ԱՐԴԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
(«ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ
ՀԻՄՆԱԹԵԴԻՐՆԵՐԸ»
VI ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ)

ծւրրրճ/ւհոճտ։

ոա\ՕՌօրա

(«ճօրճոեոհա ՈԲՕտյւահւ ւաԲ&ՈՐաօւաճ ո

ոԲասսՎաա ոաճօ/ւօաո»
\Եա5Բ1ՆՍ1հ1 VI յՍՕՀՈրՍՃԲՕ^ՍՕՈ 1<0ՈՓ1Բ1.աաՈ

ԱՕՕ&էա ԲՏ\,€ 1101.0 Ե\/
(«ւսք օ ա ա ր ր ւտտսւ տ ա ւա ա ա ւօ ւ ւ ճւտօ ճբբլմօ
Բ տ ր ա օ ւօ ս ր »

VI ՈրաԱաՈՕՈձԼ €0>1ՒԲՒ^€Ւ. ԲԲՕՇաաՕ)

ԵՐԵՎԱՆ 2017

Հրատարակվում է ԵՊՀ փիլիսոփայության ե հոգեբանության
ֆակուլտետի գիտական իարհրրլի որոշմամբ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Ավանեսյան Հ. Մ. Գլխավոր խմբագիր, հ.գ.դ., պրոֆեսոր,
Բերբերյան Ա. Ս. - հ.գ.դ., պրոֆեսոր,
Մարգարյան Վ. Հ. –հ.գ.դ., դոցենտ,
Աղուզումցյան Ռ. Վ. ֊ հ.գ.թ., պրոֆեսոր,
Նադդյան Ռ. Մ. - հ.գ.դ., պրոֆեսոր,
Բաղդասարյան Ա. Ս. - փ.գ.թ., դոցենտ,
Հարությունյան Ս. Ֆ. ֊ հ.գ.դ., պրոֆեսոր,
Գրիգորյան Վ. Հ. ֊ կ.գ.դ., պրոֆեսոր,
՜
՜ ան Ն. Գ. - հ.գ.թ., դոցենտ,
Գտսգոպտսն Խ. Վ. - հ.գ.թ., դոցենտ,
՜ - 1 - - յ Հ. Ա֊ - հ.գ.թ.. պրոֆեսոր,
Լրբ - . 11 Բ. - հ.գ.դ.. դոցենտ,
՛Կապ–
Վքյ– - հ.գ.թ.. դոցենտ.
Ս. Վ. - մ.գ.թ.. դոցենտ,
ճ ո ճ ա , է ՚–, ֊ հ գ թ դոցենտ

՜ ։ . |։ -

«/110Կ1-1Ս.11՛ Ո10Ո.1

ււոսքու ւ««, սոա,.ււ ւա»՛ ..........................

աւատօոբււ՝.՛այր սաբաս.<<

աւ։ ւ։ւ ււ ո «ւ ւսւտս։ X1 II•:«>VI»V օւտ րտ\շււօւօ<;ւշձւ ա \ւ III*
ւ
^|)օս։տշւ։ւտրտ
ԲօՀհօտյսո V. V., ձշօրսրո)/օո ԱՏ. (ձրրոաօո Տէօէտ Ոօշհտրտ 1'րսէոէոչ; Եա\.
ա1.ձհօ\ր)Հ1Ո , )/Փ ք ր \ ւ տ

ա

Ա

րհտ ՁրէաԽ ^ 6րտ էե6 բրօշշժսրտտ յոՃ րշտսհտ օք Ժյոշշ էհօրշբյյ .ւ|>լ,1ւ. . | | §
Ձժօ16ՏՇ6ոէտ աւէհ մօՆՅՅոէ հշհՅՀմօր. 1՝հ6 ր6 Տ6 3 րշհ հշտ տհօ^ո էհտէ ժա՝ (<> ւ|էւ ս|1 1 1
էհշ Յժօ16տօ6ոէտ ժօաօոտէրՅէօժ էՒա շրօսոժշժ 6 աօէաո 3 1 տէՅհւհէ^ յո(1 ւաւ ա ս 1
6ՐՈ0է10Ո31 հտհՅՆՅՕր.
^
«6>^օրժտ։ Յճօ16տշ6ոէտ, ժտւմՅոէ հտհՅՆՂօր, Ժյոշց էհտրՅթյր, բտ^շհօ1օ«1( ,ւ1 հւտւ1ւ|

