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                                                         Ն Ա Խ Ա Բ Ա Ն 

. Գլոբալացման երևույթներով և թվային տեխնոլոգիաներով պայամանավորված 

հասարակական կյանքի կտրուկ փոփոխությունները անհատի զարգացման համար նոր 

մոտեցումներ են պահանջում:Սակայն մարդկանց կողմից օբյեկտրիվ,բնական օրենքների 

վրա հիմնված սկզբունքների կիրառումը`բոլոր ժամանակներում, բոլոր կարգի 

հասարակություններում և մարդկանց գործունեության ցանկացած բնագավառում հզոր 

միջոցներ են հանդիսանում:Հայտնի է,որ մարդու էությունը արտահայտվում է չորս 

բնութագրիչներով`ֆիզիկական,մտավոր,հոգևոր,սոցիալ-էմոցիոնալ:Այդ բաղադրիչներից 

յուրաքանչյուրին տարբեր մոտեցումներ ցուցաբերելիս տարբեր արդյունքներ են 

ստացվում:Այսպես,երբ մարմինը առողջ ապրելակերպի սկզբունքներին չի 

հետևում,անընդհատ բժշկական միջամտության կարիք է զգում:Իսկ սկզբունքային 

մոտեցման դեպքում`հիվանդությունները կանխարգելվում են:Կամ, երբ մարդու միտքը 

հիմնվում է <<զբաղմունք ունենալու >>վրա, ապա նա իր ժամանակը կարող է վատնել 

ամբողջ օրը հեռուստացույցի դիմաց նստելով,իսկ բանական մարդը սկզբունքորեն 

անընդհատ զբաղվում է ինքնազարգացմամբ:Մարդը  հաճախ փոխհարաբերություններ է 

հաստատում մարդկանց հետ իր սեփական հետաքրքրությունները բավարարելու 

համար,իսկ սկզբունքային  մարդը բավարարվածություն է ստանում ուրիշներին 

ծառայելիս:Մարդու հոգին` որոշակի շահերից ելնելով կարող է ենթարկվել տարբեր 

աղանդների,սակայն միայն բնական օրենքներից բխող սկզբունքներին հետևելով է  

մարդը ներդաշնակություն  զգում բնության հետ: 

  Անհատի զարգացման հզոր միջոցներ են այն սկզբունքները,որոնք բխում են բնական  

օրենքներից և մարդը, որպես բնության բանական մասնիկ չի կարող առանց դրանց 

կիրառման արդյունավետ գործել տևական ժամանակ:Այդ իսկ պատճառով, եթե մարդիկ 

ցանկանում են փոխել ինչ որ բան իրենց կյանքում, ապա պետք է սկսեն հենց  իրենցից:              
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                          Գ Լ ՈՒ Խ 1 

          ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴԵՊԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅՈՒՆ և 

   ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  ՏԱՆՈՂ   ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 1.1 ԱՆՀԱՏԻ  ԷԹԻԿԱՆ  

          Դարեր  շարունակ մարդկանց հաջողության հասնելու հիմքը հանդիսացել է 

նրանց<<բնավորության էթիկան>>,որի պահանջներն են մարդկային  հատկանիշները` 

աշխատասիրությունը,արդարությունը,հավատարմությունը,համբերությունը, 

պարզությունը, համեստությունը,հանդարտությունը,համարձակությունը, և իհարկե, 

ինքնազարգացման նպատակով անընդհատ նոր հմտություններ ձեռք բերելու 
ձգտումը:<<Բնավորության էթիկան>>սովորեցնում է,որ իսկական հաջողության և 

երջանկության հասնելու համար պետք է հենվել  այդ սկզբունքների վրա:Ժամանակի 

ընթացքում մարդիկ հաջողության հասնելու նոր մոտեցումներ 

մշակեցին:<<Բնավորության էթիկայի>>հետ միասին սկսեց կիրառվել<<անհատի 

էթիկան>>,ըստ որի հաջողությունը դիտարկվում է որպես անհատի սոցիալական 

կերպարի ֆունկցիա:Ըստ այս մոտեցման <<անհատի էթիկան>>այնպիսի վարքագծի 

հմտորեն դրսևորումն է, որը ապահովում է արդյունավետ մարդկային 

հարաբերություններ:<<Անհատի էթիկան>>ունի  երկու  ուղղություն` շփման 

հմտություններ և դրական/պոզիտիվ/ մտածելակերպ; 

<<Անհատի էթիկայի>>փիլիսոփայությունը բնութագրում են այնպիսի ասացվածքներ 

ինչպիսիք են`<<Ձեր հարաբերությունները որոշում են ձեր  դիրքը>>,կամ<<Մարդը 

կարող է հասնել այն ամենին ինչին հավատում է>>:Իհարկե ,այս մոտեցումները,շփման 

հմտությունները,դրական ուղղվածությամբ մտածելակերպը,իրոք նպաստում են 

հաջողության հասնելուն,բայց դրանք երկրորդական են,իսկ առաջնայինը հանդիսանում 

է<< բնավորության էթիկան>>`այսինքն այն հիմքը,որի վրա կառուցվում են այդ 

հարաբերությունները:Սա նման է այն իրավիճակին,որ երբ երկար ժամանակ մարդը 

հավաքում է այն բերքը,ոըը ինքը չի ցանել,ապա նա  կարող է մոռանալ ցանելու 
անհրաժեշտության մասին:Մարդկանց հետ փոխհարաբերություններում պետք է հենվել 
այն սկզբունքների վրա,որոնք առաջնային են և հիմք են հանդիսանում երկրորդայինի 

համար:Մարդիկ ,ինչպես բնական այլ համակարգերը, ենթարկվում են բնական  
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օրենքներին:Իհարկե, կարճատև շփումների դեպքում կարող է գործել <<անհատի 

էթիկան>>,սակայն երկարատև գործընթացում,մարդկանց մտադրությունները 

հասկանալի են դառնում և հարաբերությունները խզվում են:Այն մարդիկ,որոնք ունեն 

<<անհատի էթիկայի>> բարձր հմտություններ, նրանց` արդյանավետության հասնելու 
միակ խոչընդոտը կարող է  հանդիսանալ  բնավորության անկատարությունը:Վաղ թե 

ուշ այն տեսանելի է դառնում,անպայման բացահայտվում է երկարատև 

հարաբերությունների ընթացքում `թե ընտանիքում,թե շրջապատում,և հատկապես 

բիզնեսում:Մարդու մեջ ամենաարտահայտիչը նրա բնավորությունն է,ինչպես ասել է 

Էմերսոնը <<Այն այնքան բարձր է  գոռում իմ ականջին,որ ես   չեմ լսում, թե ինչ եք 

ասում>>: Պատահում է նաև,որ մարդը ունենում է ուժեղ բնավորություն,սակայն չի 

տիրապետում շփման հմտություններին և դա, իհարկե ազդում է 

փոխհարաբերությունների որակի վրա:Սակայն, այդ գործոնը բոլոր դեպքերում 

երկրորդական է:Վերջին հաշվով այն ինչ մարդը իրենից ներկայացնում է  ավելի 

ներկայացուցչական է, քան այն ,ինչ նա ասում կամ անում է:Այդ գիտեն բոլորը:Կան 

մարդիկ,որոնց  ամբողջապես վստահում են,որովհետև գիտեն նրանց 

բնավորությունը:Ջորջ Ջորդանը ասել է.<<Յուրաքանչյուր  անհատ կախարդական ուժ 

է,անտեսանելի,չլսվող,անընկալելի:Նա ազդում է այլ մարդկանց վրա իր կյանքով:Մարդը 

անընդատ ճառագայթում է իր էությունը`այն ինչ ինքը կա,այլ ոչ թե այն` ինչ ցանկանում 

է երևալ:Այսպիսով մարդկանց գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորված 

է նրանց<<բնավորության էթիկայով>>,որը իրենից ներկայացնում է հիմնարար 

սկզբունքների մի համակարգ: Այդ համակարգն էլ հենց ձևավորում է մարդու 
պարադիգման:  

1.2  ՄԱՐԴՈՒ ՊԱՐԱԴԻԳՄԱՆ 

 Պարադիգմա հասկացությունը հունարենից թարգմանվում է 

պատկերացում,աշխարհընկալում,հայացքների համակարգ:  Պարադիգման կարելի է 

համեմատել տեղանքը  պատկերող քարտեզի հետ:Յուրաքանչյուր մարդ  ունի բազմաթիվ 

պարադիգմաներ,որոնք կարելի է բաժանել  երկու խմբի`իսկական և մտածածին:Այն ինչ 
կատարվում է մարդկանց հետ, կապված է այն բանից ,թե որ պարադիգման է 

գործում:Շատ հաճախ մարդիկ օգտագործում են մտածածին պարադիգմաները մինչև 

իսկ չգիտակցելով դրանց սխալ կամ ոչ լրիվ ճիշտ լինելը:Այն թե իչպես Է մարդը  

ընկալում իրողությունը, պայմանավորում է նրա վարքը, գործողությունները:Դա ոչ թե 

տրամաբանության,այլ հոգեբանության խնդիր է:Բազմաթիվ գործոնների ազդեցության  
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տակ մարդկանց պարադիգման կարող է փոխվել:Այն բոլորը ինչ ազդեցություն ունի 

մարդու կյանքում`ընտանիքը,ընկերները ,<<անհատի էթիկան>>, 

բարեկամները,աշխատանքը,կրթությունը, եկեղեցին և հատկապես կյանքի 

փորձը`կարող են փոխել մարդու պարադիգման:Պարադիգման հանդիսանում է 

նախատրամադրվածության և վարքագծի սկզբնաղբյուրը:Առանց դրա հնարավոր չէ 

կազմակերպված գործել:Այն ,որ մարդիկ ինչպես ընկալում են, այնպես էլ արձագանքում 

են իրավիճակին,հանդիսանում է անձի թույլ կողմերից մեկը:Այդ իսկ պատճառով 

մարդու վարքագիծը փոխելու բոլոր փորձերը ապարդյուն կլինեն մինչև չբացահայտվի 

այն պարադիգման,որից այն բխում է: Պարադիգման մեծ ազդեցություն է թողնում 

մարդկանց հետ փոխհարաբերություններում: Մարդկանց թվում է, թե  ինչպես իրենք են 

տեսնում շրջապատը,այն հենց այդպիսին է:Բայց դա այդպես չէ:Մարդիկ աշխարհը 

տեսնում են այնպիսին,ինչպիսին իրենք են, կամ ինչպիսին ցանկանում են:Բայց դա չի 

նշանակում, որ փաստացին չկա:Վերջին հաշվով,երբ փաստը ցուցադրվում է ,բոլորը 

ընդունում են այն:Մարդը որքան լավ է հասկանում իր հիմնական պարադիգման և 

որքան շատ կյանքի փորձ ունի,այնքան մեծ պատասխանատվությամբ է վերաբերում իր 

պարադիգմային`  ուսումնասիրում է այն, համեմատում է իրականության հետ,լսում է 

ուրիշների կարծիքը,ընկալում է ուրիշների հայացքները,որի արդյունքում մշակում է 

ավելի իրական պատկերացում և ձևավորում է օբյեկտիվ տեսակետ,որը արդեն նոր 

պարադիգմա է:Պարադիգմայի փոփոխությունը կամ շարժը կոչվում է 

զգացողություն:Որքան մարդը շատ է կապված իր պարադիգմային, այնքան առավել է 

զգում այդ փոփոխությունը:Պարադիգմայի շարժի էությունը  առաջին անգամ ճշգրիտ 

կերպով ներկայացրել է Թովմաս  Կուն իր <<Գիտական հեղափոխության 

կառուցվածքը>>գրքում:Նա  բացահայտել է, որ յուրաքանչյուր նշանակալից 

փոփոխություն գիտության մեջ սկսվում է սովորույթների, հին մտածելակերպի,հին 

պարադիգմայի փոփոխությունից:Ժամանակակից ԱՄՆ-ը  օրինակ`իրենից 

ներկայացնում է պարադիգմայի շարժի հետևանք,երբ ավանդույթային, պետության  

միապետական ձևին` պարադիգմայի փոփոխության  արդյունքում  փոխարինեց 

ժողովրդավարական պետությունը:Սկիզբ առավ սահմանադրական դեմոկրատիան,որը 

մեծ էներգիա հաղորդեց ժողովրդին,մարդիկ արտահայտեցին իրենց տաղանդը և 

ձևավորեցին դեռևս մարդկությանը անհայտ  կյանքի նոր որակ`ազատություն և 

անկախություն:Պարադիգմայի ոչ բոլոր շարժերն են    լինում դրական:  Երբ մարդիկ 

կտրվում են իրենց արմատներից,երբ բնավորության էթիկային փոխարինում է անհատի 

էթիկան,մարդիկ երջանկություն ու հաջողություն չեն գտնում:Բայց, անկախ նրանից թե 

պարադիգմայի շարժը դրական ուղղությամբ է` թե բացասական, միևնույնն է այն  
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տանում է աշխհարաճանաչողության մի մակարդակից մյուսին և այդ շարժը լուրջ 

փոփոխություններ է առաջացնում: Պարադիգմայի կտրուկ փոփոխություն է տեղի 

ունենում,երբ մարդիկ հայտնվում են  վտանգավոր  պայմաննրում:Այդ դեպքում են 

մարդիկ հասկանում կյանքի իմաստը և կարևորում այն:Մարդիկ հաճախ փոխում են 

իրենց պարադիգման կյանքում նոր դեր ստանձնելիս 

/ամուսին,կին,ծնող,պապիկ,ղեկավար պաշտոն և այլն/: Հաճախ կյանքում որոշակի 

փոփոխություններ իրականացնելու համար պետք է զբաղվել վարքագծով ու 
կողմնորոշումով: Իսկ եթե անհրաժեշտ է նշանակալից,որակական փոփոխություններ 

կատարել,ապա անհրաժեշտ է աշխատել  հիմնական պարադիգմայի վրա:Պատահում 

է,որ մարդիկ երկար ժամանակ են տրամադրում<< անհատի էթիկային>>, ցանկանալով 

փոխել իրենց վարքը,կեցվածքը,սակայն չեն կարողանում հասնել այն 

փոփոխություններին, ինչ տեղի է ունենում ինքն իրեն, երբ սկսում են իրերին այլ կերպ 

նայել: Բոլոր իսկական փոփոխությունները մարդու կյանքում սկիզբ են առնում 

պարադիգմայից,ինչպես արմատն է բույսի համար,այնպես էլ պարադիգման է մարդու 
համար,իսկ<<անհատի էթիկան>>երկրորդական է ինչպես բույսի    

տերևները:Պարադիգմայի շարժը ոչ միշտ է տեղի ունենում ակնթարթորեն,այն կարող է 

երկարատև ընթացք ունենալ:Կարևոր է, որ շարժը տեղի ունենա հիմնական 

պարադիգման փոխելով,երբ ամեն ինչ երևում է այլ լույսի ներքո,երբ փոխվում է մարդը 

ինքը և դրանով ամբողջ իրավիճակը: Պարադիգման անբաժան է բնավորությունից: 

Միևնույն երևույթներին տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են արձագանքում:Մարդու 
համար լինել նշանակում է տեսնել:Եվ այն ինչ մենք տեսնում ենք, կապված է այն բանրց, 

թե ինչ ենք մենք մեզանից ներկայացնում: Ամեն ինչ կապված է մարդու բնավորությունից: 

Պարադիգման ուժ ունի,որն էլ ձևավորում է այն պրիզման ,որի միջով մարդը տեսնում է 

աշխարհը:Պարադիգմայի շարժի ուժը այն ուժն է ,որը տանում է որակական 

փոփոխության անկախ այն  բանից այդ շարժը տեղի է ունենում ակնթարթորեն ,թե 

դանդաղ,երկարատև:Պարադիգման հիմնված է բնավորության էթիկային բնորոշ այն 

հիմնարար սկզբունքների վրա,որոնք ղեկավարում են մարդու 
գործունեությունը:Պարադիգմայի հիմնարար սկզբունքները այնքան օբյեկտիվ են որքան 

