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Ատենախոսության թեման հաստատվել է 
Երևանի պետական համալսարանում

Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆ. 
Հրանա Միքայելի ԼԼվանեսյան

Պաշտոնական
ընդդիմախոսներ'

Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր 
Արսեն Բաղդասարի Լոքյան

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու 
Հարության Արտավազդի Բաբայան

Առաջատար
կազմակերպություն'

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվ. պետական 
համալսարան

Ատենախոսության պաշտպանությունը կկայանա 2020թ. օգոստոսի 25- 
ին, ժ. 12:00-ին Երևանի պետական համալսարանում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի 
հոգեբանության 067 մասնագիտական խորհրդի նիստում:
Հասցե' 0025, ք. Երևան, Աբական 52ա:

ծանոթանալ Երևանի պետական

Հոգեբանության 067 մասնագիտական 
խորհրդի գիտական քարտուղար, 
հոգեբանական գիտությունների թեկնածո Դ. Ռ. Հայրապետյան
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մեթոդաբանություն: Հետազոտական ռազմավարություն կազմելու
գործընթացում հիմնվել ենք Ա. Դորֆմանի մոտեցումների վրա, որոնց 
համաձայն' կարևորագույն խնդիր է համարվում փորձարարական 
ճանապարհով թեստավորել տեսությունների և հայեցակարգերի 
գաղափարները: Աշխատանքի որոշ փուլերում մենք նաև հետևել ենք 
հետազոտության փորձարարական պլանին:

Աշխատանքի տեսական հիմքն են հանդիսանում' Ռ. Չալդինիի, Ֆ. 
Զիմբարդոյի և Ե. Սիդորենկոյի հոգեբանական ներազդման 
հայեցակարգերը, Ջ. Հոմանսի «Փոխանակման տեսությունը», Գ. Միդի 
«Սոցիալական վարքաբանության» տեսությունները և Ջեֆֆ Սիգրիստի 
«Զանքերի դիսբալանսի մոդելը» (ERI- effort-reward imbalance model), Ռ. 
Մոոսի, ժ. Շեֆերի քոփինգի ներառական մոտեցման տեսությունը, Ռ. 
Աազարուսի, Ս. Ֆոլկմանի, Ի. Սկիների, Ս. Ալդվինի սոցիալական 
վերահսկման հայեցակարգերը, Հոբֆոլի «Ռեսուրսների պահպանման» և 
Շվարցերի «Պրոակտիվ հաղթահարման» տեսությունները:

Ելնելով թեմայի ուսումնասիրման հիմնահարցերից, առանձնացվել 
են հետևյալ խնդիրները'

1. Տեսական վերլուծության միջոցով ուսումնասիրել անձի
ինքնավերահսկման վարքային ռազմավարությունների
առանձնահատկություններն աշխատանքային պայմաններում և 
մշակել հիմնախնդրի հետազոտական մեթոդաբանությունը,

2. Բացահայտել աշխատակիցների քոփինգ վարքային 
ռազմավարությունները ղեկավարների տարբեր կառավարման ոճերի 
պայմաններում,

3. Վերլուծել ղեկավարների դերային առանձնահատկությունները 
աշխատանքային պայմաններում,

4. Բացահայտել ղեկավարի անձի վարքային դրսևորումների 
ազդեցությունն աշխատակցի քոփինգ ռազմավարության ընտրության 
վրա,

5. Մշակել աշխատանքային փոխներգործության մոդել, որն 
արդյունավետ կլինի կոնկրետ քոփինգ ռազմավարություն կիրառող 
աշխատակցի և ղեկավարի համար:

Հետազոտության առաջին փուլում ուսումնասիրվել են հայրենական 
և արտասահմանյան կառավարման ոլորտին և ղեկավարներին բնորոշ 
էթնիկ առանձնահատկությունները գործունեության տարբեր 
ոլորտներում:

Հետազոտության երկրորդ փուլի նպատակն է եղել' 
հոգեդիագնոստիկ մեթոդիկաների ընտրությունը և
ադապտացիան/տեղայնացումը դրված խնդրիրներին համապատասխան:
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Աշխատակցի քոփինգ վարքի և էքզիստենցիալ հասունության կապը 
բացահայտելու համար մշակվել է ախտորոշիչ մեթոդիկաների փաթեթ, 
որը ներառում է' Ալֆրեդ Աենգնելի «էքզիստենցիալ սանդղակը», 
Աազարուսի քոփինգ թեստը և Ռոբին Հիգինսի ինքնակենսագրական 
զրույցի մեթոդը: Հիմնվելով հետազոտության նախապատրաստական և 
առաջին փուլից ստացված տեսական և պրակտիկ արդյունքների վրա, 
կատարելով առաջնային վերլուծություն ընտրվել են մի քանի նոր 
մեթոդիկաներ, որոնք թույլ են տալիս դուրս բերել ղեկավարին և 
աշխատակցին բնորոշ աշխատանքի արդյունավետությունն ապահովվող 
հոգեբանական առանձնահատկություններ:

Խնդրի բացահայտման նպատակով հետազոտություն է կատարվել 
Հայաստանի ձևավորված մշակույթ, կայուն գործելաոճ ունեցող մի շարք 
կազմակերպությունների աշխատակազմի հետ' «Անտարես Հոլդինգ», 
«Բիլայն Հայաստան», «Նաիրի Ինշուրանս», «ՍՈՍ Մանկական Գյուղեր» 
հիմնադրամ: Նշված կազմակերպությունները գտնվում են ՀՀ-ի տարբեր 
տարածաշրջաններում' ք. Երևան, ք. Գյումրի, գ. Կոտայք, ք. Իջևան: 
Կազմակերպության ընտրության հարցում հաշվի են առնվել' ղեկավարի 
հեղինակությունը, աշխատանքային փորձը (5 տարի և ավել), 
կազմակերպության հիմնադրման տևողությունը (10 տարուց ավել 
շուկայում) և ձևավորված կառավարչական մշակույթը:

Պաշտպանության ներկայացված դրույթներն են.
1. Բազմափուլ հետազոտության արդյունքում ընտրված մեթոդիկաների 

փաթեթը հանդիսանում է աշխատակցի քոփինգ ռազմավարության 
ընտրության, ղեկավարի ոճի բացահայտման և դրանց կապի 
բացահայտման գնահատման հուսալի գործիք:

2. Աշխատանքային պայմաններում, կախված աստիճանավորված 
փոխհարաբերություններից, յուրաքանչյուր աշխատակից ենթարկվում 
է ներազդման և ձևավորում կազմակերպությանն ու ղեկավարին 
համապատասխան վարք:

3. Կազմակերպության բնույթը և գործունեության ոլորտը ազդում են 
ղեկավարի կառավարման ոճի ընտրության վրա:

4. Աշխատակիցների հոգեբանական բարեկեցության նպատակով նրանց 
ադապտացիան, կազմակերպության ղեկավարման ոճը, ղեկավարի 
տիպաբանական բնութագրիչները հանդիսանում են համարժեք 
քոփինգ ռազմավարության ընտրության բաղադրիչներ:
Աշխատակցի կողմից ղեկավարի ներազդման ընկալման5.
հոգեբանական առանձնահատկությունները ձևավորում են որոշակի 
քոփինգ վարք:

Գիտական նորույթը կայանում է նրանում, որ մեթոդաբանորեն 
հիմնավորված համալիր հետազոտության հիման վրա բացահայտված և
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են կազմակերպության
աշխատակիցների

ղեկավարման ոճով 
քոփինգ վարքային

Թեմայի ուսումնասիրման 
մեթոդների համակազմ (դիտման, 
թեստավորման, գիտափորձի 
մեթոդիկաները ադապտացիայի

բնութագրված 
պայմանավորված 
ռազմավարությունները:

Կայուն կառավարման մշակույթ ունեցող կազմակերպության 
ղեկավարի անհատահոգեբանական առանձնահատկությունների և դրա 
հետ կապված' աշխատակցի անձի սոցիալ-հոգեբանական արդյունավետ 
հարմարման ուսումնասիրման հիման վրա ստեղծվել է սխեմա: Այպիսով, 
առավել պարզ է դարձել քոփինգ վարքային ռազմավարության 
ընտրության հոգեբանական պատկերը' պայմանավորված 
կազմակերպության եռաստիճան գործոնային սխեմայով' 
կազմակերպական կառուցվածք, ղեկավարման ոճ և անձի անհատական 
ռեսուրսներ:

համար ընտրվել են յուրօրինակ 
հարցման, զրույցի, հարցազրույցի, 
մեթոդները): Ընտրված բոլոր
են ենթարկվել ատենախոսական 

աշխատանքի շրջանակներում: Բացի այդ, կիրառվել է Հ. Մ. Ավանեսյանի 
«Աշխատակիցների վարքային և դերային կարծրատիպերի գնահատման 
պրոյեկտիվ մեթոդիկան» մոդիֆիկացված տարբերակով, որը երկար 
տարիներ մշակման է ենթարկվել և հարմարեցված է հայաստանյան 
էթնոմշակութային առանձնահատկություններին: Հետազոտության այս 
գործիքը կազմված է բացառապես նկարներից, որոնք պետք է ընտրվեին 
և գնահատեին աշխատակիցների կողմից: Հետազոտության այս 
համալրումը աշխատաշուկայի ուսումնասիրման գործընթացում նորույթ է:

Պրոյեկտիվ մեթոդիկայի առկայությունը հետազոտության մեջ թույլ է 
տալիս ուսումնասիրել առավել խորը' անգիտակցական երևույթներ, 
թուլացնում է դիմադրությունը աշխատակիցների մոտ, բացի այդ' 
համարվելով ոչ ֆորմալ գործիք, նպաստում է հետազոտության 
մասնակցի ոչ լարված, ազնիվ պատասխաններ տալուն: Մեթոդիկան 
հարստացրել է հետազոտության թվային արժեքները հոգեբանական 
վերլուծությամբ, ինչպես նաև' հաստատել թեստային և հարցարանային 
մեթոդիկաների արդյունքները: Թվարկված բոլոր մեթոդիկաները 
տեղայնացված են, վալիդ և անցել են սոցիալ-մշակույթային հարմարման 
փուլը:

Աշխատանքի տեսական նշանակությունը կայանում է նրանում, որ 
կիրառված մեթոդներով համալրի միջոցով անձի քոփինգ վարքային 
ռազմավարությունները մասին ստացված արդյունքների հիման վրա 
տրված են այդ հոգեբանական երևույթի լրացուցիչ բնութագրեր և 
առանձնահատկությունների դրսևորման կապեր, որոնք հարստացնում են 
կազմակերպության աշխատակցի ինքնավերահսկիչ վարքի և
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հոգեվիճակի ինքնակարգավորման օրինաչափությունների մասին 
գիտական տեղեկությունը:

Կիրառական նշանակությանը' հետազոտության արդյունքում 
ստացված տվյալները, որոնք ենթարկվել են մաթ. վիճակագրական 
վերլուծության, համադրվել են տեսական գրականության հետ, ստացված 
վերլուծության արդյունքում ստեղծվել են աշխատանքային գործիքների 
(աշխատակազմի ընտրությունից մինչև ադապտացիա և կոնֆլիկտի 
հաղթահարում) համակազմ, որը կարելի է ներդնել նորաստեղծ 
կազմակերպություններում: Քոփինգ վարքային ռազմավարության
դրսևորման հոգեբանական առանձնահատկությունների վերաբերյալ 
հետազոտության տվյալները, ընտրված մեթոդիկաները կիրառելի են 
կազմակերպությունների' զարգացման, կոնֆլիկտների հաղթահարման, 
աշխատակազմի կողմից ղեկավարի ընկալման
առանձնահատկությունների բացահայտման, թիմային աշխատանքի 
ձևավորման թրեյնինգային ծրագրի անցկացման համար: Ստացված 
տվյալները կիրառելի են' կազմակերպության հոգեբանական 
խորհրդատվության, աշխատակազմի հարմարման և թրեյնինգային 
ծրագրի կազմակերպման գործընթացներում:

Ատենախոսությունը կազմված է ներածությունից, երկու գլխից' 
տեսական և փորձարարական, եզրակացությունից, գործնական 
առաջարկներից, համապատասխան մասնագիտական գրականությունից 
(131 գիտական աղբյուրներ) և 4 հավելվածից: Ատենախոսության ծավալը 
կազմում է 126 էջ: Աշխատանքում ներառված են 21 աղյուսակ և 16 
գծապատկեր:

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Աշխատանքի ներածության մեջ ներկայացվել են թեմայի 

արդիականությունը, հետազոտվածության աստիճանը, նպատակը, 
խնդիրները, վարկածը, օբյեկտը և առարկան, տեսական և 
մեթոդաբանական հիմքերը, պաշտպանությանը ներկայացվող 
հիմնական դրույթները, աշխատանքի կառուցվածքը և ծավալը:

Ատենախոսության առաջին գլուխը վերնագրվել է' «Ղեկավարի և 
աշխատակիցների քոփինգ վարքային ռազմավարությունների 
ուսումնասիրման մեթոդաբանական մոտեցումների վերլուծություն»: 
Այն ունի չորս ենթագլուխ: Առաջին գլխում ներկայացված են թեմային 
վերաբերվող հայտնի գիտնականների տեսությունները և 
հայեցակարգերը: Ներկայացված են կառավարման դպրոցների
զարգացման հոգեբանական հիմքերը (Ա.Աեոնտև, Ֆ. Թեյլոր, Ա. Ֆայոլ, 
Գ. էմերսոն, Ա. Ուրվիկ, Մ. Վերբեր, է. Մեյո, Մ. Ֆոլետ, Ա. Մասլոու և 
այլոք), դրանում առկա երկու սուբյեկտների' ղեկավարի և աշխատակցի
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հոգեբանական առանձնահատկությունների և նրանց փոխներգործության 
օրինաչափությունների վերլուծությունները:

Այս գլխի «Վարքային քոփինգի հիմնախնդրի մեթոդաբանական 
մոտեցումների վերլուծություն ենթագլխում (1.1)» ենթագլխում 
ներկայացված են արտասահամանյան հոգեբանների հայտնի 
տեսությունների, մոտեցումների վերլուծություններ, որոնք դիտարկվում 
են հոգեբանական տարբեր բնագավառների պրիզմայով: Գիտական 
գրականության ուսումնասիրությունը թույլ է տափս փաստել, որ 
վարքային քոփինգին, քոփինգ ռազմավարություններին և 
մեխանիզմներին նվիրված բազմաթիվ ուսումնասիրություններ կան, 
որոնք կատարվել են տարբեր տարիքային խմբերում և գործունեության 
բնագավառներում: Քոփինգը ուսումնասիրությունը և' արևմտյան, և' 
ռուսական գրականության մեջ հիմնականում դիտարկվում է սթրեսային 
իրավիճակների ենթատեքստում: Որոշակի վերապահումներով,
գիտնականները առանձնացնում են դրական և բացասական բնույթի 
քոփինգ ռազմավարությունները, որոնք դրական ազդեցություն են 
թողնում անի ներհոգեկան վիճակների և դրանց արտաքին 
արտահայտումների վրա, սակայն բոլոր հետազոտողները հակված են 
հիմնականում այն կարծիքին, որ կառուցողական բնույթ կրում են ակտիվ 
անվան տակ դասակարգվող քոփինգ ռազմավարություններ:

Երկրորդ ենթագլուխը նվիրված է ղեկավարի վարքային 
ռազմավարությունը պայմանավորող անձնային
առանձնահատկությունների վերլուծությանը (1.2):

Ենթագլխում ներառված են ղեկավարի հոգեբանական, վարքային 
ռազմավարությունները պայմանավորող առանձնահատկությունների 
արտասահմանյան և հայրենական հոգեբանների հետազոտությունների 
տվյալներ և դրանց վերլուծությունը: Ենթագլխում կապեր են տարվել 
քոփինգ ռազմավարության և հաղորդակցման, ինքնագնահատականի, 
գործունեության ոլորտի և ղեկավարի այլ առանձնահատկությունների 
միջև, որոնք կարող ենք պատճառավորել քոփինգի ընտրությունը: 
Քննարկվել են որոշման ընդունման առանձնահատկությունները 
կախված՝ հոգեկան ակտիվությունից, ստեղծարարության մակարդակից, 
ընկալման առանձնահատկությունից, անհատական ռեսուրսներից և 
ղեկավարման ոճից:

1.3 ենթագլուխը կրում է «Ղեկավարի քոփինգ վարքի 
ուսումնասիրման գիտական մոտեցումների և հայեցակարգերի 
վերլուծություն» վերնագիրը և նվիրված է արդյունավետ ղեկավարման 
հիմնախնդրի ուսումնասիրությանը: Ենթագլխում քննարկվում են 
աշխատակցի գնահատականի հիման վրա ղեկավարի վարքային 
քոփինգի արտահայտման պայմանները և առանձնահատկությունները:
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Ենթագլխում, հիմնվելով տարբեր կազմակերպություններում արված 
հետազոտության տվյալների վրա, անհրաժեշտ ենք համարել առաջարկել 
աշխատակիցների քոփինգ ռազմավարության արդյունավետության երեք 
գործոնների հեղինակային տարբերակը (ադապտացիա, 
մասնագիտական ոլորտ, ղեկավարման ոճ): Ղեկավարի քոփինգ վարքի 
ուսումնասիրման գիտական մոտեցումների և հայեցակարգերի (Ս. 
Նարտովա, Ս. Բրաուն և այլ) վերլուծությունը թույլ տվեց վեր հանել մի 
շարք հոգեբանական գործոններ, որոնք կարգավորում կամ
միջնորդավորում են աշխատակցի վարքը աշխատանքային 
պայմաններում և նպաստում վարքային քուիինգի ձևավորմանը և 
արտահայտմանը խնդրահարույց իրավիճակներում:

Առաջին գլխի չորրորդ ենթագլխում կատարվել է աշխատակիցների 
քոփինգ վարքի ուսումնասիրման գիտական մոտեցումների և 
հայեցակարգերի վերլուծություն 0՚4): Դիտարկվել են
կազմակերպություններում աշխատակցի վարքի դրսևորման մի քանի
մոդելներ (հարմարվող, կանոնակարգված, օրիգինալ, ընդվզող և այլն): 
Տեսական և հետազոտական վերլուծությունը ցույց է տվել, որ ցանկացած 
դրսևորման համապատասխանում է որոշակի քոփինգ ռազմավարություն: 
Անդրադարձ է կատարվել ղեկավար-աշխատող
փոխհարաբերությունների ներքո աշխատակցի քոփինգ վարքի
ռազմավարության ուսումնասիրման տեսամեթոդաբանական հիմքերի 
բացահայտմանը:: Արտասահմանյան հետազոտություններին զուգահեռ 
(Taylor S.E., Kemeny M.E., Reed G.M., Bower J.E., Gruenewald T.L.) 
ներկայացված են նաև հայրենական հոգեբանների հետազոտություններ 
(Ստեփանյան Ս .Գ ., Ավանեսյան Գ .Գ., Աոքյան Ա.Բ. և այլոք): Որոշ 
հեղինակների տեսական և փորձարարական հետազոտությունների 
հիման վրա հանգել են այն եզրակացության, որ մարդու բոլոր 
արտահայտչամիջոցները և ռեակցիաները սեփական անձի և այլոց 
նկատմամբ կարելի է դիտարկել անձի կենսունակության երեք 
կարևորագույն կողմերից' բնական բնութագրիչներից, այսինքն' այն 
կենսաբանահոգեբանական, հոգեֆիզիոլոգիական պոտենցիալները, 
որոնք ընդհանուր առմամբ համարվում են ցանկացած ռեակցիայի և 
ակտիվության հիմք, գործունեության գործընթացից, որի ընթացքում 
մարդը ձևավորում է իրեն որպես անհատ և կապերի, սոցիալական 
շրջապատի հատկանիշների արտացոլումից:

Ատենախոսության «Անձի վարքային ռազմավարության 
ընտրության յուրահատկությունների հետազոտության արդյունքներ և 
վերլուծություն» երկրորդ գլուխն ունի չորս ենթագլուխ, որոնք նվիրված 
են աշխատանքի հետազոտական մասի կազմակերպմանը,
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հիմնավորմանը
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տարածաշրջաններում' ք. Երևան, ք. Գյումրի, գ. Կոտայք, ք. Իջևան: 
Նշված չորս կազմակերպություններն ընտրվել են' ըստ շուկայում 
զբաղեցրած առաջատար դիրքի, կառավարման մոդելի, ղեկավարի 
անձնային տիպի, աշխատակիցների մասնագիտական փորձի, 
կորպորատիվ մշակույթի, կրթական ցենզի:

Մյուս' 2 .2  ենթագլխում ներկայացված են հետազոտության 
արդյունքները և դրանց մեկնաբանությունները: Հետազոտության վերջին 
փուլում ընտրվել են սոցիալական ինքնավերահսկման, քոփինգ 
ռազմավարության բացահայտման, ղեկավարի կառավարման ոճի 
բացահայտման մեթոդիկաները: Ստացված արդյունքները տարբեր 
կազմակերպություններում հիմնովին տարբեր են: ՏԲՏՏ մաթ. 
վիճակագրական ծրագրի վերլուծությունը դուրս է բերել մի շարք 
հետաքրքիր առանձնահատկություններ, որոնք բնորոշ են ամեն մի 
կազմակերպությանը: Ստորև ներկայացված են հետազոտության 
տվյալները «Բիլայն Հայաստան» բջջային կապի ընկերության օրինակով: 

Ադյուսյւսկ 1. Ղեկավարի միջանձնային փոխազդեցության ոճի 
բացահայտման հարցարան («Բիլայն Հայաստան» ՓԲԸ):

№ Ղեկավարի փոխազդեցության 
ոճի արւոահսւ|տվածութ|ուն

Ցուցանի % Մակարդակը

1 Դիրեկտիվ ոճի հակվածություն 12 48% Ցածր
2 Կոլեգիալ ոճի 

արտահայտվածություն
23 92% Բարձր

3 Ուրիշի գործերին չխառնվելու 
հակվածություն

23 92% Բարձր

4 Կողմնակից է գործնական
հարաբերությունների
պահպանմանը

21 84% Բարձր

Բոլոր չորս կազմակերպությունների տվյալները ցույց են տալիս, որ 
ղեկավարի կառավարման ոճը միանշանակ ազդում է աշխատակցի 
քոփինգ ռազմավարության ընտրության վրա և պայմանավորում նրա 
վարքագիծը խնդրահարույց իրավիճակներում: Այն իր մեջ ներառում է 
հնարավոր սթրեսների գնահատում, խնդիրների վերլուծությունը և առկա 
ռեսուրսների օգտագործում, ենթադրյալ գործողությունների պլանի 
ստեղծումը, աշխատանքի ընթացքի կանխատեսումը և դրա կատարման 
միջոցի ընտրությունը:

2.2.1 Հետազոտության արդյունքների վիճակագրական 
վերլուծություն ենթագլխում ներկայացված են հետազոտության
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.Սոց, ինքնավերահսկում

Ռեֆլեքսիվ ւկտիվ քուիինգ

Կանխարգելիք Հուզական

Ռազմավարական

Հա վելում . դրական կապ. բացասական կապ.