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԳՈՐԾՈՂ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԷՔՍՊԱԻՅԻՏԻ Ա
ԻՄՊԼԻՑԻՏԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ I|
Սահակյաև Մ. Մ. (ԵՊՀ, Երևան, ■ար»ւ
ռւշւոո6տօ1ահ)/օո77/(ււ

.../>
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Հոդվածում քննարկվում և ներկայացվում է, մեր կողմից ի ր ա կ ա ե պ Տ
արդյանավևտ ցործոդ րյևկավարների էքսպլիցիտի և իմպլիցիտի ա ա սՅ
հատկություննեյփ րացահայտմաեն ուղղված, հետազոտության տկյս>|ե1>ի^|ո
Հեւոազոտվայնևրի գործողությունները (ունակության հիմքի ւի>ա|
րա գրվա մ I, որրպևս բազային չափումների ֆունկցիա՝ գիտակցում ու բ ա »
ցության ե ներկայացված է գիտական եզրակացությունը, արդյանավ հա ո|
վարների մոտ տեր ի ունի չգիտակցված բանիմացություն, ասեյ է , թե՝ թւ
ցիտ=աւղրում ինտոփցիա֊ինքնուրույն օգտագործում, այսինքն ընդունակ |
էով տվյայ գործունեությունը լա վ կատարել չեն հասկանում, թե ինչտևւ
արվում։
*

Լ

Հանգուցային բառեր՝ էքսպլիցիտ, իմպլիցիա, ուսուցման ոաացաւ1 ա
դրսևորում, ինքեիրացում, արդյունավետություն։
Մերօրյա սոցիալ տնտեսական֊քաղաքական դինամիկ փոփոխող, ապկ
խիստ պահանջներ են ներկայացնում ոչ միայն սարքերին ու սարքափւըւ|3
րին, տեխնիկայի, տեխնոլոգիայի նորացմանը, զարգացմանն ու կաււաս^
գործ մանր, սյյ|1ւ ամենից առաջ դրանք ստեղծող և կիրառող մարդ ֆենւ..||.՜
մասնավորապես կառավարչական կադրերին, նրանց ստեղծագործական
քերի ակտիվացմանն ու կառավարման սոցիալ֊հոգեբանական խնւվա
լուծմանը։
11
Այսինքն այսօր մասնագետների շրջանում առաջանում է անընղհաա
վավորման բարձրացմանն ուղղված պահանջմունք, դիֆերենցված ասաւ
անհրաժեշտություն, «ուսուցման ուսուցում» ընդունակության զարգացա.1
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Լ ւամանակակից ղեկավարի արդյունավետությունն ապահովող հոգե
| | ) | 1ւ իադադրիչները նա պետք է վերցնի հենց իրենից : հոգեբանական
Ա|լւււ\ւ11 աս|ացուցում է, որ անձի գործունեության արդյունավետություն ա–
վւսրբագծային և հոգեբանական շատ տարրեր իր համար մնում են
....պիււծ Ա «հասկանալի են» միայ ինտուիտիվ մակարդակում։ Գրակա–
,,,,, ,ււ, ւ ւիարմևք չեն լուսաբանվում, թե արդյունավետ գործող անձինք ինչ
....... հ ինչպես են անում։ Արդյունքում, յուրահատուկ կամ բացառիկ բան
է ..........հուններ ապահովող շատ մեխանիզմներ և նրանց գործընթացներ
■ |,ւ, բացահայտված ու չհասկացված։
)|.... ՚ւիյթսի հայեցակարգի, ունակության հիման վրա կատարված գործո–
.......|,րր կարող են նկա րա գրվել որպես երկու բազային չափումների
,)(|....... յիտակցում (իմացություն) և բանիմացություն (գործողություններ)։
,ււ, մւււրդր , հասկանալով տվյալ գործունեության էությունը ընդունակ չի
ւլ| ,,,,,, իրականացնել և, հակառակը, մարդն ընդունակ լինելով տ վյալ գոր֊
ւ,.,, | ,|ւււնր կատարել լա վ՝ չի հասկանում, թե դա ինչպես է արվում։ Առաջի֊
Լ վ ա մ I. գիտակցված ոչ բանիմացություն (էքսպլիցիտ –ինտուիցիա կա֊
1,1,/,,, վտխանցում ուրիշներին), իսկ երկրորդը՝ չգիտակցված բանիմացութ֊
Լ |է.,||ւ(յիտ ապրում֊ինտուիցիա– ինքնուրույն օգտագործում)։ Անհրաժեշտ է
լձ|աււաե| և նույնականացնել չգիտակցված ձեռնահասությունը՝ տանևյոկ
,ւյ,ււ 11 գիտակցումը, ասել է , թե՝ օգնել մարդկանց «անել այն ինչ իրենք
1,1,., հ «իմանալ , թե ինչ են իրենք անում» (1, էջ 68)։
||հի կողմից կազմած հարցաթերթի արդյունում նպատակ ունեցանք պար–
..... րգրււնավետ գործող ղեկավարների ցուցաբերած յուրահատկություննե֊
1|,||աի կոդմից առաջադրած լիդերության մակարդակներում (միկրո և մակ֊
վհաա շրջապատ, գործողություն, հնարավորություն, համոզմունքներ, ար֊

