում, մտքերի հավաքագրում,  
 հնարավոր լուծումների ընտրություն,  
 ամփոփում: 

Բանակցությունների վերջում կատարում է ընդհանուր գնահատում ըստ ներքոնշյալ հարցերի. 
 Ի՞նչ դրական արդյունքներ են ձեռք բերվել բանակցությունների արդյունքում:  
 Ի՞նչն է նպաստել դրական արդյունքների ապահովմանը:  
 Ստացվե՞լ է լուծել բանակցության հիմքում առկա խնդիրը կամ խնդիրները:  
 Եթե չի ստացվել լուծել խնդիրը կամ խնդիրները, որո՞նք են պատճառները:  
 Սահու՞ն էր ընթացել բանակցությունը, թե ոչ: Որո՞նք էին հիմնական բացթողումները:  
 Պատրաստվա՞ծ էր բանակցային խումբը, թե ոչ: Նախապատրաստական փուլը բավակա՞ն էր, 

թե հավելյալ աշխատանքի կարիք էր զգացվում:  
 Առաջիկայում նոր բանակցությունների արդյունավետության աստիճանը բաձրացնելու համար 

ի՞նչ կարելի է փոփոխել:  
 Ինչիպիսի՞ն էր բանակցությունների ընթացքը: Ինչիպիսի՞ն էր մասնակիցների վարքը:  
 Գրանցվե՞լ են փոխզիջումներ և ու՞մ կողմից է գրանցվել:  
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ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ 
Հաղորդակցությանը վերաբերող ամենամեծ խնդիրն  

այն պատրանքն է, որ այն հաջողվել է:  
Ջորջ Բերնարդ Շոու, 2011 

 
աղորդակցության գործընթացում յուրաքանչյուր մասնակից և բաղադրիչ որոշում են 
հաղորդակցության որակը: Բաղադրիչներից որևէ մեկում առկա խնդիրները կամ բացթողումները 
նվազեցնում են հաղորդակցության արդյունավետությունը (Keyton 2011): Մասնագիտական 
գրականությունում առանձնացվում են չորս տեսակի խոչընդոտներ (Eisenberg 2010)՝  

 գործընթացային խոչընդոտներ, 
 ֆիզիկական խոչընդոտներ,  
 իմաստաբանական խոչընդոտներ,  
 հոգեբանա-սոցիալական խոչընդոտներ:  

 
Գործընթացային խոչընդոտներ 
 Գործընթացային խոչընդոտները ենթադրում են որոշակի խնդիրներ և բարդություններ, որոնք 
կարող են առաջանալ հաղորդակցության գործընթացի տարբեր փուլերում՝  

 խոչընդոտներ գաղափարի ձևավորման կամ ձևակերպման ընթացքում, 
 խոչընդոտներ կոդավորման և կապուղու ընտրության ժամանակ, 
 խոչընդոտներ տեղեկատվության հաղորդման կամ փոխանցման ժամանակ,  
 խոչընդոտներ ստացված տեղեկատվության ընդունման և վերծանման (ապակոդավորման) 

ընթացքում,  
 խոչընդոտներ հետադարձ կապի կամ արձագանքի ժամանակ:  

 
Ֆիզիկական խոչընդոտներ 

Հաղորդակցության ընթացքում ցանկացած ֆիզիկական շեղում կամ միջամտություն կարող է 
բացասական ազդեցություն ունենալ հաղորդակցության արդյունավետության վրա և հանդես գալ որպես 
խոչընդոտ: Հեռախոսազանգերը, այցելուների մուտքն ու ելքը, մարդկանց միջև առկա տարածություններն 
ու հեռավորությունները, ֆիզիկական արգելքների առկայությունը կարող է դիտարկվել որպես 
ֆիզիկական խոչընդոտ: Հաղորդակցության ընթացքում ցանկացած տեսակի աղմուկ, տեխնիկական, 
միջավայրային ցանկացած այլ խոչընդոտ կարող են սահմանափակումներ առաջադրել 
տեղեկատվությունն ընդունելու, ընկալելու, ճիշտ մեկնաբանելու, պատասխանելու 
հնարավորություններին:  

 
Իմաստաբանական խոչընդոտներ 
 Հաղորդակցության ժամանակ խոսողի կողմից ընտրված և կիրառված յուրաքանչյուր բառ(եր), և 
դրանց արտահայտած իմաստը մարդկանց շփման ընթացքում կարող է բազմաթիվ խոչընդոտներ 
առաջացնել: Միևնույն բառը, բառակապակցությունը և վերջապես արտահայտած միտքը կարող է 
տարբեր կերպ ընկալվել տարբեր մարդկանց կողմից՝ կախված մի շարք հանգամանքներից (մշակութային 
տարբերություններ, դաստիարակություն, կրթական ու մասնագիտական առանձնահատկություններ): 
Եթե հաղորդակցության մասնակիցներից որևէ մեկի մոտ առկա են բառերի և նախադասությունների, 
արտահայտած մտքի հետ կապված որոշակի հարցեր, նշանակում է հաղորդագրությունը փոխանցված 
չէ, և հաղորդակցության գործընթացը ձախողված է:  
 
Հոգեբանա-սոցիալական խոչընդոտներ  
 Հոգեբանա-սոցիալական խոչընդոտների հետ կապված են մասնավորապես երեք հիմնական և 
կարևոր հասկացություններ` փորձի, զտման, ինչպես նաև հոգեբանական հեռավորության ոլորտները 
(Antos 2011): Պետք է հասկանալ այս երեք ոլորտներից յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունները:  

Հ
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Փորձառության ոլորտն անդրադառնում է մարդկանց կրթական և աշխատանքային 
նախապատմությանը, վերջիններիս ընկալումներին, արժեքներին, կարիքներին ու սպասումներին: 
Տեղեկատվություն ուղարկողը ձևակերպում է իր միտքը և կոդավորում այն իր ունեցած փորձառության, 
սոցիալական, մասնագիտական, աշխարհայացքային դիրքորոշումների շրջանակներում՝ որպես 
հաղորդագրություն այն փոխանցելով ստացողին: Ստացողն էլ իր հերթին ընկալում և ապակոդավորում 
է ստացված տեղեկատվությունն իր անձնական փորձառության, սոցիալական, մասնագիտական, 
աշխարհայացքային դիրքորոշումների շրջանակներում: Այս պարագայում կարևոր է նշել, որ 
հաղորդակցության մասնակից կողմերից որևէ մեկի մոտ փորձառության պակասը, ինչպես նաև 
զրուցակիցների ինտելեկտուալ մակարդակների տարբերությունները կարող են որոշակի բարդություններ 
առաջացնել հաղորդակցության ընթացքում:  

Զտման ոլորտն անդրադառնում է մարդկանց կողմից տեղեկատվության ուսումնասիրման և 
ընտրման գործընթացին: Մարդիկ տեսնում և լսում են այն, ինչը ուզում են տեսնել և լսել, ոչ թե այն, ինչ 
իրականում շրջապատում ասվում և կատարվում է: Այս ոլորտը ձևավորվում է անհատի սեփական 
կարիքների և հետաքրքրությունների հիման վրա:  

Եվ վերջապես հոգեբանա-սոցիալական խոչընդոտներն անմիջականորեն վերաբերում են 
մարդկանց միջև առկա հոգեբանական հեռավորությանը, որը քիչ թե շատ նման է իրական ֆիզիկական 
հեռավորությանը: 
 Հաղորդակցության մշակույթի ոչ զարգացած կամ անբավարար մակարդակը, ինչպես նաև ոչ 
արդյունավետ և ոչ թիրախավորված հաղորդակցությունը նույնպես խոչընդոտներ են: Խոչընդոտների 
շարքում առանձնացվում են նաև՝  

 դիրքորոշման խոչընդոտներ. այս պարագայում հաղորդակցվողների սոցիալական, 
մասնագիտական, աշխարհայացքային դիրքորոշումները տարբեր են, 

 հուզական խոչընդոտներ. այս պարագայում հաղորդակցության մասնակիցների հուզական 
վիճակները տարբեր են,  

 գեղագիտական խոչընդոտներ. այս պարագայում հաղորդակցության մասնակիցների մոտ 
առկա են նկատելի տարբերություններ ճաշակի, շարժուձևի, վարվեցողության և այլնի մեջ:  

Հաղորդակցության արդյունավետությունը մեծապես պայմանավորված է մի շարք գործոններով՝ 
փոխանցվող տեղեկատվության ճշգրտություն, հավաստիություն, տեղեկատվությանը տիրապետելու 
աստիճան և այլն: Առանձնացվում են տեղեկատվությանը տիրապետելու աստիճանի հետևյալ 
բնութագրիչները՝ 

 փոխանցվելիք տեղեկատվության ծավալը կամ ամբողջականությունը, 
 փոխանցվելիք տեղեկատվության նշանակությունը, 
 փոխանցվելիք տեղեկատվության հավաստիությունը, 
 փոխանցվելիք տեղեկատվության հասկանալի լինելը,  
 փոխանցվելիք տեղեկատվության արդիականությունը, 
 հաղորդակցության մասնակիցների ճկունությունը, 
 հաղորդակցության մասնակիցների միջև վստահությունը, 
 տեղեկատվական գործընթացի տնտեսական արդյունավետությունը (տեղեկատվությունից 

ստացված շահույթի և դրա վրա կատարած ծախսերի հարաբերակցությունը), 
 տեղեկատվության պաշտպանվածության ապահովումը: 

 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

ործընկերների, շահակիցների, տարբեր թիրախային խմբերի հետ հաղորդակցման և 
համագործակցության ընթացքում մշտապես անհրաժեշտություն է առաջանում մասնակցել 
հանդիպումների, քննարկումների, ֆորումների, հարցազրույցների, այլ միջոցառումների ու 
նախաձեռնությունների, որոնք տարբերվում են իրենց բնույթով, անցկացման ձևաչափով, 

լսարանի քանակով և մի շարք այլ առանձնահատկություններով: Տարբեր ձևաչափերով մասնակցությունը 
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շատ հաճախ ենթադրում է լսարանի հետ աշխատանքային տարբեր ձևեր և մոտեցումներ՝ 
ներկայացումներ, քննարկումներ, աշխատանքներ մեծ ու փոքր խմբերում, դեմառդեմ կամ առցանց 
հարցազրույցներ և այլն:  

Վերոնշյալ և այլ ձևաչափերով միջոցառումներին ու նախաձեռնություններին մասնակցությունը 
ենթադրում է ներկայացման հմտություններ, որոնք կարևոր են կառավարման, ձեռնարկատիրության և 
վաճառքի ոլորտներում, դասավանդման և վերապատրաստման գործընթացներում, մեծ և փոքր խմբերի 
հետ աշխատանքներում: Ներկայացման զարգացած հմտություններն անհատին փոխանցում են 
ինքնավստահություն, ճկունություն և վախի զգացողության հաղթահարում:  

 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐ 
 
արցազրույցը ներկայացման և հաղորդակցության ձևերից է, որի միջոցով մի կողմից անհատը 
ստանում է հնարավորություն՝ ներկայացնելու անձնային և մասնագիտական որակները, իսկ մյուս 
կողմից էլ գործատուն կամ կազմակերպության ներկայացուցիչը հնարավորություն է ունենում 
բավականին կարճ ժամանակահատվածում կարծիք կազմել թեկնածուի մասին: Մասնագիտական 

գրականությունում առանձնացվում են հարցազրույցի մի շարք սահմանումներ: Հարցազրույցը հատուկ 
նպատակներով կառուցված ցանկացած նպատակային բանավոր հաղորդակցությունն է, որում 
ներգրավված են երկու կամ ավելի մարդ (Bovee, Thill 1989): Հարցազրույցն ամենահաճախ կիրառվող, 
իսկ որոշ դեպքերում միակ տարբերակն է՝ գնահատելու և ընտրելու աշխատանքի թեկնածուներին (Macan 
2009): Մարդկային ռեսուրսների կառավարման առաջատար մասնագետ Գարի Դեսլերը հարցազրույցը 
սահմանում է որպես անձի բանավոր պատասխաններից տեղեկատվություն ստանալու համար 
նախատեսված ընթացակարգ (Dessler 2012): Վերջինս հարցազրույցների դասակարգումը կատարում է 
ըստ՝  

 հարցազրույցի կառուցվածքի,  
 հարցազրույցի նպատակի,  
 հարցազրույցի բովանդակության,  
 հարցրազույցի անցկացման ձևաչափի:  
Ըստ կառուցվածքի՝ հարցազրույցները կարող են լինել՝ կառուցվածքային կամ ուղղորդված, ոչ 

կառուցվածքային կամ մասնակիորեն ուղղորդված և իրավիճակային:  
 Կառուցվածքային կամ ուղղորդված հարցազրույցը ենթադրում է նախապես մեթոդաբանությամբ 
մշակված հստակ հարցեր, որոնց շնորհիվ էլ կանոնակարգվում է հարցազրույցի ամբողջ ընթացքը: Նման 
հարցազրույցների ժամանակ հարցազրուցավարները բոլոր թեկնածուներին ուղղում են գրեթե նույն 
հարցադրումները՝ ակնկալելով հնարավոր պատասխաններ: Ուստի, հարցազրույցի ընթացքն ավելի 
սահուն է և համակարգված: Ուղղորդված հարցազրույցները հարմար են մասնավորապես քիչ 
փորձառություն ունեցող հարցազրուցավարների համար:  
 Ոչ կառուցվածքային կամ մասնակիորեն ուղղորդված հարցազրույցը դիտարկվում է որպես 
ընդհանուր քննարկում, քանի որ հարցազրուցավարի կողմից նախօրոք մշակվում են հարցազրույցի 
միայն հիմնական կամ առաջնային հարցերը՝ ակնկալելով «ճիշտ» կամ «սխալ» պատասխաններ: Զրույցի 
ընթացքը փոխելու, հավելյալ տեղեկատվություն ստանալու կամ թեկնածուի պատրաստվածության 
աստիճանը ստուգելու համար հարցազրուցավարի կողմից կարող են տրվել նաև հավելյալ հարցեր, որոնք 
դուրս են նախապես մշակված հարցադրումների շրջանակից:  
 Իրավիճակային հարցազրույցը իր մոտեցումներով տարբեր է նախորդ տեսակներից: Նման 
հարցազրույցի հիմնական նպատակն է բացահայտել և հասկանալ թեկնածուի դիրքորոշումը, մոտեցումն 
այս կան այն հարցի, իրավիճակի վերաբերյալ, ինչպես նաև ստանալ տեղեկատվություն: Ուստի, այս 
պարագայում առավել կարևոր է հարցազրուցավարի փորձառությունը և ճկունությունը, հարցազրույց 
վարելու արհեստավարժությունը:  
 Վերոնշյալ հարցազրույցներից ցանկացած տեսակի ընտրությունը պայմանավորված է 
առաջադրված նպատակից և մոտեցումներից:  
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Ըստ նպատակի՝ հարցազրույցները դասակարգվում են երեք հիմնական տեսակի՝ սթրեսային, 
գնահատման, ելքային:  

