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Անժելա Աֆյան
Նարինե Խաչատրյան
Վ երջին ժամանակներում աշխատանքային գործ ունեության և
դրան բնորոշ հոգ եբանական յուրահատկություններին վերաբերող
հարցերը հասարակության ակտիվ քննարկման առ արկան են դար
ձել: Պատճառներից մեկը հասարակության մեջ տեղ ի ունեցող դինամիկ
փոփոխություններն են: Դրանց հետև անքով փոխվել են աշխատանքային
վարքի մասին սոցիալական պատկերացում ները:
Աշխատանքային վարքն ավել ի շատ ուսում նասիրվում է սոցիոլոգ իա
կան, տնտեսագ իտական դիսցիպլ իններում: Ժ ամանակակից ստրատի
ֆիկացիոն տեսության հիմնադ իրներից մեկը՝ Պ. Սորոկինը, բարձրաց
նում է սոցիալական համակարգ ի և սոցիալական ամբող ջականության
խնդիրներ, որտեղ ստրատիֆիկացիայի և մոբիլության համատեքստում
դիտարկվում են նաև աշխատանքային գործ ունեության կազմակերպման
ստրատեգ իկ հիմքերի հիմախնդ իրները [3]:
Աշխատանքային վարքի սահմանում ներում հանդ իպում ենք տարբեր
մոտեցում ների, որոնցում աշխատանքային վարքը դիտարկվում է որպես
իրավական, տնտեսական, սոցիալական կամ գիտակցող սուբյեկտի բնու
թագ իր: Ընդ որում՝ աշխատանքային ակտիվությունն առ անձնացվում է
որպես աշխատանքային վարքի առ անձնահատկություն, որը կարել ի է
չափել քանակական և որակական բնութ ագրերի միջոցով [2]:
Աշխատանքային վարքի մի շարք ուսումնասիրություններ փորձում են
հասկանալ գործ ազրկության, աշխատանքային վարքի ընտրության, վար
քի ռազմավարությունների նախընտրությունների արտահայտված ության
առ անձնահատկությունները՝ տարիքային, սեռ ային և այլ սոցիալ-հոգ եբա
նական գործ ոններից ելնելով: Օրինակ, Ի. Տարտակովսկայան նշում է, որ
տնտեսական փոփոխություններն ավելացրել են հասարակության մեջ գոր
ծազուրկ կանանց և տղամարդկանց թիվ ը: Տղամարդ իկ և կանայք տարբեր
ստրատեգ իաներով են առ աջնորդվում գործ ազրկության ժամանակ: Նրա
հետազոտության արդյունքների համաձայն, կանայք հաճախ հրաժ արվում
են կարիերային աճից զբաղված ության երկկողմանի բնույթ ի պատճառ ով:
Կանայք հաճախ համաձայնում են ցածր վարձատրվող գումարի դիմաց
աշխատել, համատեղել մի քանի աշխատանք, միայն թե իրենց ընտանիքի
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անդ ամ ները բարեկեցիկ կյանքով ապրեն, իսկ տղամարդ իկ ավել ի շատ
միտված են աշխատել միայն բարձր վարձատրվող աշխատանքի դիմաց,
անկախ այն բանից, թե ինչ աշխատանք են իրականացնում [4]:
Սակայն քիչ են ուսում նասիրությունները, որոնցում աշխատան
քային վարքը դիտարկվում է սոցիալ-հոգ եբանական տեսանկյունից:
Համեմատաբար քիչ են աշխատանքային վարքի ստրատեգ իաների ընտ
րության, ընտրությունը պայմանավորող համոզմունքային շերտը բացա
հայտող վերլուծ ությունները: Հետև աբար, հետաքրքիր կլինի ուսում նա
սիրել աշխատանքային վարքի ռազմավարությունների հիմքում ընկած
համոզմունքային դաշտը ոչ թե մակրոհամակարգ ում, այսինքն՝ սոցիա
լական հարաբերությունների կառ ուցվածքում, այլ միկրոհամակարգ ում՝
առ անձին անհատի որոշում ների դաշտում:
Սույն հոդված ում ամփոփված են հետազոտության արդյունքներ, որի
նպատակն էր բացահայտել, թե ինչ աշխատանքային վարքի ռազմա
վարություններ են ընտրում երիտասարդները և ի՞նչ համոզմունքներ են
ընկած դրանց հիմքում:

Ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը
Հիմնվելով մի շարք վերլուծ ությունների վրա՝ տվ յալ աշխատանքում
աշխատանքային վարքը դիտարկվում է որպես կյանքի ոճի բաղկացու
ցիչ մաս և սահմանվում որպես նպատակաուղղված աշխատանքային
գործ ունեության ընտրություն՝ պայմանավորված ներքին դրդապատ
ճառ ային, դիրքորոշումային գործ ոնների և արտաքին հանգ ամանքների
համադրությամբ։
Ըստ այդմ, տարանջատել ենք աշխատանքային վարքի հետևյալ
ռազմավարությունները.
−− զուգ ահեռ ևս մեկ այլ տեղ աշխատելու,
−− աշխատանքի փոփոխության,
−− արտագ աղ թ ի,
−− կարիերային աճի ձգտման,
−− սեփական գործ ով (բիզնեսով) զբաղվելու:
Ուս ում նաս իր ության մեթ ոդ աբ անական հիմք է հանդ իս աց ել
Ի. Այզենի վարքի պլանավորման տեսությունը, համ աձայն որի՝ վար
քը պայմանավոր ում են եր եք հիմ նական դետ երմ ին անտներ՝ համ ոզ
մունքները, դիրք որ ոշ ումները և մտ ադր ությունները: Հ ամ աձայն վարք ի
պլանավորմ ան տես ության դիրք որ ոշ ում ներն ունեն եր եք բաղադրիչ՝
վարք ի իր ականացմ ան նշանակ ության, դժվար ության և մտ երիմ ների

164

աջ ակց ության սուբյեկտ իվ գնահ ատ ականներ, որ ոնք ազդ եց ություն են
ունեն ում մտադր ության ձևավորմ ան և, հետև աբ ար, վարք ի իր ականաց
ման հա
մ ար: Են
թ ադր
վում է, որ ե
թ ե ան
ձը մտադ
ր ություն ու
նի, ա
պա
վարք ը կդրսևորվ ի [5]:
Համոզմունքներ

Դիրքորոշումներ

Մտադրություն

Վարք

Աշխատանքային վարքի ընտրության ռազմավարություններն ուսում
նասիրելու համար տվ յալ աշխատանքում դիտարկվել են աշխատան
քային վարքի հիմքում ընկած համոզմունքները, դիրքորոշումները և
մտադրությունները:
Համոզմունքների ուսում նասիրման համար առ անձնացրել ենք երկու
մակարդ ակ՝ կյանքի տարբեր կողմերին վերաբերող բազային համոզմունք
ներ և բուն աշխատանքին վերաբերող համոզմունքներ: Բազային համոզ
մունքներն ուսում նասիրելու համար հիմնվել ենք սոցիալական աքսիոմ
ների հայեցակարգ ի վրա [6]:
Մ եր հետազոտական մոդ ելում ռեգրեսիոն կախված ությունները
դիտարկել ենք սոցիալական աքսիոմ ներից և աշխատանքային համոզ
մունքներից դեպի աշխատանքային վարքը պայմանավորող դիրքորոշում
ներ և մտադրություններ:

Հետազոտության մեթոդիկաների նկարագրությունը
Աշխատանքային վարքի ռազմավարությունների հարցարանը բաղկա
ցած է երկու մասից.
1. Ուսում նասիրվող յուրաքանչ յուր ռազմավարության համար մշակվել
է իրավ իճակ, մասնակիցը պետք է ընտրեր այո/ոչ պատասխաններից մեկը
և հիմնավորեր այն:
I.

II.

III.

Դ ուք աշխատում եք մի կազմակերպությունում, որտեղ ստանում եք
բարձր աշխատավարձ, սակայն որտեղ չեն կիսում Ձեր պատկերա
ցում ներն ու գաղափարները: Այս պարագ այում կնախընտրե՞ք փոխել
Ձեր աշխատանք ը: Այո (ինչո՞ւ) Ոչ (ինչո՞ւ)
Դ ուք աշխատում եք, սակայն զգում եք, որ Ձեր ունակություններն ավե
լին են, քան կիրառ ում եք ներկա աշխատանք ում: Այս պարագ այում
կնախընտրե՞ք ավել ի բարձր պաշտոնի ձգտել: Այո (ինչո՞ւ) Ոչ (ինչո՞ւ)
Եր
կար ժա
մա
նակ աշ
խա
տանք եք փնտրում, սա
կայն չեք գտնում:
Մտադրվել եք այլ երկիր արտագ աղթ ել՝ աշխատանք գտնելու
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IV.

V.

ակնկալ իք ով: Այս պարագ այում կնախընտրե՞ք արտագ աղ թ ել: Այո
(ինչո՞ւ) Ոչ (ինչո՞ւ)
Դ ուք աշխատում եք օրնիբ ուն, սակայն Ձեր աշխատանք ի արդյունք ը
չեք տեսնում, չեք նկատում փոփոխություններ Ձեր բարեկեցության
մեջ: Մտած ում եք զուգ ահեռ աշխատել ևս մեկ այլ տեղ: Այս պարագ ա
յում կնախընտրե՞ք աշխատել ևս մ
 եկ այլ տեղ: Այո (ինչո՞ւ) Ոչ (ինչո՞ւ)
Դ ուք տարբեր ոլորտներում եք աշխատել, փորձել եք Ձեզ ամեն տեղ,
բայց չեք գտնում Ձեզ հարմար աշխատանք: Վ երջերս սկսել եք մտա
ծել սեփական բիզնես սկսելու մասին: Այս պարագ այում կնախընտ
րե՞ք սկսել սեփական բիզնեսը: Այո (ինչո՞ւ) Ոչ (ինչո՞ւ)

2. Համաձայն վարքի պլանավորման տեսության մեթ ոդ աբանության
աշխատանքային վարքի մտադրությունները կազմել ենք ուղ իղ պնդում
ների ձևով.
I.