11ՐԴԻ ՃՈԳԵԲԱՆՈԻԹՏՈՒՆ / 2017.

տտտ|1ւ|Ա1(|հ 1)ն նվիրումով սւշխատ1ւ|ի խփնւսնւ||»մտ|ս1ս։ն I>>><11•
■ Ա|ււմւսւնտ>մտնրի
սւ|ոս|ս։ւ Աէ1
լվակա ուսուցման մեթոդները >Ա\ւ բավարարում ժամանակակից դեկա
ի պահանջները Ավանդական մհթոդներր |ԻոՎԻն >են ընդգրկում այն ա
պ,պ, ճկունությունը ե ստեղծագործական որակները, որոնբ անհրա
I աոԼտտսւկան աճի զարգացման համար։ Իսկ վերջիններս գերկարեոր
Սրաը տ փսսրհտմ առկա արագացված թափին համընթաց քայլելու
.1 IIմիօրյա րյևկավարների խնդիրն է շատ արագ սովորելու, ինչ֊
ա սեփական ներարտադրական, ճկան, շուկայի պահանջներին դիմա֊
Լ)է||1ավարություններ մշակելա ընդունակություն զարգացնել։
.......... ||,յի |,ն կարևորվում մարդկային գործոնի դերը, մարդու ներքին
փւ|ււս|.||ււնների, գործողությունների և ծավալած գործունեության արդ֊
խււա 11111ւն կապը։ Իսկ «ապագա հաջողության հնարավորությունները
ւ,ւ, |օւիսւրանչյուր մարդու մեջ։ Անձի մեջ առկա են բոլոր րնդունակութ֊
I |ւի ւ1ւոածոդությունը ղեկավարելու՝ իրավիճակային կոնֆլիկտների
, ւ, օեւիական փորձի գիտակցման գործում...» (3, էջ 3|։ Իսկ այդ կապը
ւ1111ււ| ւ|եկւսվարների ինքնագիտակցության բարձրացմանը, հող կպատ–
I 11,ւ,ւ.,| ,֊ւաւյ ործական ընդունակությունների դրսևորմանն ու զարգացմա֊
..... .
ւ|արքագծի ակտիվ վերահսկմանը։ «Ինքնագիտակցության բարձ֊
փ, 1,1,11,խցնում է սեփական մտածողության և վարքագծի մեծ վերահսկ֊
|||,,,,|1,ււ մշակվում է ճկունություն և մենեջմենթում ցանկացած դժվար
էէ,ե|,|, համար անհրաժեշտ արդյունավետ կառուցված ռազմավարություն»
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ժեքներ, իդենտիֆիկացիա)։ (1) Պարզեցինք, որ արդյունավետ գործող ))■
վարներն իրենց աշխատանքային արտաքին պայմաններին ուշադրււդ
դարձնում։ Կահավորում են աշխատասենյակը համապատասխան իըԱւք
ժեքների ու այյ կողմոնորոշիչների։ Չեն սիրում թափթփվածություն։ Հաը1)|
են, որ միջավայրը ներգործում է, բայց թե ինչպես չեն գիտակցում։
«Իրենց շրջապատում ինչ լա վ բան կա» հարցին ա վելի շատ պասուք
նում են. . «Լավ մարդիկ, լա վ աշխատանք, լա վ կոլեկտիվ, լսո|
նիք»։«Ինչն է ա վելի լա վ ազդում իր վրա» հարցի պատասխաննխփ ՚ւԿ||
րակշռամ են հետևյալը. «Աշխատանքի վայրը, կոլեկտիվում մթնոլորտը եմ
խոհները, մարդիկ, ժամանակը, իր գործից հասկանալը»։ Նույն հարցն >՚պ1
էր նաև այլոց համար, պատասխանններն ունեն գրեթե նույն բովանդա1իււ(|
ները ավելացած «գիտելիքը, հաջողություններն ու առաջընթացք»
արդյունավետ գործող ղեկավարները կախվածության մեջ են գտնւիա
պատից, ու առաջատար դիրք է գրավում մարդկային գործոնը։ Վն|ւ՚.>|ւԿԱ