Սթրեսային հարցազրույցն այսօրվա իրականությունում առավել քիչ կիրառվող տեսակն է: 
Նախորդ տասնամյակում հիմնականում այս տեսակը կիրառվում էր վաճառքի ոլորտում հարցազրույցներ 
անցկացնելու համար, ավելի հաճախ կիրառվում էր իրավապահ մարմինների կողմից՝ թեկնածուներին 
գնահատելու նպատակով: Հարցազրույցի այս տեսակի հիմնական նպատակն է անհատին սթրեսային 
իրավիճակի հասցնելը, վախեցնելը կամ շփոթեցնելը՝ պարզելու, թե ինչպես է անհատը գործում 
մասնավորապես սթրեսային իրավիճակում: Հարցազրույցի հաջորդ նպատակներից է սթրեսային 
իրավիճակներում ինքնատիրապետման և հավասարակշռվածության ցուցիչների ստուգումը: 
Հարցազրուցավարը պետք է կարողանա ստեղծել այդ սթրեսային իրավիճակը, իսկ թեկնածուի 
մարտահրավերն է խուճապի չմատնվել, պահպանել հանգստություն և զգոնություն, չկորցնել 
ինքնատիրապետումը և տալ համակարգված պատասխաններ: 

Գնահատման հարցազրույցները բավականին կիրառելի են գործատուների, 
կազմակերպությունների մարդկային ռեսուրսների բաժինների ներկայացուցիչների կողմից: Անցկացման 
հիմնական ձևաչափը քննարկումն է, որի ընթացքում հարցազրուցավարը և կազմակերպության 
աշխատակիցը քննարկում են իրականացված գործողությունները, գրանցված արդյունքները և անհատի 
վարկանիշը՝ նախանշելով զարգացման հնարավոր պլան, հետագա քայլեր: 

 Ելքային հարցազրույցներն անցկացվում են այն ժամանակ, երբ աշխատակիցները տարբեր 
պատճառներով հեռանում են աշխատանքից: Հարցազրույցի այս տեսակը հնարավորություն է տալիս 
աշխատանքը դադարեցնող աշխատակցի հետ շփվել, քննարկել, որոշակի տեղեկություն և 
գնահատական ստանալ կազմակերպության մասին, ինչն է անհրաժեշտ փոփոխել, բարելավել և ինչպես: 
Աշխատակիցների կողմից տրամադրված գնահատականը, բավարարվածության մակարդակը, 
խորհուրդները լավագույն տեղեկատվական աղբյուրն են: Ելքային հարցազրույցները սովորաբար 
կատարվում են աշխատակազմի հետ մեկտեղ: Որոշ կազմակերպությունների կողմից այն իրականացվում 
է գրավոր, սակայն արդյունավետության տեսանկյունից առավել նախընտրելի է բանավոր տարբերակը:  

Ըստ բովանդակության՝ հարցազրույցները լինում են կենսագրական, վարքագծի բացահայտմանն 
ուղղված, հոգեբանական, հեռախոսային, խնդիրների բացահայտմանն ուղղված, առցանց և այլն:  

Կենսագրական հարցազրույցը կենտրոնացված է թեկնածուի աշխատանքային գործունեության և 
նախկին փորձի վրա, ինչպես նաև ուղղված է անհատի մասնագիտական կարողություններին ու 
հմտություններին, գիտելիքին: Հարցազրույցի միջոցով ստացվում է տեղեկատվություն նաև թեկնածուի 
ապագա պլանների, ձգտումների վերաբերյալ:  

Վարքագծի բացահայտմանն ուղղված հարցազրույցի նպատակն է հարցերի և իրավիճակների 
միջոցով բացահայտել նախկին իրավիճակներում անհատի վարքագիծը:  

Հոգեբանական հարցազրույցներն անցկացվում են հոգեբանների կողմից: Հարցազրույցի նման 
ձևաչափի նպատակն է գնահատել թեկնածուի անձնական հատկությունները՝ վստահելիություն, 
կախվածություն, աջակցություն և այլն:  

Հեռախոսային հարցազրույցներն իրականացվում են հեռախոսային զրույցի միջոցով, և 
կազմակերպության ներկայացուցիչը կամ հանձնաժողովը հնարավորություն է ունենում անհատին 
հարցերն ուղղել հեռախոսով, կատարել թեկնածուի նախնական ընտրություն: Հաջորդ փուլում ընտրված 
թեկնածուների հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվում դեմառդեմ հանդիպման և հարցազրույցի 
վերաբերյալ: 

Խնդիրների բացահայտմանն ուղղված հարցազրույցները կարող են իրականացվել 
կազմակերպության աշխատակիցների հետ՝ քննարկելու և վեր հանելու հնարավոր խնդիրները, ինչպես 
գործատուի, այնպես էլ աշխատակցի դժգոհությունները՝ փորձելով գտնել հնարավոր լուծումներ և 
մոտեցումներ:  

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հետ մեկտեղ լայն տարածում է գտնում առցանց 
հարցազրույցը, որի անցկացման ձևաչափերը տարբեր են՝ անհատական, խմբային և այլն: Նման 
հարցազրույցները խնայում են ժամանակ, ռեսուրս, հարմար են հեռավար աշխատանքների և 
նախաձեռնությունների համար:  
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Հարցազրույցները դասակարգվում են նաև ըստ հարցազրույցի անցկացման ձևաչափի՝ դեմառդեմ 
կամ անհատական, խմբային և հաջորդական:  

Դեմառդեմ կամ անհատական հարցազրույցները երկխոսության ձևաչափով են իրականացվում: 
Հիմնական նպատակն է ներկայացնել անհատի հմտությունները, աշխատանքային փորձը, ինչպես նաև 
հիմնավորել դրանց առնչությունը թափուր հաստիքի պահանջների հետ: Անհատական հարցազրույցի 
ընթացքում թեկնածուն իր հերթին հնարավորություն է ունենում ուղղել հարցեր, ստանալ մանրամասն 
տեղեկատվություն անմիջապես կազմակերպության ներկայացուցչից:  
 Խմբային հարցազրույցներն առավել հաճախ կիրառվում են մասնավորապես պետական 
կազմակերպություններում, և երբեմն կազմվում է նաև հանձնաժողով՝ բաղկացած երեք կամ ավելի 
անդամից: Խմբային հարցազրույցը կարելի է դիտարկել որպես երկու կամ ավելի թեկնածուների հետ 
միաժամանակյա զրույց, որի ընթացքում բոլոր թեկնածուներին տրվում են նույն հարցերը՝ ստուգելու 
թեկնածուների պատրաստվածությունը, թիմում աշխատելու պատրաստականությունը և այլն:  

Հաջորդական հարցազրույցները բավականին հետաքրքիր և տարբերվող են անցկացման 
ձևաչափով, քանի որ հարցազրույցին մասնակցում են միանգամից մի քանի հարցազրուցավարներ, 
ովքեր հաջորդականությամբ հարցեր են տալիս միևնույն թեկնածուին: Յուրաքանչյուր հարցազրուցավար 
հնարավորություն է ունենում ուղղելու իր հարցերը, կարծիք կազմելու թեկնածուի վերաբերյալ, կատարելու 
անհատական գնահատում: Հաջորդ քայլով կատարվում է հարցազրուցավարների գնահատականների 
համեմատություն, որի հիման վրա էլ կայացվում է վերջնական որոշումը: 

Յուրաքանչյուր հարցազրույց ենթադրում է որոշակի նախապատրաստում: Մինչ հարցազրույցի 
ներկայանալը, անհատի համար առաջնային քայլ է համարվում հստակ պատկերացում կազմել այն 
աշխատանքի, ծրագրի կամ նախաձեռնության վերաբերյալ, որին դիմում է: Անհրաժեշտ է ամբողջական 
տեղեկատվություն ձեռք բերել կազմակերպության մասին, որի անդամ է ցանկանում դառնալ թեկնածուն: 
Կարևոր է իմանալ կազմակերպության պատմությունը, զարգացման ընթացքը, ծանոթանալ 
նպատակներին, գործունեության ուղղություններին, կազմակերպության տեսլականին, իրականացվող 
ծրագրերին, նախաձեռնություններին, ապագա պլաններին: Ստացված տեղեկատվությունը կարևոր է 
ինչպես հարցազրույցին պատրաստված ներկայանալու, այնպես էլ պարզելու համար՝ արդյոք 
առաջարկվող աշխատանքը, պաշտոնը, նախաձեռնությունը համապատասխանում է թեկնածուին, թե ոչ:  

Հարցազրույցների ընթացքում թեկնածուին ուղղում են որոշակի քանակությամբ հարցադրումներ, 
որոնց պատասխանները պետք է կազմվեն հնարավորին չափ գրագետ, իսկ մտքերի շարադրանքը պետք 
է լինի տրամաբանական: Հարցազրույցից առաջ թեկնածուն կարող է նաև պատրաստվել և նախանշել 
պատասխաններ մի շարք հարցերի համար: Հարցազրույցի հարցերի մեծ շրջանակ անդրադառնում է 
անհատի մասնագիտական և ակադեմիական նախապատմությանը, գիտելիքին, հմտություններին ու 
կարողություններին, կարիերայի անցած ուղուն, նպատակներին, հետագա պլաններին, ձեռքբերումներին 
ու հաջողություններին: Այնուամենայնիվ, պայմանավորված հարցազրույցի տեսակով՝ 
հարցազրուցավարը կարող է ուղղել ոչ ստանդարտ և հակասող հարցեր՝ անհատին շփոթեցնելու կամ 
մոլորեցնելու համար: Գործնականում գոյություն ունեն մի շարք հարցեր, որոնք կարող են առաջադրվել 
հարցազրույցի ընթացքում.  

 Ի՞նչն է գրավում թեկնածուին տվյալ կազմակերպության մեջ:  
 Ո՞րն է հիմնական դրդապատճառը՝ դիմելու տվյալ աշխատանքի համար:  
 Ի՞նչ նոր մտահաղացում կունենա թեկնածուն կազմակերպությունում աշխատանքի ընդունվելու 

դեպքում:  
 Ի՞նչ կցանկանա փոխել կամ զարգացնել կազմակերպությունում և ինչպե՞ս:  
 Ի՞նչն է տվյալ կազմակերպությունը դարձնում աշխատանքի գերազանց վայր:  
 Ո՞րն է տվյալ աշխատանքի մեջ հաջողություն ունենալու ամենակարևոր հատկանիշը:  
 Ի՞նչ ներդրում է պատկերացնում անել թեկնածուն կազմակերպության մեջ մոտակա վեց 

ամիսների ընթացքում:  
 Որո՞նք են առաջխաղացման հնարավորությունները: 
 Ո՞րն է անհատի աշխատանքային նախապատմությունը:  
 Ո՞րն է անհատի մասնագիտական նախապատմությունը:  
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 Նախորդ աշխատավայրում որո՞նք էին թեկնածուի պարտականությունները: 
 Ո՞րն է եղել վերջին աշխատավայրից հեռանալու պատճառը:  
 Որո՞նք են անհատի թույլ և ուժեղ կողմերը: Ինչպե՞ս են դրանք կիրառվում:  
 Ի՞նչ կարող է ասել թեկնածուն յուրաքանչյուր աշխատավայրում ունեցած իր անձնական 

ձեռքբերումների մասին:  
 Ինչու՞ է հենց տվյալ անհատը համապատասխանում տվյալ պաշտոնին և տվյալ 

կազմակերպությանը:  
 Եղե՞լ են արդյոք դժվարություններ նախորդ աշխատավայրում և ինպե՞ս են դրանք լուծվել:  
 Կարո՞ղ է արդյոք անհատն աշխատել ճնշման տակ:  
 Պատրա՞ստ է հաճախ փոփոխությունների, թե կայուն վիճակն ավելի գերադասելի է:  
 Որտե՞ղ է տեսնում անհատն իրեն հինգ տարի անց:  
 Պատմել անհատի կյանքում ամենամեծ հաջողության մասին:  
 Պատմել ամենահաջողված ծրագրի կամ նախաձեռնության մասին:  
 Ինչո՞վ է սիրում զբաղվել թեկնածուն ազատ ժամանակ:  
 Որքա՞ն աշխատավարձ է ակնկալում:  
 Սիրու՞մ է թեկնածուն թիմային աշխատանք:  
 Ի՞նչն է անհատին ամենից շատ անհարմարություն պատճառում: 
 Կա՞ն անհասկանալի հարցեր:  
 Ի՞նչ տեղեկատվություն կցանկանա ստանալ թեկնածուն:  

Վերոնշյալ հարցերը տարբեր են իրենց բովանդակությամբ, սակայն ակնկալվող պատասխանները 
պետք է լինեն հստակ, անկեղծ, ոչ հորինված, ոչ չափազանցված: Յուրաքանչյուր հարցազրույցի 
ժամանակ թեկնածուն իր առջև նպատակն է դնում լինել լավագույնը՝ թաքցնելով բոլոր թույլ կողմերը, 
ներկայացնելով միայն ուժեղ կողմերը: Այնուամենայնիվ, թույլ կողմերը նույնպես կարող են ներկայացվել 
հարցազրույցի ժամանակ, սակայն որպես առավելություն, քանի որ թույլ կողմը կարող է դիտարկվել 
որպես խոչընդոտ կանխատեսվող աշխատանքային պարտականություններն իրականացնելու 
ընթացքում: 