II.
III.
IV.
V.

Ես մտադ իր եմ աշխատել զուգ ահեռ մի քանի տեղ (1-համաձայն չեմ,
7-համաձայն եմ)
Ես մտադ իր եմ փոխել աշխատանք իս ոլորտը (1-համաձայն չեմ,
7-համաձայն եմ)
Ես մտադ իր եմ գնալ արտերկիր աշխատելու (1-համաձայն չեմ,
7-համաձայն եմ)
Ես մտա
դ իր եմ ա
վե
լ ի բարձր պաշ
տո
նի ձգտել (1-համաձայն չեմ,
7-համաձայն եմ)
Ես մտադ իր եմ սեփական գործ սկսել (1-համաձայն չեմ, 7-համաձայն
եմ)։

Սոցիալական աքսիոմների հարցարանը բաղկացած է երկու առ անձին
մասերից: Առ աջին մասը սոցիալական աքսիոմ ների օրիգ ինալ հարցա
րանի կրճատ տարբերակն է՝ 39 հարցից բաղկացած, որը վեր է հանում
հետևյալ հինգ գործ ոնները. սոցիալական ցինիզմ, սոցիալական կյանքի
բարդություն, ջանքերի դիմաց հատուցում, կրոնականություն, ճակատագրի
վերահսկում [Leung et al. 2002, մեջբերված է ըստ 1, էջ 53]: Հ
 արցարանի
երկրորդ մասը բաղկացած է 37 հարց-պնդումներից: Վ եր է հանում հետև
յալ հինգ գործ ոնները՝ մարդու ուժ, բախտ, հոռետեսություն, մարդ-հասա
րակություն լարում, սոցիալական ներդաշնակություն և հումանիզմ [նույն
տեղում, էջ 70-72]: Երկու հարցարանների դեպքում էլ հարցվող ը 5 բալա
նոց սանդղակով (5-լիովին համաձայն եմ, 1-ընդհանրապես համաձայն
չեմ ) պետք է գնահատի իր համաձայնության աստիճանը յուրաքանչյուր
պնդման համար:
Աշխատանքային համոզմունքների հարցարանը բաղկացած է 30
հարց-պնդումից, յուրաքանչ յուր պնդման համար մասնակիցը պետք է
գնահատի իր համաձայնության աստիճանը (7-լիովին համաձայն եմ,
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1-ընդհանրապես համաձայն չեմ): Հարցարանի մշակման նախնական
փուլում անավարտ նախադ ասությունների օգնությամբ վեր հանվեցին
աշխատանքի նկատմամբ համոզմունքներ, որոնք հետագ այում խմբավոր
վեցին չորս ոլորտներում՝ ընտանիք, կրթություն, հասարակական կյանք,
անձնական կյանք: Ինչպես ցույց տվեցին ուսում նասիրության արդյունք
ները, հարցարանի սանդղակների Կրոնբախի ալֆա գործ ակիցը բարձր է
ստացվել՝ աշխատանք-ընտանիք (α=.794), աշխատանք-հասարակական
կյանք (α =.787), աշխատանք-կրթություն (α =.783), աշխատանք-անձնա
կան կյանք (α=.782), ինչը նշանակում է, որ սանդղակների փոխկապվա
ծությունը բարձր է, սանդղակները հուսալ ի են:
Աշխատանքային վարքի ռազմավարությունների դիրքորոշումների հար
ցարանը կազմվել է վարքի պլանավորման տեսության մեթոդաբանությամբ:
Նախ՝ դիրքորոշում ները պարզելու համար կազմել ենք իրավ իճակներ,
ապա իրավ իճակի հանդեպ դիրքորոշումները գնահատվել են ըստ նշանա
կալ իության, իրականացման դժվարության և մտերիմ ների աջակցության
բաղադրիչների: Ըստ այդմ, գնահատվում է տվ յալ իրավ իճակի համար յու
րաքանչ յուր դիրքորոշման հանդեպ համաձայնության աստիճանը:
I. Դ ուք աշխատում եք, ոչ մի ջանք չեք խնայում, որպեսզ ի շատ վաս
տակեք, սակայն ստացած գումարը բավարարում է միայն առ օրյա կարիք
ները հոգ ալուն: Դ ուք սկսում եք մտած ել միաժ ամանակ մի քանի տեղում
աշխատելու մասին:
1. Ինձ համար դժվար կլինի աշխատել միաժ ամանակ մի քանի
տեղում (1-համաձայն չեմ, 7-համաձայն եմ)
2. Ինձ համար կարև որ կլինի մի քանի տեղում աշխատել ը (1-համա
ձայն չեմ, 7-համաձայն եմ)
3. Իմ հարազատները հավանություն կտան մի քանի տեղում
աշխատելու իմ մտքին (1-համաձայն չեմ, 7-համաձայն եմ)։
II. Դ ուք շատ եք աշխատում, բավականաչափ գումար եք վաստակում,
զգում եք Ձեզ բավականաչափ ապահովված, սակայն ինչ-որ մի բան Ձեզ
չի գոհացնում գործ ում: Դ ուք սկսում եք մտած ել աշխատանքը փոխելու և,
ընդհանրապես, այլ ոլորտում աշխատելու մասին:
1. Ինձ համար դժվար կլինի փոխել աշխատանքի ոլորտը (1-համա
ձայն չեմ, 7-համաձայն եմ)
2. Ինձ համար կարև որ կլինի փոխել աշխատանքի ոլորտը
(1-համաձայն չեմ, 7-համաձայն եմ)
3. Իմ հարազատները կաջակցեն ինձ այլ ոլորտում աշխատելու
որոշման մեջ (1-համաձայն չեմ, 7-համաձայն եմ)
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III. Դ ուք աշխատում եք, ունեք կայուն եկամուտ: Ձեր մտերիմ ընկեր
ներից մեկն ապրում և աշխատում է արտերկրում: Նա առ աջարկում է Ձեզ
աշխատանք՝ վստահեցնելով Ձեզ, որ ավել ի շատ գումար կվաստակեք:
1. Ինձ համար դժվար կլինի գնալ արտերկիր աշխատելու (1-համա
ձայն չեմ, 7-համաձայն եմ)
2. Ինձ համար կարև որ կլինի արտերկրում աշխատել ը (1-համա
ձայն չեմ, 7-համաձայն եմ)
3. Իմ բարեկամները կցանկանան, որ գնամ արտերկրում աշխա
տելու (1-համաձայն չեմ, 7-համաձայն եմ)
IV. Դ ուք աշխատում եք Ձեր մասնագ իտությամբ, վաստակում եք
բավարար չափով գումար: Որպես լավ մասնագ ետ հրավ իրում են աշխա
տել այլ ոլորտում, որտեղ առ աջարկում են ավել ի բարձր պաշտոն, քան
զբաղեցնում եք:
1. Ինձ համար դժվար կլինի փոխել աշխատանքը (1-համաձայն
չեմ, 7-համաձայն եմ)
2. Ինձ համար կարև որ կլինի աշխատանքս փոխել ը (1-համաձայն
չեմ, 7-համաձայն եմ)
3. Իմ մտերիմ ները կաջակցեն ինձ աշխատանքը փոխելու հար
ցում (1-համաձայն չեմ, 7-համաձայն եմ)
V. Դ ուք ունեք կայուն աշխատանք՝ կայուն աշխատավարձով: Աշխա
տում եք քրտնաջան, սակայն վերջին ժամանակներում զգում եք, որ այդ
աշխատանքում չկան հեռ անկարներ: Դ ուք սկսում եք մտած ել սեփական
գործ (բիզնես) սկսելու մասին:
1. Ինձ համար դժվար կլինի սկսել սեփական գործ (1-համաձայն
չեմ, 7-համաձայն եմ)
2. Ինձ համար կարև որ կլինի զբաղվել սեփական գործ ով (1-համա
ձայն չեմ, 7-համաձայն եմ)
3. Իմ մտերիմները հավանություն կտան սեփական գործ սկսելու
մտքին (1-համաձայն չեմ, 7-համաձայն եմ)

