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  Հոդվածում ներկայացված են ամերիկյան անհատական, ճապոնական 

կոլեկտիվ կառավարման հոգեբանական առանձնահատկությունները և մեր 

ազգային յուրահատկություններին համապատասխան առաջադրված հայկա-

կան ձեռնարկությունների համար առավել նախընտրելի սկզբունքներ ու 

դրույթներ: Առաջարկվում է մեր ժամանակներին ու ազգային տիպին բնորոշ 

կառավարման մոդել, որը, հենվելով մարդկային ռեսուրսների մոտիվացիայի 

համակողմանի հաշվառման վրա, նպատակաուղղված է ձեռնարկությունների 

առավել բարձր արդյունավետության ապահովմանը:  

 Կառավարման համաշխարհային պատմությունն առանձնացնում է եր-

կու առաջատար մոդելներ` ամերիկյան և ճապոնական: Յուրաքանչյուր երկրի 

կառավարման մոդելի կառուցում ենթադրում է տվյալ ազգի սովորույթներին,  
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արժեքներին ու մենտալիտետին համապատասխանեցում: Մինչ օրս ուսումնա-

սիրությունները հաստատել են հայկական ձեռնարկությունների կառավարման 

անհատական ամերիկյան մոդելի նկատմամբ հակվածությունը[1]: Սակայն 

ժամանակակից հետազոտությունները թույլ տվեցին ենթադրել դրա կիրառման 

արդյունավետության ոչ լիարժեքությունն ու կոլեկտիվ կառավարման տարրե-

րի հաշվառման անհրաժեշտությունը: Այս ենթադրությունների համար հիմք 

հանդիսացան մեր հայրենակիցներ Ս. Հարությունյանի և Ն. Խաչատրյանի «Հա-

յերի մշակութային արժեքային կողմնորոշումների միջմշակութային ուսումնա-

սիրություն» հետազոտությունից ստացված արդյունքները, ըստ որի՝ Շվարցի 

առաջարկած մշակութային տարածքների քարտեզին Հայաստանը գտնվում է 

Արևելյան Եվրոպայի և Հարավային Ասիայի մշակութային տարածքների միջև: 

