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ՆԱՐԵ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ  
Երևանի պետական  

համալսարանի մագիստրանտ 

ԿՐԵԱՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

Հոդվածում ներկայացվում են կառավարման ոլորտում կրեատի-
վության դրսևորման առանձնահատկությունները` մենեջերների 
գործունեության արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից: 
Նշվում է, որ կրեատիվությունն ուղիղ համեմատական է ռիսկի հակ-
վածությանը և նպաստում է տարբեր կարծրատիպերի հաղթահա-
րելուն: Կառավարման արդյունավետության բարձրացումը պայմա-
նավորված է անձի հոգեբանական առանձնահատկություններով: 
Դրանց ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս հիմնավո-
րել կրեատիվության կարևորությունը կառավարման ոլորտում: 

Հիմնաբառեր. կրեատիվություն, ստեղծագործական մտածո-
ղություն, ռիսկ, արդյունավետ գործունեություն, մրցունակություն, 
զարգացում, հաղորդակցություն: 

 
Ներկայումս ապրում ենք այնպիսի դարաշրջանում, որտեղ գիտութ-

յունը մեծ արագությամբ է զարգանում և մարդու մտքի թռիչքը որսալ 
գրեթե անհնարին է:  

Նորարարությունների դարաշրջանում, անհնար է տարբեր ուղղութ-
յուններում` այդ թվում կառավարման ոլորտում, կատարել այնպիսի աշ-
խատանք, որը երկար ժամանակ պահանջարկ կունենա և կլինի անգե-
րազանցելի: Դրա հետ մեկտեղ, անհրաժեշտություն է առաջանում կա-
ռավարիչներին, մենեջերներին և կառավարման ոլորտի այլ անձանց, 
ցուցաբերել ստեղծագործական, կրեատիվ մոտեցում կառավարչական 
գործունեության ընթացքում, ինչն ապահովվում է մարդկության առա-
ջընթացը և կյանքի լուծման ուղիների բազմազանությունը: 

Ուսումնասիրվող հիմնահարցի հետազոտության ենթատեքստում 
անհրաժեշտ է նոր տեսական և մեթոդական դիրքերից ներկայացնել 
կառավարման հոգեբանական կառուցակարգերը, մասնավորապես՝ ճա-
նաչողական-հաղորդակցական մոտեցման տեսանկյունից դիտարկել 
կառավարիչների անձնային որակները, որտեղ առանցքային նշանա-
կություն ունի կրեատիվ մտածողությունը: Վերջին 5-7 տարվա ընթաց-
քում կառավարման հոգեբանությունն ակտիվ ուսումնասիրվում է նաև 
Հայաստանում: Կառավարման և աշխատանքի հոգեբանության արդիա-
կան հիմնախնդիրներն ուսումնասիրվում են Հ. Ավանեսյանի, Ռ. Աղու-
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զումցյանի, Դ. Հայրապետյանի, Տ. Գևորգյանի, Դ. Ամիրյանի և այլ հոգե-
բանների աշխատանքներում:  

Հայտնի է, որ ստեղծագործական մտածողությունն ազդում է անձի 
գործունեության, արժեքային կողմնորոշիչների, աշխարհայացքի ձևա-
վորման 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 արհեստա-
վարժ կարևոր որակները դիտարկվում են 3 մակարդակով` գործունեութ-
յան ծավալման, վարքի դրսևորման և անձի որակների ձևավորման մա-
կարդակում: Կառավարելու կարողությունը մի շարք հոգեբանական 
առանձնահատկությունների դրսևորման արդյունք է:  

Մենք հակված ենք այն մտքին, որ կառավարչական գործունեությու-
նում և ընդհանրապես մենեջերի նորարար ու արդյունավետ գործու-
նեության հիմքում ընկած է նրա իմացական որակները, մասնավորա-
պես` կրեատիվ մտածողությունը: 

Ներկայումս, կազմակերպության ներսում մարդկային ներուժի ակ-
տիվացումը դառել է ցանկացած կազմակերպության գործունեության 
արդյունավետության բարձրացման նախապայմանը, ինչը մեծապես 
կախված է մարդու անձնային հոգեբանական առանձնահատկություննե-
րից: Իսկ կառավարման ավանդական ձևաչափը ճնշում է կառավարիչի 
իմացական հնարավությունները, ստեղծարար մոտեցումն աշխատանքի 
նկատմամբ [1]: 