երկրի ձգողության ուժը ֆիզիկայում:Այդ սկզբունքները բնական օրենքների նման 

հնարավոր չէ խախտել`<< Մարդիկ կոտրվում են, երբ փորձում են խախտել  բնական 

օրենքները>>:Իրենց կյանքում և մարդկանց հետ փոխհարաբերություններում մարդիկ 

տեսնում են այն` ինչ կանխորոշված է իրենց պարադիգմայով,իրենց փորձով և գոյության 

պայմաններով:Սակայն նրանց տեսածը դեռ օբյեկտիվ իրողությունը չէ /այն դեռ 

տեղանքի քարտեզն է /:Օբյեկտիվ իրողությունը` /տեղանքը /այն բնական  սկզբունքներն  
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են,որոնք ձևավորվել են մարդկային պատմական զարգացման ողջ 
ժամանակահատվածում: Մարդու հասունության աստիճանից է կախված այդ 
սկզբունքների կիրառումը:Պարադիգմայի սկզբունքների ռեալությունը,կամ բնական 
օրենք լինելը հայտնի է նրանց,ովքեր կարողանում են խորը մտածել հենվելով 
պատմական զարգացման վրա:Այդ սկզբունքները անընդհատ իրենց հիշեցնել են 
տալիս:Թե որքանով են հասարակության անդամները հասկանում այն և թե որքան կարող 
են համապատասխանել դրանց,ըստ այդմ էլ ապահովում են հասարակությանը 
կայունություն և զարգացում,կամ տանում են կործանման:Սկզբունքները,որոնց մասին 
խոսվում է գաղտնիք չեն,դրանք հանրահայտ ճշմարտություններ են:Այդ սկզբունքները 
ներառված են փիլիսոփայական մոտեցումների,կրոնական ուսմունքների, իրավական 
նորմերի,էթիկական պահանջների մեջ:Կարելի է ասել, որ այդ սկզբունքները կամ բնական 
օրենքները,հանդիսանում են մարդու մասնիկները`մարդկանց գիտակցության 
մասնիկը,մարդկային խղճի մասնիկը:Պետք էասել,որ այդ սկզբունքները յուրահատուկ են 
մարդկանց,անկախ նրանց կյանքի պայմաններից և մինչև իսկ անգամ, եթե նրանք տուժել 
են այդ սկզբունքների պատճառով:Այդպիսի սկզբունքներ են` արդարությունը,որից բխում է 
մեր բոլոր պատկերացումները հավասարության և իրավունքի 
մասին,արժանապատվությունը, որը ժողովրդավարական բոլոր երկրների 
սահմանադրություններում ընդունվում է որպես գերագույն արժեք,ազնվությունն ու 
անկեղծությունը,որոնք հիմք են հանդիսանում վստահության համար, որն էլ իր հերթին 
հանդիսանում է մարդկանց հետ համագործակցելու հիմքը,ծառայությունը կամ 
հասարակության ընդհանուր գործում ավանդ ունենալը,որակը և 
կատարելագործումը`ըստ որի մարդկությունը դեռևս շատ հեռու է իր պոտենցիալ 
հնարավորությունները օգտագործելուց,աճը, որը կապված է պոտենցիալի արձակման ու 
զարգացման,ունակությունների կատարելագործման հետ,որը պահանջում է 
ոգեշնչում,համբերություն, հանդուրժողականություն: 

 1.3.ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ 

Սկզբունքները իրենցից ներկայացնում են խորը,հիմքային իրողություններ,որոնք ունեն 
ունիվերսալ կիրառություն:Դրանք կարելի է կիրառել ինչպես առանձին 
մարդկանց,ընտանիքի,կազմակերպության այնպես էլ ամբողջ հասարակության համար: 
Եթե այդ սկզբունքները վեր են ածվում հմտության,ապա լայնամաշտաբ ծավալներով  
կարող են կիրառվել տարբեր իրավիճակներում: Սկզբունքները ընդամենը արժեքներ 
չեն:Եթե մարդը գնահատում է իսկական սկզբունքները,նա մոտենում է իրողությանը, 
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այսինքն հասկանում է երևույթները այնպես ,ինչպես նրանք կան:Սկզբունքները 
մարդկային վարքագիծը ուղղորդող կայուն և մշտական արժեքներ են:Նրանք հիմնարար 
են ,նրանք անվիճելի են,նրանք տեսանելի են:Ամենահեշտ միջոցը սկզբունքների 
տեսանելիությունը հասկանալու համար,ընդամենը պետք է փորձել ապրել   
արդյունավետ  առանց այդ սկզբունքներին հետևելու, և արդյունքը անպայման 
կերևա:Իհարկե,պատահում է որ,ինչ որ մեկը կարողանում է 
խաբեության,անարդարության միջոցով որոշ ժամանակ հաջողություն ու երջանկություն 
ունենալ,բայց դա երկարատև չի լինում:Չնայած մարդիկ միշտ էլ վիճում են սկզբունքների 
երբեմն անհիմնության,կամ չգործելու մասին,սակայն հոգու խորքում բոլորը համոզված 
են ,որ այդ սկզբունքները իրողություն են:Որքան մարդու պարադիգման ճիշտ է կապված 
այդ բնական օրենքներին,այնքան ճիշտ ու ֆունկցիոնալ են նրանք հանդես գալիս և 
կարող են առավել ազդեցություն ունենալ  մարդու անձնական ու միջանձնական 
արդյունավետության վրա,քան այն բոլոր ջանքերը, որոնք ուղղված են փոխելու 
մարդկանց կողմնորոշումը և վարքը <<անհատի էթիկայի >> միջոցով:Անհատի էթիկան, 
որը ուղղված է կարճ ժամանակահատվածում  և հեշտությամբ հասնելու կյանքի բարձր 
որակի,անձնական արդյունավետության և բազմակողմանի ու խորը 
փոխհարաբերությունների այլ մարդկանց հետ, աշխատանքի ու զարգացման բնական 
երևույթը անտեսելով`ուղղորդվում է<<ինչպես արագ դառնալ հարուստ>>   
մտածելակերպով:Որոշ դեպքերում սա կարող է ճիշտ թվալ,սակայն մարդը մնում է 
առաջվանը:Այդ պատճառով անհատի էթիկան խաբուսիկ է:Իսկ հասնել բարձր արդյունքի 
արագ հասնելու մեթոդով նույնքան հավանական է,որքան այլ քաղաքի քարտեզով քո 
փնտրած փողոցին հասնելը* քո քաղաքում:Ամերիկյան հայտնի հոգեբան և սոցիոլոգ ֆրոմ 
Էրիխը /1900-1980թ.թ./անձի էթիկայի մասին հետևյալ կարծիքն է հայտնել.<<Այսօր մենք 
գործ ունենք այնպիսի անհատների հետ,որոնք չեն հասկանում իրենք իրենց, չգիտեն ով 
են իրենք: Նրանք ճանաչում են միայն այն մարդկանց ովքեր կարող են իրենց մեջ մարդ 
տեսնել:Նրանք մարդկային խոսքային հարաբերությունները փոխարինել են անիմաստ 
արտահայտություններով, կենսախինդ ծիծաղը`արհեստանան ժպիտով,իսկական ցավը` 
բութ հուսահատությամբ>>:Այդպիսի մարդկանց մասին կարելի է ասել`1.տառապում են 
անհատականության կորստից,որը կարող է վերածվել անբուժելի հիվանդության2.ոչնչով 
չեն տարբերվում միլիոնավոր այն մարդկանցից, որոնք քայլում են այս  երկրագնդի 
վրա:Մարդկային կյանքը կազմված է աճի ու զարգացման հաջորդական փուլերից:Կյանքի 
յուրաքանչյուր փուլը կարևոր է, և նրա կայացման համար ժամանակ է պահանջվում:Դա 
վերաբերում է մարդու կյանքի բոլոր բնագավառներին:Այս մոտեցումը նույնն է անհատի , 
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 ընտանիքի և  կազմակերպության համար:Այս մոտեցումը պարզ տեսանելի է 
ֆիզիկական երևույթներում`/նորածինը աճի ու զարգացման հերթական փուլերով 
անցնելով,հասնում է ծերության: /:Ավելի դժվար է նույնը նկատել մարդու 
բնավորության`զգացմունքային ու հոգեբանական ոլորտում: Ընդունելով ու հասկանալով 
այս իրողությունը,ոչ միշտ են այն կիրառում:Հենց դրա համար էլ երբեմն փնտրում են 
առավել կարճ ճանապարհ և ցանկանում են  ստանալ  առավել արդյունք,կյանքի 
կարևորագույն փուլերի վրայով թռչելով,ժամանակ  և ուժեր խնայելով:Սակայն դա 
այնքան էլ չի հաջողվում,որովհետև փորձում են կրճատել աճի ու զարգացման բնական 
ընթացքը:ՈՒղղակի չի կարելի խախտել այդ ընթացքը,դա հակասում է բնական 
օրենքներին, և բոլոր փորձերը հաջողության հասնելու` ավարտվում են 
հիասթափությամբ:Պետք է ընդունել,որ յուրաքանչյուր ճամփորդություն սկսվում է 
առաջին քայլից,և յուրաքանչյուր պահին կարելի է անել այդ քայլը:Եթե մարդը ինչ որ բան 
ցանկանում է սովորել ,ապա դա պետք է արվի աստիճանաբար,քայլ առ քայլ,հաջորդ 
քայլը դնելով նախորդ քայլի վրա:Մարդու զարգացվածության աստիճանը բնավորության 
և զգացմունքային  տեսակետից այնքան էլ հեշտ չէ որոշելը:Մարդը կարող է որոշ 
ժամանակ ձևացնել և մինչև անգամ որոշակի հաջողությունների հասնել,մարդը կարող է 
խաբել մինչև իսկ անգամ ինքն իրեն,բայց մեծամասամբ մարդիկ հասկանում են թե 
իրականում ինչ են իրենցից ներկայացնում, և նույնը հասկանում են նաև նրան 
շրջապատող մարդիկ: Ինչպես ասում են .<<Ինչպես մենք կարող ենք չհիշել մեր կրթված 
չլինելու մասին, երբ անընդհատ կիրառում ենք մեր գիտելիքները, մեր զարգացման ու 
աճի համար>>:Իսկ կրթված չլինելու գիտակցումը հանդիսանում է կրթվելու առաջին 
քայլը:Մարդիկ միշտ ձգտում են հաջողության հասնել,և հաջողության հասած 
մարդկանցից ուզում են իմանալ դրան հասնելու միջոցը:Իհարկե, գտնվում են 
մարդիկ,որոնք կիսվում են իրենց փորձով, հմտություններով,որոնք որոշ ժամանակ 
իսկապես արդյունք են տալիս:Այդ<<սոցիալական ասպիրինով>>հնարավոր է մինչև իսկ 
լուծել որոշակի սուր պրոբլեմներ:Սակայն պրոբլեմի պատճառը մնում է և ժամանակի 
ընթացքում ավելի է խորանում:Որքան մարդիկ շատ են զբաղվում պրոբլեմի լուծման 
արագ միջոցներ փնտրելով,այնքան այդ մոտեցումը տանում է պրոբլեմի 
խորացմանը:Հատկապես դա զգացվում է ներկա ժամանակահատվածում,երբ մեծ տեղ է 
տրվում <<անհատի էթիկայի>>ուսումնասիրմանը և կիրառմանը:Սակայն 
ռազմավարական մտածելակերպ ունեցող մարդիկ և հատկապես ղեկավարները կորցրել 
են հետաքրքրությունը  դրա նկատմամբ և կարևորում են  խորը,կայուն սկզբունքների 
վրա հիմնված<< բնավորության էթիկան>>,որը կարող է ապահովել երկարատև արդյունք: 
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Ալբերդ Էնշտեյնը նշում է <<Այն բոլոր պրոբլեմները, որոնց մենք բախվում ենք ,չենք 
կարող լուծվել նույն մակարդակի մտածողության վրա,որում մենք գտնվել ենք այդ 
պրոբլեմը ստեղծելիս>>:Երբ մենք նայելով մեր շուրջը և մեր ներսը ,տեսնում ենք 
պրոբլեմներ,որոնք առաջացել են մեր անհատի էթիկայի արդյունքում,մենք սկսում ենք 
հասկանալ ,որ դրանք խորը,հիմքային պրոբլեմներ են,որոնք հնարավոր չէ լուծել այն 
մակարդակում,որում  ծագել են:Որպիսի դրանք լուծվեն ,մեզ հարկավոր է նոր,ավելի 
խորը մտածողության մակարդակ,նոր պարադիգմա ավելի հիմնարար 
սկզբունքներով,որոնք կապահովեն որոշակի դաշտ  արդյունավետ մարդկային կենցաղի 
և մարդկանց հետ փոխգործակցելու համար:Հենց այդ նոր մտածելակերպին է ուղղված 
այն հմտությունների ձեռք բերումը,որոնք հիմնված են մարդու բնավորության էթիկայի 
վրա:Դա իրենից ներկայացնում է <<ներսից դուրս>>մոտեցում:Այս մոտեցումը նշանակում 
է, որ պետք է սկսել ինքդ քեզնից,և դեռ ավելին.դրա համար պետք է սկսել ամենախորքից, 
քո պարադիգմայից, քո բնավորությունից և քո մոտիվներից:Այս մոտեցումից  ելնելով է, 
օրինակ`երբ մարդը ցանկանում է ,որ իր ամուսնությունը լինի երջանիկ,ինքը պետք է 
դրականորեն տրամադրվի,և ոչ մի կերպ չթուլատրի բացասական էներգիայի հոսք իր 
ընտանիք:Եթե ցանկանում է իր երեխաների հետ ունենալ լավ ընկերական 
հարաբերություններ, ինքը պետք է լինի նրանց կարեկցող,սիրող ծնող:Եթե ուզում է  
աշխատավայրում լինել առավել ազատ և ինքնուրույն,պետք է լինի առավել 
պատասխանատու,առավել օգտակար աշխատող,պատրաստ օգնելու բոլորին:Եթե 
ցանկանում է,  որ իրեն վստահեն,պետք է ձգտել վստահության արժանի լինել:Եթե 
մարդուն անհրաժեշտ է երկրորդական նշանակության միջոցներ,օրինակ ` տաղանդի 
ճանաչում,պետք է սկզբից կենտրոնանա առաջնային միջոցի`բնավորության 
վրա:<<Ներսից դուրս >>մոտեցումը ասում է ,որ ընդհանուրի հաղթանակը հետևանք է 
անհատի հաղթանակի,որ ուրիշներին խոստում  տալը սկսվում է իրեն տրված խոստումը 
կատարելուց:Այս մոտեցումը պահանջում է ,որ ոչինչ վեր չդնեն 
բնավորությունից,ուրիշների հետ հարաբերությունների կարգավորումը հնարավոր չէ 
առանց ինքն իրեն կարգավորելու:<<Ներսից դուրս>>կարգավորումը երկարատև պրոցես 
է: Այն հիմնվում է բնական օրենքների վրա,իրագործվում է մարդու աճի ու զարգացման 
ընթացքում:Դա պարուրաձև զարգացումն է ,որը տանում է նոր,ավելի բարձր 
մակարդակների`պատասխանատու անկախության և արդյունավետ 
փոխկապվածության:Բոլոր կարևոր որոշումների լուծումը տրվում է այս մոտեցման 
միջոցով:Չկա հակառակ <<դրսից ներս>>մոտեցման միջոցով երկարատև և մշտական  
արդյյունավետ  զարգացում:Շատ մարդկանց ու կազմակերպությունների մոտ, երբ 
փոխվել է մոտեցումը<<դրսից ներս>>-ից դեպի <<ներսից դուրս>>/,որը ի դեպ շատ , 
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դժվար պրոցես է/ստացվել է  դրական արդյունք:<<Ներսից դուրս>>մոտեցումը 
յուրաքանչյուր նորմալ մարդու,իսկ պրոբլեմների լուծման համար` զարգացման մի 
մակարդակից մյուսին անցնելը, ապահովում է առաջընթաց:Պատահական չէ,որ Էլիտոնը 
ասում է .<<Մենք երբեք չպետք է որոնումները դադարեցնենք,և վերջում կհայտնվենք 
նույն տեղում, բայց այլ մակարդակի վրա>>: Արիստոտելն ասում է .<<Մեր էությունը 
արտահայտվում է մեր կրկնվող գործողություններում>>:Այստեղից հետևում է ,որ 
կատարելագործումը ոչ թե գործողություն է,այլ սովորություն:                                                          
Սովորությունները կայուն,հաճախ չգիտակցված վարքի կրկնություններ են,որոնք օրեց օր 
մտնում են մեր բնավորության մեջ,պայմանավորելով մեր արդյունավետությունը կամ 
հակառակը:Սովորությունները նման են ճոպանի,որը ամեն օր հյուսելով այնքան է 
ամրանում ,որ այլևս դժվար է լինում կտրելը:Սակայն ցանկացած սովորությունից կարելի 
է հրաժարվել,ինչպես նաև ձեռք բերել:Սովորությունը մեծ ձգողական ուժ ունի: Ինչպես 
յուրաքանչյուր բնական ուժ,այնպես էլ ձգողականության ուժը կարող է և օգնել` /օրինակ 
ձգողականության ուժը պահում է մոլորակներն իրենց ուղեծրում/ և խանգարել`/օրինակ 
երկրի ձգողականության ուժը`տիեզերք թռչելիս/:Սովորության ձգողության ուժը 
նույնպեսին է:Երբ մարդը սովորությունները փոխելու կարիք է ունենում,ավելի լավ է<< 
սովորություն>> բառի փոխարեն կիրառի<< հմտություն>> բառը,որովհետև հմտությունը 
ձեռք բերված սովորություն է : Հմտությունը իրենից ներկայացնում է գիտելիքների, 
կարողությունների և ցանկությունների համատեղում: 