Միջմշակութային վերլուծությունը ցույց տվեց, որ Հայաստանի համար բնութա-

գրական է պատկանելության արժեքների գերակայությունը ինքնավարության 

արժեքների նկատմամբ, որն էլ կարևոր է կառավարման մոդելի կառուցման 

հաշվառման համար [2, էջ 80-83]: Ինչպես յուրաքանչյուր անձի «ես»-ն է առավել 

նկատելի դառնում սոցիալական իրադրություններում, այնպես էլ յուրաքանչ-

յուր ազգի ներկայացուցչի իրական պատկերն առավել ընդգծված կարելի է 

տեսնել այլ ազգերի սոցիալական միջավայրերում: Երկար տարիներ ապրելով 

աշխարհի բոլոր ծայրերում՝ հայերը դրսևորել են իրենց ազգային նկարագրին 

բնորոշ հոգեբանական առանձնահատկություններ: Յուրաքանչյուր երկրում, 

որտեղ էլ որ հայն ապրում է, կառուցել ու կառուցում է դպրոցներ, եկեղեցիներ, 

որոնք վկայում են ոչ միայն ազգային դեմքի պահպանման, այլև ինքնահաս-

տատման ու ինքնիրացման ճանապարհին մշտապես իրենց շուրջը հայկական 

ոգու ստեղծման մասին, և այդ ամենը հայկական ազգային ներուժն առավել 

մոտ զգալու համար է: Անկախ կառավարման մոդելների արդյունավետ համա-

դրման հաջողությունից, կարևորագույն խնդիր է համարվում կառավարման 

մոտիվացիոն կաղապարում ազգային կերպարի ճշգրիտ տեղակայումը: Եթե ա-

մերիկյան մոդելի անհատապաշտական, իսկ ճապոնականի հանրային բնույթ-

ները բխում են վերջիններիս ազգագոյացման ու ազգապահպանման գործ-

ընթացների յուրատիպությունից, ապա մեզ համար ընդունելի է այդ երկուսի 

ներդաշնակ համադրումը: Ձգտելով անհատական ներդրման առանձնացման 

ու գնահատման՝ միաժամանակ միտված ենք մեր շուրջը խմբային ոգու ստեղծ-

ման անհրաժեշտությանը: Մարդկային էությունն  ամբողջականացնող այս 

որակներին անդրադարձել է Է. Ֆրոմն իր «կապեր հաստատելու» և «արմատ-

ների նկատմամբ» գոյաբանական պահանջմունքներում, որոնց համաձայն՝ 
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մարդիկ իրենց աշխարհի անբաժանելի մասն զգալու հետ մեկտեղ կարիք ունեն 

միաժամանակ իրենց անհատականության առանձնացման ու պահպանման 

[12]: Արդյունավետ կառավարման մոդել կարելի է կառուցել՝ հիմք ընդունելով 

մարդկային էության անհատական գնահատման ու հարգանքի սկզբունքները, 

միաժամանակ իր նմաններին մոտ լինելու, նրանց հետ մշտապես համեմատ-

վելու պահանջմունքների ճշգրիտ հոգեբանական հարաբերակցման հաշ-

վառումը:  

Վերլուծելով ամերիկյան և ճապոնական կառավարման մոդելների առա-

վելություններն ու թերությունները` կարելի է առանձնացնել մեր ազգային ա-

ռանձնահատկությունների համար առավել նախընտրելի կառավարման հետև-

յալ սկզբունքներն ու դրույթները. 

1. Ամերիկյան կառավարման ձևայնացված կառուցվածքի նախընտրումը ոչ 

ձևայնացված ճապոնականից, ամերիկյան  կառավարման մեծ թվով մակար-

դակների կրճատման միջոցով, որը հնարավորություն կտա առավել կառա-

վարելի դարձնելու կառավարման առանձին մակարդակները և առավել 

արագ ու արդյունավետ անցկացնելու ամսական հաշվետվությունները: 

2. Ամերիկյան մոդելի անհատական պատասխանատվության գերադասումը 

ճապոնական կոլեկտիվ պատասխանատվությունից հնարավորություն կըն-

ձեռի յուրաքանչյուր աշխատակցի կատարած ներդրման չափման և իր գոր-

ծունեության նկատմամբ ավելի մեծ ուշադրություն հատկացնելու համար: 

3. Ղեկավարության որոշումների անհատական կայացման փոխարեն՝  աշխա-

տակիցների հետ խնդիրների միասնական քննարկումը նպաստում է առա-

ջին հերթին նրան, որ տվյալ աշխատանքային գործընթացում հմտացած աշ-

խատակիցները կարող են առաջարկել առավել օպտիմալ լուծման տարբե-

րակներ, երկրորդ` զգալ իրենց նշանակալիությունն ու կարևորությունը, 

որոշումների ընդունման մեջ սեփական ներդրումն ու պատասխանատվու-

թյունը: Համատեղ քննարկված տարբերակների համադրմամբ ղեկավարի 

վերջնական որոշման կայացումը թույլ կտա ընտրել տվյալ խնդրի լուծման 

համար առավել ընգգրկուն և բազմակողմանիորեն հիմնավորված տար-

բերակ: 

4. Որպես ղեկավարման անհատական վերահսկողության միջոց՝ կարծում ենք՝ 

ճշմարիտ կլինի որակի և ծախսված ժամաքանակի հաշվառմամբ խմբի 

առանձին անդամների օրական, ամսական և տարեկան անհատական հաշ-

վետվությունների անցկացումը, իսկ վեցամսյա հաշվետվությունների հիման 

վրա խմբային խրախուսումը կնպաստի խմբի անդամների համեմատման և 
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մրցակցության պայմաններում խմբային վերահսկողության սահմանմանը և 