Հարցազրույցի տեսակով պայմանավորված այն կարող է տևել 15 րոպեից մինչև անգամ երկու ժամ 
և ավել: Ուշանալուց խուսափելու համար անհրաժեշտ է նախապես ճշտել հարցազրույցի անցկացման 
վայրը և ժամանել նշանակված ժամից 10-15 րոպե շուտ: Հարցազրույցին նախընտրելի է վերցնել 
նախապես ներկայացրած ինքնակենսագրականը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝ դիպլոմ, 
երաշխավորագրեր, հավաստագրեր և այլն:  

Հարցազրույցի հաջողությունը մեծապես պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով՝ 
պատասխանների հստակություն, վստահություն, թեկնածուի ազնվություն և այլն: Հմուտ 
հարցազրուցավարն արդեն իսկ երրորդ հարցից կարող է հեշտությամբ բացահայտել թեկնածուի 
պատասխանների հավաստիությունը:  

Լարված իրավիճակում դժվար է կենտրոնանալ և կարճ ժամանակահատվածում ներկայացնել այն 
հիմնական տեղեկատվությունը, որը կարևոր է հաջողության հասնելու համար՝ մասնագիտական և 
անձնային ուժեղ կողմերն ու առավելությունները, ձեռքբերումներն ու ակնկալիքները: Հարցազրույցը 
պահանջում է հստակություն, ինքնավստահություն, անհրաժեշտ է ուշադիր լինել և հետևել 
բառապաշարին, ժեստերին, դիմախաղին:  

Անկախ հարցազրույցի ընթացքից և արդյունքներից՝ հարցազրույցի վերջում պետք է 
շնորհակալություն հայտնել գործատուին կամ կազմակերպության ներկայացուցչին հարցազրույցի 
համար: Հիմնականում գործատուները հարցազրույցից հետո կապ են հաստատում թեկնածուի հետ՝ 
հայտնելու հարցազրույցի արդյունքները և վերջնական որոշումը: Հարցազրույցից որոշ 
ժամանակահատված հետո՝ միջինում 10-ից 14 օր, թեկնածուն ինքը կարող է կապ հաստատել 
կազմակերպության հետ՝ փորձելով ճշտել կամ հավելյալ տեղեկատվություն ստանալ, պարզել 
աշխատանքի ընդունման գործընթացի վերաբերյալ իր կարգավիճակը:  

Յուրաքանչյուր հարցազրույց կամ ներկայացում, շփում հանրության հետ պահանջում է որոշակի 
ներկայացուցչականություն՝ հագուստ, ժեստեր, դիմախաղ: Ցանկալի է, որ հագուստը 
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համապատասխանի տվյալ թափուր հաստիքի աշխատանքն իրականացնող աշխատակցի հագուստին, 
կազմակերպության գործունեությանը, ոլորտին: Մասնավորապես, որևէ գրասենյակային աշխատանքի 
թեկնածուի հագուստը ենթադրում է համեստ գործնական հագուստ, որը սովորաբար կրում են տվյալ 
բնագավառում աշխատակից կամ գործունեություն ծավալող մարդիկ: Հարցազրույցին, ներկայացմանը 
համապատասխան հագուստը ստեղծում է վստահություն թեկնածուի անձի նկատմամբ, կոկիկությունը 
արդեն իսկ խոսում է որոշակի անձնային որակների և մասնագիտական գծերի մասին: Կանանց 
պարագայում պետք է ուշադրություն դարձնել նաև դիմահարդարմանը և վարսահարդարմանը, որը 
չպետք է լինի շատ արտահայտիչ և պետք է լինի առավել նուրբ գուներանգներով: Դեղին ու կարմիր 
երանգները, ինչպես նաև վառ գունանախշերը ցանկալի չեն հարցազրույցի կամ ներկայացման 
ժամանակ: Նախընտրելի է ճերմակ վերնաշապիկը, մեղմ գույներն ու տոները՝ առանց նախշերի: Պետք 
չէ մոռանալ որոշակի մանրուքների մասին ևս: Հարդարանքի պարագաները նույնպես կարևոր 
նշանակություն ունեն հարցազրույցի կամ ներկայացման ժամանակ՝ մատանիներ, ոսկե շղթաներ, 
գնդասեղային ականջօղներ և այլ զարդարանքները մեծ մասամբ ընդունելի չեն: 

ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ՍԱՀԻԿԱՇԱՐՔ) 
 

ործընկերների, շահակիցների, տարբեր թիրախային խմբերի հետ հաղորդակցության 
ձևաչափերից են ներկայացումները և ցուցադրությունները, որոնց հիմնական նպատակն է 
թիրախային խմբերին ներկայացնել որոշակի մանրամասներ՝ ուղղված համագործակցության 
ամրապնդմանը, շահակիցների, տարբեր թիրախային խմբերի մոտ բավարարվածության 

աստիճանի բարձրացմանը, հետադարձ կապի գործընթացի իրականացմանը, ձեռքբերումների և 
արդյունքների պարբերական ուսումնասիրությանը, վերահսկմանը և այլն: Ինչպես հարցազրույցները, 
այնպես էլ ներկայացումները, ցուցադրությունները ենթադրում են որոշակի պատրաստվածություն, 
ներկայացուցչականություն: Ուստի, հարցազրույցներին ճիշտ ներկայանալու կանոնները կիրառելի են 
նաև ներկայացումների և ցուցադրությունների պարագայում:  

Վերջին երեք տասնամյակների ընթացքում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, գիտության և 
տեխնիկայի ոլորտներում արձանագրված զարգացումներն ամբողջովին վերափոխել են 
տեղեկատվության տրամադրման և փոխանցման ուղիները, միջոցները, մեթոդներն ու ձևերը: Ինչևիցե, 
լսարանի հետ կենդանի շփումը, դեմառդեմ ներկայացումն ու տեղեկատվության փոխանցումը, հարց ու 
պատասխանների ձևաչափը, հետաքրքիր պատմությունների ներկայացումը հնարավորություն է տալիս 
ուժեղ կապ ստեղծելու լսարանի հետ և հիշվելու լսարանի կողմից: Ներկայացվող նյութի բովանդակության 
ընկալման արդյունավետության բարձրացման և լսարանի ուշադրությունը պահելու համար բանավոր 
խոսքին և բանավոր բացատրությանը համընթաց նպատակահարմար է ունենալ նաև տեսողական 
ցուցադրություն, օրինակ՝ էկրանի վրա: Վերջինս ներկայացվող նյութին տալիս է որոշակի պատկերային 
հագեցվածություն՝ նյութը դարձնելով ավելի գրավիչ ու համոզիչ, ինչպես նաև հնարավորություն է տալիս 
լսարանի ուշադրությունը կենտրոնացնելու փոխանցվող տեղեկատվության առավել կարևոր 
դրույթներին, մանրամասներին, փաստերին:  

Ցուցադրությունները և ներկայացումները վերոնշյալ տեղեկատվության փոխանցման լավագույն 
միջոցներից են: Ներկայացումը տրամաբանորեն փոխկապակցված և փոխլրացնող տեղեկատվության, 
նյութի, դրույթների, աղյուսակների, սխեմաների, նկարների և այլ ձևաչափի նյութի ամբողջականությունն 
է: Ցուցադրությունը (սահիկաշարքը) պատրաստվում է հատուկ ծրագրային համալիրներով և ունի 
կառուցվածքային, ինչպես նաև ներկայացման որոշակի առանձնահատկություններ, 
նախապատրաստման, իրականացման և ամփոփման կանոններ:  

 
Ցուցադրության (սահիկաշարք) կառուցվածքը  
 Յուրաքանչյուր ցուցադրության պատրաստում բավականին երկար և ժամանակատար գործընթաց 
է. ներկայացվող թեմայի ընտրություն, թիրախային խմբի ճանաչում, կարիքների վերհանում, 
ցուցադրության թեմատիկ շարադրում և այլն: Ներկայացման գաղափարի ընտրությունը և թեմայի 
հստակեցումը գործի միայն սկիզբն է, առաջին փուլը: Առավել բարդ փուլ է, մասնավորապես, գաղափարը 

Գ 
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ելույթի վերածելը, միտքը խոսքի փոխակերպելը: Այս գործընթացում կարևոր է ներկայացման ճիշտ 
պլանավորումը և կազմումը: Ներկայացման պլանի արդյունավետ կազմումը մեկնարկում է 
ընդհանրական դրույթների շարադրմամբ՝ անցում կատարելով ներկայացման թեմային վերաբերող 
մանրամասների ներկայացմանը: Ցուցադրությունը հիմնականում ունենում է հետևյալ կառուցվածքը՝  

 նախաբան,  
 մասեր (օրինակ մաս 1-ին, մաս 2-րդ, մաս 3-րդ և այլն),  
 ամփոփում:  

Վերոնշյալ բաղադրիչներից յուրաքանչյուրն էլ իր հերթին կարող է բաժանվել ենթակետերի՝ ելնելով 
ներկայացվող նյութի բովանդակությունից և ծավալից: Այնուամենայնիվ, բաժինները չպետք է լինեն 
ծավալուն և պարունակեն ներկայացվող թեմայի ամբողջ նյութը, այլ պարզապես պետք է անդրադառնան 
ներկայացվող հիմնական և կարևոր դրույթներին՝ չտալով ամբողջական բացատրություն: 
Ցուցադրության մեջ ներառվում է միայն այն տեղեկատվությունը կամ ենթակետը, որն առավել կարևոր 
ու առաջնային է լսարանի համար կամ անհրաժեշտ է՝ լսարանի ուշադրությունը տվյալ ենթակետին 
հրավիրելու համար:  

Շատ կարևոր է կառուցվածքի յուրաքանչյուր բաժնի, հատվածի ամփոփումը: Յուրաքանչյուր մտքի 
արտահայտում, տեղեկատվության փոխանցում ենթադրում է մանրամասների, փաստերի ներկայացում, 
ընդարձակում, բացատրություն և վերջում մտքի, թեմայի ամփոփում:  

Ցանկացած ցուցադրության կամ ներկայացման պատրաստումը պետք է սկսել որքան հնարավոր է 
շուտ՝ ժամկետների մեջ տեղավորվելու և որակյալ աշխատանք պատրաստելու համար: Առաջին հերթին 
պետք է կազմել ցուցադրության ուրվագիծը՝ հստակ սահմանելով խնդիրն ու դրա կարևորությունը: 
Ցուցադրությունը կազմելիս միշտ պետք է մնալ կենտրոնացված և պահպանել տրամաբանական 
հաջորդականությունը: Նախքան բուն կազմման գործընթացին անցնելը պետք է ուսումնասիրել և 
հավաքել թեմայի վերաբերյալ նյութեր, հաջորդիվ, ըստ կարևորության դասակարգել միավորները, 
շեշտադրել առանցքային հասկացությունները և կազմել բովանդակությունը: Ներկայացումը պետք է 
օգտագործել՝  

 կարևոր թեմաներ և հարցեր ընտրելու համար, 
 բովանդակությունը կազմելու համար, 
 աստիճանականություն ստեղծելու համար: 

 
Խորհուրդներ ցուցադրության ձևավորման և կազմման վերաբերյալ 

Ցուցադրության ձևավորումն ընտրելու համար պետք է հասկանալ՝ ինչ մասնագիտական կերպարով 
է ցանկանում հանդես գալ ներկայացնողը, ինչպիսի պայմաններում, սենյակում, միջավայրում է ելույթ 
ունենալու ներկայացնողը: Եթե տրամադրվում է լավ լուսավորված սենյակ, ապա ավելի 
նպատակահարմար է օգտագործել բաց գույնի ֆոն, մուգ գույնի տեքստ և պատկերներ: Թույլ 
լուսավորված սենյակի պարագայում ավելի լավ է օգտագործել մուգ գույնի ֆոն, բաց գույնի տեքստ և 
պատկերներ: 

Կարևոր է ուշադրություն դարձնել ուղղագրությանը և քերականությանը: Յուրաքանչյուր ելույթից 
առաջ կարելի է խնդրել որևէ մեկ այլ անձին ստուգել ներկայացումը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է անձամբ 
խմբագրել և սրբագրել ներկայացումը՝ ուղղագրական սխալները, բառերի կրկնությունը, քերականական 
սխալները:  

Առկա են մի շարք կանոններ, որոնք ուղղորդում են՝ ինչպես կազմել պարզ լուսապատկերներ կամ 
սահիկներ (սլայդեր): Ցուցադրության մեջ նախընտրելի է կարճ նախադասությունների կիրառումը: 
Ցանկալի է, որ յուրաքանչյուր տողում արտահայտված լինի մեկ միտք և ոչ ավելին: Տվյալ պարագայում 
կիրառելի է ներկայացման «6x6» կանոնը, այն է՝ վեցից ոչ ավելի նիշեր մեկ տողում, վեցից ոչ ավելի 
թվարկումներ մեկ լուսապատկերում: Անհրաժեշտ է կիրառել միայն առանցքային բառեր կամ 
արտահայտություններ՝ խուսափելով ավելորդություններից: Տեքստում պետք է պահպանել տողերի 
հավասարաչափ երկարություն: Ընդհանուր առմամբ այնպես պետք է կազմել, կառուցել ամբողջ 
ցուցադրությունը, որ հնարավոր լինի մեկ րոպեում ներկայացնել միայն 1-2 լուսապատկեր: 
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Ճիշտ կառուցվածքով կազմված ներկայացումը ինչպես մատչելի է հետևել, այնպես էլ հեշտ է 
ներկայացնել: Անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր անգամ ներկայացնել մեկ միտք, քանի որ վերջինս՝  