                                                 ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ 
Գիտելիք/ինչու/           Կարողություն/ինչպես/       Ցանկություն/ուզենալ/ 

 

 
Ներկայացված երեք բաղադրիչների առկայությունը հմտության ձեռք բերման համար 
պարտադիր պայմաններ են :Գիտելիքը հմտության տեսական հիմքն է ,որը բացահայտում 
է ինչու պետք է անել,կարողություը որոշում է ինչպես դա անել,իսկ ցանկությունը `ձգտում 
է դա անել: Աշխատելով գիտելիքներ ձեռք բերելու , կարողությունների և ցանկությունների 
վրա մարդը կտրվում է հին պարադիգմայից` հասնում է անձնական ու միջանձնային 
հարաբերությունների նոր մակարդակի: Հաճախ այդ երևույթը կարող է լինել մինչև իսկ 
ցավալի:Այդ պատճառով պետք է հմտությունները զարգացնել նախորոք որոշված 
գերագույն նպատակին հասնելու համար:Այդ նպատակը պետք է այնքան ցանկալի 
լինի,որպիսի ստիպի հրաժարվել նախքին սովորություններից:Այդ նպատակը  պետք է 
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մարդու համար երջանկություն ապահովի,որովհետև երջանկությունը կարելի է 
բնութագրել որպես ցանկության կատարման արդյունք:Ասվածից պարզ է դառնում ,որ 
մեր բնավորությունը ձևավորվում է մեր սովորություններից:Մարդու միտքը ծնում է 
գործունեություն,գործունեությունը`սովորություն,սովորությունը`բնավորություն,եթե 

<<ցանես>>սովորություն,կստանաս բնավորություն:  

Զարգացման բնական օրենքների հետ հավասարակշռության մեջ լինելը,իրենից 

ներկայացնում է շարունակական և ինտեգրացիոն մոտեցում, որի արդյունքում 

ապահովվում է  անձնական և միջանձնային էֆեկտիվությանը:Այն օգնում է առաջ 

շարժվել հասունացման աստիճաններով: 

Մեզանից յուրաքանչյուրը կյանքը սկսում է շրջապատող միջավայրից կախվածության 

վիճակով` /բոլոր նորածիններն էլ առանց հոգածության չեն գոյատևի/:Տարիներ հետո 

մարդը դառնում է ավելի ու ավելի անկախ`ֆիզիկական,մտավոր,հոգեկան,ֆինանսական 

առումով:Նա ինքն է հոգ տանում իր մասին,հույսը իր վրա է դնում,սկսում է զգալ որ 

առանց այլ մարդկանց հետ համագործակցելու չի կարող ապրել:Մարդու 
փոխակերպումը նորածնից հասուն մարդու տեղի է ունենում աստիճանաբար և բնական 

ընթացքով,ապահովելով  ֆիզիկական , մտավոր և էմոցիոնալ  հասունացում:Մարդկանց 

հասունության փուլերը հաջորդում են միմյանց:Դրանք են` 

ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ/արտահայտվում է <<ԴՈՒ>>պարադիգմայով:Դու հոգ ես տանում 
իմ մասին,ինչ որ բան ես անում իմ համար,ինչ չի ստացվում ես մեղադրում եմ քեզ/: 

ԱՆԿԱԽՈՒԹՅՈՒՆԸ/արտահայտվում է <<ԵՍ>> պարադիգմայով:Ես հույսս դնում եմ իմ 
վրա,ես եմ կրում պատասխանատվություն,ես կարող եմ ընտրել/: 

ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ/արտահայտվում է <<ՄԵՆՔ>> պարադիգմայով:Մենք կարող ենք 

համագործակցել,մենք կարող ենք հնարավորությունները և կարողությունները միավորել,միասին 
ստեղծ ել ավելի կարևոր բան/: 

Կախվածություն ունեցող մարդկանց անհրաժեշտ է ուրիշների օգնությունը,որպիսզի 
ստանան այն, ինչին ձգտում են: Անկախ մարդիկ կարող են ստանալ այն ամենը ինչ իրենց 
պետք է ,իրենց ուժերով:Փոխկապված մարդիկ միավորում են իրենց և ուրիշների ուժերը, 
հնարավորությունները,ամենամեծ արդյունքի հասնելու համար:Եթե մարդը կապված է 
ֆիզիկական իմաստով`հաշմանդամ է ,ապա զգում է ուրիշի օգնության կարիքը:Եթե 

կապված է էմոցիոնալ պլանով`արժանապատվության,իր ուժերի վրա 
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վստահ լինելը  կապված է ուրիշի  կարծիքից:Եթե նա  ուրիշներին դուր չի գալիս դա 

նրան տառապանք է պատճառում:Եթե նա կապված է մտավոր`նա մտածում է ,որ  

ուրիշները պետք է մտածեն իր փոխարեն,գտնեն իր բոլոր պրոբլեմների լուծումները:Եթե 

մարդը ազատ է ֆիզիկապես,ինքը կարող է ամեն ինչ անել մենակ:Եթե ազատ է մտավոր                                                   

առումով`կարող է մտածել,ստեղծագործել,վերլուծել,ձևակերպել իր մտքերը:Եթե նա 

ազատ է էմոցիոնալ  առումով ,ապա նրա բոլոր պնդումները,գործողությունները բխում 

են նրա ներքին վստահությունից:Նրա ինքնագնահատման զգացողությունը կապված չէ  

շրջապատողների վերաբերմունքից:Պարզ է ,որ անկախությունը պահանջում է ավելի 

հասունություն,քան կախվածությունը:Անկախությունը բարձրակետն է ինքդ քո 

նկատմամբ:Սակայն անկախությունը դեռ կատարելության վերջին սահմանը 

չէ:Անկախության հասնելը հանդիսանում է շատ անհատների ու ամբողջ 

հասարակության նպատակը:Շատ դեպքերում անկախությունը ընդունվում է որպես 

անհատի և նրանց խմբերի զարգացման բարձրակետ,այն դեպքում ,երբ 

հաղորդակցումը,խմբով աշխատելը,համագործակցությունը`անցնում են երկրորդական 

պլան:Այսօրվա բոլորի ձգտումը անկախության հանդիսանում է վախը կախվածության 

նկատմամբ:<<Փոխկապվածություն>> հասկացությունը դեռ բոլորի կողմից չի 

ընկալվում:Շատ հաճախ այն ասոցացվում է կախվածության հետ:Այս պրոբլեմը 

հասունության խնդիր է ,այն քիչ է կապված արտաքին իրադարձությունների հետ:Մինչև 

իսկ բարենպաստ պայմաններում ոչ հասուն լինելը և կախվածությունը պահպանվում 

են:Իսկական,ներքին անկախությունը պարտադրում է գործել 
ինքնուրույն,իրադրությունից ու շրջապատից անկախ,տալիս է ազատության 

զգացողություն,բարձրացնում է ինքնագնահատականը:Սակայն այն չի կարող լինել 
էֆեկտիվ կյանքի պայման,ինչը կարող է ապահովել միայն փոխկապվածությունը:Կյանքը 

իր էությամբ բարձր մակարդակի փոխկապվածություն է:Լինելով 

փոխկապված,հնարավորություն է ընձեռվում գիտակցված կերպով ուրիշների հետ կիսել  
ունեցածը և ստանալ հնարավորություն օգտվելու ուրիշների 

ռեսուրսներից:Փոխկապվածություը այն ունակությունն է ,որ կարող է կատարել միայն 

անկախ մարդը:Կախված մարդիկ չեն կարող իրենց համար փոխկապվածություն 

ընտրել:Նրանք չունեն բավարար հիմքեր դրա համար, չեն տիրապետում իրենց,ուժեղ 

բնավորություն չունեն:Դրա համար էլ արդյունավետ գործունեությունը առաջին հերթին  

սկսվում է ինքն իրեն տիրապետելուց:Այդ հմտությունը ձեռք բերելով,կախյալ մարդը 

կարող է ձգտել անկախության:Հմտությունները բնավորության զարգացման հիմքն 

են,այսպես ասած,<<ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐԸ>>:Սրանք նախորդում են 

<<ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՀԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐԻՆ>>:Այստեղ ճիշտ է հիշել <<Առանց ցանելու  
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չես հնձի>>միտքը:Այս մոտեցումը ներկայացնում է <<ներսից դուրս>>պրոցեսը:Դառնալով 

անկախ,դրվում է փողկապվածության հիմքը:Մարդու բնավորությունը ձեռք է բերում 

այնպիսի հիմքեր,որոնց վրա կարելի է արդյունավետ աշխատել <<հասարակական 

հաղթանակների>> վրա:Այդ հաղթանակները`կապված խմբով  աշխատելու հետ,տանում 

են հասարակական հարաբերություններում փոխազդեցությունների  ձեռք 

բերմանը:Անձնական և հասարակական փոխկապվածություններում առաջնայինը 

անձնականն է:Սակայն պետք չէ կենտրոնանալ անձնական հմտությունները 

ամբողջապես կատարելագործելու վրա:Դրանք աստրճանաբար հասարակական 

հաղթանակների  առաջացման հետ անընդատ կատարելագործվում են ,որովհետև այդ 

բոլորը հանդիսանում են փոխկապակցված ամբողջի մի մասնիկը:Հասկանալով ,թե 

որքան է բնավորությունը ազդում  յուրաքանչյուր փոխկապվածության 

վրա,հնարավորություն կլինի մեծ ջանքեր ներդնելով  հետևողականորեն,բնական 

օրենքներին համահունչ զարգանալ:Անձնական հաղթանակը ,որը կախվածությունից 

կտանի անկախության `կարող են ապահովել   <<նախաձեռնողականություն 

/պրոակտիվություն/ >>,<<գործը սկսել վերջնական նպատակը հասկանալով>> , 

<<սկզբից անել այն` ինչ պետք է անել սկզբից>> սովորությունները:Անձնական 

հաղթանակի հասնելուց հետո հասարակական հաղթանակի հասնելու համար պետք է 

ձեռք բերել  << հաղթանակ-հաղթանակ >>,<<սկզբից աշխատել հասկանալ,հետո լինել 
հասկացված>>, <<հասնել ներդաշնակության /սինէրգիայի/>> 

հմտությունները:Մարդկային կյանքի հիմնական չորս բաղադրիչների` մարմնի, մտքի, 

սրտի, հոգու հավասարակշռված,մշտական,միասնականությունը ապահովվում է 

մարդու կարևորագույն հմտությամբ`մարդու անընդհատ կատարելագործման 

ձգտմամբ:Այս հմտությունը միասնականացնում է ,կապում է մնացած բոլոր 

հմտությունները,որը ապահովում է զարգացման պարույրի նոր մակարդակին հասնելը,և 

նոր մակարդակում ունեցած հմտությունները կիրառելով` ` աճ ապահովելը:Այս 

հմտությունն է տալիս բոլոր հմտությունների համակցումը/սինէրգիան/: Այս 

հմտությունները ապահովում են էֆեկտիվություն: Այս հմտությունների հիմքում դրված 

են սկզբունքներ,որոնք ապահովում են երկարատև,լավագույն արդյունք:Սրանք դառնում 

են բնավորության հիմքը:Սրանք այնպիսի միջոցների հավաքածու են,որոնց օգնությամբ 

մարդը կարող է էֆեկտիվ լուծել ամենատարբեր պրոբլեմները,ընդլայնել իր 

հնարավորությունները,ինչպես նաև անընդհատ բարձրանալ զարգացման 

պարույրով:Սրանք հանդիսանում են էֆեկտիվության հմտություններ,որովհետև  
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հիմնված են էֆեկտիվության պարադիգմայի վրա: Շատ մարդիկ էֆեկտիվությունը 

հասկանում են միայն վերջնական արդյունքը: Սակայն  էֆեկտիվությունը երկու 
տարրերի ֆունկցիա է`ստացված արդյունքի և այն ռեսուրսների ու միջոցների ,որոնք                                                                                                                                                                