նյարդայնացնում է հատկապես, հանրապետությունում գործող օրևնսըըւ
դաշտը, կառավարության անբավարար ուշադրությունը, ւսնարդա|աւ|*|(
դանդաղությունը, մարդկային որակներից՝ վախկոտությունը, քծնախտ
նազնվությունը, թափթփվածությունը, չկամեց ողությունը, մևծաւ1 ււււ՚՚ւ*(1
տգիտությունը, ծուլությունը։ Իրենց, նաև ուրիշներին ամենից շատ խաալւ
է ժամանակի սղությունը, անկատար օրնենքներն ու անարդարությունը, խզ
նաև՝ կառավարության կողմից չգնահատվելը, մարդկային նախանձը
Ղեկավարների վարքում ամենաարդյունավետ գործոններն են տ1ըւ
յունն ու աշխատասիրությունը, նպատակասլացությունը, պարտաճանւււ;.սւ|
ու պահանջկոտությունը, օպերատիվությունը, ժամանակին կողմնոըո ՚ւ|1
ռատեսությունը։ Իսկ ոչ արդյունավետ գործոններն են, ըստ իրենց, ընսւփ|
յունը, մասնավորապես, բարությունն ու մարդկանց նվիրվելը, սըտ|
կտրուկ քայլեր անելը, նաև՝ լեզուններ չիմանալը։
«Արն է իմ առաքելությունը անձնական, մասնագիտական և գործնաԱ
ռումներով» հարցի պատասխաններից պարզեցինք, որ արդյանաւ|Ի»
վարները ցանկալի ապագայի նպատակը հստակ են պատկերացնոո1 1ւ
դանում են իրականը տարբերել երազանքից։ Սակայն, ձեռնարկութլստ <
լության գիտակցումը չեն փոխանցում իրենց աշխատողներին։ Դա, 1աւէ||
բար, այդ առումով չիմացության և իմպլիցիտի արդյունք է։ Արդյանտփ
ծող ղեկավարները նպատակներին հասնում են շնորհիվ իրենց նպաստէէա
ցության, աշխատասիրության, սկզբունքայնության, մարդկանց հետ ,կ՚ I
րողանալու, նրանց լա վ վերաբերվելու և չխաբելու, ինքնուրույն ու ը>ը՚֊ ■
տեսության, ինքնատիպության, համառության։ Իսկ նպատակների ձէաը լ՝ւ
նը խոչընդոտում են անկայուն տնտեսահարաբերությաննևրր, Նտ|*
սղությունը, մարդկանց չիմացությունը, ֆինանսները։
«Ինչ եմ լա վ կարողանում անեյ» հարցին ա վելի շատ ստացված ՚՚ըւէ
խաններն են. «աշխատել, ղեկավարել մարդկանց, ստեղծել ջերմ «Կ•՝<«
դաստիարակել, կանխատեսեր ըանակցև|, ամեն ինչ»։
Նրանց մոտ ինթնավ ստանա լցունը, հավատը Աստծո հանդ1ա|, |Ա1||
սությունը, առաջ գնւպա 1ւ հադթե|ա ձդտամր, ընտանիքը, րարիր «աւ*|
ցանկությանը, օգտակար |ի\ւ1ւ|ա գիտակցումը, մարդիկ ուժևդացնաււ
և այդ ամենը համահոԱւչ I իր1մւ|| նսըսաակներին, իսկ «ես»–ին հակաւ|ը(Ա
սուտը, խար1ւութ|անր. նա|սա\ւձր, մնշամր, ւյավամանուի>|ա\ւր, չ1ւնիու)Ո
11.11 1լււ1 1 1արն1ւրր, հիմնականւսմ. 1 |տնտմ են, որ ի|մւն(| մոտ ն1ւրքին 1|Աւըէ|
|սւնն1ւրր չմն սլակասում գործն սւրւլըււնավ 1ոո ծավա|1ւ|տ 1ւամալւ ՚1ըաէ|(
համալսււ մ քարտ թըսնը տքփւաաասիւտւիւ|ուն|1, 1աւմ|>1ւրատա|ւտլւըււԿ|