անհատական ու խմբային վերահսկողությունների արդյունավետ զուգակց-

մանը: 

5. Ղեկավարության կողմից հստակ ձևայնացված վերահսկողության  կարգերի 

զուգակցումը խմբային վերահսկողության ոչ ձևայնացված կարգերին: Վե-

րահսկողության հստակ ձևայնացված կարգերը թույլ են տալիս աշխա-

տակցին կատարել աշխատանքի մշտական գնահատում՝ ըստ սահմանված 

ստանդարտների, իսկ բոլոր աշխատակիցների գործունեության մասին 

մշտական իրազեկությունը ղեկավարությանն օգնում է ժամանակին համա-

պատասխան հետադարձ կապ ապահովելու: Ոչ ձևայնացված վերահսկո-

ղությունն  իրականացվում է խմբային գործունեության պայմաններում, երբ 

յուրաքանչյուր անհատ ազդում է, և ինքն էլ փոխազդեցության է ենթարկվում 

մյուսների կողմից [10]:  

6. Աշխատանքի արդյունքների արագ գնահատում և  հետադարձ կապի ապա-

հովում համապատասխան հաշվետվությունների հիման վրա` անհատա-

կան արդյունավետության և մասնագիտացումների քանակի  հաշվին: 

7. Ղեկավարի ընտրումն ըստ տարբեր մասնագիտացումների քանակի և ճկուն 

որակների տիրապետման: Միևնույն ձեռնարկության  ներսում երեքից հինգ 

տարին մեկ աշխատակիցներին մի մասնագիտացված աշխատատեղից մեկ 

այլ աշխատատեղի խմբային տեղափոխումը` ճապոնական անհատական 

տեղափոխության փոխարեն, հնարավորություն կտա բոլոր աշխատակից-

ներին հմտանալու մի քանի մասնագիտացումներում, իսկ աշխատակից-

ների ամսական և տարեկան անհատական հաշվետվությունների վերլուծու-

թյունը կօգնի տեսնելու տարբեր մասնագիտացումներում նրանցից յուրա-

քանչյուրի առավել բարձր ցուցանիշները, որն էլ թույլ կտա կողմնորոշվել 

ղեկավարի կառավարման ոլորտի նախընտրման հարցում: Որպես հե-

տևանք՝ ավելի իրական և տեսանելի կդառնա աշխատակցի առավել 

զարգացած ընդունակությունների ու պոտենցյալ հնարավորությունների՝ 

անհրաժեշտ ոլորտում տեղակայումը, որը երկկողմանի կարևորություն 

ունի, ղեկավարության տեսանկյունից ճկուն և բազմակողմանիորեն զարգա-

ցած աշխատակցի ձեռքբերումը, բացի այդ, աշխատակիցը հնարավորու-

թյուն կունենա ոչ միայն տարբեր ոլորտներում իր ուժերի փորձարկմանը, 

այլև ուսուցանմանն ու ձեռնարկության ներսում ինքնարդյունավետության 

ոլորտի հստակ նախընտրմանը [11]: Հարկավոր է ղեկավար ընտրել ըստ 

տարիների աշխատանքային գործունեության վերլուծության և տարբեր 
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մասնագիտացումների: Տարբեր մասնագիտացումներում հմտացած անձը, 

որակի վերահսկողության և կառավարման պարագայում կկարողանա աշ-

խատակիցներին առավել ճկուն միջոցներ առաջադրել, որոշումներ ընդունե-

լիս հաշվի առնել արտադրական գործընթացի առանձնահատկությունններն 

ու իր օրինակով յուրաքանչյուր աշխատակցի համար մոդել լինել: 