Նկար 1. Սոցիալական ինքնավերահսկման և քուիինգ
ռազմավարությունների կոռելացիոն պլեադա («Բիլայն Արմենիա» 
բջջային օպերատորի օրինակով):

Մաթ. վիճակագրական Ւսի-քառակուսի (հ 2) համակցման
չափանիշով X հաշվարկված տվյալները թույլ են տալիս մեկնաբանել 
կազմակերպությունների մեջ առկա համակցություններն ու 
տարբերությունները: Ծրագրային հաշվարկը ցույց է տվել, որ այն 
կազմակերպությունները, որտեղ դիրեկտիվ ոճը զիջում է կոլեգիալ ոճին, 
քոփինգ ռազմավարությունները չեն համակցվում: Բանաձևի միջոցով 
դուրս են բերվել կազմակերպությունների միջև առկա ոճերի

Հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ այն 
կազմակերպությունում (Նաիրի Ինշուրանս), որտեղ ղեկավարն ունի 
կառավարման լիբերալ ոճ, աշխատակազմի մոտ առկա են կանխարգելիչ 
և պրոակտիվ քոփինգները: Այնտեղ, որտեղ առկա է կառավարման 
կոլեգիալ ոճը (ՍՕՍ Մանկական Գյուղեր), աշխատակազմը հակված է 
ռեֆլեքսիվ հաղթահարմանը: Դիրեկտիվ ոճի առկայությունը հանգեցնում 
է գործիքային աջակցության (Անտարես Հոլդինգ): Չորրորդ 
կազմակերպությունը (Բիլայն Արմենիա), որտեղ ղեկավարն ունի կոլեգիալ 
և դեմոկրատական ոճերի հակվածություն' պայմանավորված 
իրավիճակային պայմաններով, աշխատակազմի մոտ հավասարաչափ 
արտահայտված էին պրոակտիվ, ռազմավարական, ռեֆլեքսիվ և 
հուզական աջակցության քոփինգ ռազմավարությունները: Սոցիալական 
ինքնավերահսկման մակարդակը գրեթե բոլոր կազմակերպություններում 
միջին և բարձր են, ինչը և սպասելի էր սպասարկման ոլորտի 
աշխատակցի համար: Սակայն սոցիալական ինքնավերահսկման և

լները զմ կերպությո սսեոի սար ռես ցիռնբո որ
պլեադաների եսոով
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քոփինք ռազմավարության ընտրության միջև զգալի կապ չի նկատվել: 
Դա մենք բացատրում ենք նրանով, որ քոփինգ ռազմավարությունները' 
անկախ տեսակից, չեն պարտադրում վերահսկման բարձր մակարդակ 
կամ դրա բացակայություն: Այսինքն ' ցանկացած քոփինգ 
ռազմավարություն ունի ինքնավերահսկման տարրեր: «Բիլայն Արմենիա» 
ընկերության տվյալները, կարծես, ներառեն մնացյալ երեք
կազմակերպություններին բնորոշ առանձնահատկությունները:
Աշխատակիցների մոտ չկա վառ արտահայտված մեկ քոփինք 
ռազմավարություն, իսկ ղեկավարը չունի կոնկրետ կառավարման ոճ: Դա 
մենք բացատրում ենք կորպորատիվ մշակույթով, որը պարունակում է 
նաև ռուսական տարրեր, առավել ճկուն կառավարման մոդելով, որը 
ներդրված է տվյալ կազմակերպություն և աշխատակիցների 
աշխատանքային փորձով, որը միջինում' 3-5 տարի է: Այսինքն' 
ժամանակահատված, որի ընթացքում մասնագիտական այրում, անձի 
ձուլում ղեկավարի անձի հետ և մնացյալ բացասական հետևանքները 
դեռևս չեն նկատվում:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. Գիտական գրականության ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս 