հնարավորություն են տալիս ստանալու այդ արդյունքը:Եթե կենտրոնանան արդյունքի 

վրա և չխնայեն միջոցները,ապա շուտով մնալով առանց  միջոցների ,չեն ունենա նաև 

արդյունքը:Նույնը կլինի ,եթե մտածեն միայն միջոցների մասին ,մոռանալով արդյունքի 
մասին,ապա արագ կկորցնեն հետագայում գործելու 
հնարավորությունը:Էֆեկտիվությունը կայանում է հավասարակշռության մեջ,այն ինչ 
անվանում են հաշվեկշիռ:Տարբերում են երեք տեսակի 
ռեսուրսներ`ֆիզիկական,ֆինանսական և մարդկային:Երբ անխնա առանց 
վերանորոգումների օգտագործում են ֆիզիկական ռեսուրսները,ապա  արդյունք/ռեսուրս 
հաշվեկշռում ֆիզիկական ռեսուրսների վերանորոգման կամ փոխարինման վրա առավել 
շատ ծախսեր են հատկացվում և հավասարակշռությունը խախտվում է :Նույնը 
կատարվում է ֆինանսական ռեսուրսների հետ:Երբ մարդիկ շփոթում են հիմնական 
կապիտալը  շահաբաժնի հետ`  օգտագործելով այն իրենց կյանքի որակը լավացնելու 
համար,ստացվում է, որ պակասում է շահաբաժին ստանալու 
հնարավորությունը:Կուտակվող կապիտալը մաշվում է և չի բավարարում ընթացիկ 
ծախսերը  կատարելու համար:Մարդու կարևորագույն ֆինանսական ռեսուրսը 
հանդիսանում է փող աշխատելու նրա ընդունակությունը:Եթե մարդը անընդատ 
չկատարելագործի իր ռեսուրսները,վերջին հաշվով կսահմանափակի իր  
հնարավորությունները,  կդառնա տնտեսապես կախված,և մշտապես պաշտպանվելու 
կարիք կզգա,որը նույնպես անարդյունավետ է :Կարևոր նշանակություն ունի 
արդյունք/ռեսուրս հաշվեկշռում նաև մարդկային կապիտալը:Դեռ ավելին ,այն ավելի 
կարևոր է ,որովհետև մարդիկ են կառավարում թե ֆիզիկական և թե ֆինանսական 
ռեսուրսները:Օրինակ ,եթե ամուսինները  մոռանում են պահպանել այն 
հարաբերությունները  ,որոնք նրանց տվել են դրա հնարավորությունը,հաճախ այդ 
մարդիկ դառնում են անուշադիր,անզգացմունք,մոռանում են լինել բարի,միմյանց 
նկատմամբ ուշադիր, որը ի դեպ շատ կարևոր է խորը և ամուր հարաբերությունների 
համար:Ամուսինները սկսում են խաբել միմյանց,մտածում են միայն իրենց պրոբլեմների 
մասին,առաջ են տանում իրենց տեսակետը,և փնտրում են դիմացինի մեջ սխալի 
ապացուցներ,սերը,գեղեցկությունը,անմիջականությունը այլևս ոչ մի նշանակություն չեն 
ունենում:Նույնը կարելի է ասել ծնողների ու երեխաների հարաբրությունների մասին:Երբ 
երեխաները փոքր են ,անպաշտպան,ամբողջապես կախված են ծնողներից:Այդ ժամանակ  
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հեշտ է նրանց հասկանալ,բավարարել նրանց պահանջմունքները,և միևնույն ժամանակ 
հեշտ է ազդել նրանց վրա:Հենց այդ պահին է պետք սովորեցնել երեխաներին,թե ինչ 
պետք է անեն նրանք:Մարդիկ հաճախ ընկնելով փառքի,իշխանության ազդեցության 
տակ,մոռանում են երեխաներին սովորեցնել այն ինչ պետք է անեն հենց 
իրենք`երեխաները:Այդ դեպքում նրանք մեծանում են 
անկարգապահ,անպատասխանատու,իսկ երբ ժամանակին կատարվում է   
դաստիարակչական աշխատանքներ,երեխաները միշտ էլ համագործակցում են ծնողների 
հետ,և միշտ էլ զգում են նրանց կարիքը:Ընդհանրապես,յուրաքանչյուր սկզբունք 
արժեքավոր է այնքանով,որքանով կիրառելի է:Էֆեկտիվության սկզբունքը կիրառական է 
թե անձնական հաղթանակների ,և թե հասարակական հաղթանակների 
համար:Այսպես,եթե մարդիկ օգտագործելով կազմակերպության ֆիզիկական 
ռեսուրսները չկիրառեն արդյունավետության սկզբունքը`ապահովելով 
հավասարակշռությունը,ապա կազմակերպությունը երկարատև արդյունավետություն չի 
կարող ապահովել:Կազմակերպությունում շատ կարևոր է մարդկային  ռեսուրսների 
նկատմամբ վերաբերմունքը,դա վերաբերում է թե  աշխատակիցներին և թե 
հաճախորդներին:Չի կարելի անտեսել ոչ հաճախորդներին և ոչ էլ 
աշխատակիցներին:Կազմակերպությունում արդյունք/ռեսուրս սկզբունքի կիրառումը 
պահանջում է աշխատակիցների հետ վարվել այնպես,ինչպես որ ցանկանում եք, որ 
նրանք վարվեն հաճախորդների հետ:Եթե հաճախորդները փող են վճարում,ապա 
աշխատակիցները տալիս են ամենաարժեքավորը`հոգին և միտքը:Հոգին այն տեղն է 
որտեղ ծնվում է ոգևորությունը,նվիրվածությունը, իսկ մտքում` ստեղծագործումը, 
գյուտարարությունը, համագործակցումը:Հոգատարությունը մարդկային ռեսուրսների  
նկատմամբ ապահովում է աշխատանքի արդյունավետություն:Մարդկային 
հարաբերություններում արդյունավետության փոխարեն կարելի է օգտագուրծել 
էֆեկտիվություն արտահայտությունը:Երբ աշխատակիցները չեն ստանում այդ 
հոգացությունը ,կազմակերպությունում անընդհատ կլինի աշխատողների 
հոսունություն,աշխատանքից հեռացում,աշխատանքից ազատում:Էֆեկտիվությունը 
կայանում է հավասարակշռության մեջ:Հավասարակշռության շեղումը դեպի 
արդյունք,բացասաբար  է ազդում ռեսուրսի վրա  /աշխատողի առողջությունը, 
տեխնիկայի մաշվածությունը,բանկային հաշվի պակասելը,հարաբերությունների 
խզումը/: Չափից ավելի ռեսուրսների վրա կենտրոնոնալը նորից  տանում է 
հավասարակշռության խախտման/մշտական ուսանող,տեխնիկայի 
պարապուրդ,ֆինանսական միջոցների սառեցում, անարդյունավետ 
հարաբերություններ/:Հավասարակշռության պանպանումը շատ դժվար է ,բայց հենց  
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դրանում էլ կայանում էֆեկտիվությունը:Էֆեկտիվության հիմքը արդյունք/ռեսուրս 
հաշվեկշիռն է :Այս սկզբունքը գործում է կյանքի բոլոր ոլորտներում,անկախ այն բանից 
մենք այն կիրառում ենք, թե ոչ:Ինչպես փարոս`  արդյունք/ռեսուրս հաշվեկշիռը 
ապահովում է էֆեկտիվ գործունեությունը:Այս պարադիգման ընկած է արդյունավետ 
գործունեության համար ձեռք բերվող բոլոր հմտությունների հիմքում: 

 1.4.ՄԱՐԴՈՒ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔ ԵՐԸ 

Մարդու վարքը դրսևորվում է նրա գործողություններում:Չկա աշխարհում առավել 
ոգևորող բան,քան մարդու գիտակցված գործունեություն ծավալելու անվիճելի 

ունակությունը,իր կյանքը բարելավելու համար:Ազդակ-ռեակցիա  տեսությունը,որը 

հաճախ համեմատվում է մեծ ֆիզիոլոգ Պավլովի շների վրա կատարված պայմանական 

ռեակցիայի փորձի վրա,կիրառական է նաև մարդկային հասարակության 

համար:Սակայն մարդու ինքնագիտակցումը հնարավորություն է տալիս մարդու վրա 

ազդող ազդակների և դրանց պատասխան ռեակցիայի միջև  ընտրություն կատարել:Այդ 

ընտրության ազատությունն էլ հենց մարդու  առանձնահատուկ որակն է : Մարդուն 

յուրահատուկ է ինքնագիտակցումը:Այդ ունակությունով է նա տարբերվում մնացած 

կենդանական աշխհարից:Ինքնագիտակցումը`կամ սեփական մտածողության պրոցեսի 

վերլուծությունը մարդ արարածին  հնարավորություն է տալիս սովորելու ոչ միայն իր, 

այլ նաև ուրիշների փորձի վրա:Դրա շնորհիվ մարդը ձեռք է բերում անհրաժեշտ 

ունակություններ և ձերբազատվում է ոչ ցանկալի 

սովորություններից:Ինքնագիտակցումը հնարավորություն է տալիս գնահատալու իր 

սեփական պարադիգման:Ինքնագիտակցումը ազդեցություն ունի ոչ միայն վարքի 

դրսևորման ,այլ նաև ուրիշ մարդկանց ընկալելու հետ:Ինքնագիտակցումը քարտեզ է 

հանդիսանում մարդկային էությունը հասկանալու համար:Հաշվի չառնելով ,թե 

ինչպիսին ենք տեսնում մեզ և ուրիշներին,մենք չենք հասկանա ,թե ուրիշները ինչպես են 

տեսնում ու ընկալում իրենց ու շրջապատող աշխարհը:Մենք `մինչև իսկ 

չգիտակցելով,ելնելով մեր  նկատառումներից վերլուծում ենք նրանց վարքագիծը,և 

ամենակարևորը ,մեզ թվում է ,որ մենք օբյեկտիվ ենք:Դա իհարկե սահմանափակում է 

մարդու սեփական պոտենցիալը և ամենակարևորը`ուրիշների հետ համագարծակցելու 
ունակությունը:Սակայն ինքնագիտակցման շնորհիվ,մարդը կարող է գնահատել իր 

պարադիգման,և հասկանալ իր ռեալ սկզբունքային լինելը,կամ դրանց պայմանական 

լինելը: Ինքնագիտակցումից բացի մարդը նաև ունի երևակայելու ունակություն, որի 

շհորհիվ մարդը մտքում շրջապատող միջավայրից անկախ ինչ-որ բան է կառուցում: 
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Մարդը  ունի խիղճ,որը իրենից ներկայացնում է ճշտի ու սխալի խորը ընկալում,ինչպես 

նաև թե որքանով են մարդու մտքերը և գործողությունները համապատասխանում բոլորի 

կողմից ընդունված վարքի նորմերին:Բացի այդ մարդը ունի  կամք,որը թուլատրում է 

գործել,ինքնագիտակցման վրա,հաշվի չառնելով այլ    ազդեցությունները:Մինչև իսկ 

ամենախելացի կենդանիները զրկված են այդպիսի ունակություններից:Համակարգչի 

լեզվով ասած `միայն մարդը կարող է ծրագիր տալ,իսկ կենդանին չի կարող:Այդ 

պատճառով էլ մարդու հնարավորւթյուններն անսահման են: 

Մարդու  պատկերացումները իր մասին ձևավորվում են նաև `սոցիալական հայելու 
միջոցով,որը արտահայտվում է այդ պահին գոյություն ունեցող սոցիալական 

պարադիգմայով`շրջապատող մարդկանց կարծիքով:Այս արտաքին ազդակները իհարկե 

ազդում են մարդու պարադիգմայի վրա:Այդպիսի սոցիալական պարադիգմաներ են` 

1.Գենետիկան`ամեն ինչ ժառանգվում է ծնողներից/ՌՆԹ/,ազգից/հայ/ և այլն: 

2.Հոգեբանական`դաստիարակության արդյունքը: 

3.Շրջապատող միջավայրը` ընկերները,բարեկամները,ամուսինը,պետական 
համակարգը և այլն: 

 Ի  տարբերություն կենդանու, մարդը իր գործողություններում առաջնորդվում է ոչ միայն 
բնազդներով,պայմաններով ու պայմանավորվածություններով կամ կոլեկտիվ 
փորձով:Այդ դեպքում  նա կսահմանափակի իր հնարավորությունները:Մարդու վրա 
ազդեցություն գործող ազդակների և դրա հետևանքով առաջացող ռեակցիայի միջև կա  
ընտրելու ազատությունը:    

         

 ՄԱՐԴՈՒ   ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ   ՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 
 

 

        ԱԶԴԱԿ                           ընտրելու ազատություն                                     ՌԵԱԿՑԻԱ  

                        Ինքնագիտակցում,     երևակայություն,       խիղՃ,      կամք         
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                                   ԳԼՈՒԽ  2 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  2.1 ՊՐՈԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ 

                                                                                                                                                                                      

Մարդու արդյունավետ գործելու առաջին և կարևոր հմտությունը պրոակտիվությունն է, 

որը ընկալվում է որպես ցանկացած պայմաններում արդյունավետ գործելու 
ունակություն:Կառավարման գիտության մեջ պրոակտիվությունը կարելի է համեմատել 
նախաձեռնողականության հետ:Պրոակտիվությունը ավելին է քան 

ակտիվությունը:Պրոակտիվությունը հիմնված է այն մտքի վրա,որ մարդը մեծ 

պատասխանատվություն ունի իր կյանքի համար:Նրա վարքը պայմանավորված է ոչ թե 

շրջապատով,այլ իր որոշումներով:Մարդը ունակ է իր ցանկությունները ենթարկել իր 

արժեքներին:Մարդը վերլուծում է իրադրությունը,կայացնում է որոշում և 

պատասխանատվություն է կրում դրա համար:Պատասխանատվություն բառի հիմքը 

պատասխանն է: Բարձր արդյունավետություն ունեցող մարդիկ չեն խուսափում 

պատասխանատվությունից,նրանց վարքը իրավիճակով չի սահմանափակվում,նրանց 

գործունեությունը արդյունք է իրենց գիտակցված որոշումների,որոնք հիմնված են 

արժեքների վրա:Մարդը բնականում նախաձեռնող է,պրոակտիվ է ,եթե ինչ որ 

պայմաններ կարողացել են ազդել նրա կյանքի ընթացքի վրա,ապա դա եղել է 

գիտակցաբար կամ ոչ գիտակցաբար ընտրություն,որը թույլ է տվել այդ ուժերին ազդել իր 

վրա:Այսինքն` մարդը ռեակտիվություն է դրսևորել,և թուլատրել է, որ արտաքին 

միջավայրը մուտք գործի իր ընտրելու ազատության գոտի:Պետք է նշել,որ պրոակտիվ 

մարդկանց վրա նույնպես ազդում են արտաքին ազդակները`թե ֆիզիկական,թե 

սոցիալական, թե հոգեբանական,սակայն նրանց ռեակցիան այդպիսի ազդակներին 

կատարվում է գիտակցաբար`հիմնված արժեքների վրա:Ինչպես արտահայտվել է 

Էլիոնորա Ռուզվելտը<<Ոչ ոք չի կարող մեզ ցավ պատճառել ,առանց մեր 

համաձայնության>>:Ինդիրա Գանդին ասել է <<Մեզ չեն կարող զրկել 
ինքնահարգանքից, եթե մենք դա չթուլատրենք>>:Հենց մեր զիջելու 
պատրաստակամությունը մեզ ավելի վնաս է պատճառում,քան մեզ հետ 

պատահածը:Իհարկ է դրա ընդունումը շատ դժվար է  հատկապես, եթե մեր հետ 

պատահածի մեղավորը ուրիշին ենք համարում:Եվ քանի դեռ մարդը ազնվորեն ինքն  
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իրեն չի խոստովանել `<< Ես այսօր այս վիճակում եմ իմ երեկվա կատարած  

ընտրության արդյունքում>>,նա չի կարող հայտարարել`<<Ես կատարել եմ այլ 
ընտրություն>>:Ակտիվ մարդկանց համար գոյություն ունի 3 խումբ արժեքներ` 

1.Փորձի արդյունքում ձեռք բերված  արժեքներ 

2.Ստեղծագործական արժեքներ`որոնք մարդիկ իրենք են մտցնում իրենց կյանք 

3.Վերաբերմունքի արժեքներ`թե ինչպես են վերաբերվում այդ երևույթին: 

Ամենակարևորը վերաբերմունքի արժեքներն են`այսինքն թե ինչպես Է  մարդը 

վերաբերում այն բանին ,թե ինչ է կատարվում իր հետ:Դժվար իրադրությունը,երբեմն 

փոխում է մարդու պարադիգման,առաջացնում է պարադիգմայի շարժ,փոխվում են  

մարդու հայացքները աշխարհի նկատմամբ:Սակայն կա նաև այնպիսի 

վերաբերմունք,որը ոգևորում է,ուժ է տալիս:Մարդուն ի վերուստ տրված է 

ստեղծագործաբար գործելու ձգտումը:Դա ստիպում է մարդուն ընտրություն կատարելու 
հանգամանքներին արձագանքելիս,և մինչև իսկ մոդելավորել 
հանգամանքները:Ակտիվություն ցուցաբերելը դեռ չի նշանակում ագրեսիվ լինել:Դա 

նշանակում է հասկանալ իր պատասխանատվությունը այն բանի համար,որ 

իրադարձությունները զարգանան նախանշված ձևով:Օրինակ այն մարդկանց,ովքեր 

ուզում են լավ աշխատանք գտնել,խորհուրդ են տալիս լինել նախաձեռնող,որոշել իրենց 

հետաքրքրությունները,տեստավորել իրենց կարողությունները,հետազոտել իրենց 

նախընտրած ոլորտը,ինչպես նաև ռիսկերը,ապա նախապատրաստել <<Էֆեկտիվ 

ինքնաներկայացում>>`ինքնաշնորհանդես,ցույց տալով իրենց արժանիքները,որոնք 

կարող են օգտակար լինել կազմակերպությանը,որտեղ ձգտում են իրենք աշխատել: 