8. Անհատական և խմբային կողմնորոշումների զուգակցմամբ ղեկավարման 

ոճի նախընտրում, որտեղ ամսական ու տարեկան հաշվետվությունները 

նպատակաուղղված են ղեկավարության կողմից աշխատակիցների անհա-

տական արտադրողականության, թերությունների ու ներդրումների նորմա-

վորված, ստանդարտացված չափմանն ու ըստ տվյալների` աշխատավարձի 

ճկուն համակարգի, խրախուսման մեխանիզմի և ծառայողական աճի ապա-

հովմանը: Երեքից հինգ տարին մեկ աշխատանքային խմբի տեղափոխու-

թյունը մի տեղից մյուսը նպաստում է աշխատակիցների միմյանց հետ համե-

մատման, մրցակցության և խմբային ֆասիլիտացիայի շնորհիվ տեղափոխ-

ված աշխատակիցների արագ ադապտացիային ու ուսուցման արագ տեմ-

պերին, իսկ վեցամսյա խմբային հաշվետվությունների հրապարակումը թույլ 

է տալիս անհատական մրցակցությունը զուգակցել խմբայինին, որը կնպաս-

տի աշխատակիցների կրկնակի խթանմանը: 

9. Կառավարիչների կողմնորոշումը դեպի խմբային կաղապարում անհատա-

կան արդյունքների նվաճումը: Աշխատակիցների խմբային աշխատանքն ու 

տեղափոխություններն ուղղված են աշխատողների՝ միմյանց մոտ զգալուն, 

խմբային ֆասիլիտացիային, աշխատակիցների միմյանց հետ համեմատվե-

լուն, մրցակցությանն ու արագ ադապտացիային, սակայն յուրաքանչյուր 

աշխատակից պետք է  գնահատվի ըստ իր ներդրման ու արդյունավետ ար-

տադրողականության, հետևաբար խումբն անհրաժեշտ է համապատաս-

խան աշխատանքային դրական դաշտի ստեղծման համար, իսկ ղեկավարու-

թյունը կողմնորոշված է այդ դաշտի ներսում  աշխատակիցների արտադրո-

ղականության ու ակտիվության բարձրացմանը[9]:  

10. Ենթակաների նկատմամբ ղեկավարության պաշտոնական և ոչ պաշտոնա-

կան հարաբերությունների ճշգրիտ զուգակցումը: Ղեկավարության պաշտո-

նական հարաբերությունները թույլ կտան պահպանել արտադրական գոր-

ծունեության կազմակերպում՝ ըստ սահմանված չափորոշիչների, ընկերա-

կան մոտեցման չարաշահման միտված աշխատակիցների գործունեության 

հստակ և կանոնակարգված իրականացում, բոլոր աշխատակիցների նկատ-

մամբ օբյեկտիվ դիրքորոշման ամրապնդում: Ղեկավարի պերցեպտիվ ըն-
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դունակությունների զարգացածության պայմաններում աշխատակիցների 

հետ ոչ պաշտոնական հարաբերությունները թույլ կտան փոխադարձ վստա-

հելի հարաբերությունների ձևավորում, աշխատանքային խնդիրների բացա-

հայտում՝ ժամանակին լուծում տալու նպատակով: Պաշտոնական և ոչ պաշ-

տոնական հարաբերությունների զուգակցման հաջողությունը բխում է ղե-

կավարի ճկուն և բազմակողմանիորեն զարգացած որակներից և թույլ տալիս 

խուսափել պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հարաբերությունների առան-

ձին կիրառման թերություններից` չանտեսելով ո՛չ աշխատակցի անհատա-

կանությունը, ո՛չ էլ արտադրական գործունեության ընկալման լրջությունը: 

11. Աշխատակիցների անհատական արդյունավետությամբ և տարբեր մասնա-

գիտացումների քանակով պայմանավորված ծառայողական աՃ: Ամսական 

և տարեկան հաշվետվությունների համաձայն՝ անհատական արտադրողա-

կանության որոշում և ըստ մասնագիտացման քանակի` աշխատավարձի 

ավելացում:  