փաստել, որ քոփինգ վարքը, քոփինգ ռազմավարությունները և 
մեխանիզմները հիմնականում դիտարկվում է սթրեսային 
իրավիճակների ենթատեքստում, ինչը սահմանափակում է 
հանդիսանում այդ բազմերանգ երևույթի մեկնաբանության համար: 
Որոշակի վերապահումներով, գիտնականներն առանձնացնում են 
դրական և բացասական բնույթի քոփինգ ռազմավարությունները, որոնք 
դրական ազդեցություն են թողնում անձի ներհոգեկան վիճակների և 
դրանց արտաքին արտահայտումների վրա: Կազմակերպության 
յուրաքանչյուր աշխատակից և' դրական, և' բացասական 
(կոմֆորտ/դիսկոմֆորտ միջավայրում) իրադրություններում ապրում է 
որոշակի սթրես, որին դիմակայում է քոփինգ ռազմավարության 
կիրառմամբ: Գործընթացը միջնորդավորվում է և ուղիղ կապ ունի 
ղեկավարի կառավարչական առանձնահատկությունների և դրանց 
ներազդման հետ:

2. Պիլոտաժային հետազոտության արդյունքում ընտրված 
մեթոդիկաները (սոցիալական ինքնավերահսկման բացահայտման 
սանդղակ, պրոակտիվ վարքի վերահսկման հարցարան, միջանձնային 
փոխազդեցության ոճի բացահայտման հարցարան) անցնելով 
տեղայնացման գործընթացի համապատասխան փուլերը ամրագրեցին 
նրանց վալիդությունը, համարժեքությունը և հուսալիությունը:
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3. Ղեկավարի անձի ուսումնասիրման գործընթացում համալիր
մոտեցման դեպքում ամրագրվում է այն գործոնը, որի համաձայն 
քոփինգ ռազմավարության ձևավորման առանձնահատկությունները 
բազմազան են և չեն ենթարկվում կոնկրետ մեկ օրինաչափության: Այդ 
հանգամանքը ընդգծում է հոգեկան գործընթացների, դրանց միջև եղած 
կապերի, անհատական առանձնահատկությունների, գործունեության 
բնույթի, ղեկավար-աշխատող Փոխհարաբերությունների
կարևորությունը, որի հիման վրա վերջին հաշվով ձևավորվում և 
ամրապնդվում է ղեկավարին բնորոշ ինքնավերահսկման քոփինգ 
ռազմավարությունները:

4. Հետազոտության արդյունքում արձանագրվեց այն փաստը, որ
լիբերալ ոճով հաղորդակցվող ղեկավարների ենթակայության տակ 
աշխատող աշխատակիցները շեշտը դնում են ռեսուրսների ձևավորման 
վրա, ինչը դյուրին է դարձնում ընդհանուր նպատակների ձեռքբերման 
գործընթացը և խթանում է անձնային աճին: Կոլեգիալ ոճով 
առաջնորդվող ղեկավարները պրոբլեմային իրավիճակներում ընտրում 
են ռեֆլեքսիվ հաղթահարում: Դիրեկտիվ կառավարման ոճը թելադրում 
է գործիքային աջակցության փնտրտուք: Բոլոր չորս
կազմակերպություններում արված հետազոտության արդյունքների 
ամփոփ վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ և' ղեկավարը, և' 
աշխատակիցներն առաջնորդվում են իրավիճակի
համապատասխանության սկզբունքով:

5. Առանձնացված չորս ոճերի յուրահատկությունները մատնանշում 
են այն փաստը, որ անկախ ղեկավարի անձի տիպից, մարդը մեծ 
հաշվով ենթարկվում է կազմակերպության մենեջմենթին (կապիտալի 
բնույթը, ենթակայության հիերարխիան), կորպորատիվ մշակույթին, 
ընդհանուր կառավարման մոդելին: Ղեկավարի կառավարման ոճը 
միանշանակ ազդում է աշխատակցի քոփինգ ռազմավարության 
ընտրության վրա և պայմանավորում նրա վարքագիծը խնդրահարույց 
իրավիճակներում:

6. Հիմնվելով չորս տարբեր բնույթի (կառավարման մոդեյի) 
կազմակերպություններում արված հետազոտության տվյալների վրա, 
դուրս է բերվել երեք գործոնների հեղինակային տարբերակը: Այսպիսով, 
կարելի է պնդել, որ աշխատակիցների քոփինգ ռազմավարության 
արդյունավետությունը կապված է հետևյալ երեք գործոններից՝ 
մասնագիտական գործունեությունից, աշխատակցի հոգեբանական 
բարեկեցության նպատակով նրա ադապտացիայից, կազմակերպության 
ղեկավարման ոճից, ղեկավարի տիպաբանական բնութագրիչներից:

7. Վարկածում առաջադրված ենթադրությունը ամրապնդվեց այն 
փաստով, որ աշխատակցի կողմից ղեկավարի անձի տիպի և նրա
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կառավարման ոճի ընկալումը նպաստում է նրա վարքային քուիինգ 
ռազմավարության ձևավորմանը և արտահայտմանը, այսինքն' 
աշխատակցի կողմից ղեկավարի ներազդման ընկալման հոգեբանական 
առանձնահատկությունները ձևավորում են որոշակի քուիինգ վարք:
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВЫБОРА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ
о

КОПИНГ СТРАТЕГИИ СОТРУДНИКА

Диссертация на соискание ученой степени кандидата
психологических наук по специальности 19.00.01 - Общая психология, 
теория и история психологии, психология личности. Защита 
диссертации состоится 25 августа 2020 г. в 12:00 на заседании 
специализированного совета по психологии 067 ВАК по присуждению 
учёных степеней при Ереванском государственном университете, по 
адресу: г. Ереван, 0025, ул. Абовяна 52а.

РЕЗЮМЕ
Актуальность. В настоящее время исследование роли человеческого 

капитала приобретает особое значение в разных научных дисциплинах и, 
особенно, в психологии. В условиях современных социально
экономических, политических и экологических трансформаций по иному 
возрастают требования к человеку, а при рассмотрении трудовой сферы 
деятельности, специалисты должны овладеть в несколько раз большим 
объёмом знаний и информацией, чтоб позволит ему быть 
конкурентоспособными и востребованными профессионалами. 
«Информационная перегрузка» сама по себе является стрессогенным 
фактором, к которой прибавляются профессиональное выгорание и 
деформация, атмосфера конкуренции и постоянное межличностное 
взаимодействие, которыми должен управлять человек. Управление 
вышеуказанными факторами от личности требует высокого уровня 
самоконтроля, психологической готовности, наличия внутренних ресурсов 
и правильного выбора адекватных стратегий совладающего поведения. В 
течение последних десятилетий проблема совладающего поведения была 
рассмотрена в различных аспектах (К. Муздыбаев, 1998; Т. Крюкова, 
2004; И. Либина, 2008; Е. Рассказова, Т. Гордеева, 2011; О.Р. Тепп, 2010 
и др), но контекст стилей управления и внутриорганизационных 
взаимоотношений пока не рассмотрен.

Цель исследования. Исследовать психологические факторы выбора 
копинг-стратегий поведения сотрудников в связи с определенной 
организационной моделью и стилем управления руководителя.

Задачи исследования.
1. Посредством теоретического анализа изучить особенности 
поведенческих стратегий совладания личности и разработать 
методологию исследования проблемы.

КАРАПЕТЯН НАРЕ ИГОРЕВНА
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2. Определить поведенческие копинг-стратегии сотрудников в условиях 
воздействия разных организационных моделей и управленческих стилей 
руководителя.
3. Проанализировать ролевые особенности руководителей в служебной 
среде.
4. Выявить влияние управленческого поведения руководителя на выбор 
копинг-стратегии сотрудника;
5. Разработать модель служебного взаимодействия, которая будет 
эффективной для сотрудника и руководителя, применяющего конкретную 
копинг стратегию.

Участники исследования. В исследовании приняло участие 245 
человек, в возрасте 22-51 лет (128 женщин и 117 мужчин) и эксперты 12 
человек.

Научная новизна заключается в том, что на основе методологически 
обоснованного комплексного исследования были выявлены и 
охарактеризованы поведенческие копинг-стратегии сотрудников, 
обусловленные организационной моделью и стилем управления 
руководителя. На основе изучения индивидуально-психологических 
особенностей руководителя и эффективно адаптированного работника со 
стабильной развитой культурой организации была разработана схема. 
Выявлена психологическая картина выбора поведенческих копинг- 
стратегии, которые обусловлены трехступенчатой факторной схемой, 
включающей структуру организации, стиль руководства и 
индивидуальные ресурсы личности

Теоретическая значимость. На основе применения комплекса 
исследовательских методов, позволивших получить результаты о копинг- 
стратегиях поведения личности, даны дополнительные характеристики об 
этом психологическом явлении, и в частности, о закономерностях 
совладеющего поведения и самоконтроля психического состояния 
сотрудника организации.

Прикладная значимость. На основе обобщения теоретического 
анализа и исследовательских данных разработаны прикладные 
психологические инструменты, которые можно внедрить в процесс 
создания новых организаций. Полученные данные применимы к 
процессам адаптации и обучения персонала, а также психологического 
консультирования в организации.

Структура диссертации. Диссертация изложена на 126 страницах и 
состоит из введения, двух глав, выводов, списка литературы.
По теме диссертации опубликовано 9 научных статей.
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