 կօգնի լսարանին կենտրոնանալ ներկայացվող նյութի վրա,  
 կկանխի լսարանին կարդալ շարունակությունը,  
 կօգնի ներկայացնողին կենտրոնացված պահել ներկայացումը: 

Կարևոր է նաև թեմաների հաջորդական և միասնական ներկայացումը: Անհրաժեշտ է վերնագրել 
ցուցադրության յուրաքանչյուր լուսապատկերը՝ լսարանին նախապես ծանոթացնելով մատուցվող 
նյութին: Չպետք է մոռանալ ավելացնել կազմակերպության լոգոն կամ անունը, նշել լուսապատկերների 
համարները: Կարելի է ներառել նաև գրաֆիկներ ու պատկերներ, որոնք, սակայն, պետք է արտահայտեն 
որոշակի իմաստ: Կարևոր է նշումների տեղ թողնել հավելյալ կարևոր նշումներն ընդգծելու համար, իսկ 
տեքստերը, գրաֆիկները տեղադրել լուսապատկերի ծայրից հեռու՝ խուսափելով կորցնել կամ բաց թողնել 
որևէ տառ կամ նիշ:  

Ցուցադրության մեջ կարևոր է յուրաքանչյուր մանրուք՝ տառատեսակ, ֆոն, գույն և այլն:  
Գլխատառեր և շեղատառեր 

Պետք չէ բոլոր բառերը գրել գլխատառերով, քանի որ այդ պարագայում տեքստը դառնում է դժվար 
ընթեռնելի և չի տարանջատում հապավումները: Շեղատառերն օգտագործվում են «մեջբերումների» 
համար, մտքերն ու գաղափարները շեշտադրելու համար, գրքերի ու ամսագրերի վերնագրերը նշելու 
համար: 
Տառատեսակ 

Պետք է սահմանափակել տարբեր գույների, տառաչափերի և տառատեսակների /թավ և ընդգծված/ 
օգտագործումը տպավորություն թողնելու համար, քանի որ ցանկացած բազմազանություն շեղում է 
լսարանին: Ներկայացման ընթացքում անհրաժեշտ է օգտագործել ոչ ավել, քան 2-3 տառատեսակ: 
Գույների ընտրություն  

Գույների ընտրությունը նույնպես շատ կարևոր է: Օգտագործելով այնպիսի գույն, որը ֆոնի գույնին 
չի հակադրվում, դժվարեցնում է ընթերցումը: Ավելին, գույների բազմազանությունը շեղում է 
ուշադրությունը: Պետք է խուսափել վառ գույների կիրառումից, քանի որ դրանք դժվարեցնում են 
ընթեռնելիությունը ներկայացման ժամանակ: Պետք է սահմանափակել տարբեր գույների օգտագործումը 
լուսապատկերում՝ ներառելով ոչ ավելի, քան չորս գույն: Բացարձակապես կարիք չկա յուրաքանչյուր 
մտքի համար տարբեր գույն օգտագործել, ինչպես և կարիք չկա ենթակետերի համար տարբեր գույներ 
օգտագործել: Պետք է հիշել, որ նույնչափ մուգ պատկերի և ֆոնի առկայությունը մանրամասները 
դարձնում է դժվար տեսանելի: Ուժեղ և հստակ հակադրությունը գրավում է ուշադրություն և 
մանրամասները դարձնում ավելի հեշտ տեսանելի: Ցանկալի է գույները ստուգել էկրանի վրա նախքան 
ներկայացումը սկսելը՝ անսպասելի կամ տհաճ իրավիճակներից խուսափելու համար:  
Ֆոն/ խորապատկեր 

Ցուցադրություն կազմելիս պետք է լինել հետևողական և խուսափել ուշադրությունը շեղող ֆոներ 
օգտագործելուց: Սպիտակ ֆոները դժվար տեսանելի են, ուստի կարելի է օգտագործել 
հակադրություններ՝ բացը մուգի վրա և մուգը բացի վրա: Սպիտակ գույնի տառատեսակով մուգ ֆոները 
նվազեցնում են խորապատկերի պայծառությունը: Ցուցադրման ժամանակ գույներն ավելի բաց են 
երևում: Անհրաժեշտ է խուսափել այնպիսի ֆոներից, որոնք դժվարեցնում են ընթեռնելիությունը:  

Հաջողված ցուցադրություն կազմելու համար պետք է օգտագործել պարզ ֆոներ: Ցանկալի է 
ներառել այնպիսի ֆոներ, որոնք բաց գույնի են՝ պահելով հետևյալ մոտեցումը՝  

 մուգ գույնի տեքստ բաց ֆոնի վրա,  
 բաց գույնի տեքստ մուգ ֆոնի վրա, 
 մշտապես օգտագործել միևնույն ֆոնը ամբողջ ներկայացման ընթացքում:  

 
Ցուցադրության ծավալը  

Ներկայացման կազմման գործընթացում հաջորդ կարևոր քայլը ցուցադրության ծավալի 
սահմանումն է: Ո՞րն է իդեալական տարբերակը. ելույթ ունենալ մի քանի տասնյակ լուսապատկերո՞վ, թե՞ 
բավարարվել միայն մի քանի լուսապատկերով: Միգուցե նախընտրելի է ելույթ ունենալ առանց 
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ցուցադրության: Ինչևիցե, նշված բոլոր դեպքերն էլ կարող են անարդյունավետ լինել, քանի որ առաջին 
դեպքում լսարանը կընկալի և կմտապահի սահմանափակ տեղեկատվություն, իսկ երկրորդ դեպքում 
լսարանը հնարավորություն չի ունենա բանավոր կերպով մատուցվող նյութը տեսողական 
տեղեկատվությամբ ամրապնդելու:  

Գործնականում լուսապատկերների ընդունելի թվաքանակ գոյություն չունի: Ցուցադրության 
լուսապատկերների թվաքանակը մեծապես պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով՝ մատուցվող 
նյութի բովանդակություն և ծավալ, ինչպես նաև ներկայացնողի փորձառություն: Ավելի փորձառու 
ներկայացնողներին անհրաժեշտ է ընդամենը մի քանի լուսապատկեր՝ թեման զարգացնելու համար, իսկ 
սկսնակները սկզբնական շրջանում միտքը և խոսքը ձևակերպում են ցուցադրության մեջ ներառված 
նյութի հիման վրա: Ցուցադրության ծավալը պայմանավորված է նաև տեղեկատվության մատուցման 
ձևաչափով՝ լինելու է պարզապես ներկայացում, թե ակնկալվում է կարճ ներկայացում, այնուհետև հարց 
ու պատասխան, ավելի ինտերակտիվ քննարկում, շփում:  
 
Գործողություններ ելույթից առաջ 

Լսարանի առջև ելույթը կամ ներկայացումը պարտավորեցնող է՝ անկախ լսարանի ծավալից, 
մատուցվող նյութին տիրապետելու աստիճանից և մի շարք այլ հանգամանքներից: Այնուամենայնիվ, 
ելույթին նախապատրաստումը ևս կարևոր փուլ է՝ խուսափելու անցանկալի անակնկալներից, 
չկանխատեսված հանգամանքներից և այլն:  
Ներկայացմանն օժանդակող գործողություններ են. 

 Վաղ ներկայանալ:  
 Ստուգել սարքավորումները:  
 Ստուգել լուսարկիչի /պրոյեկտորի/ լուսաչափը:  
 Անջատել բջջային հեռախոսները:  
 Օգտագործել հեռակա տարբերակով կառավարելու համար նախատեսված հավելվածներ՝ 

լազերային ցուցիչ, կիրառել այն որոշ դրույթներ շեշտադրելու համար:  
 
Ներկայացման ընթացքը և ամփոփումը  

Ելույթի կամ ներկայացման հաջողությունը մեծապես պայմանավորված է ներկայացվող նյութի 
բովանդակությունով և ներկայացնողի փորձառությունով: Այս պարագայում կարևոր դեր են խաղում 
ներկայացնողի խոսքի վարպետությունը, կեցվածքը, ինքնավստահությունը և այլն: Գործնականում 
տեղեկատվության փոխանցման համար կիրառվող հնարքներից է դադարը. հարցը հնչեցնելով՝ 
պատասխանից առաջ կամ նախքան հաջորդ մտքին անցնելը կարելի է դադար վերցնել: Խոսողի համար 
այդ մի քանի վայրկյանն անգամ կարևոր նշանակություն ունի՝ նախորդ միտքը եզրափակելու և նորը 
ձևակերպելու համար: Դադարը լսարանի վրա երբեք բացասական ազդեցություն չի թողնում, և մի քանի 
վայրկյան դադարը երբեք մարդկանց բավականին երկար չի կարող թվալ: Ավելին, տպավորություն է 
ստեղծվում, որ խոսողը ներկայացվող հարցի շուրջ մտածում է հենց այդ պահին, այլ ոչ թե նախապես 
պատրաստած և խոսողի հետաքրքրությունների շրջանակից դուրս նյութ է ներկայացվում, կամ անգիր 
արված պատասխան է հնչեցվելու: Դադարները պետք է ձգվեն ընդամենը մի քանի վայրկյան՝ 
առավելագույնը հինգ:  

Ներկայացման ժամանակ անհնար է խուսափել լարվածությունից, որն արտահայտվում է ինչպես 
առաջին, այնպես էլ տասներորդ և քսաներորդ ելույթի ժամանակ՝ պայմանավորված փորձառության 
մակարդակով: Ինչևիցե, լարվածության աստիճանը հետզհետե նվազում է ելույթի կամ ներկայացման 
ժամանակ: Պարզապես անհրաժեշտ է ավելացնել փորձը՝ ավելի շատ ելույթ ունենալով մեծ և փոքր 
լսարանների առջև: Տարբերակ է նաև փորձնական ելույթ ունենալ ընտանիքի անդամների կամ 
ընկերների առջև: Այսպես, հնարավոր է կանխատեսել այն բոլոր չնախատեսված կամ անցանկալի 
պահերը, որոնք կարող են պատահել ելույթի ընթացքում: 

Կարևոր է ներկայացման կամ ցուցադրության յուրաքանչյուր փուլը, դրվագը՝ բացումը, բուն 
ներկայացումը, փակումը կամ ամփոփումը: Բացման առաջին իսկ վայրկյաններից անհրաժեշտ է անցնել 
բուն թեմային՝ հանպատրաստից չներկայացնելով բացման խոսքը, այնուհետև նշել ներկայացվող 
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խնդիրը կամ թեման: Պետք է ամեն կերպ փորձել գրավել լսարանի հետաքրքրությունն ու ուշադրությունը, 
այնուհետև կապ պահպանել լսարանի հետ: Լսարանի հետ հայացքով կապ պահպանելը 
հնարավորություն է ընձեռում ներկայացնողին հավաստելու, որ մասնակիցներն ուշադրություն են 
դարձնում ներկայացնողի խոսքին և բովանդակությանը: Հայացքով կապ պահպանելը նաև 
հնարավորություն է տալիս զրույցը դարձնելու ավելի անմիջական, ինչպես նաև լսարանին 
հնարավորություն է ընձեռնվում ավելի շատ մասնակցել: 

Ներկայացման, լսարանի հետ հաղորդակցման ընթացքում կարևոր դեր են խաղում նաև մարմնի 
շարժումները և ձայնը: Յուրաքանչյուր բանախոս, ներկայացնող պետք է խուսափի մարմնի սխալ 
շարժումներ կիրառելուց, մասնավորապես՝  

 հենվել ամբիոնին կամ կառչել դրան, 
 անշարժ կանգնել տեղում կամ օրորվել, 
 շարունակաբար օգտագործել միևնույն ժեստը,  
 ուղղել մազերը, 
 խաչել ձեռքերը կրծքավանդակին,  
 օգտագործել չափազանց արհեստական ժեստեր,  
 շրխկացնել գրիչը, մատիտը կամ հեռակառավարման վահանակը,  
 չափազանց շատ մոտենալ բարձրախոսին,  
 դասակարգել գրառումներ առանց անհրաժեշտության,  
 ուղղել օձիքը կամ խաղալ հագուստի հետ, 
 շխկշխկացնել բանալիները կամ գրպանում գտնվող այլ իրեր: 

Ներկայացվող նյութի նկատմամբ լսարանի հետաքրքրությունը, ինչպես նաև 
կենտրոնացվածությունը մեծապես պայմանավորված է ներկայացնողի ձայնային ելևէջներով, խոսքի 
հստակությունով: Այստեղ կարևոր է ձայնի ըմբռնելիությունը, մասնավորապես՝ արտաբերումը, 
արտասանությունը, դադարները և ճիշտ քերականությունը: Խոսքի ընթացքում ձայնի փոփոխությունը ևս 
կարևոր նշանակություն ունի՝ խոսքի արագությունը, բարձրությունը, տոնը, շեշտադրումը: 

Ներկայացման ավարտին կիրառելի մեթոդներից է հարց ու պատասխանը (ՀՈՒՊ): Ներկայացումն 
անհրաժեշտ է ավարտել մեկ պարզ հարցով, այնուհետև հրավիրել լսարանին հարցերի առաջադրման: 
Հարց ու պատասխան ապահովելու համար պետք է խուսափել ներկայացումը հանկարծակի ավարտելուց: 
Կարելի է վերջին լուսապատկերում առաջարկել այլընտրանքներ, օրինակ՝ հետևյալ հարցի միջոցով՝ «Ի՞նչ 
կցանկանա լսարանը, որ ներկայացնողը կրկնի կամ ավելացնի»: 

Լսարանի մոտ հիշվելու և մտապահվելու համար կարևոր է եզրակացությունը կամ ամփոփումը: 
Անհրաժեշտ է ներկայացնել ամփոփիչ լուսապատկեր՝ ամփոփելու ներկայացման հիմնախնդիրները, 
առաջարկելու հետագա ուսումնասիրությունները: Ցանկալի արդյունքի հասնելու համար կարելի է 
պարզապես օգտագործել ուժեղ և արդյունավետ վերջաբան, քանի որ լսարանը հակված է հիշելու 
ներկայացնողի կողմից արտահայտած վերջին միտքը: Պետք է խուսափել վերջին պահին 
հանպատրաստից խոսքեր ավելացնելուց: Ամփոփելով, կարելի է պարզապես կիրառել լավ ներկայացման 
կարևոր երեք հատկանիշները՝  

