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Հոդվածի կիզակետում կորպորատիվ հեղինակությունն է և կորպորատիվ 

լեգիտիմությունը, որոնց նվաճումը մրցակցային սոցիալական հարաբերու-

թյունների պայմաններում ցանկացած կազմակերպության գոյատևման ան-

հրաժեշտ պայմաններից է: Շարադրված նյութի սկզբնական հատվածում ներ-

կայացված են «կորպորատիվ լեգիտիմություն» և «կորպորատիվ հեղինակու-

թյուն» հասկացությունների սահմանումները: Այնուհետև նյութում դիտարկ-

վում են երկու ֆենոմենների միջև առկա հարաբերակցությունը, ինչպես նաև 

կորպորատիվ հեղինակության կառավարման հիմնական քայլերը, սկզբունք-

ները: 

 Կորպորատիվ լեգիտիմությունը և կորպորատիվ հեղինակությունը ար-

ժեքավոր ռեսուրսներ են, որոնց նվաճումը կազմակերպության գործառնության 

անհրաժեշտ պայմաններից է: Սակայն գիտական գրականությունում «կորպո-

րատիվ լեգիտիմություն» և «կորպորատիվ հեղինակություն» հասկացություն-

ների սահմանման միանշանակության հետ կապված կան որոշակի դժվարու-

թյուններ: Բացի այդ, սահմանափակ են տեսական նյութերը՝ այդ երկու ֆենո-

մենների միջև առկա սոցիալական կապի բնույթի հստակեցմանը, ինչպես նաև 
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կորպորատիվ հեղինակության կառավարման առանձնահատկություններին 

վերաբերող: 

 Նախևառաջ անդրադառնանք լեգիտիմությանը, որը երկար ժամանակ 

ճանաչվել է քաղաքական և կառավարական վարչակարգերի ելակետային 

տարր՝ վերաբերելով վարչակարգերի, ինստիտուտների հասարակական ըն-

դունմանը ու դրանց կողմից իշխանության կիրառման արդյունավետության 

ճանաչմանը: Սոցիոլոգիական գրականությունում ամրապնդվել է այն պատկե-

րացումը, որ «լեգիտիմություն» հասկացության ամբողջական գիտական կոն-

ցեպտուալիզացիան առաջին անգամ իրականացրել է Մ.Վեբերը: Ըստ Վեբերի՝ 

«լեգիտիմություն» հասկացությունը ամրագրվում է որպես սոցիալական կարգի 

«կարևորության» մասին պատկերացումների առկայություն, այն դրսևորվում է 

ենթակաների կողմից իշխանության ճանաչման, նրա հրամաններին ենթարկ-

վելու ինքնակամ համաձայնության մեջ: Նման կարգն ավելին է, քան գործո-

ղությունների կանոնավորությունը և հետևողականությունը[2, էջ 21]:  

 Այստեղ տեղին է նաև հիշատակել սոցիոլոգ Պ.Բուրդիեի հայացքները: 

Ըստ նրա՝ լեգիտիմը «այն իշխանությունն է, որին ենթարկվողը տալիս է այն 

իրականացնողին, այսպես ասած, վարկ (кредит), որով մեկն օժտում է մյուսին, 

fides, auctoritas, որոնք մեկը հանձնում է մյուսին՝ ներդնելով դրա մեջ վստա-

հություն: Դա իշխանություն է, որը գոյություն ունի միայն այն պատճառով, որ 

դրան ենթարկվողը հավատում է, որ այն գոյություն ունի»[1, էջ 209]: 

 Ստացվում է, որ լեգիտիմության ձեռքբերման համար անհրաժեշտ է 

որոշակի շահագրգիռ կողմերի համաձայնությունը: 

 Լեգիտիմության հանդեպ ակադեմիական կիզակետվածության ար-

դյունքում առաջացել է «լեգիտիմ կազմակերպություն» հասկացությունը: 

