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Հոգեբանություն

ՆԱՐԵ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Երևանի պետական
համալսարանի մագիստրանտ

ԿՐԵԱՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Հոդվածում ներկայացվում են կառավարման ոլորտում կրեատիվության դրսևորման առանձնահատկությունները` մենեջերների
գործունեության արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից:
Նշվում է, որ կրեատիվությունն ուղիղ համեմատական է ռիսկի հակվածությանը և նպաստում է տարբեր կարծրատիպերի հաղթահարելուն: Կառավարման արդյունավետության բարձրացումը պայմանավորված է անձի հոգեբանական առանձնահատկություններով:
Դրանց ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս հիմնավորել կրեատիվության կարևորությունը կառավարման ոլորտում:
Հիմնաբառեր. կրեատիվություն, ստեղծագործական մտածողություն, ռիսկ, արդյունավետ գործունեություն, մրցունակություն,
զարգացում, հաղորդակցություն:

Ներկայումս ապրում ենք այնպիսի դարաշրջանում, որտեղ գիտությունը մեծ արագությամբ է զարգանում և մարդու մտքի թռիչքը որսալ
գրեթե անհնարին է:
Նորարարությունների դարաշրջանում, անհնար է տարբեր ուղղություններում` այդ թվում կառավարման ոլորտում, կատարել այնպիսի աշխատանք, որը երկար ժամանակ պահանջարկ կունենա և կլինի անգերազանցելի: Դրա հետ մեկտեղ, անհրաժեշտություն է առաջանում կառավարիչներին, մենեջերներին և կառավարման ոլորտի այլ անձանց,
ցուցաբերել ստեղծագործական, կրեատիվ մոտեցում կառավարչական
գործունեության ընթացքում, ինչն ապահովվում է մարդկության առաջընթացը և կյանքի լուծման ուղիների բազմազանությունը:
Ուսումնասիրվող հիմնահարցի հետազոտության ենթատեքստում
անհրաժեշտ է նոր տեսական և մեթոդական դիրքերից ներկայացնել
կառավարման հոգեբանական կառուցակարգերը, մասնավորապես՝ ճանաչողական-հաղորդակցական մոտեցման տեսանկյունից դիտարկել
կառավարիչների անձնային որակները, որտեղ առանցքային նշանակություն ունի կրեատիվ մտածողությունը: Վերջին 5-7 տարվա ընթացքում կառավարման հոգեբանությունն ակտիվ ուսումնասիրվում է նաև
Հայաստանում: Կառավարման և աշխատանքի հոգեբանության արդիական հիմնախնդիրներն ուսումնասիրվում են Հ. Ավանեսյանի, Ռ. Աղու235
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զումցյանի, Դ. Հայրապետյանի, Տ. Գևորգյանի, Դ. Ամիրյանի և այլ հոգեբանների աշխատանքներում:
Հայտնի է, որ ստեղծագործական մտածողությունն ազդում է անձի
գործունեության, արժեքային կողմնորոշիչների, աշխարհայացքի ձևավորման վրա, ինչն իր միջնորդավորված հետքն է թողնում այն ոլորտի
վրա, որը կառավարվում է նրա կողմից: Կառավարման գործընթացը
բազմաբնույթ է ու բազմագործառույթ, և այն անմիջականորեն ազդում է
մենեջերի անձնային որակների ձևավորման վրա: Մենեջերի արհեստավարժ կարևոր որակները դիտարկվում են 3 մակարդակով` գործունեության ծավալման, վարքի դրսևորման և անձի որակների ձևավորման մակարդակում: Կառավարելու կարողությունը մի շարք հոգեբանական
առանձնահատկությունների դրսևորման արդյունք է:
Մենք հակված ենք այն մտքին, որ կառավարչական գործունեությունում և ընդհանրապես մենեջերի նորարար ու արդյունավետ գործունեության հիմքում ընկած է նրա իմացական որակները, մասնավորապես` կրեատիվ մտածողությունը:
Ներկայումս, կազմակերպության ներսում մարդկային ներուժի ակտիվացումը դառել է ցանկացած կազմակերպության գործունեության
արդյունավետության բարձրացման նախապայմանը, ինչը մեծապես
կախված է մարդու անձնային հոգեբանական առանձնահատկություններից: Իսկ կառավարման ավանդական ձևաչափը ճնշում է կառավարիչի
իմացական հնարավությունները, ստեղծարար մոտեցումն աշխատանքի
նկատմամբ [1]:
Կառավարման գործունեությունը հասարակական կազմակեպությունների կազմակերպվածության կարևորագույն բաղադրատարրերից է
[2]: Հասկանալու համար կրեատիվության և կառավարման կապը, նախ
դիտարկենք կրեատիվություն տերմինը, տանք դրա սահմանումը:
Կրեատիվությունը մարդու ընդունակությունն է ստեղծել, ծնել, գտնել
ինքնատիպ լուծումներ, շեղվելու ավանդական մտածողությունից: Կ. Ռոջերսը կրեատիվությունը բնութագրում է որպես խնդրի յուրօրինակ լուծումներ գտնելու ընդունակություն: Կրեատիվության վերաբերյալ չկան
ընդհանուր մոտեցումներ: Որոշ դեպքերում այն համարվում է նաև օժտվածություն, քանի որ, ոչ բոլոր մարդիկ են ընդունակ կրեատիվ լուծումներ, որոշումներ կայացնել [3]: Հայտնի ամերիկացի հետազոտող Հ. Գեյվինը գրում է, որ կրեատիվության ներքո հասկացվում է արժեքավոր
արդյունքների ստացում՝ ոչ ստանդարտ միջոցներով: Ստեղծարար մարդիկ ոչ միայն կատարում են ինքնատիպ քայլեր, այլև՝ նրանց վարքը
նպատակաուղղված է և օգտակար [3, էջ 159]:
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Եթե վերադառնանք պատմությանը և ուսումնասիրենք կառավարիչներին բնորոշ հոգեբանական առանձնահատկությունները, ապա կտեսնենք, որ կառավարիչները տարբերվել են իրենց խիզախությամբ, անվախությամբ, իսկ հոգեբանության տեսանկյունից դրան կարող ենք անվանել՝ համարձակություն/ռիսկի հակվածություն:
Մենք համաձայն ենք այն մտքին, որ ռիսկի հակվածությունն ուղիղ
կապ ունի կրեատիվության հետ: Մարդիկ միշտ վախենում են նորից, նորամուծություններից, քանի որ յուրաքանչյուր նոր բան իր մեջ որոշակի
անորոշություն է պարունակում: Քանի որ կրեատիվ կառավարիչները չեն
վախենում նորույթից և շրջապատող մարդկանց հակազդեցությունից,
կարելի է ասել, որ նրանք մասնակիորեն ունեն նաև ռիսկի հակվածություն, ինչն արդյունավետ կառավարման կետերից մեկն է համարվում:
Տվյալ վարկածը հաստատվել է հետազոտությամբ, որն անցկացվել է
Երևանի մի շարք զբոսաշրջային գործակալություններում: Հետազոտության ընթացքում չափվել են թոփ-կառավարիչների կրեատիվության և
ռիսկի հակվածության մակարդակը: Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ
այն մենեջերները, որոնք ունեն կրեատիվության բարձր մակարդակ,
ունեն նաև՝ ռիսկի բարձր հակվածություն: Այսինքն՝ կրեատիվությունն
ուղիղ համեմատական է ռիսկի հակվածությանը:
Կրետիվությունը հոգեբանական տեսանկյունից դիտարկվում է որպես կարծրատիպերի կազմալուծում: Դա շատ է գնահատվում տարբեր
մասնագիտություններում: Կրեատիվությունը հրատապ է դարձել այնքանով, որ կյանքը մեծ արագությամբ առաջ է ընթանում և նրա հետ զուգահեռ քայլելու համար պետք է ճկուն մտածողություն ունենալ [4]:
Սկզբնական շրջանում, մենեջերների կրեատիվությունը կապվում էր
իրենց արհեստավարժ գործունեության ոլորտի հետ: Օրինակ՝ որոշ մասնագետներ կարծում են, որ գովազդատուներն ավելի կրեատիվ են, քան
տնտեսագետները: Սակայն արտասահմանյան մասնագետների հետազոտություններն ապացուցեցին, որ մենեջերի կրեատիվությունը կապ
չունի այն ոլորտի հետ, որտեղ նա աշխատում է: Կրեատիվությունը ներքին առանձնահատկություն է: Ժամանակակից կազմակերպություններում նախընտրություն է տրվում այն մենեջերներին, ովքեր կարողանում
են համակցել կրեատիվությունը, հաղորդակցականությունը, մարդասիրությունը և մասնագիտական գիտելիքները [5]:
Այսպիսի մոտեցումը թույլ է տալիս լինել միշտ մրցունակ, և նաև`
առաջ անցնել մրցակիցներից: Մենեջերը հասկանում է, որ ցանկացած
նոր միտք, ապրանք կամ առաջարկ մի օր հնանում է: Այդ իսկ պատճառով, նա միշտ մեկ քայլ առաջ է նայում՝ ընդունելով ոչ ստանդարտ որո237
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շումներ, որոնք կարող են պահել տվյալ կազմակերպությանը առաջատար դիրքերում:
Ընդունված է, որ կրեատիվ մարդիկ հիմնականում օժտված են խարիզմայով: Դա օգնում է նոր որոշումներ կայացնելիս աշխատակազմին
տանել իրենց հետևից: Կրեատիվությունը, ինչպես անձնային ցանկացած
որակ, կարելի է զարգացնել և ընդարձակել: Մենեջմենտում կրեատիվության մակարդակի բարձրացման համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին բարենպաստ հոգեբանական մթնոլորտ: Շատ կարևոր է ապահովել
մենեջերների մասնագիտական գիտելիքների, հմտությունների շարունակական զարգացումը, որոնք նպաստում են մասնագիտական ոլորտում
նրանց ինքնաիրացմանը:
Այսպիսով, հիմք ընդունելով կառավարման ոլորտում ընդունված
ժամանակակից պահանջները, չափանիշները, մենք կարծում ենք, որ
արդյունավետ կառավարման և համապատասխան ոլորտի զարգացման
համար նպատակահարմար է, որ կառավարման ոլորտում գործունեություն ծավալեն ստեղծարար մտածողություն ունեցող կառավարիչներ, ղեկավարներ և մենեջերներ:
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ПРОБЛЕМА КРЕАТИВНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА
В данной статье раскрыты особенности креативности в сфере
управления с точки зрения повышения эффективности деятельности
менеджеров. Отмечается, что креативность впрямую зависит от
предрасположенности к риску и способствует преодолению разных
стереотипов. Повышения эффективности управления определяется
психологическими особенностями личности. Изучение этих особенностей позволяет обосновать важность креативности в сфере
управления.
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THE PROBLEM OF CREATIVITY IN MANAGEMENT PSYCHOLOGY
This article reveals the peculiarities of creativity in the sphere of
management from the approach of increasing effectiveness of the
management activities. It emphasizes that creativity is directly conditioned
by the psychological peculiarities of a person. Study of these peculiarities
allows us to substantiate the importance of creativity in the sphere of
management.
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