 հակիրճ պարզաբանել լսարանին, թե ինչ է ներկայացվելու, 
 ներկայացնել նյութը,  
 ամփոփել, թե ինչ ներկայացվեց:  

 

ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ 
ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ 

  
երկայացումների համար համակարգչային ցուցադրումների կիրառումն ավելի մատչելի 
դարձնելու նպատակով հատուկ ծրագրային համալիրներ են ստեղծվում: Նման ծրագրային 
համալիր է մասնավորապես 1987 թ. ստեղծված Microsoft Power Point, հետագայում ավելի 
տարածված՝ MS PowerPoint կամ պարզապես PowerPoint, որը առավել տարածված և առավել 

Ն 
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կիրառելի համակարգչային ծրագիր-համալիրն է՝ ցուցադրություն ստեղծելու համար: Ինչևիցե, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեխնիկայի զարգացման հետ զուգընթաց ստեղծվում են նոր, 
առավել ճկուն և գրավիչ ծրագրային համալիրներ, հետևաբար PowerPoint ցուցադրությամբ այլևս 
հնարավոր չէ զարմացնել լսարանին և հանդես գալ յուրօրինակ ցուցադրությամբ: Տպավորիչ, հագեցած 
ու գեղեցիկ ցուցադրություն կազմելու համար առաջարկվում են մի շարք առցանց գործիքներ, ծրագրեր՝ 
պարզ ու բազմազան հնարավորություններով:  
 
PREZI 

Վերջին տարիներին բավականին մեծ տարածում է գտել ցուցադրության կազմման Prezi առցանց 
համակարգչային ծրագիրը՝ https://prezi.com/: Նախագծի հիմնադիրներ Ադամ Սոմլայ-Ֆիշերը, Պետեր 
Արվային և Պետեր Հալաչին առաջինն էին ամբողջ աշխարհում, ովքեր իրենց առջև դրել էին խնդիր՝ 
ստեղծելու և զարգացնելու ցուցադրությունների առավել ճկուն, գրավիչ և ոչ ստանդարտ համակարգչային 
ծրագիր: Ճիշտ ուսումնասիրելով շուկան և առկա գործիքները՝ իրենց առավելություններով և 
բացթողումներով, 2009 թ. նախագծի հիմնադիրները կարողացան գրավել շուկան և ստեղծել PowerPoint-
ի ամենահայտնի այլընտրանքային տարբերակը: Ծրագրից օգտվելը բավականին հեշտ է. անհրաժեշտ է 
այցելել ծրագրի կայք, ստեղծել անձնական հաշիվ և պատրաստել ցուցադրություններ: Վերջիններս 
կարելի է պատրաստել անվճար տարբերակով, վճարովի են կայքի ընդլայնված գործառույթները: 

Ի՞նչն է տարբերում Prezi-ն առկա մնացյալ ծրագրերից, ինչու՞մ է ծրագրի առանձնահատկությունը: 
Prezi-ում ստանդարտ լուսապատկերների փոխարեն օգտագործվում են դաշտեր, որտեղ հնարավոր է 
տեղադրել ցուցադրության համար անհրաժեշտ ցանկացած տեղեկատվություն՝ տեքստեր, նկարներ, 
տեսանյութեր, աղյուսակներ, գրաֆներ և շատ ավելին: Ծրագրի կողմից առաջարկվող բոլոր գործիքները 
և կոճակները բավականին ճկուն են՝ հնարավորություն տալով անհատին կազմելու ցուցադրություն ըստ 
սեփական նախասիրության և լսարանի պահանջմունքների: Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս 
որոշելու լուսապատկերների հերթականությունը և ցուցադրությունը ներկայացնել՝ ըստ այդ 
հերթականության: Ցուցադրության մեջ առկա ցանկացած բաժին, մեծ ու փոքր տարր կարելի է մոտեցնել 
կամ հեռացնել, ներմուծել աղյուսակներ, աշխատել դրանց վրա և շատ ավելին՝ ցուցադրությունը 
դարձնելով ավելի շարժուն, հետաքրքիր և անկանխատեսելի: Prezi-ում կան բազմաթիվ գործառույթներ, 
ինչպես նկարը հենց տեղում խմբագրելը, PowerPoint-ից ցուցադրությունը վերբեռնելն ու Prezi-ում 
փոփոխելը, առցանց հարթակներից նկարներ վերբեռնելը և շատ ավելին:  

CANVA 
Հաջորդ առավել հետաքրքիր և կիրառելի գործիքներից է CANVA համակարգչային ծրագիրը, որը 

կրկին գործում է առցանց՝ https://www.canva.com/: Ծրագիրը ստեղծվել է 2012 թ. Մելանի Պերկինսի, Քլիֆ 
Օբրեյթի և Քամերոն Ադամսի կողմից: Ստեղծման օրվանից ի վեր Canva-ն լայն կիրառում է ստացել 
հատկապես այն մարդկանց կողմից, ովքեր ստիպված են գրաֆիկական դիզայն անել իրենց 
աշխատանքի համար, սակայն դիզայներական հմտություններ չունեն: Հենց այդ տարբերակիչ 
հատկանիշով էլ՝ Canva-ն ամբողջովին տարբերվում է առկա մնացյալ գործիքներից և ծրագրերից: 
Ծրագրից օգտվելը բավականին հեշտ է. անհրաժեշտ է անցնել ծրագրի կայք, ստեղծել անձնական հաշիվ 
և պատրաստել ցուցադրություններ: Վերջիններս կարելի է պատրաստել անվճար տարբերակով, 
վճարովի են կայքի ընդլայնված գործառույթները: 

Canva-ն բացի ցուցադրություն ստեղծելուց, ունի մի շարք այլ գործառույթներ՝ պատրաստել նկարներ 
սոցիալական ցանցերի համար, կազմել գրավիչ և հետաքրքիր պաստառներ, այցեքարտեր, թռուցիկներ, 
հրավիրատոմսեր, ինֆոգրաֆիկաներ, նույնիսկ ինքնակենսագրականներ և շատ ավելին:  

Կայքում առկա են ցուցադրությունների մի շարք թեմատիկ օրինակներ, որոնք կարող են 
ամբողջովին պահպանվել նույն ձևաչափով, հնարավոր է դրանք ենթարկել փոփոխության, ինչպես նաև 
դրանց նմանությամբ ստեղծել նորերը: Ի լրումն այդ ամենի՝ Canva-ում առկա է գրաֆիկական գործիքների 
մեծ տեսականի, որոնք կարող են օգտագործվել ցուցադրությունների մեջ: 
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VISME 
Ի լրումն ներկայացված երկու ծրագրերի՝ մեծ կիրառում ունի նաև առցանց հարթակում գործող 

VISME համակարգչային ծրագիրը՝ https://www.visme.co/: Ծրագիրն առաջարկում է մի շարք անվճար 
ցուցադրությունների թեմատիկ օրինակներ, առկա են նաև վճարովի տարբերակները, որոնք տարբերվում 
են իրենց գործիքակազմով և առաջարկվող ընդլայնված գործառույթներով:  

Ինչպես Canva-ն, Vismen-ն ևս բացի ցուցադրություն ստեղծելուց, ունի մի շարք այլ գործառույթներ՝ 
կազմել գործարար մոդելներ և մարքեթինգային պլաններ, ստեղծել գրավիչ և հետաքրքիր պաստառներ, 
ինֆոգրաֆիկաներ, պատրաստել ուղեցույցներ և շատ ավելին:  

Կայքում առկա օրինակները տարբերվող են, չկրկնվող և յուրահատուկ: VISME հարթակում առկա է 
գրաֆիկական գործիքների մեծ տեսականի՝ լոգոներ, պատկերներ և այլն, որոնք կարող են օգտագործվել 
սեփական օրինակը ստեղծելու ժամանակ:  

PROJEQT  
Projeqt-ը յուրահատուկ և բազմաթիվ հնարավորություններով հագեցած ցուցադրություն ստեղծելու 

հեշտ կիրառվող գործիք է՝ https://dmklee.com/projeqt: Գործիքը հնարավորություն է տալիս առցանց 
հարթակում հավաքել առկա բոլոր նյութերը՝ տեքստեր, նկարներ, տեսանյութեր, երաժշտություն, ինչպես 
նաև ցանկացած սոցիալական ցանցի կամ բլոգի լրահոսը, որն էլ իր հերթին ավտոմատ կերպով 
թարմացվում է: Ծրագրում առկա գործիքակազմը հնարավորություն է տալիս կատարելու նշումներ 
ցուցադրության վրա, տեղադրել ինտերակտիվ քարտեզներ, նյութեր և շատ ավելին:  

Ծրագիրը ճկուն է նաև այլ ֆայլերի վերբեռնման տեսանկյունից. կարելի է վերբեռնել PDF կամ 
PowerPoint ֆայլեր, փոփոխել դրանք Projeqt հարթակում՝ վերածելով դրանք տարբերվող և գրավիչ 
ցուցադրության: Օգտատերերին Projeqt համակարգչային ծրագիրը հասանելի է ցանկացած 
ծրագրակազմի վրա և անվճար է:  

GOOGLE SLIDES  
PowerPoint-ի պես պարզ ու հասանելի գործիք է Google ցուցադրությունը՝ 

https://www.google.com/slides/about/, որը PowerPoint-ի առցանց և առավել պարզեցված տարբերակն է: 
Այն առաջարկում է մի շարք հնարավորություններ առցանց ռեժիմում՝ գործընկերների հետ համատեղ 
ցուցադրությունների պատրաստում, ցուցադրության վերաբերյալ առցանց մեկնաբանությունների 
թողնում և շատ ավելին: Անհատի կողմից կազմված ցուցադրությունը միշտ առկա և հասանելի է 
սեփական Google Drive-ում:  

PIKTOCHART 
Վերջին ժամանակներում լայն տարածում են գտել նաև ցուցադրությունները՝ ինֆոգրաֆիկաների 

տեսքով: Piktochart-ը նման ցուցադրությունների ստեղծման համար նախագծված վեբ հավելված է՝ 
https://piktochart.com/: Բազմագույն գրաֆիկաներ, նկարազարդումներ, աղյուսակներ, թեմատիկ 
օրինակներ, մի շարք այլ հնարավորություններ են առաջարկվում օգտատերերին՝ տպավորիչ և 
յուրօրինակ ցուցադրություն կազմելու համար: Հավելվածի հիմնական տարբերակն անվճար է, վճարովի 
են առավել մասնագիտական տարբերակները՝ զարգացած և ճկուն գործիքակազմով:  

HAIKU DECK  
Haiku Deck-ը ներկայացումներ ստեղծելու համար կիրառվող հաջորդ գործիքն է՝ 

https://www.haikudeck.com/: Այն կարելի է օգտագործել մասնավորապես տեսողական պատմություններ 
պատմելիս, քանի որ ապահովված է մի շարք նախընտրելի թեմաներով և ընտրված 
օրինաչափություններով: Ծրագրում առկա է նաև նկարների գրադարան՝ նկարներ փնտրելու, սահիկներ 
ընդգրկելու կամ վերբեռնելու համար: Այստեղ առանձնանում է մեկ այլ կարևոր առանձնահատկություն. 
հարթակը ավտոմատ կերպով վերափոխում է պատկերները և հարմարեցնում է դրանք տեքստի մեջ 
տեղադրելու համար, լրացուցիչ խմբագրման և չափերը փոփոխելու կարիք չի լինում:  

ZOHO SHOW 
Վերջին ժամանակներում կիրառվում է նաև առցանց ներկայացման Zoho Show գործիքը՝ 

https://www.zoho.com/show/: Կիրառման համար բավականին պարզեցված և մատչելի համակարգչային 
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այս ծրագիրն օգնում է ստեղծել և ներկայացնել ցուցադրություններ, հարմար է ցանկացած վայրից 
ցուցադրությունը դիտելու, վերանայելու, խմբագրելու, տարածելու համար։  

LIBREOFFICE IMPRESS 
2010 թվականից կիրառվող LibreOffice Impress-ը PowerPoint-ի հեշտացված այլընտրանքն է, որն 

ամբողջովին անվճար է և հասանելի բոլոր պլատֆորմների համար՝ 
https://www.libreoffice.org/discover/impress/: 

APPLE KEYNOTE 
Apple Keynote-ը, որն առաջարկվում է անվճար iOS բոլոր սարքավորումների և Mac-ի համար, 

ցուցադրություններ ստեղծելու ևս մեկ ծանրակշիռ համակարգչային ծրագիր է՝ 
https://www.apple.com/keynote/: Keynote-ը առանձնանում է գաղափարների մասնագիտական 
իրագործման հարուստ փաթեթով, պարունակում է տեսողական բազմազան ու տարբերվող լուծումներ, 
տառատեսակներ և տեքստային խմբագրման բազմակողմանի գործիքներ: Ծրագիրը հնարավորություն 
է տալիս միասին աշխատելու համացանցի միջոցով:  
 Այսպիսով, գիտելիքահենք հասարակության ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արագընթաց 
զարգացումը կարևորում են հաղորդակցական և ներկայացման հմտություններն ու կարողությունները՝ 
ուղղված առկա հասարակական խնդիրները արդյունավետորեն լուծմանն և աշխատաշուկայում մրցունակ 
լինելուն: Հաղորդակցությունը, լինելով յուրաքանչյուր կազմակերպության արդյունավետ գործունեության 
անբաժանելի մասը, նպատակաուղղված է կազմակերպության ողջ գործունեության հաջողության 
ապահովմանը: Հաղորդակցական և ներկայացման հմտություններն առանցքային նշանակություն ունեն 
աշխատանքային բարենպաստ միջավայր ստեղծելու և շարունակականությունն ապահովելու համար, 
կարիերայի զարգացման, մասնագիտական կապերի շրջանակն ընդլայնելու համար:  