Այս մեթոդը կոչվում է<< որոշման վաճառք>>,որը բիզնեսում հանդիսանում է 

հաջողության  գրավականը:Մարդկանց մեծամասնությունը այդպես է վարվում իրենց 

մտադրությունները իրականացնելու համար:Սակայն կան մարդիկ,ովքեր չեն 

կարողանում ճիշտ քայլեր կատարել և հասնել իրենց ցանկությունների 

կատարմանը:Շատ մարդիկ սպասում են ,որ ինչ-որ մեկը իրենց համար հոգա,կամ 

մտածում են,որ կպատահեն այնպիսի իրադարձություններ,որ իրենց 

մտադրություններին կնպաստեն:Սակայն միշտ հաղթում են  պրոակտիվ մարդիկ,նրանք 

լուծում են պրոբլեմներ,պրոբլեմների մասին չեն խոսում,նրանք նախաձեռնություն են 

ցուցաբերում և հիմնվելով սկզբունքների վրա,անում են ամեն ինչ խնդիրները լուծելու 
համար: 
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Մարդիկ իրենք պետք է իրենց առաջ մղեն` չսպասելով ուրիշներին:Այս 

պատասխանատվության մասին հիշեցումը չի նվաստացնում 

նրանց,ընդհակառակը`նրանց օգնություն է հանդիսանում:Սակայն անհրաժեշտ է հաշվի 

առնել նաև մարդկանց հասունության աստիճանը:Օրինակ, երբևէ չի կարելի էֆեկտիվ 

համագործակցել էմոցիոնալ կախում ունեցող մարդկանց հետ:Սակայն այդ մարդկանց 

մոտ կարելի է ամրապնդել այն ինչ նրանց տրված է բնականում,և ստեղծել այնպիսի 

մթնոլորտ,որում նրանք կարող են օգտագործել իրենց ունեցած հնարավորությունները և 

լուծել իրենց խնդիրները,առավել շատ հույսը իրենց վրա դնելով: Նախաձեռնող և 

չնախաձեռնող մարդիկ միմյանցից տարբերվում են ինչպես ցերեկն ու  
գիշերը:Մարդկանց դիրքը և գործունեությունը որոշվում է նրանց պարադիգմայով:Մինչև 

իսկ անգամ մարդկանց խոսքը բնութագրում է նրանց պրոակտիվությունը:                                                                

Ռեակտիվ մարդկանց պարադիգման հիմնված է պատասխանատվությունը ուրիշի վրա 

թողնելով,պրոակտիվ մարդկանց պարադիգման դրված է արժեքների վրա:Պրոակտիվ 

մարդիկ կարող են իրենց զգացմունքները ենթարկել արժեքներին:Օրինակ սեր 

զգացմունքը,որը արտահայտվում է սիրողի գործողություններով, պրոակտիվ մարդիկ  

այդ զգացմունքը կարող են ետ վերադարձնել  սեր-

գործողությամբ`/գնահատել,նվիրվել,ծառայել,ապրումակցել/: 

                                                                                                                                                                  

 

Ռեակտիվ մարդու խոսք 

 

Պրոակտիվ մարդու խոսք 

Ես ոչինչ չեմ կարող անել 

Ես այսպիսին եմ 

Նա  իմ վրա այնպես է ազդում 

Նրանք չեն համաձայնի 

Ես ստիպված եմ այդպես անել 

Ես չեմ կարող---------- 

Ես ստիպված եմ-------- 

Եթե գոնե ----------- 

Տեսնենք ինչ հնարավորություններ կան 

Ես կարող եմ ընտրել այլ մոտեցում 

Ես վերահսկում եմ իմ զգացմունքները 

Ես կարող եմ նախապատրաստել 

Ես համապատասխան որոշում կընդունեմ 

Ես կընտրեմ--------- 

Ես գտնում եմ------- 

Ես կանեմ--------- 
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    Որոշելու համար, թե տվյալ պրոբլեմը որ խմբին է դասվում պետք է օգտագործել 
<<կարողանալ>> և <<լինել>> հասկացությունները: Հոգածության շրջանակը լի է 

բազմաթիվ <<կարողանայի>>-ներով.(եթե ես ունենայի): Ազդեցության շրջանակը լի է 

բազմաթիվ <<լինելներով>> (ես կարող եմ լինել ավելի խելացի և ավելի համբերատար): 

Այստեղ գլխավորը բնավորությունն է: Ամեն անգամ, երբ մարդը պրոբլեմը տեսնում է 

ինչ-որ տեղ, այդ միտքը արդեն դառնում է պրոբլեմ: Նա արդեն այդ մտքին, որը իրենից 

դուրս է, թույլատրում է ղեկավարել իրեն: Դա  <<դրսից ներս>> պարադիգման է, ըստ 

որի մարդը կարող է փոխվել միայն այն դեպքում, եթե դրսում ինչ որ բան փոխվի: 

Պրոակտիվ փոփոխությունը կայանում է <<ներսից-դուրս>> փոփոխության մեջ,այսինքն 

անել այնպես, որ մարդը փոխվի դրական ուղղությամբ,մտածելով`  <<ես կարող եմ լինել 
առավել բաց, համագործակցող>>: 

Ավելի հեշտ է ուրիշներին մեղադրել մեզ հետ կատարվածի համար: Բայց մարդը պետք է 

ինքը ղեկավարի իր կյանքը, իրադրությունների վրա ազդի, աշխատի այն բանի վրա, որ 

կարողանա լինել: Գոյություն ունի բազմաթիվ մոտեցումներ, թե ինչպես վարվել 
ազդեցության շրջանակում,որ լինել ավելի ուշադիր լսող, լինել ավելի բաց 

համագործակցելու համար: Հաճախ ամենապրոակտիվը այն է, երբ մարդը կարող է լինել 
ընդամենը երջանիկ, իսկապես ծիծաղող մարդ:Երջանկությունը և դժբախտությունը իրոք 

պրոակտիվ ընտրության հարց է/օրինակ եղանակի դեպքում, որը երբեք չի գտնվում 

մարդու ազդեցության շրջանակներում, պրոակտիվ մարդը կարողանում է ստեղծել իր 

ֆիզիկական կամ սոցիալական կլիման/: Մարդը կարող է լինել երջանիկ և ընդունել այն, 

ինչ որ կա և միևնույն ժամանակ իր ջանքերը կենտրոնացնել այն պայմանների վրա,որը 

իր ուժերի սահմաններում է:Պրոակտիվությունը մարդու բարձր արդյունավետ լինելն է 

ցանկացած պայմաններում:Պրոակտիվության որոշման շատ արդյունավետ միջոց է ,երբ 

դիտարկվում է, թե ինչի վրա է ծախսվում մարդու էներգիայի և ժամանակի մեծ մասը: 

 

 2.2 ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆ,ՀՈԳԱԾՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆ 

Յուրաքանչյուր մարդու միշտ էլ հուզում են շատ հարցեր` 

առողջությունը,երեխաները,ծառայողական խնդիրները,ազգային անվտանգությունը և 
այլն:Այս ամբողջը կարելի է առանձնացնել այն իրադարձություններից,որոնք տվյալ 
մարդու վրա զգացմունքային և մտավոր ազդեցություն չունեն:Դրանք հոգացության  
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շրջանից դուրս են գտնվում:Այն ինչ մարդուն հետաքրքրում է,գտնվում է նրա 

հոգածության շրջանում:Դիտարկելով այդ շրջանում գտնվող երևույթները,կտեսնենք,որ 

դրանց մի մասը այդ  մարդու ազդեցության տակ չի գտնվում:Մեր ազդեցության տակ 

գտնվող երևույթները կազմում են մեր ազդեցության շրջանը:Որոշելով, թե հոգածության ու 
ազդեցության շրջաններից որի վրա ենք  շատ ժամանակ ու էներգիա ծախսում,մենք 

կարող ենք պատկերացում կազմել մեր ակտիվության մասին:Ակտիվ մարդիկ իրենց 

ջանքերը ուղղում են դեպի ազդեցության շրջան:Նրանք իրենց էներգիան ուղղում են այն 

ուղղությամբ,որտեղ ազդեցություն ունեն:Նրանց էներգիայի բնույթը դրական է,այն 

անընդհատ մեծանում է և մեծացնում է իր ազդեցության շրջանը:Ռեակտիվ 

մարդիկ,ընդհակառակը,իրենց ջանքերը ուղղելով հոգսերի վրա`իրենց ուշադրությունը 

կենտրոնացնում են այնպիսի միջավայրի վրա,որի վրա  ազդել չեն կարող:Դրան  

ուղեկցում է անընդհատ բողոքները,մեղադրանքները,այդ մարդիկ ցուցաբերում են 

անհաշտ բնավորություն և իրենց զոհ են զգում:Դրանով նրանք հավաքում են 

բացասական էներգիա,որը բացասաբար է ազդում այն միջավայրի վրա,որտեղ իրենք 

ազդեցություն ունեն,դրանով իսկ նեղանում է նրանց ազդեցության շրջանը: Երբ մարդը 

կենտրոնանում է իր ներգործության միջավայրի վրա, հիմնվելով իր պարադիգմայի վրա, 

նա սկսում է ձեռք բերել դրական էներգիա, որը փոխում է հենց այդ մարդուն անընդհատ 

ավելացնելով այն միջավայրի սահմանները, որոնց  վրա ինքը ազդում է:Երբեմն լինում 

են դեպքեր, երբ ծառայողական դիրքերից ելնելով, կամ նյութական ապահովվածության 

դեպքում, կամ հասարակական դիրքերից ելնելով մարդու ներգործության միջավայրը 

ավելին է լինում քան նրա հոգսերը: Այդ մոդելը ռեակտիվ, եսասեր մարդու մոտեցում է 

ու հանդիսանում է մարդու էմոցիոնալ ոչ լրիվ  զարգացման արդյունք: Այդ մոդելը 

հիմնված է հոգսերի վրա:Պրոակտիվ մարդկանց հոգսերը ավելի նեղ չեն լինում քան 

նրանց ադեցության շրջանը: Այդ մարդիկ իրենց վրա պատասխանատվություն են 

վերցնում արդյունավետ օգտագործելու իրենց ներգործությունը, և այդ ուժը ուղարկում 

են այն հոգսերի ուղղությամբ, որոնք առաջնահերթ են:Մարդկանց պրոբլեմները 

բաժանվում են երեք խմբի: 

 1.    Անմիջական հսկողության  (երբ որոշումը կախված է իրենից) 

2.     Ոչ անմիջական հսկողության (երբ որոշումը կախված է ուրիշներից) 

3       Հսկողությունից դուրս (որոշման վրա ոչ մի ազդեցություն չունի) 

Պրոակտիվ մոտեցման դեպքում  առաջին քայլը  երեք տեսակի պրոբլեմների դեպքերում 

էլ արվում է  ազդեցության շրջանակներից ելնելով:Անմիջական /ուղղակի/ 
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ազդեցության պրոբլեմները կարելի է լուծել  հմտություները կատարելագործելով: Դրանք 

գտնվում են ազդեցության շրջանում, դրանք անձնական հաղթանակի հասնելու  
հմտություններն են:Ոչ անմիջական/անուղղակի/ ազդեցության պրոբլեմները լուծելու 
համար պետք է փոխել  ազդեցության մեթոդները հիմնվերով  հասարակական 

հաղթանակների հմտությունների վրա: Դրա համար շատ մեթոդներ գոյություն ունեն, 

սակայն ամենակարևոր մոտեցումը այն է, երբ կիրառվում են մոտեցման նոր ձևեր, որոնք 

ուղղված չեն մարդկանց <<փոխելու>> վրա:   

3-րդ տեսակի անկախ պրոբլեմների լուծումը,  կայանում է նրանում, որ կարողանան 

իրենց վրա պատասխանատվություն վերցնել և  դեմքի արտահայտությունը 

թթվածությունից փոխելով ժպիտի, հանգիստ և բնական ընդունեն այդ պրոբլեմը այնպես, 

ինչպես այն կա և սովորեն ապրել դրա հետ, եթե մինչև իսկ անգամ այն  դուր չի գալիս: 

Սա կարծես թե ստացվում է  աղոթք`<<Աստված մեզ ուժ տուր ընդունելու այն, որը մենք 

փոխել չենք կարող, հաշտվելու այն բանի հետ, որը փոխել չի լինի, և խելք տարբերելու 
մեկը մյուսից>>: 

Պրոբլեմները որ խմբին էլ դասվեն, մարդու ուժերը բավարար են անելու առաջին քայլը 

դրանք լուծելու համար: Հմտությունների զարգացումը,  ազդեցության ձևերի ու 
մեթոդների փոփոխությունը, և  ազդեցության միջավայրից դուրս պրոբլեմների 

նկատմամբ վերաբերմունքը  գտնվում են  ազդեցության շրջանի մեջ:  Իրողության, 

իրադրության նկատմամբ  վերաբերմունքը փոխում է իրադրությունը: Այն կարծեք թե 

նման է քիմիական տարրի ֆորմուլի փոփոխությանը,որը լրիվ փոխում է ռեակցիայի 

վերջնական արդյունքը: (Ինդրիա Գանդին հենվելով իր ժողովրդի վրա, նրանց վրա 

ազդելով, իր ազդեցության շրջանակը անընդհատ ավելացնելով` կարողացավ Անգլիայից 

ազատագրել 300 տարվա գաղութ Հնդկաստանը):Պրոակտիվ մարդը հաճախ կարող է 

հասկացվել որպես ագրեսիվ, անսիրտ, լիրբ  մարդ, բայց դա այդպես չէ, նրանք խելացի, 

արժեքներով առաջնորդվող, իրողությունը ճանաչող մարդիկ են և գիտեն թե ինչ են 

անում: 

Երբ մարդը ամբողջությամբ իր կյանքի ծանրության կետը տեղափոխում է իր 

ներգործության շրջանի վրա, անհրաժեշտ է, որ իր հոգածության խնդիրների 

շրջանակում հաշվի առնի երկու կարևոր հանգամանք` հետևանքները և սխալները: 

Չնայած մարդը գործողություններում ունի ընտրության ազատություն, սակայն  նա 

չգիտի դրանց գործունեության հետևանքները: Օրինակ մարդը կարող է  ընդունել ճիշտ 

որոշում,բայց  գործնական հարաբերություններում լինել ոչ արդար: Սոցիալական 

հետևանքները կարող են լինել տարբեր, կախված այն բանից, թե ինչքան կհասկացվեն : 
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  Բնական է, որ  բնավորության վրա այդ ազդեցությունը կլինի լրիվ բացահայտ:Մարդու 
վարքը ղեկավարվում է իր սկզբունքներով: Սկզբունքների հետ կյանքի 

ներդաշնակությունը տալիս է դրական հետևանքներ, իսկ նրանց խախտումը՝ 
բացասական: Ռեակցիայի ազատ ընտրություն կատարելով մարդը ընտրում է նաև այդ 

ռեակցիայի հետևանքները: <<Ձողի մի ծայրը բարձրացնելով, բարձրացնում ենք նաև մյուս 

ծայրը>>:Իհարկե, յուրաքանչյուրի հետ էլ պատահել է որ կյանքում  որևէ ձողի ծայրը 

բարձրացնելով համոզվել են, որ այդ ձողը այն  չէ` ինչը  հարկավոր էր իրեն: Եթե մարդը 

նորից ընտրելու հնարավորություն ունենար, ապա որոշումը այլ կլիներ: Այդպիսի 

որոշումը անվանում են սխալ և այդ հանգամանքը արժանի է լուրջ ուշադրության: Այն 

մարդիկ, որոնք անընդհատ ափսոսում են անցյալի ոչ ճիշտ որոշումների համար, 

պրոակտիվ լինելու համար պետք է գիտակցեն, որ դրանք վերաբերում են (անցյալին ) 