...... ստված, լավատեսությունը, մարդկանց հասկանալու և նրանց ոգևո֊
հատկտ լցունները, ինչպես նաև՝ սեփական անձի հետ հաշտ լինելը։
|*էւ 1ւ1տսսզոտվողների գործողությունները (ունակության հիմքի վրա)
յէկինմր որրպես բազային չափումների ֆունկցիա՝ գիտակցում և բանիմա֊
(մ ասրս նրանց մոտ տեղի ունի չգիտակցված բանիմացություն, ասել է ,
փրիցիս։ ապրում-ինտոփցիա֊ինքնարույն օգտագործում, այսինքն ընղու֊
|(1 է1 ց| 1 ւ| տվյալ գործունեությունը լա վ կատարել չեն հասկանում, թե ինչ֊
կա արվում։

։

ւաւցիով, ամփոփելով եկանք այն եզրահանգման, որ արդյունավետ գոր֊
■կավարներն ունեն անձնային և սոցիալական հմտություններ, ինչպես
■կիսցւսկան բարձր հասունություն և կիրառում են կառավարման ժո֊
ա՛ր՛տ տվտորիտարոճ։
| տեսական և՛ հետազոտական վերլուծությունների ընդհանրացման
> |ա ,մ ցանում ենք, որ ղեկավարների գործունեության արդյունավետութ֊
ււա՚՚՚ւ՚ա| 1ցու համար հարկ է կազմակերպել հատուկ ուսուցողական գործ֊
*ւ ցրււրապմունքեեր, որոնք ուղղված կլնինեն կառավարման հմտություն֊
(հերց տցմանը, նաև՝ կատարած գործունեության գիտակցմանն (էքսպլիցի֊
1 «անիմացությանը (իմպլիցիտի)։ Ինչպե ս նաև կազմակերպել հատուկ
ձ ի ա կ ա ն աշ|սատանքների շարք, որոնք նպաստեն կատարած գործու֊
աս րտսիմացությանը (իմպլիցիտի)։ Արդյունքում՝ ղեկավարը ինքնիրաց֊
|||տցտ1տվվ ի սեփական արդյունավետության անընդհանտ աճ։
Գրականություն
1եււ 1 1 IV, ւմօցտւաբօտՅւտտ օ աաօււլաօ աա., XI.։ «Ոա՚օբ» , 2000ր., օ. 68.
Ս" ւ ւ>ււ դ., I1 0 0 x0 x6 x0 0 0 0 x0 0 աա 80» 8Ո38600» օօճօճ ո թւբ38յւ6«աւ ոթյրոա». 1<յճ
..... >V>1 13011(8 (36X0808 ա1Ո 800X038 Փ™։ՅՈՕՕրՕ 0բՕԱ868300Տյ., XI., 2000ր., 0. 10.
|1*եւ ։,, 1 ^ 1(0 8 0 8 0 X8 0 ոօ աա. ՇՈ6։ 1յօօ &., ԾօձաՋոօՋ։ ՛մ 181. 81ձ։ «ր՚63է», 2000 ր., օ.