 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 
1. Ներկայացնել՝ ինչ է հաղորդակցությունը և մանրամասն նկարագրել հաղորդակցության գործընթացը:  
2. Կիրառելով արդյունավետ ներկայացման հմտությունները՝ ներկայացնել սեփական անձը, անձնային և 

մասնագիտական որակները, կարողություններն ու հմտությունները, հետաքրքրությունները, 
ձեռքբերումները, ապագայի մասնագիտական պլանները:  

3. Ներկայացնել հարցազրույցների դասակարգումն ըստ՝  
 հարցազրույցի կառուցվածքի,  
 հարցազրույցի նպատակի,  
 հարցազրույցի բովանդակության,  
 հարցազրույցի անցկացման ձևաչափի:  

4. Մասնակցել «Արդյունավետ հարցազրույցի մասնակցության հմտություններ» թեմայով դերային 
խաղին: Խաղի ընթացքում կազմակերպվում են տարբեր հարցազրույցներ (խմբային, կենսագրական, 
անհատական և այլն), որտեղ ուսանողները հարցազրուցավարի և թեկնածուի դերերում են՝ կիրառելով 
հաղորդակցության և ներկայացման հմտությունները, հարցազրույցի ընթացքում առավել հաճախ 
տրվող հարցերը և այլ գործիքներ:  

5. Մանրամասն նկարագրել ցուցադրության (սահիկաշարքի) կառուցվածքը` ներառյալ ցուցադրության 
ձևավորումը և ներկայացման ընթացքն ու ամփոփումը:  

6. Ցուցադրությունների պատրաստման ծրագրային որևէ համալիրով կամ գործիքով նկարագրել 
հաղորդակցության հետևյալ տեսակները՝  

 հաղորդակցություն ներքին միջավայրում,  
 հաղորդակցություն արտաքին միջավայրում,  
 միջանձնային հաղորդակցություն,  
 խմբային հաղորդակցություն,  
 զանգվածային հաղորդակցություն:  

7. Ցուցադրությունների պատրաստման ծրագրային որևէ համալիրով կամ գործիքով նկարագրել 
հաղորդակցության հետևյալ տեսակները՝  
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 կազմակերպական հաղորդակցություն,  
 ձևական և ոչ ձևական հաղորդակցություն,  
 պարզունակ հաղորդակցություն,  
 գործարար հաղորդակցություն:  

8. Ցուցադրությունների պատրաստման ծրագրային որևէ համալիրով կամ գործիքով նկարագրել 
հաղորդակցության հետևյալ տեսակները՝  

 խոսքային հաղորդակցություն,  
 ոչ խոսքային հաղորդակցություն:  

9. Մանրամասնել՝ ինչ է համոզումը, համոզման ինչ մեթոդներ են կիրառվում:  
10. Մանրամասն ներկայացնել գործնական բանակցությունները:  
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Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ւ Մ  
 
Համաշխարհային տնտեսության զարգացման ներկայիս պայմաններում կազմակերպությունների 

մրցունակությունն ու գործունեության արդյունավետությունն առաջնահերթորեն պայմանավորված են 
կազմակերպության աշխատակազմի մրցունակությամբ: Մրցունակության ապահովման առաջնային 
նախապայմաններից է մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը, որը ներառում է 
մարդկային ներուժի բացահայտման և շարունակական զարգացման մի շարք գործընթացներ: Այս 
տեսանկյունից առանցքային նշանակություն ունեն կազմակերպությունների կառավարման 
համակարգերի արդյունավետ գործառումն ու բարելավումը, ներառյալ աշխատակազմի մասնագիտական 
և փոխանցելի հմտությունների շարունակական զարգացումը: 

Կազմակերպությունների ռազմավարական մրցակցությունը պայմանավորված է ռազմավարական 
և գործառնական կառավարման սկզբունքների, մոտեցումների, մեխանիզմների ու գործիքակազմերի, 
ինչպես նաև արդյունավետ գործընթացների գործառմամբ: Կազմակերպությունների ռազմավարական և 
գործառնական կառավարման համակարգերի շարունական զարգացումը հիմնականում 
պայմանավորված է նաև ղեկավարների և կառավարիչների մասնագիտական ու փոխանցելի 
հմտություններով: Այս համատեքստում կազմակերպությունները պետք է շարունակաբար ստեղծեն 
հնարավորություններ գնահատելու կառավարիչների հմտություններն ու վերանայելու դրանց 
արդյունավետության ապահովման մեխանիզմների ազդեցությունն իրենց գործունեության վրա: 
Վերանայման արդյունքում կազմակերպությունները կարող են խթանել կառավարիչների և 
աշխատակազմի կառավարչական ու փոխանցելի հմտությունների զարգացումը: Մարդկային 
ռեսուրսները կազմակերպական մշակույթը ձևավորող արժեհամակարգի կրողներն են, հետևապես 
նրանց մասնագիտական կարողություններն ու անձնային որակները պայմանավորում են ինչպես 
ինստիտուցիոնալ, այնպես էլ անհատական կատարողականի զարգացման հեռանկարները: 
Կառավարչական կարողություններն ու հմտություններն առանցքային են ցանկացած կազմակերպության 
գործունեության արդյունավետության և արտադրողականության բարձրացման համար: 

Գիտելիքահենք տնտեսության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արագընթաց զարգացման, 
ձեռնարկատիրության համաշխարհայնացման պայմաններում շարունակաբար ընդլայնվում է 
կազմակերպությունների գործունեության շրջանակը: Այդ շրջանակի փոխակերպումն իր ազդեցությունն 
է ունենում կազմակերպության ղեկավարների ու աշխատակիցների կառավարչական հմտությունների, 
ներառյալ մասնագիտական ու փոխանցելի հմտությունների ձևավորման և շարունակական զարգացման 
վրա: Այս համատեքստում ձևավորվում է այնպիսի կառավարիչների պահանջարկ, որոնք կառավարման 
տարբեր մակարդակներում կարող են կառավարել կազմակերպությունների ռազմավարական և 
գործառնական գործընթացները, արդյունավետ որոշումներ կայացնել՝ խթանելով իրենց 
կազմակերպությունների մրցունակությունն ազգային ու միջազգային շուկաներում:  

Արտացոլելով աշխատաշուկայի զարգացման միտումները և հարափոփոխ պահանջները՝ 
կառավարչական հմտությունների դերն առանցքային է կազմակերպության շահերը բավարարելու և 
ռազմավարական նպատակներն արդյունավետ իրականացնելու, ինչպես նաև կազմակերպության 
աշխատակազմի կարիքները բավարարելու համար: Հաշվի առնելով այդ դրույթները՝ «Կառավարչական 
հմտություններ» ուսումնամեթոդական ձեռնարկում ամփոփվում են կառավարչական հմտությունների 
զարգացման այն առանցքային տիրույթները, որոնք կառավարիչներին կարող են օժանդակել 
զարգացնելու իրենց կառավարչական փորձառությունն ու կառավարչական կարողությունները, ինչպես 
նաև խթանելու անհատական և ինստիտուցիոնալ գործունեության կայուն զարգացումը: Այդ տիրույթները 
մասնավորապես ներառում են այնպիսի ոլորտներ, ինչպիսիք են ռազմավարական կառավարումն ու դրա 
գործիքակազմը, կառավարչական որոշումների կայացումը, ձեռնարկատիրությունը, թիմային 
աշխատանքն ու մոտիվացիան, կոնֆլիկտների, փոփոխությունների և ժամանակի կառավարումը 
հաղորդակցության հմտությունները, կարիերայի կառավարումն ու զարգացումը: Քննարկված ոլորտների 
կիրառական նշանակությունն արտացոլվում է բազմաբովանդակ սկզբունքների ու մոտեցումների 
մեկնաբանմամբ, գործիքակազմերի ու մեխանիզմների ներկայացմամբ, ինչպես նաև նշյալ տիրույթների 
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շրջանակում կառավարչական կարողությունների զարգացմանը միտված մեթոդների և միջոցների 
առաջադրմամբ: 

Այսպիսով, հաշվի առնելով յուրաքանչյուր կազմակերպության առանձնահատկություններն ու 
գործունեության զարգացման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև փոփոխություններին հարմարվելու և 
համապատասխանորեն արձագանքելու արդի հրամայականը՝ կառավարչական հմտությունների ու 
կարողությունների շարունակական զարգացումը ենթադրում է նաև փորձառության փոխանցելիության 
բաղադրիչի ապահովում: Աշխատանքային միջավայրերն ու դերերը փոփոխական բնույթ ունեն և 
ենթադրում են գործառութային շրջանակի շարունակական ընդլայնում և գործառույթների 
բազմազանեցում՝ կատարողականի շարունակական բարելավումը, մարդկային ներուժի առավելագույնս 
արդյունավետ կիրառումը և այդպիսով կազմակերպության մրցունակությունը խթանելու նպատակով: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿ 
 
Ա. Ա. Հ.  

 
Անձնական տվյալներ  
 
Մշտական հասցե՝  
Ժամանակավոր հասցե՝ 
Քաղաքային հեռախոս՝  
Բջջային՝  
Էլ. հասցե՝  
Ծննդյան ամիս, ամսաթիվ, տարեթիվ՝       
Սեռ՝  
 
Նպատակ (ոչ պարտադիր բաժին) 
 
Աշխատանքային նպատակի շարադրումը կարող է լինել մեկ նախադասությամբ:  
 
Աշխատանքային հետաքրքրություններ  
 

  
  

 
Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ (ոչ պարտադիր բաժին) 
 

  
  

 
Կրթություն  
Թվարկել ցանկը ժամանակագրական կարգով՝ հակառակ տարեգրությամբ:  
 
Գիտական աստիճան/կոչում   Ավարտելու տարեթիվը /ամիս, տարի/ 
Մասնագիտություն և մասնագիտացում  
Ուսումնական հաստատության անվանումը  
Քաղաքը, երկիրը, կոնտակտային տվյալներ  
  
 Մասնագիտական դասընթացներ  
 Գիտական պարգևներ և մրցանակներ  
   
Աշխատանքային փորձառություն          
      
Թվարկել ցանկը ժամանակագրական կարգով՝ հակառակ տարեգրությամբ:  
 
Զբաղեցրած պաշտոն         Ժամկետներ 
Կազմակերպության անվանում  
Քաղաքը, երկիրը, կոնտակտային տվյալներ  
 
 Աշխատանքի նկարագիր  
 Հիմնական պարտականություններ  
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 Կատարված աշխատանքներ  
  
Դասավանդման փորձառություն (ոչ պարտադիր բաժին) 
Թվարկել ցանկը ժամանակագրական կարգով՝ հակառակ տարեգրությամբ:  
 
Զբաղեցրած պաշտոն         Ժամկետներ 
Կազմակերպության անվանում  
Քաղաքը, երկիրը, կոնտակտային տվյալներ  
 
 Աշխատանքի նկարագիր  
 Հիմնական պարտականություններ  
 Կատարված աշխատանքներ  
    
Հետազոտական գործունեություն (ոչ պարտադիր բաժին) 
Թվարկել ցանկը ժամանակագրական կարգով՝ հակառակ տարեգրությամբ:  
 
Հետազոտական աշխատանք        Ժամկետներ 
Կազմակերպության անվանում  
Քաղաքը, երկիրը, կոնտակտային տվյալներ  
 
 Ուղղություններ  
 Թեմաներ  

 
Մասնագիտական վերապատրաստումներ, դասընթացներ 
Թվարկել ցանկը ժամանակագրական կարգով՝ հակառակ տարեգրությամբ:  
 
Թեմա/Ուղղություն          Ժամկետներ 
Կազմակերպության անվանում, կոնտակտային տվյալներ  
Անցկացման վայր  
 
Գիտաժողովներ (ոչ պարտադիր բաժին) 
Թվարկել ցանկը ժամանակագրական կարգով՝ հակառակ տարեգրությամբ:  
 
Անվանում          Ժամկետներ 
Անցկացման վայր  
 Ներկայացված զեկույցի վերաբերյալ մանրամասներ  
 
Հրապարակումներ (ոչ պարտադիր բաժին) 
 
Կրթաթոշակներ (ոչ պարտադիր բաժին) 
Ներկայացնել կրթաթոշակները՝ ներառյալ կազմակերպությունը, անվանումը և ժամկետները: 
 
Մրցանակներ և պարգևներ (ոչ պարտադիր բաժին) 
Ներկայացնել մրցանակները և պարգևները՝ ներառյալ անվանումը, տրամադրող կողմը և շնորհելու 
ժամանակը: 
 
Սերտիֆիկացում / հավաստագրում (ոչ պարտադիր բաժին) 
Ներկայացնել լիցենզիայի, հավաստագրի կամ հավատարմագրի տեսակը, ստացման ամսաթիվը:  
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Մասնագիտական անդամակցություն (ոչ պարտադիր բաժին) 
• զբաղեցրած պաշտոն 
• ծրագրեր 
• սերտիֆիկատներ/հավաստագրեր 
• արտոնագրեր 

 
Հմտություններ  

 Լեզուների իմացություն  
 
Մայրենի լեզու/լեզուներ՝  

Օտար լեզու Հասկանալու 
կարողություն 

Խոսելու 
կարողություն 

Գրելու 
կարողություն 

Կարդալու 
կարողություն 

     
     
     

* Գնահատումը կարելի է կատարել Լեզուների իմացության համաեվրոպական համակարգով՝  
 A – հիմնական կիրառող (լեզվի տարրական իմացություն) 

o A1 (բանալի) 
o A2 (հիմք), 

 B – ինքնուրույն կիրառող (լեզվի լավ տիրապետում) 
o B1 (սահմանային),  
o B2 (սահմանայինից բարձր),  

 C – մասնագետ (լեզվի ազատ տիրապետում) 
o  C1 (բարձր),  
o  C2 (կատարյալ):  

 
* Գնահատումը կարելի է կատարել նաև գնահատման այլ սանդղակով՝  

 սկսնակ,  
 բավարար,  
 լավ,  
 վարժ:  