հոգածության շրջանակին:Մարդը չի կարող անցյալ վերադառնալ և այդ սխալը ջնջել, նա 

չի կարող ղեկավարել այն բնական հետևանքները, որոնք այդ սխալի արդյունքն 

են:Պրոակտիվ մոտեցումը սխալի նկատմամբ կայանում է նրա արագ ընդունմամբ, 

դրանից դաս քաղելով և այն ուղղելու ուղղթյամբ աշխատելով:Այդպիսի մոտեցումը 

փոխում է սխալը հաջողության: <<Հաջողությունը ` անհաջողության հակառակ երեսն 

է>>* ,ասում է IBM-ի հիմնադիր Տ. Ձ. Ուինստոնը: Սակայն երբ սխալը չի ընկալվում, 

դրանից դասեր չի քաղվում և չի ուղղվում, այն անցնում է արդեն ուրիշ մակարդակ: Այդ 

ժամանակ մարդը գրեթե միշտ կանգնում է ինքնախաբեության, ինքնաարդարացման 

վրա,նա տրամաբանորեն եղածը հիմնավորում է իր և ուրիշների համար: Դա արդեն 

երկրորդ սխալն է, որը կարող է ուժեղացնել առաջին սխալի հետևանքը, տալով նրան 

անհամեմատելի մեծ կշիռ և անձին հասցնել մեծ կորուստ: Ամենամեծ վնասը  հասցնում 

է ոչ թե մեր կամ ուրիշների սխալը, այլ  ռեակցիան դրա նկատմամբ: Մարդու ռեակցիան 

ցանկացած սխալի նկատմամբ անրադառնում է նրա կյանքի հետագա փուլի որակի վրա: 

Անհրաժեշտ է անմիջապես ընդունել և ուղղել սխալը, որպեսզի հետագա փուլում 

իշխանությունը պատկանի հենց իրեն: Մարդու ազդեցության շրջանի կենտրոնը 

հանդիսանում է իր վրա պարտականություններ վերցնելու և դրանք կատարելու 
ունակությունը: Նրա պարտականությունները իր և ուրիշի առջև, ինչպես նաև  

նվիրվածությունը այդ պարտականություններին հանդիսանում են մարդու էությունը և 

մարդու պրոակտիվության ամենակարևոր հատկանիշը:Միաժամանակ այն 

հանդիսանում է մարդու հասունության հիմքը: Որպես մարդ, որը ունի 

ինքնագիտակցում և խիղճ, նա կարողանում է հասկանալ ինչպես իր թույլ, այնպես էլ 
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  ուժեղ կողմերը՝ իր տաղանդը, հնարավորությունները, որոնք հնարավոր են 

զարգացնել,  ինչպես նաև բնավորության այնպիսի գծերը, որոնք անհրաժեշտ են 

ձևափոխել կամ արմատախիլ անել: Հետո, երբ մարդը բացում է իր երևակայությունը և 

կամք է ցուցաբերում, խոստում է տալիս , նպատակ  է դնում  և հետևում է դրանց 

կատարմանը, նա դնում է նոր բնավորության հիմքերը, որի օգնությամբ կարող  է 

անհապաղ հսկողության տակ վերցնել իր կյանքը ,և այն  իր ձեռքերում պահել: Մարդը 

կարող է  տալ խոստում և կատարել այն: Մարդը կարող է իր առջև նպատակ դնել և 

աշխատել դրան հասնելու ուղղությամբ: Վերցնելով իր վրա պարտականություն, թեկուզ 

ոչ մեծ, և աշխատելով նրա վրա մարդը սկսում է ստեղծել իր նոր ներքին միջուկը, որը 

օգնում է հասկանալ, որ ինքը տիրապետում է ինքնահսկողությանը, արիություն ու ուժ 

ունի իր վրա մեծ պատասխանատվություն վերցնելու, իր կյանքը կառավարելու համար: 

Իրեն և ուրիշներին տալով  խոստումներ և կատարելով դրանք, մարդը փոքր առ փոքր 

հասնում էայն բանին , որ իր կյանքը կախված չլինի  տրամադրությունից:Ինքն իրեն 

խոստում տալը և այն կատարելը` էֆիկտիվ գործունեության հմտությունների 

զարգացման հիմքն է: Գիտելիքը, կարողությունը և ցանկությունը գտնվում են իր 

ձեռքերում, իր հսկողության տակ: Նա կարող է աշխատել դրանցից յուրաքանչյուրի վրա 

և ստեղծել դրանց միջև հավասարակշռություն: Այնքանով, որքանով կավելանա դրանց 

ազդեցության շրջանակը,նա ավելի խորը կտիրապետի այն բոլոր սկզբունքներին, որոնց 

վրա հիմնված են հիմնական հմտությունները և կկոփեի իր բնավորությունը, որը այնքան 

անհրաժեշտ է  կյանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու  և   անընդհատ 

զարգացման համար:Մարդը կարող է դառնալ իր առաջին ստեղծողը:Ինչպես գիտենք 

պրոակտիվությունը հիմնվում է մարդու ամենակարևոր հատկություններից մեկի՝ 
ինքնագիտակցության վրա: Մարդու համար յուրահատուկ հատկանիշներ հանդիսացող 

երևակայությունը և խիղճը թույլ են տալիս զարգացնելու պրոակտիվությունը և 

անհատական լիդերություն ցուցաբերել կյանքում: Երևակայությունը հնարավորություն է 

տալիս հայտնաբերելու դեռևս  կյանքում անհայտ հնարավորությունները: Խիղճը 

ապահովվում է մարդու գիտելիքները և տաղանդը ներդնել ընդհանուր գործի մեջ, 

ինչպես նաև զարգացնել դրանք մաքսիմալ էֆեկտիվություն ապահովվելու համար: 

Մարդու ինքնագիտակցումը, երևակայությունը և խիղճը հնարավորություն են տալիս  

գծել սեփական կյանքի սցենարը: Քանի որ կյանքում մարդը արդեն գործում է որև է 

սցենարում ,որում կա պարադիգմա, ապա մարդու սեփական սցենարի համար պետք է 

շարժել պարադիգման և դրանով նոր պարադիգմային համապատասխան գծել  նոր 

սցենար:Դրա համար կիրառվում է  <<Սկսել,վերջնական նպատակը հասկանալով»  
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սկզբունքը, որը պարտադրում է մեծ պատասխանատվությամբ, օգտագործելով 

երևակայությունը և ստեղծագործական պոտենցիալը կառուցել նոր սցենար, որը ավելի 

էֆեկտիվ է և համապատասխանում է մարդու արժեքներին ու սկզբունքներին: <<Սկսել` 
վերջնական    նպատակը հասկանալով>>սկզբունքը նշանակում է վերագրել կյանքում  

ունեցած դերերին հատուկ արժեքներ ու գործողության ուղղություններ: Դա նշանակում է 

լինել պատասխանատու իր առաջին ստեղծման նկատմամբ և շարժվել այն 

պարադիգմայով ,որը հիմնված է իր արժեքների ու սկզբունքների վրա: Սա նշանակում է, 

որ ամեն օր պետք է հիշել  այդ արժեքների մասին: Հաճախ պատահող ծանր 

իրավիճակներում էլ պետք է հենվել այդ արժեքների վրա, ընդունել ճիշտ 

որոշում,հենվելով այն մտածելակերպի վրա, որ<< Ես կարող եմ գործել որպես 

ամբողջական անձնավորություն, չպետք է ուշադրություն դարձնեմ ինչ որ մեկի 

էմոցիաների ու հանգամանքների վրա: Ես կարող եմ իսկապես լինել պրոակտիվ, 

հիմնված արժեքների վրա, որովհետև այդ արժեքները ինձ հասկանալի են>>:<<Սկսել` 
հասկանալով վերջնական նպատակը>> հմտության ամենաճիշտ ընկալվող ձևը 

սեփական միսիայի, սեփական առաքելիության, փիլիսոփայության, կրեդոյի 

(կարգախոսի) ընտրությունն է,որը ուղղված է այն ուղղությամբ, թե ինպիսին են ուզում 

լինել, ինչն են ուզում անել, (ինչի հասնել) ինչպես նաև այն արժեքներն ու սկզբունքները, 

որոնք ընկած են իր բնավորության ու արարքների հիմքում: 

Առաքելիությունը կարելիէ համարել մարդու սահմանադրությունը: Նրա միջոցով մարդը 

ուժ է գտնում չենթարկվել ժամանակին, փոփոխություններին և ցնցումներին: Մարդիկ 

չեն կարող ապրել փոփոխվող պայմաններում չունենալով իրենց ներսում կայուն միջուկ: 

Փոփոխությունների նկատմամբ կայունությունը` մարդու պատկերացումն է իր մասին, 

իր արժեքների մասին: Անհատական առաքելության վրա հիմնվելով մարդը կարող է 

ապրել անընդհատ փոփոխվող պայմաններում: Կյանքի առաքելիության ընկալումը 

կարևոր նշանակություն ունի մարդուն կյանքի հետ կապվելու գործում: 

Տրամաբանությունը ցույց է տալիս, որ կյանքի առաքելիության բացակայությունը 

հաճախ մարդկանց տանում է գոյության անիմաստության և դատարկության զգացման: 

Հասկանալով իր առաքելիությունը` մարդ ստանում է իր պրոակտիվության հիմքը: 

Մարդը, դնում է երկարատև և կարճատև նպատակներ: Մարդը ունենում է իր 

գործունեության գլխավոր ուղղությունը, որը հիմնված է արժեքների և սկզբունքների վրա 

և որոնց օգնությամբ կարող են  ճիշտ որոշումներ ընդունել,ճիշտ  օգտագործել 
ժամանակը,  հնարավորություններն  ու էներգիան:Որպեսզի մարդը գտնի իր դիրքը,  

որոշի իր առաքելությունը նա պետք է սկսի իր ազդեցության կենտրոնից, որտեղ 

կենտրոնացված է գլխավոր պարադիգման՝ այն պրիզման, որի միջով նա տեսնում է իր   
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շրջապատող աշխարհը: Հենց այստեղ ենք մենք շփվում մեր երևակայության ու մեր 

արժեքների հետ: Այստեղ ենք մենք կիրառում մեր ինքնագիտակցումը և ստուգում մեր 

ճիշտ լինելը: Հենց այստեղ է մեր խիղճը հանդիսանում մեր կողմնացույցը, թե որտեղ և 

ինչպես ուղղենք մեր ուժերը արդյունավետ գործելու համար: Հենց այստեղ է մեր 

երևակայության ունակությունը հնարավորություն տալիս որոշելու մեր գործունեության 

ուղղությունը: Եվ  հենց այստեղ է մեր կենտրոնացված ջանքերը տալիս ամենաբարձր  

արդյունքը: Աշխատելով հենց ազդեցության շրջանակի կենտրոնում, մենք ընդլայնում 

ենք այն: Դա աշխատանք է ամենաբարձր մակարդակում, որը ունի մեծ ազդեցություն 

մեր կյանքի յուրաքանչյուր բնագավառի արդյունավետության վրա: Մեր կյանքի 

կենտրոնում գտնվում է մեր ներքին ապահովվությունը, մեր ներքին կողմնորոշումը, մեր 

խիղճը և իշխանությունը: 

Ներքին ապահովվությունը կապված է մեր ինքնազգացողության հետ, մեր 

անհատականության հետ, մեր էմոցիոնալ կայունության հետ, մեր ուժի կամ անձնական 

թուլության հետ: 

Ներքին կողմնորոշումը նշանակում է ներքին ուղղվածություն` հիմնված  մեր ներքին 

կողմնացույցի, հայացքների վրա: Դրանք ստանդարտներ,  կամ չափանիշներն են, որոնք 

մշտապես կիրառվում են որոշումներ կայացնելիս և ղեկավարում են մեր արարքները: 

Իմաստությունը՝ մեր հայացքն է աշխարհի նկատմամբ,  հասկացությունն է այն բանի, թե 

ինչ կերպ են արտահայտվում և փոխազդում միմիանց հետ առանձին սկզբունքները, 

ձևավորելով  հավասարակշռություն: Իմաստությունը իր մեջ ամփոփում է առողջ 

դատողությունը, հասկացողությունը, նախաձեռնողականությունը: Իմաստության 

բարձրագույն արժեքը տաղանդն է:   

Իշխանությունը ` գործելու հնարավորություն և կարողություն է :Այն հնարավորություն է 

տալիս կատարելու ընտրություն և ընդունելու որոշում: Այն նաև կարողություն է 

հրաժարվելու երկարատև, չհիմնավորված, ոչ արդյունավետ միջոցներից` նոր 
հմտություններ ձեռք բերելով: Դա իշխանություն է քո և քո կյանքի նկատմամաբ: Ներքին 

ապահովությունը,ներքին կողմնորոշումը,իմաստությունը և իշխանությունը` 

փոխկապակցված են: Ապահովությունը և  կողմնորոշումը տանում են իսկական 

իմաստության, որն էլ հանդես է գալիս որպես կատալիզատոր, որի օգնությամբ 

ազատված էներգիան   հանդիսանում է մեր իշխանությունը: Եթե նշված չորս 

գործոնները գտնվում են փոխշահավետ համագործակցության մեջ, ապա նրանք ծնում 

են մեծ ուժ, որը հատուկ է արժանապատիվ, հավասարակշռված,  նպատակային և  
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ներդաշնակ մարդուն: Այս կյանքանպաստ  գործոններից  յուրաքանչյուրը տարբեր 

պայմաններում մարդու մոտ որոշակի սահմաններում են գտնվում: Ներքին 

ապահովությունը գտնվում է լրիվ անպաշտպանության վիճակից (երբ մարդու կյանքը 

գտնվում է մշտապես հարվածի տակ արտաքին ուժերից, որոնք պտտում են նրան 

ինչպես ցանկանում են) մինչև ուժեղ արտահայտված արժանապատվության և իր 

նկատմամաբ վստահության սահմանի մեջ: Ներքին կողմնորոշումը գտնվում է 

սոցիալական կարծիքի և մարդու ներքին ուղղվածության սահմանների 

մեջ:Իմաստության սահմանները տարածվում են չգիտակցումից մինչև վերին աստիճանի 

ճշգրիտ իմացություն: Իշխանության սահմանները տարածվում են լրիվ 

ենթարկվածության և ամբողջապես սեփական արժեքներով գործող, պրոակտիվ 

գործունեության միջև: Այս գործոնների զարգացվածության աստիճանը, նրանց 

ինտեգրացիան, ներդաշնակությունը և հավասարակշռությունը, ինչպես նաև 

ազդեցությունը մեր կյանքի բոլոր կողմերի վրա հանդիսանում է մեր կենտրոնի 

ֆունկցիան, մեր հիմնական պարադիգման, որը գտնվում է մեր անձի կենտրոնում: 

 

 

 
 
   
 
    
 
 
 

 

 2.3 ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԸ 

Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր կենտրոնը, չնայած ոչ բոլորն են գիտակցում այդ: Մենք 

չենք գիտակցում նաև այդ կենտրոնի ազդեցությունը մեր կյանքի տարբեր ոլորտների 

վրա: Դիտարկենք մի քանի տիպիկ կենտրոններ կամ միջուկային պարադիգմաներ, 

որպեսզի լավ հասկանանք, թե ինչպես են դրանք ազդում անհատի հիմնական 

ուղղվածության և վերջին հաշվով կյանքի վրա: 

33 

Իմաստություն 

Կենտրոն Անձնական  կողմնորոշում Իշխանություն 

Անձնական ապահովվություն 



 

Կենտրոնում ամուսինն է – ամուսնությունը կարող է տալ ամենամոտ, ամենաամուր, 

ամենաներդաշնակ և արդյունավետ մարդկային հարաբերությունները: Կարծես թե դա 

բնական է, որ կյանքի կենտրոնում դնեն իրենց ամուսնուն կամ կնոջը: Սակայն փորձը և 

դիտարկումները խոսում են լրիվ այլ բաների մասին: Զգացմունքների վրա կառուցվող 

կենտրոնը որոշ ժամանակ հետո կապված որոշակի փոփոխությունների հետ (երեխայի 

ծնունդ, ֆինանսական վիճակ) կարող է փոփոխությունների ենթարկվել և այդ ժամանակ 

ներքին ապահովությունը այդ դեպքում ընդամենը իլյուզյա է, չնայած թվում է, թե ամեն 

ինչ լավ է, ներքին կողմնորոշումը ուղղված է րոպեական էմոցիաների վրա, 

իմաստությունը և իշխանությունը տարանջատվում են հակառակ ուղղություններով: 