Կազմակերպության լեգիտիմության հանդեպ ուշադրությունը պատահական 

չէ: Լեգիտիմ կազմակերպությունները և դրանց ղեկավարներն ընկալվում են 

որպես «առավել արժեքավոր, առավել կարևոր, առավել կանխատեսելի և 

առավել վստահելի» քան ոչ լեգիտիմ կազմակերպությունները ու դրանց ղեկա-

վարները[8, էջ 575]: Բացի այդ, լեգիտիմ կազմակերպությունները հավանական 

է, որ ընտրողներից կստանան աջակցություն և ռեսուրսներ[7, էջ 391] 

 Ինչ վերաբերում է կորպորատիվ հեղինակությանը, ապա այն կազմա-

կերպության համար ոչ պակաս կարևոր ակտիվ է:  

 Դիտարկենք «կորպորատիվ հեղինակություն» և «կորպորատիվ լեգիտի-

մություն» հասկացությունների վերաբերյալ գիտական գրականությունում 

առկա բազմազան սահմանումներից երկուսը: 
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 Լեգիտիմությունն ընդհանրացված ընկալումն է կամ ենթադրությունը, 

որ կազմակերպության գործողությունները ցանկալի են, ճիշտ են կամ ընդու-

նելի են նորմերի, արժեքների, համոզմունքների և սահմանումների սոցիա-

լապես կառուցակցված համակարգի շրջանակներում[8, էջ 574]: 

 Հեղինակությունը գիտելիքների և զգացմունքների հավաքածու է, որը 

ֆիրմայի և նրա գործողությունների վերաբերյալ ունեն շահագրգիռ տարբեր 

կողմերը [9, էջ 418]: 

Արդեն իսկ վերոնշյալ սահմանումներից պարզ է դառնում, որ կազմա-

կերպությունները, հեղինակության կառուցակցման գործընթացում հետևելով 

հասարակական սպասումներին ու իրենց քայլերով բավարարելով այդ սպա-

սումները, ժամանակի ընթացքում դառնում են վստահելի, լեգիտիմ: Կարճ 

ասած, կազմակերպությունը, ձեռք բերելով դրական հեղինակություն, միաժա-

մանակ նվաճում է լեգիտիմություն կոչվող արժեքավոր ռեսուրսը: Ճշմարիտ է 

նաև հակառակ պնդումը: Սակայն այստեղ տեղին է նկատել, որ նման պնդում-

ները գործում են ժողովրդավարական վարչակարգի համատեքստում, որի 

առավելություններից մեկը համամարդկային արժեքների որդեգրումն է: 

Ավելին, ժողովրդավարական վարչակարգում առկա են մրցակցային սոցիալա-

կան հարաբերություններ, որոնց շրջանակներում կազմակերպությունները 

զարգանում են, կատարելագործվում: Մինչդեռ ոչ ժողովրդավարական հա-

սարակությունում կարելի է ավելի շուտ խոսել ոչ թե լեգիտիմության նվաճման, 

այլ վերագրման մասին: Նման լեգիտիմությունը «քվազի լեգիտիմություն» է, 

քանզի կազմակերպություններն իրենց գործառույթներն իրականացնելիս հա-

ճախ շեղվում են ձևայնացված և չձևայնացված կանոններից, բայց դրա հետ 

մեկտեղ վայելում են ելակետային շահագրգիռ կողմերի հանդուրժողական վե-

րաբերմունքը: Այդ կազմակերպությունների ընդունման պատճառները թաքն-

ված են մակրոհամակարգերի թերություններում, որոնք, ի վերջո, իրենց դրսևո-

րումն են գտնում շարքային քաղաքացու ենթարկվողական վարքի մեջ: Պետք է 

նշել, որ «քվազի լեգիտիմության» հետ մեկտեղ կազմակերպությունը կարող է 

իրականում ունենալ բացասական հեղինակություն: Դրական հեղինակության 

տարբերակը նույնպես բացառված չէ, եթե կազմակերպությունը կիրառում է 

մանիպուլյատիվ հաղորդակցություն, ինչպես նաև ձևայնացված բացասական 

սանկցիաներ:  

 Նյութի հետագա շարադրման մեջ կորպորատիվ հեղինակությունը և լե-

գիտիմությունը կդիտվեն ժողովրդավարական հասարակության համատեքս-

տում:  
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 Եվ այսպես, կազմակերպությունը, պահպանելով գերիշխող մշակույթի 