12. Երեքից հինգ տարին մեկ ներկազմակերպական ուսուցման համաձայն` ի 

տարբերություն մասնագիտացման նպատակով ճապոնական մոդելում աշ-

խատակցի անհատական տեղափոխելիության, աշխատակիցների խմբային 

տեղափոխելիությունը ձեռնարկության այլ մասնագիտացված բաժին թույլ 

կտա աշխատակիցներին մեկ մասնագիտացմամբ երկար տարիներ աշխա-

տելու հետևանքով աշխատանքի նկատմամբ առաջացած անտարբերությու-

նից ու հիասթափությունից խուսափել և կնպաստի աշխատակիցների իրա-

կան հնարավորությունների ճանաչմանն ու գնահատմանը, իսկ անհատա-

կանի փոխարեն՝ աշխատակիցների խմբային տեղափոխելիությունը կօգնի 

խմբային ֆասիլիտացիայի միջոցով առավել արագ հարմարվելու նոր մաս-

նագիտացված բաժնի աշխատանքային առանձնահատկություններին և ա-

ռավել արագ իրականացնելու մասնագիտական ուսուցումը: 

13. Ձեռնարկության ներսում խմբային տեղաշարժերի հետևանքով աշխատա-

կիցների մշտական ուսուցման ապահովումը կնպաստի ձեռնարկության 

նկատմամբ նրանց նվիրվածության բարձրացմանը, իսկ սահմանված աշ-

խատավարձի ճկուն համակարգը` ամբողջ ներուժով աշխատելու խթան-

մանը:  

14. Ճապոնական հիերարխիկ կառավարման նախընտրումը ամերիկյան համ-

ընդհանուր կառավարումից թույլ կտա ղեկավարությանը հասնել արդյունա-

վետ վերահսկողության սահմանմանն ու բոլոր բաժինների մասին մշտա-

կան տեղեկացվածության ապահովմանը: Կառավարման հիերարխիկ բնույ-
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թի նախընտրումը բխում է մեր ազգային ընտանեկան մոդելի առանձնա-

հատկություններից: 

Ձեռնարկությունների կառավարման ցանկացած մոդելի հաջող իրագոր-

ծումը մեծապես պայմանավորված է մարդկային ռեսուրսներին ուղղված ազդե-

ցության միջոցների ու մեխանիզմների կիրառման արդյունավետությամբ: Կա-

ռավարման մոդելի ամբողջականությունը որոշվում է մարդու էության համա-

կողմանի ընդգրկունությամբ: Հաշվի առնելով մարդկային բնության մոտիվա-

ցիոն ոլորտի դինամիկությունն ու մշտական փոփոխականությունը` անհրա-

ժեշտ է բազմաշերտ և ճկուն մոտիվացիոն համակարգի ստեղծում, որը հնարա-

վորություն կտա արտաքին միջավայրի փոփոխականների մշտական առկայու-

թյան դեպքում կայուն մոտիվացիոն դաշտի պահպանում: 

 

С. Е. Егиазарян 

Психологические особенности предпочитаемых принципов и положений 

для управления армянских предприятий 
 

В статье анализируются психологические особенности индивидуальной 

американской и коллективистской японской модели управления и предлагаются принципы 

предположенные для армянской реальности. Предлогается актуальная модель управления, 

которая соответствует нашим национальным особенностям, опирается на всесторонную 

мотивацию человеческих ресурсов и целенаправленно на повышение результативности 

предприятий. 

 

S. E. Egiazaryan 

Psychological Features of Preferred  Principles and Provisions for  

the Management of Armenian Organizations 
 

In the article psychological features of individual American and collectivist 

Japanese model of management are analyzed and assumed principles for the Armenian 

reality are offered. Suggested actual model of management which corresponds to our 

national features, based on all-round motivation of human resources and purposefully on 

increase of productivity of organizations. 
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