Համակարգչային հմտություններ  

MS Word  MS Excel PowerPoint Internet 
Explorer  

Photoshop  

     
     
     

* Կարելի է նշել նաև համակարգչային այլ մասնագիտական ծրագրեր: Գնահատումը կարելի է կատարել 
հետևյալ սանդղակով՝  

 սկսնակ,  
 բավարար,  
 լավ,  
 վարժ:  

 
 Կարողություններ/հմտություններ  

Ներկայացնել աշխատանքին վերաբերող ցանկացած փոխանցելի հմտություն և կարողություն, 
մասնավորապես՝  
 



 

263 
 

o հաղորդակցություն, 
o ժամանակի կառավարում,  
o կոնֆլիկտների կառավարում,  
o փոփոխությունների կառավարում: 

  
Երաշխավորներ  
Ներկայացնել երաշխավորի անուն, ազգանուն, հայրանունը, պաշտոնը և կոնտակտային տվյալները:  
 
Հավելյալ տեղեկատվություն  
Առկայության դեպքում կարելի է ներկայացնել վարորդական իրավունքը, զինվորական ծառայության 
մասին տեղեկատվություն և այլն:  
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ԲԱՅԵՐ 

 

2.1. Փորձառությունը ներկայացնող գործողության բայեր 

ամփոփված 
անհատականացված 
անցկացված 
արդիականացված 
արտահայտված 
արտացոլված 
բաշխված 
բարելավված 
գեներացված 
գրանցված 
դասակարգված 
դիտարկված 
զարգացած 
ընդգծված 
ընտրված 
թարգմանված 
ինտեգրված 
իրականացված 
խմբագրված 

խրախուսված 
ծրագրավորված 
կազմակերպված 
կանխատեսված 
կապակցված 
կատարված 
հաղորդակցված 
համախմբված 
համակարգված 
հանձնարարված 
հաշվարկված 
հաստատված 
հավաքագրված 
հատկացված 
հարմարեցված 
հետազոտված 
հրահանգավորված 
ձևակերպված 
ձևափոխված 

մասնագիտացված 
մեկնաբանված 
միավորված 
մշակված 
մոդելավորված 
նախագծված 
ներառված 
նկարագրված 
նույնականացված 
նվազեցված 
շտկված 
որոշված 
ուղղորդված 
ուսումնասիրված 
պատվիրակված 
պատրաստված 
պարզաբանված 
պլանավորված 
սինթեզված 

ստանդարտացված 
ստուգված 
վերակազմակերպված 
վերականգնված 
վերամշակված 
վերանայված 
վերափոխված 
վերլուծված 
վկայակոչված 
տեղեկացված 
տպագրված 
փոխակերպված 
փոխանցված 
փոխարինված 
փոխհամաձայնեցված 
փորձարկված 
փոփոխված 
քննադատված 
քննարկված 

 
2.2.Նպատակները ներկայացնող գործողության բայեր 

ապահովել  
աջակցել  
ավարտել  
արձանագրել  
բանակցել  
բարելավել  
գնահատել  
գրել  
իրականացնել  
լուծել  
խորհրդատվություն 
տալ  

խրախուսել  
ծրագրել  
կազմակերպել  
կառավարել  
կատարել  
կարգավորել  
հաղորդել  
համագործակցել  
համակարգել  
համապատասխանեց-
նել  
հետազոտել  

հրատարակել  
ձևակերպել  
ղեկավարել  
մասնագիտանալ  
մշակել  
նախագծել  
նախաձեռնել  
ներկայացնել  
նպաստել  
որոշել  
ուսումնասիրել  
 

պահպանել  
պատրաստել  
պլանավորել  
ստեղծել  
ստուգել  
վավերացնել  
վերահսկել  
վերանայել  
վերանորոգել  
վերստուգել  
տրամադրել 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՆԱՄԱԿԻ ՕՐԻՆԱԿ 
 
ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ, ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ 

  Դիմողի հասցեն՝ երկիր, քաղաք,  
փոստի համար, փողոց, տուն 

  
         Ամիս - ամսաթիվ - տարեթիվ 

 
Կոնտակտային անձ՝ անուն, ազգանուն, հայրանուն  
Պաշտոնը՝  
Կազմակերպության անվանումը՝  
Կազմակերպության հասցեն՝ 
Երկիր, քաղաք, փոստի համար, փողոց, տուն՝ 
 
Հարգելի տիկին / պարոն,  
 
«Առաջին՝ բացող պարբերությունում պետք է ընդհանուր ներկայանալ և թվարկել այն բոլոր հիմնարար 
պատճառները, որոնց հիման վրա անհատը կարող է ընտրվել տվյալ պաշտոնի համար»:  

Հաշվի առնելով ընձեռնված հնարավորությունը և Ձեր կազմակերպության գործունեության երկար 
տարիների փորձը, համբավը՝ ցանկանում եմ ներկայացնել իմ թեկնածությունը Ձեր կողմից առաջարկվող 
պաշտոնի համար: Իմ մասնագիտական /հետազոտական/ և աշխատանքային հետաքրքրություններն 
ամբողջովին համապատասխանում են Ձեր կողմից առաջադրված պահանջներին:  

Երեք տարիների իմ աշխատանքային փորձը և կրթությունը թարգմանչական գործ՝ եռալեզու 
թարգմանիչ մասնագիտությամբ, ինձ հնարավորություն կտան ավելի արդյունավետ աշխատելու և 
հասնելու կազմակերպության ռազմավարական նպատակներին:  

Ես ունեմ ավելի քան տասը տարվա դասավանդման և հետազոտական փորձ համալսարանի 
ֆակուլտետում՝ գիտահետազոտական ուղղությամբ: Աշխատանքային և մասնագիտական 
գործունեության տարիների ընթացքում միշտ հնարավորություն եմ ունեցել համադրելու դասավանդումը 
և հետազոտությունը:  

 
«Երկրորդ՝ միջին պարբերությունն անդրադառնում է բոլոր գիտելիքներին և հմտություններին, որոնք 
անհրաժեշտ են անհատին տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու կամ տվյալ նախաձեռնությանը միանալու 
համար: Այս պարբերությունը անդրադառնում է նաև աշխատանքային գործունեությանը և փորձին, 
գիտական և հետազոտական աշխատանքներին»:  

Գերազանցապես տիրապետում եմ ռուսերենին ու անգլերենին, ինչպես նաև ունեմ միջազգային 
փորձ` գործուղումների և ինքնակրթության շնորհիվ:  

Որպես անգլերեն-հայերեն, ռուսերեն-հայերեն թարգմանիչ՝ ես կատարում եմ բազմաթիվ 
պարտականություններ: Առաջին տարում իրականացրել եմ գրավոր թարգմանություններ: Այդ 
ժամանակահատվածում հեղինակել եմ նաև գիտական աշխատանքներ, մասնակցել եմ մի շարք 
մասնագիտական վերապատրաստումների: Աշխատանքային երկրորդ տարում կատարել եմ նաև 
բանավոր թարգմանություններ՝ տեղական և միջազգային կազմակերպությունների հրավերով տարբեր 
նախաձեռնությունների շրջանակներում:  

Որպես հետազոտող և վարչական աշխատակից՝ կատարել եմ բազմաթիվ պարտականություններ. 
միջոցառումների կազմակերպում, գործընկերների հետ կապերի հաստատում, բանակցությունների 
վարում տեղական և միջազգային մակարդակներում: Հետազոտական հետաքրքրություններից ելնելով՝ 
իրականացրել եմ մի շարք ուսումնասիրություններ, վերլուծություններ: Ամսական և շաբաթական 
պատրաստել եմ հաշվետվություն, ներկայացրել արդյունքներ:  
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Ավարտելով համալսարանի ասպիրանտուրան և ստանալով բանասիրական գիտությունների 
թեկնածուի գիտական աստիճանը՝ ներգրավված եմ եղել տեղական և միջազգային հետազոտական 
ծրագրերում: 
 
«Անհրաժեշտ է ներկայացնել գիտական հետազոտության թեման, այնուհետև ծրագրերը, նպատակները, 
ժամկետները և այլն»:  
 
«Հաջորդ պարբերությունում պետք է անդրադառնալ հետագա պլաններին և անելիքներին: Ըստ 
առաջարկվող պաշտոնի՝ ներկայացնել մանրամասներ»:  
 
«Այս պարբերությունն անդրադառնում է այլ փաստերին և տեղեկություններին, որոնք կարող են 
շեշտադրել թեկնածուի ուժեղ կողմերը՝ գիտաժողովներ, գիտական ամսագրերում տպագրություններ և 
այլն»:  

Մասնագիտական և ակադեմիական գործունեության ընթացքում ստացել եմ մի քանի անվանական 
կրթաթոշակներ՝ վերապատրաստվելով արտերկրում: Անդամակցում եմ մի քանի մասնագիտական 
ցանցերի, խորհուրդների անդամ եմ:  
 
«Ի վերջո, կարող եք ակնարկել նաև հարցազրույցի տարբերակը»:  

Ես կողջունեմ նշված և այլ որակավորումներն ու հմտությունները հարցազրույցի ժամանակ Ձեզ հետ 
քննարկելու հնարավորությունը:  
 
Հարգանքով՝ 
 
Անուն, ազգանուն, հայրանուն     Ստորագրություն 
 
  



 

267 
 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ԵՎ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ SMART ԲԱՅԵՐ 

 
Ա 
ակտիվացնել (գործընթացները, գործունեությունը, համագործակցությունը, ներգրավվածությունը) 
ամբողջականացնել 
ամրապնդել (միջամբիոնական համագործակցությունը, նյութատեխնիկական բազան) 
ամփոփել 
անցկացնել (հանդիպում(ներ), մոնիթորինգ) 
ապահովել (որակը, քանակը, կիրառությունը, զարգացումը, ներգրավումը, օգտագործումը, 
մատչելիությունը, իրականացումը, ռեսուրսները, մասնակցությունը, թափանցիկությունը, բարելավումը) 
ապացուցել 
աջակցել (միջավայրի ձևավորմանը, ենթակառուցվածքի ձևավորմանը, բարեփոխումներին, 
ավանդույթների ամրապնդմանը) 
առաջադրել 
առաջարկել 
առևտրայնացնել (արդյունքները) 
արդիականացնել (կրթության ձևը, կրթության բովանդակությունը, համակարգը) 
արձանագրել (տվյալները, հաջողությունները) 
արտացոլել 
աուդիտ անցկացնել  
Բ 
բազմազանեցնել (աջակցության ձևերը, փոխգործակցությունը, աղբյուրները, կապերը) 
բաղադրել 
բաշխել (աշխատանքը, պատասխանատվությունը) 
բարելավել (որակը, պայմանները) 
բարձրացնել (մակարդակը, գնահատականը, արդյունավետությունը, դերը, որակը, ակտիվությունը, 
վարկանիշը, ինքնավարությունը) 
բացահայտել (հեռանկարային մարտահրավերները, հնարավորությունները, լավագույն փորձը) 
Գ 
գերազանցել 
գնահատական տալ (կարիքներին)/գնահատել (կարիքները) 
գնել/գնումներ կատարել 
գործադրել (ներուժը, հնարավորությունները) 
գործածել 
գործակցել 
գրանցել (առաջադիմություն, առաջընթաց) 
Դ 
դասակարգել 
դասավանդել 
Ե 
եզրագծել  
Զ 
զարգացնել (հմտությունները, համակարգը, ռեսուրսները, փոխանակումը, կապերը) 
Ը 
ընդարձակել 
ընդլայնել (կապերը, ոլորտները, շարժունության ձևերի կիրառումը, շահակիցների ընդգրկվածությունը, 
հնարավորությունները, գործառույթները, ծառայությունները, գործունեության տեսակները) 
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ընդհանուր նկարագիր տալ 
ընտրել (թիրախ/թիրախային խումբ) 
ընթացք տալ  
Թ 
թարմացնել (տեղեկատվությունը) 
թեստ մշակել 
թույլատրել 
Ի 
ի մի բերել 
ինտեգրվել 
իրազեկել 
իրականացնել (կառուցվածքային և բովանդակային վերափոխում, հարցումներ, ծրագրեր, 
ինքնագնահատում) 
իրաչափ դարձնել 
իրացնել (մարդկային ներուժը) 
Լ 
լրացնել 
լուծել 
Խ 
խթանել (զարգացումը, համագործակցությունը, որակավորումների բարձրացումը, համալրումը, 
արդիականացումը, մասնակցությունը, շարժունությունը, նախաձեռնությունը, միջազգայնացումը) 
խմբագրել 
Ծ 
ծրագրել 
Կ 
կազմակերպել (դասընթացներ, սեմինարներ, աշխատաժողովներ, գիտաժողովներ, հանդիպումներ) 
կազմել (պլան, փաստաթուղթ, բյուջե, կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրեր) 
կապ հաստատել (կազմակերպությունների/հաստատությունների, շահակիցների հետ) 
կառավարել 
կատարել 
կատարելագործել (կրթական ծրագրերը, փաթեթները, համակարգը, պրակտիկայի ձևերը, 
մեխանիզմները) 
կենտրոնանալ 
կիրառել (նորարարական մոտեցումներ, փորձը, չափանիշները) 
կրկնապատկել 
կրճատել 
Հ 
հաղորդել 
համագործակցել 
համակարգել 
համակենտրոնացնել (ուժերը, համակարգերը, ծրագրերը) 
հակիրճ ներկայացնել 
համադրել 
համալրել (համակազմը) 
համախմբել 
համապատասխանեցնել (գործընթացը, բովանդակությունը) 
հաշվարկել 
հաշվետու լինել 
հաստատել 
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հավասարակշռել 
հավաքագրել (տեղեկատվություն) 
հարաբերակցություն հաստատել 
հարմարեցնել 
հետազոտել 
հիմնադրել 
հիմնել (ստորաբաժանում, հանձնախումբ) 
հսկողություն իրականացնել 
հստակեցնել 
հրատարակել 
Ձ 
ձևակերպել 
ձևավորել (խումբ, ենթակառուցվածք, կրթության համակարգ, միջավայր) 
ձեռնարկել (միջոցներ) 
Ղ 
ղեկավարել 
Մ 
մանրակրկիտ ուսումնասիրել 
մասնագիտանալ 
մասնակցել 
մեծացնել (համակազմը, ներհոսքը, ծավալը) 
մեկնարկել 
միանալ 
միավորել 
միջազգայնացնել (կրթական, գիտական, հետազոտական գործընթացները) 
մշակել (առաքելություն, կրթական ծրագիր, հայեցակարգ, պահանջներ, վերջնարդյունքներ, 
չափանիշներ, մեխանիզմներ, համակարգ, կանոնակարգ, ընթացակարգ, գիտահետազոտական 
նախագիծ, դասընթաց, գործիքակազմ) 
մշտադիտարկել 
մոբիլիզացնել 
Ն 
նախագծել 
նախաձեռնել 
նախապատրաստել (տարբերակված ուսումնական ծրագրեր) 
նախատեսել 
ներդնել (համակարգ, դասընթաց, սկզբունքներ, մեխանիզմներ, կրթական ծրագիր) 
ներկայացնել (գրականությունը, գործունեության արդյունքները, արդյունավետության գործակիցները) 
նկարագրել 
նվաճել 
նորամուծություն առաջարկել 
նպաստել (զարգացմանը, ներդրմանը, ուսումնական գործընթացին, ձևավորմանը, ակադեմիական 
շարժունությանը, տարածմանը, մշակույթի պահպանմանը, արդյունավետության, գործընթացների 
մասին տեղեկատվության ապահովմանը) 
նվազագույնին հասցնել 
նվազեցնել (ռիսկերը) 
Շ 
շարադրել 
շեշտադրել 
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Ո 
որակավորել 
որոշել/որոշում ընդունել 
Չ 
չափել/չափելի դարձնել  
Պ 
պահպանել (մտավոր սեփականությունը) 
պատասխանել 
պատրաստել/նախապատրաստել (տարբերակված ուսումնական ծրագրեր) 
պատկերել 
պարբերական դարձնել (գնահատումը) 
պարզաբանել 
պարզեցնել 
պլանավորել (մարդկային ռեսուրսները) 
Ս 
սահմանել (առաջնահերթություն, ընթացակարգ, չափանիշներ, խնդիրներ, գերակա ուղղութուններ) 
ստանձնել 
ստեղծագործել 
ստեղծել (պայմաններ, խթանող մեխանիզմներ, նախադրյալներ, աշխատանքային խումբ, 
ուսումնամեթոդական միջոցներ, տեղեկատվական համակարգ, գնահատման համակարգ, հետադարձ 
կապի մեխանիզմներ) 
ստուգել 
Վ 
վերահաստատել 
վերաձևակերպել 
վերամշակել (փաթեթները, առարկայական նկարագրերը, կարգերը) 
վերանայել (ծրագրերը, պլանները, ժամկետները, բաշխվածությունը) 
վերապատրաստել 
վերահսկել 
վերափոխել 
վերլուծել (իրավիճակը) 
Տ 
տարածել 
տարանջատել 
տարբաղադրել 
տեղաբաշխել (ռեսուրսները, պատասխանատվությունը) 
տեղադրել 
տեղակայել 
տեղայնացնել 
տեղափոխել 
տեղեկացնել 
տրամադրել 
Ց 
ցուցաբերել 
ցուցադրել 
ՈՒ 
ուժեղացնել 
ուղղորդել 
ուսումնասիրել (աշխատաշուկայի պահանջները, փորձը) 
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ուսուցանել 
ուրվագծել 
Փ 
փոխարինել 
փոխարկել 
փոփոխել 
փորձարկել 
Օ  
օժանդակել 
օպտիմալացնել (կիրառումը) 
Ֆ 
ֆինանսավորել 
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ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 

ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
 

ոբերտ Խաչատրյանը բ.գ.թ., դոցենտ է, կառավարման մասնագետ և լեզվաբան: Ունի ավելի քան 
15 տարվա աշխատանքային և կառավարման փորձառություն ազգային ու միջազգային 
կազմակերպություններում: Նա մասնագիտացած է ռազմավարական կառավարման, կրթության 
կառավարման, կրթության որակի կառավարման, մարդկային ռեսուրսների կառավարման, 

ձեռնարկատիրական կրթության ոլորտներում: 2011 թվականից ի վեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան 
պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի (ԵՊԼՀ) Կրթության կառավարման և 
պլանավորման ամբիոնի վարիչն է և Որակի ապահովման և բարեփոխումների կենտրոնի ղեկավարը:  
 Ռոբերտ Խաչատրյանն ավարտել է ԱՄՆ-ի Թաֆթսի համալսարանի Ֆլետչերի անվան 
իրավաբանության և դիվանագիտության դպրոցը, Կանզասի համալսարանը (ԱՄՆ հանրային 
կառավարման մագիստրոս), Նյու Յորքի Սիրակուս համալսարանի քաղաքացիության և հանրային 
կապերի Մաքսվել դպրոցը, ԱՄՆ-ի Քենեսոյի պետական համալսարանը (քաղաքագիտության և 
ամերիկագիտության ֆակուլտետ), ինչպես նաև գերազանցությամբ ավարտել է ՀՀ-ում Երևանի Վ. 
Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանը: Միջազգային տարբեր 
նախաձեռնությունների շրջանակում մասնագիտական վերապատրաստումներ է անցել ԱՄՆ-ի այլ 
քաղաքներում՝ կառավարման ոլորտի առաջատար կազմակերպությունների և համալսարանների 
լավագույն փորձերն ուսումնասիրելու նպատակով (Նյու Ջերսի քոլեջ և այլն): Ռոբերտ Խաչատրյանը 
մշակել է մի շարք համալսարանների ռազմավարություններ, կրթության կառավարման և որակի 
կառավարման քաղաքականություններ, մեխանիզմներ և ընթացակարգեր: 
 Արժանացել է ուսանողական, պետական և անվանական մրցանակների, պարգևների, 
կրթաթոշակների և պատվոգրերի, ինչպես նաև անդամակցում է մի շարք ազգային ու միջազգային 
մասնագիտական առաջատար կազմակերպությունների, մասնակցել է ՀՀ-ում, եվրոպական 21 
երկրներում, ԱՄՆ-ում, ՌԴ-ում, Անգլիայում և այլ պետություններում կազմակերպված կառավարչական, 
կրթական ու գիտահետազոտական նախաձեռնություններին: Ռոբերտ Խաչատրյանը շուրջ 55 
հոդվածների, մեկ մենագրության և չորս ուսումնամեթոդական ձեռնարկների հեղինակ է: 
 

ՍԱՄՎԵԼ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
 
 Սամվել Հովհաննիսյանը տ.գ.թ., ԵՊԼՀ Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի 
դոցենտ է, նախագծերի և ֆինանսական կառավարման խորհրդատու: Ավելի քան 8 տարի ակտիվ 
աշխատանքային և մասնագիտական գործունեություն է ծավալում նախագծերի կառավարման, շուկայի 
ուսումնասիրության և գնահատման, բիզնես խորհրդատվության ոլորտներում՝ ազգային ու միջազգային 
կազմակերպություններում: 2015 թվականից աշխատում է ՀՀ Կենտրոնական բանկում որպես 
ֆինանսական համակարգերի վերլուծաբան: 2017 թվականից ի վեր դասավանդում է Երևանի Վ. 
Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանում (ԵՊԼՀ) և Հայաստանի 
պետական տնտեսագիտական համալսարանում (ՀՊՏՀ):  

Սամվել Հովհաննիսյանը ավարտել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը, 
ԱՄՆ-ի Թաֆթսի համալսարանի Ֆլետչերի անվան իրավաբանության և դիվանագիտության դպրոցը: Իր 
մասնագիտական և ակադեմիական գործունեության ընթացքում տարբեր նախաձեռնությունների 
շրջանակում մասնագիտական կարճաժամկետ և երկարաժամկետ վերապատրաստումներ է անցել 
ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում՝ ԱՄՆ, Ավստրիա, Լեհաստան, Շվեյցարիա: 
Մասնագիտանալով նախագծերի և ֆինանսների կառավարման ոլորտում Սամվել Հովհաննիսյանը 
մասնակցել է ՀՀ-ում և արտերկրում կազմակերպված մասնագիտական, կրթական և 
գիտահետազոտական բազմաթիվ ծրագրերի, զեկույցներով և հետազոտություններով հանդես է եկել 

Ռ 
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գիտաժողովներին: Անդամակցում է մի շարք ազգային ու միջազգային մասնագիտական առաջատար 
կազմակերպությունների, արժանացել է անվանական կրթաթոշակների:  

Սամվել Հովհաննիսյանը մասնակցել է մի շարք հետազոտական ծրագրերի, ձեռնարկատիրական 
և նորարարական կրթության զարգացմանն ուղղված միջազգային ծրագրերի և նախաձեռնությունների՝ 
որպես համակարգող, խորհրդատու, վերապատրաստող: Սամվել Հովհաննիսյանը 12 գիտական 
հոդվածների և մեկ ուսումնամեթոդական ձեռնարկի հեղինակ է: 

 

ԿԱՐԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 

Կարեն Սարգսյանը ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու է և վերաորակավորված 
կառավարման և զարգացման խորհրդատու։ 2001 թվականից սկսած Կարեն Սարգսյանը ծավալում է 
ակտիվ հասարակական գործունեություն հետևյալ ուղղություններով՝ սոցիալական ծրագրերի համար 
ֆինանսների հայթայթում, հանրային շահերի պաշտպանություն և լոբբինգ, հասարակական 
կազմակերպությունների ցանցային համագործակցության դասընթացներ և խորհրդատվություն, 
տարաբնույթ սոցիալական հիմնախնդիրների վերաբերյալ հետազոտություններ և վերլուծություններ, 
ունի նախընտրական հանձնաժողովներում անդամակցության փորձառություն: 

Մասնագիտանալով անհատական զարգացման և կարիերայի պլանավորման, ստեղծարարության, 
նորարարության և քննադատական մտածողության, ռազմավարական կառավարման, ինչպես նաև 
սոցիալական բիզնես մոդելի, սոցիալական ձեռներեցության և ձեռնարկատիրության կարողությունների 
զարգացման ոլորտներում, ինչպես նաև անդրադառնալով տարբեր տիպի կազմակերպություններում 
գործադիր և ծրագրային կառավարման գործառույթներին՝ Կարեն Սարգսյանը շարունակաբար 
մասնակցել է մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների շրջանակի ընդլայնմանն ուղղված 
կրթական, գիտահետազոտական բազմաթիվ ծրագրերի, գիտաժողովների, վերապատրաստումների և 
այլ միջոցառումների, նախաձեռնությունների ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ արտերկրում:  

Վերոնշյալ ողջ փորձառությունը կիրառվել է ՀՀ-ի հասարակական կազմակերպություններում, 
մասնավոր կազմակերպություններում, տեղական ինքնակառավարման և պետական մարմիններում։  

Կարեն Սարգսանը հեղինակ է սոցիալ-տնտեսական ոլորտին առնչվող բազում 
հետազոտությունների, ուսումնասիրությունների, աշխատությունների, տասնյակից ավել հոդվածների, մի 
քանի գրքույկների։ 

 

ԱՆԻ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 
 

Անի Հովսեփյանը կարիերայի կառավարման մասնագետ է, 2010 թվականից Երևանի Վ. Բրյուսովի 
անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի (ԵՊԼՀ) Կարերայի կենտրոնի 
մասնագետն է: 

Անի Հովսեփյանը 2012 թվականին գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան 
պետական լեզվաբանական համալսարանի մագիստրատուրան՝ Լեզվաբանություն և միջմշակութային 
հաղորդակցում մասնագիտությամբ: ԵՊԼՀ Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի 
հայցորդ է, գիտական հետազոտության թեման է «Բարձրագույն կրթության համակարգում կարիերայի 
ուղղորդման գործընթացի կառավարման մանկավարժական հիմնախնդիրները»: Հետազոտական 
աշխատանքների շրջանակներում 2015-2017 թթ. ուսանել է Հունաստանի Սալոնիկ քաղաքի Շեֆիլիդի 
համալսարանի Սիթի Քոլեջ միջազգային ֆակուլտետում:  

Անի Հովսեփյանը ունի յոթ տարվա դասավանդման փորձ ԵՊԼՀ-ում: Ներգրավված է տեղական և 
միջազգային ծրագրերում 2010 թվականից որպես ծրագրերի համակարգող, վերապատրաստող, 
երիտասարդական աշխատող, կարիերայի խորհրդատու: Անդամակցում է մի շարք ազգային ու 
միջազգային առաջատար ասոցիացիաների, հիմնադրամների և կազմակերպությունների: Մասնակցել է 
ՀՀ-ում և արտերկրում կազմակերպված մասնագիտական և կրթական նախաձեռնությունների՝ 
վերապատրաստումներ, գիտաժողովներ, աշխատաժողովներ և այլն:  
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Հեղինակել է երեք գիտական հոդված, իրականացրել է ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթության, 
զբաղվածություն-աշխատաշուկա, կարիերայի ուղղորդման և կառավարման, մասնագիտական 
կողմնորոշման, երիտասարդական աշխատանքի ոլորտներին առնչվող մի շարք ուսումնասիրություններ 
և վերլուծություններ: 
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Ուսումնամեթոդական ձեռնարկի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկատվության համար  
կապ կարելի է հաստատել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեներով՝  

robert_khachatryan@yahoo.com, 
samvel.hovh@gmail.com, 

annie.hovsepyan@gmail.com: 
 
 

ORCID iD. 0000-0003-3971-3094 
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Տպագրությունը՝ լազերային: Չափսը՝ 64x90 1/8: Թուղթը՝ կավճապատ 90գր/քմ:  
Ծավալը՝ 17,25 տպ. մամուլ: Տպաքանակը՝ 150:  
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