Կառավարման գործունեությունը հասարակական կազմակեպութ-
յունների 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. Ռո-
ջերսը կրեատիվությունը բնութագրում է որպես խնդրի յուրօրինակ լու-
ծումներ գտնելու ընդունակություն: Կրեատիվության վերաբերյալ չկան 
ընդհանուր մոտեցումներ: Որոշ դեպքերում այն համարվում է նաև օժտ-
վածություն, քանի որ, ոչ բոլոր մարդիկ են ընդունակ կրեատիվ լուծում-
ներ, որոշումներ կայացնել [3]: Հայտնի ամերիկացի հետազոտող Հ. Գեյ-
վինը գրում է, որ կրեատիվության ներքո հասկացվում է արժեքավոր 
արդյունքների ստացում՝ ոչ ստանդարտ միջոցներով: Ստեղծարար մար-
դիկ 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 կառավարիչ-
ներին բնորոշ հոգեբանական առանձնահատկությունները, ապա կտես-
նենք, որ կառավարիչները տարբերվել են իրենց խիզախությամբ, անվա-
խությամբ, իսկ հոգեբանության տեսանկյունից դրան կարող ենք անվա-
նել՝ համարձակություն/ռիսկի հակվածություն: 

Մենք համաձայն ենք այն մտքին, որ ռիսկի հակվածությունն ուղիղ 
կապ ունի կրեատիվության հետ: Մարդիկ միշտ վախենում են նորից, նո-
րամուծություններից, 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 հակվածութ-
յուն, ինչն արդյունավետ կառավարման կետերից մեկն է համարվում: 

Տվյալ վարկածը հաստատվել է հետազոտությամբ, որն անցկացվել է 
Երևանի մի շարք զբոսաշրջային գործակալություններում: Հետազոտութ-
յան 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 որ-
պես կարծրատիպերի կազմալուծում: Դա շատ է գնահատվում տարբեր 
մասնագիտություններում: Կրեատիվությունը հրատապ է դարձել այնքա-
նով, որ կյանքը մեծ արագությամբ առաջ է ընթանում և նրա հետ զուգա-
հեռ քայլելու համար պետք է ճկուն մտածողություն ունենալ [4]:  

Սկզբնական շրջանում, մենեջերների կրեատիվությունը կապվում էր 
իրենց արհեստավարժ գործունեության ոլորտի հետ: Օրինակ՝ որոշ մաս-
նագետներ կարծում են, որ գովազդատուներն ավելի կրեատիվ են, քան 
տնտեսագետները: Սակայն արտասահմանյան մասնագետների հետա-
զոտություններն ապացուցեցին, որ մենեջերի կրեատիվությունը կապ 
չունի այն ոլորտի հետ, որտեղ նա աշխատում է: Կրեատիվությունը ներ-
քին առանձնահատկություն է: Ժամանակակից կազմակերպություննե-
րում նախընտրություն է տրվում այն մենեջերներին, ովքեր կարողանում 
են համակցել կրեատիվությունը, հաղորդակցականությունը, մարդասի-
րությունը 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 պատճա-
ռով, նա միշտ մեկ քայլ առաջ է նայում՝ ընդունելով ոչ ստանդարտ որո-
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շումներ, որոնք կարող են պահել տվյալ կազմակերպությանը առաջա-
տար դիրքերում:  

Ընդունված է, որ կրեատիվ մարդիկ հիմնականում օժտված են խա-
րիզմայով: Դա օգնում է նոր որոշումներ կայացնելիս աշխատակազմին 
տանել իրենց հետևից: Կրեատիվությունը, ինչպես անձնային ցանկացած 
որակ, կարելի է զարգացնել և ընդարձակել: Մենեջմենտում կրեատի-
վության մակարդակի բարձրացման համար անհրաժեշտ է առաջին հեր-
թին բարենպաստ հոգեբանական մթնոլորտ: Շատ կարևոր է ապահովել 
մենեջերների մասնագիտական գիտելիքների, հմտությունների շարունա-
կական 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 գործունեութ-
յուն ծավալեն ստեղծարար մտածողություն ունեցող կառավարիչներ, ղե-
կավարներ և մենեջերներ: 
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В данной статье раскрыты особенности креативности в сфере 
управления с точки зрения повышения эффективности деятельности 
менеджеров. Отмечается, что креативность впрямую зависит от 
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стереотипов. Повышения эффективности управления определяется 
психологическими особенностями личности. Изучение этих особен-
ностей позволяет обосновать важность креативности в сфере 
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