Ընտրանք
Հետազոտությանը մասնակցել է 110 հարցվող, որոնք տարբեր զբաղ
ված ության ոլորտներում են աշխատում: Հարցվողներից 51-ը արական
սեռ ի, 59-ը իգ ական սեռ ի ներկայացուցիչ են: Հարցվողների 86.4%-ն
ունի բարձրագ ույն, 9.1%-ը՝ միջին մասնագ իտական, 5%-ը՝ միջնակարգ
կրթություն: Հարցվողների 70.8%-ը չամուսնացած է, 23.9%-ը՝ ամուսնա
ցած, 3.5%-ը՝ ամուսնալուծված:
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Արդյունքների վերլուծություն և մեկնաբանություն
Արդյունքների վերլուծ ությունը կատարվել է հետևյալ ուղղությամբ.
նախ՝ պարզվել են կանանց և տղամարդկանց աշխատանքային վարքի
ռազմավարությունների ընտրության և մտադրությունների առ անձնահատ
կությունները, ապա իրականացվել է ռեգրեսիոն վերլուծ ություն, որտեղ
որպես անկախ փոփոխականներ դիտարկվել են սոցիալական աքսիոմ
ները, աշխատանքային համոզմունքները և դ իրքորոշում ները, իսկ որպես
կախյալ փոփոխական՝ աշխատանքային վարքի մտադրությունները:
Աշխատանքային վարքի յուրաքանչ յուր ռազմավարության մտադրության
համար կազմվել է առ անձին ռեգրեսիոն մոդ ել (տե՛ս հավելված ում):
Անդրադ առնանք այն տվ յալներին, որոնք արտացոլում են աշխատան
քային վարքՍեփական
ի ռազբիզնեսով
մավարզբաղվել
ությունների և դրանց հիմքում ըն
կած մտադ
65,5
րությունների նախընտրությունների պատկերը (Տե՛ս նկար 1, 2):
67,3

Զուգահեռ ևս մեկ այլ տեղ աշխատանք

50

Արտագաղթ՝ աշխատանք գտնելու նպատակով
Սեփական բիզնեսով զբաղվել

65,5

Մասնագիտական աճ/պաշտոնի բարձրացում/
Զուգահեռ ևս մեկ այլ տեղ աշխատանք

88,2

67,3
55,5
50

Աշխատանքի փոփոխություն
Արտագաղթ՝ աշխատանք գտնելու նպատակով

88,2

Մասնագիտական աճ/պաշտոնի բարձրացում/

55,5

Աշխատանքի փոփոխություն

նկար 1. Աշխատանքային վարքի ռազմավարությունների ընտրության տոկոսային
(%) վարքի ռազմավարությունների ընտրության տոկոսային բաշխվա
Նկբաշխվածություն
ար 1. Աշխատանքային
ծություն (%)

նկար 1. Աշխատանքային վարքի ռազմավարությունների ընտրության տոկոսային
բաշխվածություն (%)
5,06

Սեփական բիզնեսով զբաղվել

3,77

Զուգահեռ ևս մեկ այլ տեղ աշխատանք

3,69

Արտագաղթ՝ աշխատանք
գտնելու
նպատակով
Սեփական
բիզնեսով
զբաղվել
աճ
Զուգահեռ ևս մեկ այլԿարիերային
տեղ աշխատանք

5,81

3,77
3,61
3,69

Աշխատանքի
փոփոխություն
Արտագաղթ՝ աշխատանք
գտնելու
նպատակով
Կարիերային աճ 0

5,06

1

2

3

4

5

6 5,81 7

Աշխատանքի
փոփոխություն
3,61
Նկար 2. Աշխատանքային
վարքի
ռազմավարությունների հիմքում ընկած
մտադրությունների

նկար
2. Աշխատանքային վարքի ռազմավարությունների հիմքում ընկած
արտահայտվածություն
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Երկու հարցման արդյունքների համաձայն՝ կարիերային աճ ունենալու

նկար 2. Աշխատանքային վարքի ռազմավարությունների հիմքում ընկած
աշխատանքային վարքի ռազմավարությունն ամենաարտահայտվածն է:
մտադրությունների արտահայտվածություն
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Մտադրությունների գնահատման մեջ արտահայտված է նաև սեփական
բիզներոս
զբաղվելը:
60
50
60
40
50
30
40
20
30
10
20
0
10

Արական
Իգական
Տղամարդ
Արական
Կին
Իգական

0

Նկար 3. Կանանց և տղամարդկանց աշխատանքային վարքի ռազմավարությունների ընտ

նկար
3. Կանանցբաշխվածություն
և տղամարդկանց
րու
թ յան տոկոսային
(%)աշխատանքային վարքի ռազմավարությունների

ընտրության տոկոսային բաշխվածություն (%)
նկար 3. Կանանց և տղամարդկանց աշխատանքային վարքի ռազմավարությունների
ընտրության տոկոսային բաշխվածություն (%)
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Աշխատանքի Կարիերային
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Նկար 4. Կանանց և տղամարդկանց աշխատանքային վարքի ռազմավարությունների
նպատակով
նկար
4. ընկած
Կանանց
և տղամարդկանց
աշխատանքային վարքի ռազմավարությունների
հիմքում
մտադրությունների
արտահայտվածություն