շրջանակներում ընդունելի վարքի, սկզբունքների, նորմերի կայուն գիծ, ժամա-

նակի ընթացքում ձեռք է բերում   դրական հեղինակություն: Այլ կերպ ասած` 

դրական հեղինակության պարագայում կարելի է խոսել կազմակերպության 

սպասելի վարքի մասին: 

 Պետք է խոսել նաև այն մասին, որ կազմակերպության վարքը կարող է 

մեծապես համապատասխանել հասարակության կանոններին, սակայն երբեմն 

կարող է մասնակիորեն շեղվել դրանցից: Կարելի է առաջ քաշել այն ենթա-

դրությունը, որ կազմակերպությունը, շեղվելով կանոններից, կարող է պահպա-

նել կամ անգամ բարձրացնել իր կորպորատիվ հեղինակությունը, եթե իր սո-

ցիալական կազմակերպական վարքը համապատասխանում է հասարակու-

թյան գերակայող մասի հիմնարար արժեքներին: Մասնավորապես, բարձր հե-

ղինակություն նվաճած կազմակերպություններն ընդունակ են շեղվելու ստան-

դարտ պրակտիկաներից ու շարունակել աջակցել իրենց բարձր կարգավի-

ճակը, լեգիտիմությունը, քանզի հեղինակությունն ընդլայնում է ռազմավա-

րական կառավարման տարածությունը: Նման դեպքում կարելի է խոսել ոչ թե 

հետևորդ, այլ նորարար կազմակերպությունների մասին: 

 Ինչ վերաբերում է լեգիտիմության և հեղինակության միջև առկա տար-

բերություններին, ապա նշենք գոնե մեկը. մինչ լեգիտիմությունը սոցիալական 

ընկալումն է, որը կարգավորող, նորմատիվ կամ կոգնիտիվ նորմերին ու սպա-

սումներին հետևելու արդյունք է, հեղինակությունը կազմակերպությունների 

միջև համեմատությունն է՝ հիմնված մի շարք հատկանիշների վրա, որոնք կա-

րող են ներառել այս նույն կարգավորող, նորմատիվ կամ կոգնիտիվ հարթու-

թյունները[4, էջ 332]: 

 Ստացվում է, որ կորպորատիվ հեղինակության և համապատասխա-

նաբար կորպորատիվ հեղինակության կառավարման տիրույթն առավել լայն է, 

քան կորպորատիվ լեգիտիմությանն ու վերջինիս կառավարմանը: 

 Ինչ վերաբերում է կորպորատիվ հեղինակության կառավարմանը, ապա 

կազմակերպության համար այդ ինքնին նոր տիրույթի անտեսումը կարող է 

ունենալ անդառնալի հետևանքներ, քանզի տեղեկատվական հասարակության 

շրջանակներում կարճ ժամանակահատվածում ցանկացած կազմակերպու-

թյան վերաբերյալ տարբեր շահագրգիռ կողմերի մեջ կարող են ձևավորվել 

սոցիալական տարբեր պատկերացումներ, որոնք էլ հենց կորոշեն տվյալ 

օբյեկտի հետագա զարգացման ընթացքը: Ըստ այդմ, կազմակերպության 

հեղինակության կառավարումը պետք է դիտել որպես կազմակերպության 
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համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող խնդիր ու նախօրոք մշակել 

վերջինիս կառուցակցմանն ուղղված գործողությունների պլան, որի կյանքի 

կոչումը թույլ կտա կազմակերպության հեղինակության առկա վիճակը մոտեց-

նել ցանկալիին:  Այստեղ տեղին է մեջբերել Դրիսքոլի ու Քրոմբիի դատողու-

թյունն այն մասին, որ ոչ մի կազմակերպություն չի կարող լինել հարգված, 

սիրված բոլոր լսարանների կողմից, հետևաբար կազմակերպություններն ընտ-

րում ու արձագանքում են առավել ազդեցիկ շահագրգիռ կողմերի խնդիր-

ներին[5, էջ 445]: 