1
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Շռռաս Ա ձ Հ (ՏՐ7, 1ֆտտռս, ձբսշոստւ)
■ «ււ > ււ(ււ \>ւ(/ւՅւօ՚րօ« ռ օճօ6 ւս31օրշ8 ոթ08686արւ>ւ6 ա ա ւ ոշշոտցօՅՅւա» օօօ–
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ս սաաաա՚րՋ ՅՓՓօտուտտօ դշճօրօյյոօւդօրօ բյտօքօդաոյա.

"ւ ւոաւ սւ ւ

(օօոօւօաւեւտ այ ^ոււօաւտռւ) օոռշեաՅա^ա 838 ֆ յսա ւսո
(ւօօ։։սՅւաօ ո «օւաւօՅօւրրւաշւհ. Օաւ ոբօըօ^Յտոօտհւ ՈՅէսռ տ
■եւասւօ» ( ւտց^ւօսյտս օ6թՅՅօ։ս։ յ յՓՓ61™™1101՝0 բչ^օոօցււրօո» ւաօօ՚ր
ո **>• | •« ւաււ

(եէ ........... . «օւտւօւօււրււօշրհ, \ւօ*ոօ օւօՅՅրւ, ոաստրար = սշթ&աոատտ ֊
* 1 օ.ււ ս 11ա ւրյււ,ււ()օ ոշոօյւհՅՕՅՅյաօ, րօ օշւ՚հ ճչցդաո օոօշօ6ա>ա xօբօաօ
♦* օ.»•111\ ւ<* Աէօ րօւհ»օօռ>, օո« ււօ օօօՅոտւօր, 8յճ յ^օ 86036X0».
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•(ացււ 1311(31(0», ։յ(իՓ681՚0աւօնրրհ.
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յ ս ը շոճւէծՇԴքտտււշտ օր դու; Թս»ււա՝

ւ«տ ււսրւ •«ո

օր ճա տոՆշր^ւՆԴ ծշոսօ ւուաճօտ»
Տռհռհ^օո \1.\ք. (7ՏՍ, ՝)քտրտաէ\, ե ռ ա
1հտ Ջրէւշ1տ Ճւտշստտ6տ յոԺ րօբրօտօոէտ էհօ 6X531)01 յոԺ է1ւ< >ււա
ժարՅՇէօոտէւշտ օք էհօ րօտտՅրշհ օք էհօ ©քքօշէհրօխ Յշէա§ աՅՈՅ§6րտ, ՇՅրոօժ օսէ 1դ I
դհօ յշՃօոտ օք րօտօՅրշհօճ բ6օբ1օ (ԵյտտՃ օո ՅեԱհդ) տրօ ճշտշոեօժ յտ .ւ հա՛ ՚|9
եՅտւօ աօՅտսրօտօոէտ ֊ 3 \\՚Յր6 ոօտտ յոԺ օօաթտէշոշօ, յոԺ ւէ՚տ րօբրօտօոէօժ էհր հ8
շօոշևւտաո։ շքք66էւ\՚օ1^ր ՅՕէւպ* աՅՈՅ§6րտ Ճյաօ յո սոշօոտօաստ օօաբօէօա ւ՚, հ ■
ւրոթհօհ = ք661տ§–տէաէաո֊տօ1ք ստօ, ա օէհշր աօրճտ, եօտ§ յԵ1օ էօ ՅՇէ սա11 ւհ՛ I
սոժօրտէՅոմ հօ\\7 հ ւտժօոօ.
յքօյ^օրժտ։ 6ճբ11օէ, ւաբեօէ, էրաւԱոջ քօր տէախ, Տ61ք֊6ճբր6Տտւօո, տ<–11 ւ» ■
օքքևոօադր.