հիմքում ընկած մտադրությունների արտահայտվածություն
նկար 4. Կանանց և տղամարդկանց աշխատանքային վարքի ռազմավարությունների
հիմքում ընկած մտադրությունների արտահայտվածություն
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Կանանց և տղամարդկանց միջև տարբերությունների վերլուծ ությունը
ևս ցույց է տալիս, որ կարիերայի աճ, նոր պաշտոն ձեռք բերելու աշխա
տանքային վարքի ռազմավարությունը գերակշռ ում է կանանց մոտ:
Տղամարդկանց մոտ ավելի արտահայտված են սեփական գործ ով (բիզնե
սով) զբաղվելու և արտագաղթելու մտադրությունները:
Հիմնվելով տվ յալների վրա՝ ենթ ադրում ենք, որ ներկա ժամանակնե
րում կանայք ավել ի են կարև որում մասնագ իտական աճն ինքնիրակա
նացվելու համար: Ընդ որում, ինչպես ցույց էին տալիս կանանց պատաս
խանները, կանայք աշխատանքի փոփոխության և զուգ ահեռ ևս մեկ այլ
տեղում աշխատելու ռազմավարություններն ընտրում էին ոչ միայն նյութ ա
կան բարեկեցությունն ապահովելու, այլ նաև ինքնիրացման այլ ուղ իներ
գտնելու համար:
Արտագ աղթ ելու ռազմավարության ընտրությունը տղամարդ իկ հիմ
նավորում են նրանով, որ չեն կարող պարզապես առ անց աշխատանքի
մնալ: Այստեղ կարև որվում է ընտանիքի գործ ոնը, եթ ե ընտանիքի բարե
կեցությունն ապահովելու համար է տղամարդն այդ ընտրությունը կատա
րում, գնալու հավանականությունն ավել ի է բարձրանում: Տղամարդ իկ
իրենց ընտրությունը կատարում են՝ ելնելով այն պատկերացումներից, որ
արտերկրում ավել ի հեշտ աշխատանք կգտնեն, որ նույն աշխատանքի
դիմաց ավելի կարող են վարձրատրվել, քան մեզ մոտ: Այն կանայք, ովքեր
չեն համաձայնել արտագ աղթ ել, նշում են, որ չեն թողնի ընտանիքը և չեն
գնա արտերկիր աշխատելու, վախենում են, որ չեն գտնի աշխատանք:
Կան կարծ իքներ, որ հայրենիքում ավել ի հեշտ է կայանալ ը, քան դրսում:
Ստացվում է, որ երիտասարդ տղամարդ իկ աշխատանքային հեռ անկար
ներ տես
նում են ար
տերկ
րում, ին
չը մտա
հո
գ իչ է մեզ հա
մար, քա
նի որ
որոշ ժամանակ հետո երկրի աշխատուժ ի թվաքանակը կփոքրանա: Բացի
այդ, տղամարդկանց մեջ անվստահություն կա պետական աշխատանքի
նկատմամբ, հետև աբար երիտասարդների շրջանում ձգտում կա ավել ի
շատ սեփական բիզնեսով զբաղվել: Չնայած այն համոզմունքին, որ մեր
երկրում սեփական բիզնեսով զբաղվելու և դրանով առ աջ գնալու համար
համապատասխան պայմաններ չկան, այնուամենայնիվ, նույնիսկ նման
պարագ այում նախապատվությունը տրվում է դրան:
Այժմ անդրադ առնանք ռեգրեսիոն վերլուծ ությունից ստացված արդ
յունքներին: Ստացված տվ յալների համաձայն, զուգ ահեռ մի քանի տեղում
աշխատելու վարքի ռազմավարության մտադրության համար նշանակալ ի
է տվ յալ վարքի իրականացման դժվարության դիրքորոշումը: Դժվա
րությունն էական նշանակություն է ստանում այս ռազմավարության
ընտրության ժամանակ, ի տարբերություն մտերիմների աջակցության և
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կարև որության դիրքորոշումների (β=.613, p≤0,001): Այս ռազմավարության
ընտրությունը պայմանավորված է սոցիալ-տնտեսական ոչ բավարար
պայմաններով, մեկ աշխատանքից ստացված եկամուտը չի բավարարում
լիարժ եք ապրելու, գոյատև ելու համար, և մի քանի տեղում աշխատելու
վարքը կարև որության իմաստ է ստանում պահանջմունքները բավարա
րելու համար:
Աշխատանքի փոփոխության վարքի ռազմավարության ընտրության
մեջ նշանակություն են ստանում բախտի1 (β=.315, p≤0,001), կրթության
դերի (β=-.282, p≤0,01) համոզմունքները և մտերիմների աջակցության
դիրքորոշումը (β=.259, p≤0,01): Եթ ե մեկնաբանեք այս արդյունքները,
ստացվում է, որ աշխատանք փնտրել իս մարդ ը հույսը դնում է գերբնական
ուժ երի վրա և չի կարև որում կրթության դերը: Մ իևնույն ժամանակ, նշա
նակալ ի է մտերիմ ների աջակցության դիրքորոշումը:
Արտագ աղ թ ելու վարքի ռազմավարության մտադրության համար
նշանակալ ի են արտագ աղթ ելու կարև որության (β=.445, p≤0,001) և դժվա
րությունների բացակայության դրքորոշում ները (β=-.227, p≤0,01), սակայն,
միևնույն ժամանակ, զուգ ահեռ մեկ այլ տեղում աշխատելու դժվարության
դիրքորոշումը (β=.212, p≤0,01): Ստացված արդյունքների հիման վրա
կարել ի է ենթ ադրել, որ չնայած աշխատանք փնտրելու և մի քանի տեղում
աշխատելու դժվարություններին, արտագ աղ թ ելու ռազմավարությունն,
այնուամենայնիվ, նախընտրել ի է, քանի որ պայմանավորված է արտա
գաղ թ ելու դիրքորոշում ներով:
Կարիերային աճ վարքի ռազմավարության ընտրության համար նշա
նակություն են ստանում սեփական ուժ երի հանդ եպ հավատի2 (β=.262,
p≤0,01) և, միևնույն ժամանակ, կյանքի նկատմամբ հոռ ետեսական3
(β=.204, p≤0,01) համոզմունքները: Այսպիսի համոզմունքների համադ
րությունը հետաքրքիր և մտահոգ իչ ենթ ադրությունների է հանգ եցնում:
Փաստորեն, կարիերային աճի մտադրության մեջ կարև որ է երկու համոզ
մունք՝ մարդ ը հավատում է իր ուժ երին, իսկ մյուսը չի վստահում սոցիալա
կան կյանքի իրողություններին: Ստացված արդյունքները մեկնաբանելով՝
կարել ի է ասել, որ մարդ ը ձգտում է կարիերային աճի՝ այսպիսով մեծ ացնե
լով ապահովությունը, քանի որ բարձր պաշտոն ունենալ ը տալ իս է մարդ ուն
1