Կենտրոնում ընտանիքն է – սա իհարկե այնպիսի կենտրոն է, որը կարծես թե պետք է 

ապահովի կյանքի լավագույն որակ: Սակայն մարդիկ, որոնց կենտրոնը ընտանիքն է` 

կորցնում են իրենց ապահովվածության զգացմունքը և իրենց սեփական նշանակությունը 

ընտանեկան տրադիցիաների համար: 

Կենտրոնում փողն է – սա նույնպես շատ տարածված կենտրոն է: Տնտեսական 

ապահովածությունը մարդկանց հնարավորություն է տալիս գործել կյանքի բոլոր 

ոլորտներում: Սակայն դա Էլ լավագույն կենտրոնը չ է, բավական է հիշել մեր կամ մեր 

բարեկամների հետ կատարված որոշ (վատ) դեպքեր և կտեսնենք, որ փողը դեռ ամեն ինչ 
չ է: 

Կենտրոնում աշխատանքն է – այս դեպքում մարդը կարող է դառնալ աշխատանքամոլ, 
մինչև իսկ անգամ չխնայելով իր առողջությունն ու կապերը: Սա նույնպես շատ ցանկալի 

կենտրոն չ է: 

Կենտրոնում տիրապետումն է – այս դեպքում օբյեկտը կարող է հանդիսանալ 
հարստությունը, տունը,  մեքենան, ոսկին, փառքը, պաշտոնը, հարգանքը: Սա շատ 
վտանգավոր կենտրոն է և կարող է շատ- շատ վնասել: 

Կենտրոնում բավարարվածությունն է – սա շատ տարածված կենտրոն է ուղղված հաճույք 

ստանալու վրա, որը իհարկ է չի կարող ոչ արդյունք ապահովվել, և ոչ էլ երակարատև 

լինել: 

Կենտրոնում ընկերը կամ թշնամին է – այս կենտրոնը ոչ ցանկալի է, դրա հիմնական 

պատճառը այն է, որ մարդը զրկվում է իշխանությունից և գտնվում է ուրիշի 

կառավարման ներքո: 
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Կենտրոնում եկեղեցին է – բոլորը գիտեն, որ եկեղեցի այցելելը և լինել հոգևոր մարդ 

տարբեր հասկացություններ են: Եկեղեցակենտրոն մարդը հակված է ավելի 

առանձնացման և նրա կենտրոնի 4 գործոնները՝ ապահովությունը, կողմնորոշումը, 

իշխանությունը և իմաստությունը ուղղված են եկեղեցի: 

Կենտրոնում  ինքն է-սա էգոիզմի դրսևորում է, սա ունի բացասական ուղղվածություն, երբ 

մարդը կենտրոնանում է իր ապահովության, կողմորոշման, իմաստության և 

իշխանության վրա, դառնում է կարծես մեռած ծով, երբ կլանում է, բայց դուրս չի 

թողնում: Սակայն, եթե այն ուղղված է դեպի ինքնազարգացումը, որը ուղղված է դեպի 

ուրիշներին ծառայելը, դա տանում է բոլոր 4 գործոնների զարգացմանը և կյանքի 

էֆեկտիվության բարձրացմանը: 

Ավելի հեշտ է որոշել ուրիշ մարդու կենտրոնը, քան իրենը: 

Սեփական կենտրոնի որոշումը:Սեփական կենտրոնի որոշման համար պետք է ուշադիր 

հետևել սեփական կյանքաապահովող գործերին: Եթե այն համնկնում է մեկ կամ մի 

քանի կենտրոնների նկարագրության հետ, ուրեմն նա  այդ կենտրոններում է և դա է 

խանգարում էֆեկտիվ գործելու համար: Հաճախ մարդկանց կենտրոնը հանդիսանում է 

մի քանի կենտրոնների կոմբինացիա: Մարդկանց մեծամասնության կյանքի վրա ազդում 

են բազմաթիվ գործոններ: Կախված պայմաններից, տարբեր ժամանակում կենտրոնում 

ակտիվանում են որոշ ուժեր: Հաճախակի փոփոխությունները մի կենտրոնից մյուս 

կենտրոն նմանվում են<< ամերիկյան բարձրունք>> խաղին՝ մեկ վերևում են ,մեկ 

ստորոտում: Այդ ժամանակ նա  ցանկանում է իր թուլությունը լրացնել մյուս կենտրոնի 

հաշվին: Այդ  ժամանակ նրա մոտ չի կարող լինել կայուն ներքին կողմնորոշում, չկա 

մշտական իմացություն, ոչինչ չունի իշխանությունը պահպանելու համար, չկա 

սեփական արժանապատվության  զգացողություն և անձի ամբողջություն: 

Իդեալական կլինի եթե մարդ ստեղծի միակ կոնկրետ կենտրոն, որը նրան կապահովի 

ներքին ապահովվածության բարձր մակարդակ, կողմնորոշում, իմաստություն և 

իշխանություն, որը կնպաստի մարդու պրոակտիվությանը և հիմք կհանդիսանա նրա 

կյանքի ներդաշնակության համար:Այդպիսին է սկզբունքների վրա հիմնված կենտրոնը:   

Կենտրոն հիմնված սկզբունքների վրա:Մարդը իր կենտրոնը սկզբունքների վրա դնելով 

ամուր հիմք է ստեղծում կյանքի կարևորագույն 4 գործոնների զարգացման համար: 

Սկզբունքները խորը, հիմնարար, դասական ճշմարտություններ են, դրանք ընդհանուր 

հայտարար են, որոնք կազմում են  կյանքի բոլոր թելերը: Սկզբունքները օբյեկտիվ են,  
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փորձարկված են բազմաթիվ սերունդների կողմից և դիմանում են բոլոր 

փորձություններին: Կյանքը, որի կենտրոնում սկզբունքներն են բնութագրվում է 

իմաստությամբ, ներքին կողմնորոշումով: Այս դեպքում ձևավորվում է ճիշտ քարտեզ, 

որով կարելի է շարժվել համապատասխան ուղղությամբ և ճիշտ տեղ հասնել: Ճիշտ 

քարտեզով կարելի է ճիշտ ինֆորմացիա ստանալ, իսկ դա թույլ կտա ճիշտ որոշումներ 

կայացնել: Անձնական իշխանություն սկզբունքի վրա հիմնված կենտրոնը  հիմնված է 

ինքնագիտակցության վրա, որը ունի պրոակտիվ մարդը, ով չի ենթարկվում արտաքին 

հանգամանքների ազդեցություններին, հարաբերություններին: Կենտրոնում 

սկզբունքները դնելու  դեպքում Միակ ռեալ իր իշխանության սահմանափակումը այն է 

,որ սկզբունքների վրա հիմնվելով մարդը ազատ է իր գործողությունները կատարելու 
մեջ, իսկ դրանց հետևանքների ընտրությունը  իր ձեռքում չ է: Պետք է հիշել 
«<<բարձրացնելով ձողի մի ծայրը,  բարձրացնում ես նաև մյուսը>> իրողությունը,ըստ 

որի գործողությանը միշտ էլ հետևում են հետևանքները: Սկզբունքներին հետևելը ունի 

դրական հետևանքներ, և բացասական հետևանքներ` երբ  անտեսում են սկզբունքները: 

Սկզբունքները կիրառելի են բոլոր մարդկանց համար: Որքան շատ են կիրառում 

սկզբունքները,այնքան ընդարձակվում է մարդկանց   անձնական                                                                     

ազատությունը ճիշտ որոշումներ ընդունելու համար:Կյանքի կենտրոնում դնելով 

օբյեկտիվ սկզբունքները,մարդը էֆեկտիվ կյանքի պարադիգմայի հիմքն է դնում :Սա այն 

կենտրոնն է,որը հնարավորություն է տալիս հասկանալու մնացած բոլոր կենտրոնների 

էությունը:Հիշենք,որ  պրադիգման սկզբնաղբյուր է հանդիսանում  վարքի և կյանքում 

հարաբերությունների համար:Պարադիգման նման  է այն ակնոցին, որի օգնությամբ 
ավելի լավ է երևում շրջապատը:Այն ամենը ինչ երևում է սկզբունքների վրա հիմնված 

կենտրոնի պարադիգմայով,էապես տարբերվում է մյուս կենտրոններից: 

 Այս դեպքում  մարդու համար`  

Սկզբունքները հանդիսանում են անփոփոխ բնական օրենքներ,որոնք առանց պատժվելու 
չի կարելի խախտել,որոնց պահպանումը  ապահովում է անձի ամբողջականությունը և 

տանում է իսկական զարգացման ու երջանկության:  

Ամուսինը հանդիսանում է հավատարիմ գործընկեր,փոխկապակցված և փոխշահավետ 

հարաբերություններ ապահովող մարդ: 

Ընտանիքը հանդիսանում է սերնդի ճիշտ դաստիարակման հնարավորություն ընձեռող 

միջոց : 
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Փողը միջոց  Է հանդիսանում տարբեր   նպատակների իրագործման համար:  

 Աշխատանքը հանդիսանում է հնարավորությունների արտահայտման,աշխատանքից 
բավարարվածություն  ստանալու և տնտեսական կարիքները բավարարելու միջոց : 

Տիրապետումը հանդիսանում է հնարավորություն   պատասխանատվություն վերցնելու և  
հոգածություն ցուցաբերելու համար: 

 Հաճույքը հանդիսանում է բոլոր գիտակցված գործողություններից ուրախություն և 
իսկական հանգիստ վայելելու միջոց: 

Ընկերերը հանդիսանում են փոխկապակցված մարդիկ,որոնց հետ կիսվում են, ծառայում 
ու օգնում են միմյանց: 

 Թշնամիներ չկան, բայց կան այլ պարադիգմա ունեցող մարդիկ, որոնց պետք է 

հասկանալ և նրանց մասին հոգ տանել 

 Եկեղեցին հանդիսանում է հնարավորություն ծառայելու և անձնական ներդրում 

կատարելու համար: 

Ինքնատիրապետումը միջոց է հասնելու մեծ հաջողությունների  աշխատելով ինչպես 

անկախ,այնպես էլ  փոխկապակցված:                                                                        

2.4 ՍԿՍԵԼ` ՊԱՏԿԵՐԱՑՆԵԼՈՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ 
                <<Երբ ես նայում եմ մեծ մարդկանց գերեզմաններին բոլոր տեսակի 

նախանձները իմ մոտ վերանում են: Երբ ես նախկին հակառակորդների շիրիմները 

տեսնում եմ միմիանց կողքի`վերանում է իմ մեջ բոլոր տեսակի մրցակցության 

դրսևորումները: Երբ շիրմաքարերի ժամանակներն եմ կարդում` հասկանում եմ, որ մի 

օր բոլորս դառնալու ենք ժամանակակիցներ>>` ասել է Ջոզեֆ Ադդիսոնը (1672-1719 

անգլիացի գրող:)Իսկ ամերիկացի գրող  Օլիվեր  Ռենդելլ  Խոլմսը  (1809-1894)    ասել  է.              

<<Այն,ինչ եղել է մեզանից առաջ և այն ինչ սպասվում է մեզ առաջիկայում, շատ քիչ է 

այն ամենի  համեմատությամբ` ինչ գոյություն ունի մեր մեջ>>:  

Այս բոլորից հետևում է, որ <<սկսել` պատկերացնելով վերջնական նպատակը>> 

հմտությույունը բացահայտում է այն միտքը, ըստ որի պետք է գործել կյանքի վերջնական 

նպատակին համապատասխան պարադիգմայով: Դա կլինի ցուցանիշների այն 

համակարգը, որով կարելի է գնահատել մնացած ամեն ինչ: Կյանքի յուրաքանչյուր  
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մասնիկը ,այն ինչ մարդը անում է այսօր, ինչ պետք է անի վաղը, կամ հաջորդ շաբաթ, 

հաջորդ ամիս, կարող է ամբողջությամբ դիտվել այն համակարգը, որը նրա համար 

նշանակություն ունի: Մտքում ունենալով վերջնական նպատակի այն պատկերը, որը 

պատկերացնում է, նա մշտապես  հաշիվ տալ, թե ինչ է անում դրա համար 

յուրաքանչյուր պահին:<<Վերջնական նպատակը պատկերացնել>> նշանակում է 

հասկանալ իր կյանքի նպատակը, և որոշել տվյալ պահին որտեղ Է գտնվում այդ 

նպատակին հասնելու համար: 

Շատ հաճախ կարող է այնպես լինել, որ մարդը լինի շատ զբաղված, բայց ոչ էֆեկտիվ 

մարդ: Որպեսզի նրա  բոլոր ջանքերը ուղղվի ճիշտ ուղղությամբ, անհրաժեշտ է ճիշտ 

ընտրենլ այն կարևորը, որը նրա կյանքում ամենագլխավորն է:Պետք է ընդունել այն 
իրողությունը, որ ամեն ինչ ստեղծվում է երկու անգամ: 

<<Սկսենք պատկերացնելով վերջնական նպատակը>> սկզբունքին հետևելով , 

հասկանում ենք, որ ամեն ինչ ստեղծվում է երկու անգամ,առաջինը մարդու մտքում` երբ 

պատկերացնում է և երկրորդը ֆիզիկապես: Օրինակ գործարարության մեջ առանց 

ռազմավարական պլանավորման/առաջին ստեղծում/ հնարավոր չ է երկարատև 

արդյունավետ գործունեություն ծավալել/երկրորդ ստեղծում/: 

Այսպիսով ,եթե  ընդունենք <<ամեն ինչ ստեղծվում է երկու անգամ>> սկզբունքը, և 

վերցնենք մեր վրա երկուսի ստեղծման պատասխանատվությունն էլ, ապա կգործենք մեր 

ազդեցության շրջանակում և անընդհատ կընդարձակենք այն: Եթե  ստեղծման առաջին 

ձևը անտեսում ենք , կամ երկուսի մեջ անհամապատասխանություն ենք թողնում, 

ստացվում է, որ նեղացնում ենք  ազդեցության շրջանակը: 

<<Ամեն ինչ ստեղծվում է երկու անգամ>> սկզբունքը ճիշտ է: Սակայն հաճախ մարդը 

մինչև վերջնական նպատակը որոշելը, արդեն հանդիսանում է ուրիշների նպատակի 

մասնակիցը: Այսինքն մարդը կախվածությունից ելնելով,հանդիսանում է իր ընտանիքի 

կամ  գործի պլանի մի մասնիկը,որը ոչ թե ինքն է որոշել, այլ լռությամբ թույլ է տվել իր 

կյանքը պլանավորել:Այդ դեպքում մարդը կամա թե ակամա  հանդիսանում է ուրիշների 

երկրորդական ստեղծագործման կամ  պրոակտիվ պլանի  ու ծրագրի, ներքին 

իրադրության և ձևավորված սովորույթների կրողը:Սակայն մարդկային էությանը 

յուրահատուկ է  ինքնագիտակցումը, երևակայությունը,կամքը և խիղճը,որը 

հնարավորություն է տալիս վերլուծելու առաջին ստեղծումը և իր վրա 

պատասխանատվություն վերցնելու  ու ստեղծելու իր սեփական սցենարը: Այլ կերպ 
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ասած՝ <<պրոակտիվություն>> սկզբունքը ասում է .<<դու առաջին ստեղծողն ես>>, իսկ  

<< սկսիր,վերջնական նպատակը հասկանալով >>սկզբունքը ասում է.<< սա առաջին 

ստեղծագործումն է>>::<<Սկսիր,վերջնական նպատակը հասկանալով >>սկզբունքը 

հիմնված է անհատական լիդերության վրա:Լիդերությունը և կառավարումը նույնը  չեն: 