 Հասարակայնության հետ հարաբերությունների ոլորտի հանրահայտ 

մասնագետներից մեկը` Քիմ Հարրիսոնը, առանձնացրել է ելակետային շահա-

գրգիռ կողմերի շրջանում կորպորատիվ հեղինակության բարելավմանն 

ուղղված  հետևյալ վեց քայլերը: 

1. Իրականացնել հետազոտություն` ուղղված ելակետային շահագրգիռ կող-

մերի ավելի լավ ճանաչմանը: 

2. Գնահատել շահագրգիռ կողմերի ուժեղ ու թույլ կողմերը, ինչպես նաև 

կենտրոնանալ ներքին էության ու շահագրգիռ կողմերի ընկալումների միջև 

առկա անհամապատասխանություններին:  

3. Հետազոտել Ձեր կազմակերպության հեղինակությունը կազմող գլխավոր 

գործոնները ու դրանք համապատասխանեցնել քաղաքականություններին, 

համակարգերին և ծրագրերին, որոնք վերաբերում են գործառական բոլոր 

հարթություններին:  

4. Կազմել պլաններ` ուղղված շահագրգիռ կողմերի սպասումների գերա-

զանցմանը:  

5. Գլխավոր տնօրենին ներգրավել որպես հեղինակության ծրագրի չեմպիոն:  

6. Կանոնավոր կերպով չափել նպատակների նվաճման արգելքները ու գործել 

արդյունքների բարելավման համար[6]:  

 Կորպորատիվ հեղինակության կառուցակցման ժամանակ կորպորա-

տիվ հեղինակության կառավարման համար պատասխանատու սուբյեկտը 

պետք է նաև քաջատեղյակ լինի կորպորատիվ հեղինակության կառավարման 

ներքոհիշյալ հինգ սկզբունքներին, որոնք են՝ 

1. տարբերվող ուժ. Ֆիրմաները շահագրգիռ կողմերի տեսակետներում զբա-

ղեցնում են տարբերվող, հատուկ տարածություն, 

2. կիզակետվածություն. Ֆիրմաները շեշտադրում են ելակետային թեման, 

3. հետևողականություն. Ֆիրմաները հետևողական են բոլոր շահագրգիռ կող-

մերի հետ հաղորդակցություններում,  
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4. ինքնություն. Ֆիրմաները շահագրգիռ կողմերի մոտ դիտվում են որպես 

իրական, 

5. թափանցիկություն. Ֆիրմաները` իրենց բիզնեսի վարման հետ կապված, 

դիտվում են որպես բաց ու անկեղծ[3, էջ 8]: 

 Հոդվածի շրջանակներում արդեն իսկ դիտված կորպորատիվ հեղինա-

կության կառուցակցմանն ուղղված հիմնական գործողությունների ու 

սկզբունքների պահպանումը կազմակերպությանը թույլ կտա բարելավել իր 

հեղինակությունը ելակետային ազդեցիկ շահագրգիռ կողմերի շրջանում:   

  

 Т. А. Хачатрян  

Соотношение корпоративной репутации  с корпоративной  

легитимностью и управление корпоративной репутацией 
 

 Главная тема данной статьи заключается в разборе корпоративной репутации и 

корпоративной легитимности, достижение которых в  условиях конкурентных социаль-

ных отношений является условием выживания любой организации. В начале материала 

представлены определения понятий “корпоративная репутация” и “корпоративная леги-

тимность”. После чего в материале рассмотрено соотношение, существующее между 

двумя феноменами, а так же рассмотрены основные шаги и принципы управления 

корпоративной репутацией. 

 

T. A. Khachatryan  

Corporate Reputation and Legitimacy Interrelation and the Management  

of Corporate Reputation 
 

 This article is centered around the corporate reputation and the corporate legitimacy 

as the achievement of these values in the atmosphere of competitative social relationship is 

one of the most important conditions to survive. At first, the definition of the concepts of 

“corporate legitimacy” and “corporate reputation” is initiated. Further it considers the 

interrelation between these two phenomena, as well as the main steps and principles of socal 

management of corporate reputation. 
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