ՀԱՅԱՑՔ ԴԱՏԱ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈ1Գ>ՔԱ Ա՛
Սարգսյան ԼԿ., Արշակյան Տ.Ա. (Խ. Աբովյաևի անվան ՀՊՄՀ, Երևան
տցրւյտաո19Հ ՚>1,՝Ա.1^ա
Հոդվածում քննարկվում են դատա֊հոգեբանական փ որձա քննա ք»
ոլորտում հոգեբան փորձագետի պատրաստվածության խնղիրՆԱր|1 ՚1»
աշխատանքում հաճախ կարելի է հանդիպել որոշակի խնդիրների Պ">՚«
կորվում և բխում են փորձաքննությանը հոգեբան փորձագետի անձհւււ|Ո
նագիտական պատրաստվածությանից։ Քննարկվում են նա1ւ ախպխփ էկ
որոնք պայմանավորում են հոգեբան փորձագետների պատրտտւտււ1||՛ \
սանկյունից, այսօր, մեր երկրում դատա֊հոգեբանական փորձսւրն....ւ Ա
իրականացման համար քննարկվող խնդիրն արդիական է, հրատապ
Հանգուցային բառեր՝ դատա֊հոգեբանական փորձագետ, ւ1ււււ՚"""Տ
պատրաստվածություն, փորձաքննություն։
Դատա֊հոգեբանական փորձաքննությունների իրականացման աՈ
տությունը դատական պրակտիկայում կարևորություն I, ներկսւ|աց\1է«
նակակից աշխարհում։ Դատա֊հոգեբանական փորձաբննա |,ւ|անն1ւ||0
րությունը ակներև է նաև մեր երկրռւմ։ Արդարադատության եաւ1ակէ|ո1
փոխություևները, եվրոպական դատական արժեհամակար(|ե|։ի ա հդ*
մեր դատական համակարգում օր օրի մեծացնում I, այււ գպ։ծ|խ|"՚դք|(
մամբ հետաբրբրվածությունն ու պահանջարկը։
Այսօր արդեն դատական պրակտիկան հնարաւ|ո|ւ տ1, պ ա ա 1|||0
ռանց փորձաքննությունների, այդ թվում՝ դաաա հոգևբտնականի
Իրենից հետաքրքիր, միևնույն ժամանակ բարդ խնդիր ն ե ր կ ա
դատա֊հոգեբանական փորձարննու|.ւյուն|ւ որպես հոգեբանական I
բարդ գործրնյ<ւաց մասնագիտական դաշտում խնդիր ունի կարարի*
նշենք, որ այս պորտում բավական աշխատանքներ են կաաա|ս)կ| I
շարունակվում են, սակայն որպես ինստիտուտ մեգ տնում ախ ձ են ա
Հիմնական աշխատանքները կատա|ս|ե| են ստանձին առանձին;յ