Բախտ – համոզմունքներ, որոնք շեշտադրում են մարդու հաջողու
թ յուններում
պատահ ական ությունների և հանգամանքների դերը [1, էջ 71]:
2
Մարդու ուժ – համոզմունքներ, որոնք շեշտադրում են հավատը մարդու հնարա
վորությունների նկատմամբ, այն հանգամանքը, որ մարդը ցանկության դեպքում կարող է
փոխվել և դրական ներդրում ունենալ իր և մյուսների կյանքում [նույն տեղում, էջ 71]:
3
Հոռետեսություն – համոզմունքներ, որոնք հերքում են դրական փոփոխությունների
հավանականությունը, և տարբեր իրողություններ գնահատվում են բացասական և
թերահավատ դիրքերից [նույն տեղում, էջ 72]:
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ռեսուրսներ՝ նյութ ական, սոցիալական ցանց, լծակներ: Մյուս հետաքրքիր
փոխկապակցված ությունը ստացվել է դիրքորոշում ների մակարդ ակում:
Բնականաբար, կարիերային աճի վարքային ռազմավարությունը պայմա
նավորված է դրա կարև որության դիրքորոշմամբ (β=.181, p≤0,01), սակայն,
մյուս կողմից, տվ յալ վարքային ռազմավարության համար նշանակալ ի են
նաև սեփական գործ ով զբաղվելու կարև որության (β=.213, p≤0,01), մտե
րիմների աջակցության (β=.247, p≤0,01) և դժվարության (β=.251, p≤0,01)
դիրքորոշումները: Եթ ե կարիերային աճի մտադրության համար նշանա
կալ ի դեր է խաղում սեփական գործ ունենալու դիրքորոշումը, ինչը նշա
նակում է նախաձեռնողականության, գործ ունեության համեմատաբար
բարձր վերահսկողության հնարավորություն, ապա, կարել ի է ենթ ադրել,
որ կարիերային աճը, պաշտոն ձեռք բերել ը պայմանավորված են գործ ելու
ազատության, լծակներին տիրապետելու և դրանք օգտագ ործ ելու հնարա
վորության դիրքորոշմամբ: Այսպիսի դիրքորոշում ների նշանակությունը
կարիերային աճի վարքային ռազմավարության համար, հատկապես
հոռ ետեսական համոզմունքների ֆոնին, կարող են բերել աշխատանքա
յին դիրքի չարաշահման դիրքորոշումների, ինչը հաճախ նկատել ի է մեր
հասարակության մեջ:
Սեփական գործ սկսելու մտադրության համար նշանակություն է ստա
նում սեռ ը (β=-.225, p≤0,001). տղամարդ իկ ավել ի հակված են սեփական
գործ սկսել: Սեփական գործ սկսելու մտադրության համար նշանակալ ի են
տարբեր բնույթ ի դիրքորոշումներ, ինչպես բուն սեփական գործ ով զբաղ
վելու դիրքորոշումները՝ դժվարության (β=-.408, p≤0,001), կարև որության
(β=.213, p≤0,01), մտերիմների աջակցության (β=.310, p≤0,001), այնպես էլ
մյուս աշխատանքային վարքի ռազմավարություններին բնորոշ դիրքորո
շում ները՝ աշխատանքի փոփոխության դժվարության (β=-.232, p≤0,01),
զուգ ահեռ մեկ այլ տեղում աշխատելու դժվարության (β=-.284, p≤0,01),
արտագ աղթ ելու կարև որության (β=.248, p≤0,001), կարիերային աճի (β=.217, p≤0,01): Ստացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ սեփական գոր
ծով զբաղվելու մտադրությունն իր հիմքում ունի մի շարք փոխկապակցված
դիրքորոշումներ, ինչը նշանակում է, որ հարմար պայմանների դեպքում
սեփական գործ ով զբաղվելու աշխատանքային վարքն առ ավել հավանա
կան է, որ կդրսևորվ ի երիտասարդների դեպքում:

Ամփոփում
Այսպիսով, հետազոտության արդյունքում պարզվել են աշխատանքա
յին վարքի ռազմավարությունների ընտրության առ անձնահատկություն
ները և գ ենդ երային տարբերությունները երիտասարդների շրջանում:
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Հիմ նականում երիտասարդները կառ ուցում են իրենց աշխատանքային
գործ ունեությունը կարիերային աճի և սեփական գործ (բիզնես) ունենա
լու մտադրություններից դրդված: Նման ուսում նասիությունը թույլ է տալ իս
պատկերացում կազմել աշխատանքային վարքի ինքնակարգ ավորման
մեխանիզմ ների, աշխատանքային վարքի ռազմավարությունների ընտ
րությունը պայմանավորող համոզմունքների և դ իրքորոշում ների մասին:
Հետաքրքիր կլինի հետագ այում կատարել համեմատական վերլուծ ություն
ներ և ուսումնասիրել, թե որքանով է այս պատկերը հատուկ հայկական
հասարակությանը: Արդյունքները թույլ կտան ընդլայնել նաև աշխատան
քային գործ ունեության գենդ երային դիրքորոշում ների, սպասել իքների և
դ երերի վերլուծ ությունները:
Բացի բուն ժողովրդ ագրական, տնտեսական, սոցիալական վերլու
ծություններից, սոցիալ-հոգ եբանական ուսում նասիրությունները, որտեղ
դիտարկվում են աշխատանքային վարքի ինքնակարգ ավորման ներանձ
նային և ներխմբային մեխանիզմները, կարող են համալրել բնակչության
աշխատունակության գնահատման գիտական վերլուծ ությունները և
նպաստել պետական քաղաքականության ավել ի արդյունավետ ծրագ
րերի իրագ ործմանը:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Ռեգրեսիոն վերլուծությունից ստացված նշանակալի արդյունքներ

Սեռ

Սեփական
բիզնեսով զբաղվել

Կարիերային աճ

Արտագաղթ

Աշխատանքի
փոփոխություն

Զուգահեռ ևս
մեկ այլ տեղում
աշխատել

Աշխատանքային վարքի ռազմավարությունների
հիմքում ընկած մտադրություններ

-.225***

Տարիք
Ընտանեկան կարգավիճակ
Կրթություն
Սոցիալական աքսիոմներ
Սոցիալական ցինիզմ
Ջանքերի դիմաց հատուցում
Սոցիալական կյանքի բարդություն
Ճակատագրի վերահսկում
Կրոնականություն
Մարդու ուժը

.262**

Բախտ

.315***

Հոռետեսություն

.204*

Մարդ-հասարակություն լարում
Սոցիալական ներդաշնակություն և
հումանիզմ
Աշխատանքային համոզմունքներ
Աշխատանք-ընտանիք
Աշխատանք-հասարակական
կյանք
Աշխատանք-կրթություն

-.282**

Աշխատանք-անձնական կյանք
Աշխատանքային վարքի հիմքում ընկած դիրքորոշումներ
Զուգահեռ մեկ այլ տեղում աշխատել
Դժվարություն

.613***
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.212**

-.284***

Նշանակալիություն
Մտերիմների աջակցություն
Աշխատանքի փոփոխություն
Դժվարություն

.-232***

Նշանակալիություն
Մտերիմների աջակցություն
Արտագաղթել
Դժվարություն

.-227**

Նշանակալիություն

.445***

.248***

Մտերիմների աջակցություն
Կարիերային աճ
Դժվարություն
Նշանակալիություն

.181**

Մտերիմների աջակցություն

.259**

.-217**

Սեփական բիզնեսով զբաղվել
Դժվարություն

.251**

-.408***

Նշանակալիություն

.213**

.213**

Մտերիմների աջակցություն

.247**

.310***

R2
F change

.379

.204

.402

.299

.595

58.46***

7.904**

6.960***

4.059*

8.875*

P*≤0.05; P**≤0.01; P***≤0.001

176