»»|1"հ"Ա|փ կողմից, իսկ ա վելի փորձառուները չեն փորձել ձ
"՚՚ւ՚՚՚ե ՚ւպրոց։ Ցավոք, այս խնդիրները իշխող են նաև այտ
|1է|Ո՚աս|1ա ո՞վ կարող է լինել փորձագետ, ո՞վ է իրավասո
Ո ՚1 կտրող է իրականացնել փորձաքննություն։ ՀՀ բրեակ
՚՝՛ "1 'հեսգրթի համաձայն փորձագետից պահանջվում է ղիս
ւ Ա*|ո|հսւոի կամ արհեստի որևէ բնագավառում հատուկ ւ
։կ1էա ով օգտագործելով գործի նյութերը կարող է հետա
•I.... հգրակացություն տալ։ հոգեբանության բնագավաոու
աււձի մասնակցությունը փորձաքննությանը, ով աշխաւոո
1
|1»ւվստում, ունի մասնագիտական կրթություն և գիս
I , I 11
|էԱ|՛ I րնգ ունենք, որ շատ մասնագետներ հաճախ ի վիճւ
I*՛ ՚ ..... հեր իրականացնելու և միևնույն ժամանակ շատերը
լե ս Ա1|Ա <|ործրնթացում չանեն հիմնային հոգեբանակա
հ՚՚՚ւսկան համակարգված գիտելիքներ։ Այստեղ մենք կւ
հ|..... խս հիմնային կրթության, մասնագիտական համսմ
փ մ ոսեւսկու թյունը։
փո՛ս փորձագետին անհրաժեշտ են հարակից գիտելիք՛
Ոխ" ի|ստ|աըանական՝ փորձաքննության, դատաքննությս
1 » է ........
կատարած աշխատանքներն իրավաբանոբ
»»՚|հ|.... ՛ական բնագավառի գիտելիքներ՝ փորձաթննա
♦կութի 1 1տլւձաբննվողին նորմայի և պաթոյոգիայի գաշ
^ " ՚՚ւ ՛" համար Րացի րնգ հանուր գիտնյիքնևրից հոգևըւ
™ աիրաււ|1ւտի հոգեբանական այնպիսի գիտևյիբների ու
^է|՚ 1""1| կաան ինչպես փորձաքննության մեջ ճիշտ կոգւ
րւ|ած ևգրակացաթյուն կազմելու համար։ Ուսս
■ հի ........ .. I, տիր պետի հոգևախտորոշման բնագավաոք
» ի |ա հ ե ե ր ի ն , ինչպես նաե կյինիկական, բրևական հոգ
՛է" ՚ "՚ւ ՚1" 1" գիաե|իբնևրին։ հոգեբան փորձագետը պետք
♦՚հ| ՛սնձին ու նրա կատարած արարքը նորմայի ու ախս
՜՛՛հոմ իԱ>ի համար անհրաժեշտ է հատկապես կ|ինիկա1
ՈոՈ|ի|ւՈե|փ անհրաժեշտությունը։ Գործնական աոամու
I հոգեբան փորձագետի հետազոտական, ախտորոշի
Աէ^րսոռերին ու հմտություններին։
յհ|էհո|սսմ ենք նաև ւտցիա|ական հոգեբանության, մսա
I I փո|ւմմւրւ|ործության հոգեբանության գիտն|իքնևրր մ
Ոհւսիգաե բնագավառում՝ միջանձնային արղյունավւ
1 »ի*..... ..
տեսանկյունից, քանի որ ընչական մարւ
՚Փ՚՚է հարաբերություններում շփման և փոխագգևցաթյ
■|փսւններր կարոգ են օգնեյ և արղյունավևտությու1
I*։""՛ կապարման, րնթացբի, ավարտի գործընթացում
՚բ՚Կ ՛ես 1ւՈ(|եբանին փորձագետ ճանաչև|ու պահից |ս
•հ՚՚գետ իւեգիր ունի րնգհանրական, խորքային, օրյե1
հհթմ'1՛" Արւ րնթտցքամ աւվորաբար հոգեբան փոր/
ահււձաբենութւանր ներկայացված նյութերին, հնար
|հբիո կարւս| I, ե1ւր1|սւ|ա(|\ւե| միջնորղ ողբան գործի I
փհբոեր ասոււՈոսսիրե|ու, հստակեցնելս համար »|,եր$
||՚՝՚ի հոգեբան վւորձագետի կոգմից 1կս (|ործր\ւթ
ա|մթի"Ո ՚ ասանում եոգեսւիսսորսշիչ աշխատանք

1
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