Փիտեր Դրուքերը և Ուորրեն Բեննիսը գտնում են որ <<լիդերությունը  ընտրում է  ճիշտը, 

իսկ կառավարման էությունը հանդիսանում է  ամեն ինչի ճիշտ կատարումը>>:Սա 

նշանակում է, որ լիդերությունը հանդիսանում է առաջին ստեղծումը, իսկ 

կառավարումը` երկրորդ ստեղծումն է:Լիդերությունը գործ ունի բարձր մակարդակի 

հետ՝ <<«Ինչ եմ ուզում ես անել>>: Կառավարումը կենտրոնանում է ստորին մակարդակի 

վրա, ինչպես անել դա ամենալավ ձևով: Կառավարման միջոցով ապահովվում է 

հաջողության աստիճանով բարձրանալու արագությունը, իսկ լիդերությունը որոշում է, 

թե ճիշտ պատին է արդյոք հենված աստիճանը:Լիդերությունը շատ կարևորվում է արագ 

փոփոխվող աշխարհում  և այն անհրաժեշտ է կյանքի բոլոր բնագավառներում: 

Էֆֆեկտիվությունը ,իսկ հաճախ նաև գոյատևումը, շատ դեպքերում կախված են այն 

բանից, թե որտեղ ենք մեր ջանքերը ներդնում, քան դրա համար թափած ջանքերի 

չափից: Դրա համար մեզ յուրաքանչյուր բնագավառում պահանջվում է առաջին հերթին 

ճշգրիտ լիդերություն և հետո միայն կառավարում: Շուկան փոխվում է այնքան արագ և 

բազմակողմանի, որ դժվար է առանց պրոակտիվ լիդերության որոշել սպառողների 

սովորույթների ու մոտիվների փոփոխությունը և ուժ գտնել ուղղորդելու  մարդկանց 

ռեսուրսներն ու ջանքերը այդ ուղղությամբ: Առանց արդյունավետ լիդերության 

կառավարումը իրենից ներկայացնում է ջրասույզ լինող«<<Տիտանիկի>> 

տախտակամածում աթոռների դասավորությանը հետևելը: Ոչ մի կառավարում 

հաջողություն չի կարող ապահովել առանց արդյունավետ լիդերության: Սակայն 

լիդերությունը դժվար գործ է, որովհետև մարդը հաճախ գտնվում է կառավարման 

պարադիգմայի ազդեցության տակ: Լիդերությունը մեծ արդյունքներ է ապահովում 

ամենուր, չթողնելով երբեք սխալ ուղղությամբ ջանքեր ներդնել: 

 2.5. ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ և ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ 

 Նայելով մեր ներսը,հասկանալով մեր պարադիգման և նրա  համապատասխանությունը 

ճիշտ սկզբունքներին, մենք կառուցում ենք էֆեկտիվ  կենտրոն, որով  էլ մենք  տեսնում 

ենք աշխարհը և վերաբերվում ենք այդ աշխարհին: Մենք ոչ միայն մտածում ենք մեր 

միսիայի /առաքելության/ մասին, այլ ձևակերպում, կառուցում ենք այն:  Մեր 

յուրաքանչյուրի ներսում կա մոնիտոր կամ ներքին զգայողություն` խիղճը, որը  
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թույլատրում է մեզ հասկանալ մեր անկրկնելիությունը և բացառիկությունը: 

Յուրաքանչյուրը ունի իր առաքելությունը: Այդ պատճառով մարդը անփոխարինելի է և 

նրա կյանքը կրկնություն չ է: Դրա հետևանքով յուրաքանչյուր մարդու խնդիրը այնքան 

կարևոր է, որքան կարևոր է նրա հնարավորությունը այդ խնդիրը լուծելու համար: Դրա 

համար պրոակտիվ մարդու գործունեությունը պետք է հիմնվի իր ազդեցության շրջանի 

վրա, այլ դեպքում, երբ ուղղվում է դեպի խնդիրների շրջանակը` ստացվում է, որ մարդը 

իր սկզբնական ստեղծագործումը թողնում է հանգամանքներին և ուրիշ մարդկանց 

կամքին:Կյանքի իմաստը բխում է ներսից: Դրա համար մարդը իր կյանքի իմաստը ինքը 

պետք է իմանա, կյանքը մարդու առջև դնում է հարցեր, որոնց պատասխանը կարող է 

տալ միայն ինքը իր վրա պատասխանատվություն վերցնելով: Անձնական 

պատասխանատվությունը կամ պրոակտիվությունը անհրաժեշտ է առաջին ստեղծման 

համար: Պրոակտիվությունը համակարգիչի լեզվով ասած նշանակում է . «<<Դուք 

ծրագրավորողն եք>>, << Սկսել վերջնական նպատակը հասկանալով>> սկզբունքը 

ասում է.<<Գրեք ծրագիր>>: Մինչև դուք չվերցնեք պատասխանատվություն, որ դուք եք 

հանդիսանում ծրագրավորողը, դուք ջանքեր չեք թափի ծրագրավորելու, ծրագիր 

կազմելու համար: Որպես պրոակտիվ մարդ, կարող ենք ձևակերպել այն `թե  ինչպիսին 

եք ուզում լինել և ինչ եք ուզում անել ձեր կյանքում: Դուք կարող եք գրել ձեր 

առաքելության կանոնադրությունը, անձնական սահմանադրությունը: Անձնական 

առաքելությունը մեկ գիշերում չի որոշվում:  Այն պահանջում է խորանալ ինքն իր մեջ, 

վերլուծել, վերջնական տարբերակի համար բազմաթիվ գործնական մշակումներ 

կատարել: Կարող է անցնել շաբաթներ, ամիսներ մինչև  բոլոր պայմանները 

կուսումնասիրեք, կզգաք, որ   բացահայտել եք ձեր արժեքները,  անընդհատ 

անրադառնալով նկարագրածին, որովհետև տարիների և փորձի արդյունքում դրանք 

կարող են փոփոխվել: Բայց ձեր անձնական առաքելիությունը կմնա ձեր 

սահմանադրությունը, որը կբացահայտի ձեր հայցքները և արժեքները: Այն կհանդիսանա 

չափամետր, որով  չափում եք ամեն ինչ  ձեր կյանքում: Սեփական առաքելիության 

ձևավորման ընթացքը նույնքան կարևոր է, որքան վերջնական արդյունքը: Այն ստիպում 

է խորը և մանրամասն վերլուծել ձեր արժանիքները և ձեր վարքագիծը կազմակերպել 
համոզմունքներին համապատասխան: Դրանում ձեզ կարող է օգտակար լինել ուղեղի 
երկու կիսագնդերի ճիշտ օգտագործումը:Ինքնագիտակցումը հնարավորություն է տալիս 

վերլուծել  սեփական մտքերը: Դա շատ կարևոր է անձնական աառաքելությունը 

որոշելիս, որովհետև մարդկանց յուրօրինակ երկու կարողություններ՝ երևակայությունը 

և խիղճը, որոնք հանդիսանում են աջ կիսագնդի ֆունկցիաները, հիմք են հանդիսանում 

<<սկսել վերջը պատկերացնելով>> սկզբունքի համար: Եվ հասկանալով, թե ինչպես 
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կարելի է օգտագործել աջ կիսագնդի կարողությունը, կարող եք բարձրացնել ձեր 

հնարավորությունը առաջին ստեղծագործման համար: Տասնյակ տարիներ դոմինանտ 

կիսագնդի տեսության շրջանակներում տարվող հետազոտությունները պարզել են, որ 

ուղեղի տարբեր կիսագնդերը տարբեր ֆունկցիաներ են կատարում, տարբեր 

ինֆորմացիաներ են մշակում և տարբեր պրոբլեմների հետ են բախվում:Ձախ 

կիսագունդը հիմնված է /վերբալ/  տրամաբանության վրա, աջը՝ /ինտուիտիվ/ 

ստեղծագործական գործունեության վրա : Ձախը հիմնվում է խոսքի, աջը՝ կերպարների 

վրա: Ձախը գործ ունի մասերի և յուրահատկությունների, աջը՝ ամբողջի և դրա միջև 

եղած կապերի վրա: Ձախը կապված է անալիզի վերլուծության, ամբողջի 

տարանջատման հետ, աջը՝ սինթեզի, ամբողջի մասնիկների միացման հետ: Ձախը 

պայմանավորում է մտածողության հետևողականությունը,իսկ աջը` 

ամբողջականությունը: Ձախը կապված է ժամանակի հետ, աջը ազատ է ժամանակից 

կախվածությունից:  

 Չնայած մարդիկ օգտագործում են իրենց ուղեղի երկու կիսագնդերը, սակայն դրանցից 

մեկը միշտ դոմինանտ է: Իհարկ է, իդեալականը այն է, երբ մարդը կարողանում է իր մեջ 

այնպիսի կարողություն գտնել, որ  ուղեղի մի կիսագունդը անջատի և մյուսը միացնի` 

ըստ անհրաժեշտության: Դրա արդյունքում հնարավորություն կլինի սկզբում հասկանալ, 
թե ինչ է ներկայացնում իրավիճակը և հետո կիրառել համապատասխան մոտեցումներ: 

Մարդիկ հակված են կոմֆորտի մեջ մնալով, լուծել եղած իրավիճակը, իրենց կամ աջ, 

կամ ձախ դոմինանտ կիսագնդից ելնելով: Աբրահամ Մասլոն ասել է.<<Ով տիրապետում 

է մուրճին, իրեն թվում է, թե ամբողջ շրջապատը լի է մեխերով>>: Սա նույնն է ինչ նույն 

նկարի վրա տարբեր պատկերներ տեսնելը:Տարբեր դոմինանտ կիսագնդերի դեպքում 

մարդիկ նույն բանը տարբեր կերպ են տեսնում:Մենք ապրում ենք այնպիսի աշխարհում, 

որտեղ դոմինանտը ձախ կիսագունդն է, որտեղ գերիշխում է խոսքը, հաշվարկը, 

տրամաբանությունը, իսկ ստեղծագործումը, ինտուիցիան, զգացմունքայնությունը  

ենթարկվում են առաջիններին: Գլխավոր միտքը այն է, որ մարդու մտածողությունը լի է 

բազմաթիվ ձևերով, բայց այն դեռ անբավարար է օգտագործվում:  Բայց իմանալով այդ 

հնարավորությունների մասին կարելի է դրանք օգտագործել:Երբեմն անկանխատեսելի 

հանգամանքները կարող են որոշ ժամանակով «անջատել մարդու ձախ կիսագունդը, 

օրինակ սիրելի մարդու մահը, լուրջ հիվանդությունը, ֆինանսական ճգնաժամը կամ այլ 
պահեր,որոնք կարող են ստիպել նրան կանգ առնել և տալ ոչ պարզ մի հարց .<<ինչն է՞ 
ինձ համար իրոք կարևոր, ինչու՞ եմ ես անում հենց այդ>>: Բայց, եթե մարդը պրոակտիվ 

է,նա չի սպասի, մինչև հանգամանքները ուղղորդեն իրեն:Ուղեղի աջ կիսագունդը 

պատասխանատու է մարդու առաջին ստեղծագործության համար: Որքան մեծ է նրա 
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ունակությունը աջ կիսագնդի հնարավորությունները օգտագործելու մեջ, այնքան մեծ 

կլինի նրա երևակայությունը, այնքան հեշտ կլինի վեր բարձրանալ  ընթացիկ 

իրավիճակից և սինթեզել, ստեղծել այն բանի լրիվ պատկերը` ինչ պատրաստվում է 

կատարել և ինչպիսին ուզում է լինել այս կյանքում:Մարդը երևակայության օգությամբ  

կարող է պատկերացնել իր թաղումը կամ ոսկե հարսանիքը: Մտքով պատկերացնել այն 

ընտանեկան հարաբերությունները, որոնք կցանկանար ստեղծել երկարատև ու մեծ 

ջանքերի արդյունքում: Կարող է մտքով պատկերացնել իր թոշակի անցնելու պահը, ինչ 
կարգավիճակով կցանկանար դա անել, երևակայությանը ազատություն տալով կարող է 
ձևավորել թոշակի անցնելուց հետո իր գործունեությունը, պատկերացնելով այդ բոլորը 

մանրամասնորեն, որքան կարող է մեծ էմոցիա, մեծ զգացմունք տալ`  զգայական 

օրգանները ամենամեծ չափով օգտագործելով:Տարբեր մարդկանց հետ կատարած 

բազմաթիվ փորձեր պարզել են,որ մարդկանց ամենակարևոր արժեքը սերն է դեպի  

ծնողները, եղբայրը, քույրը և իր համար արժեք ներկայացնող մարդիկ: Եվ հասկանալով 

այս ամբողջը կյանքում ձգտում են հետևել իրենց արժեքների պահպանմանը:Անձնական 
առաքելությունը ձևակերպվում է անհատական լիդերության դրսևորման 
միջոցով:Անհատական լիդերությունը մեկ անգամվա միջոցառում չէ, չի սկսվում և 

ավարտվում անձնական առաքելության ձևակերպումով, այն  չընդհատվող պորցես է: 

Մարդը անընդհատ աչքի տակ ունենալով այն, ինչին ձգտում է, ամեն ինչ անում է դրան 

հասնելու համար: Այդ ընթացքում ուղեղի աջ կիսագունդը  տալիս է անգնահատելի 

օգնություն ամենօրյա  կյանքի առաքելությունը իրականացնելու համար: Դա <<սկսեք` 

պատկերացնելով վերջնական նպատակը>> սկզբունքի հիմնավորման ևս մեկ օրինակ է: 

Մարդու դիրքը ունի հինգ հիմնական ասպետներ՝ այն անձնական է,այն դրական է, այն 

օգտագործում է ներկա ժամանակի բայեր, այն վիզուալ է, այն էմոցիոնալ է: Դրա համար 

մարդը կարող է մտածել այսպես.<<Ինձ մեծ հաճույք է պատճառում (էմոցիոնալ) այն, որ 

ես (անձնական) մտքով, սիրով և ինքնատիրապետմամբ (պոզիտիվ, դրական) 

արձագանքում եմ (ներկա ժամանակ) իմ երեխաների արարքներին>>:Հետո կարելի է այդ 

ամենը պատկերացնել վիզուալ, թե ինչպես  երեխաների բոլոր արարքներին 

վերաբերվում է սիրով, համբերատարությամբ և թե ինչ են զգում երեխաները դրանից: Եվ 

այնուհետև իր արարքները համապատասխանեցնել մտածածի հետ և  շարժվել  հենց   

այդ սցենարով: 

Փորձերը ցույց են տալիս, որ երևակայությունը հնարավորություն է տալիս վիզուալ 
տեսնել ու ապրել այն իրավիճակը ինչին ձգտում են:  Մարդը կարող է վիզուալ լինել 
կյանքի յուրաքանչյուր ոլորտում: Տիեզերագնացները ամեն ինչ փորձարկում են երկրի  
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վրա և տիեզերքում արդեն անում են այն, ինչը արդեն արել են երկրի վրա: 

Ստեղծագործող, ձևավորված աջ կիսագունդը հանդիսանում է այն գլխավոր ռեսուրսը, 

որը անհրաժեշտ է անձնական միսիան ձևավորելու և այն իրականացնելու համար: 

Վիզուալիզացիայի բազմաթիվ մեթոդներ կան. օրինակ` նեյրոլինգվիստիկ 

ծրագրավորումը, սուբլիմացիոն ծրագրավորումը, ինչպես նաև ինքնաներշնչման և 

ռելակսացիայի նոր ձևերը: Այս բոլորի հիմքում ընկած է  բացահայտումը, 

կանխատեսումը, ինտերպրետացիան`հիմնված առաջին ստեղծման հիմնարար 

սկզբունքի վրա: Անձնական լիդերության էֆեկտիվության համար, վիզուալիզացիայի 

մեթոդները առկայծում են լավ մտածված նպատակներից, որոնք  հիմնարար 
սկզբունքներից են բխում և դառնում են կյանքի կենտրոն: Նրանք աննախադեպ գործոն 

են մարդու ծրագրերի փոփոխություն դեպքում, նրանք օգնում են սրտում ձևավորվելու և  

գիտակցության մեջ ամրապնդվելու այն սկզբունքները, որոնցով շարժվում են:  

Համոզված ենք, որ բոլոր կրոնները հիմնվում են միևնույն սկզբունքների վրա, միայն 

տարբեր  են արարողակարգերը և հենց դրանք են ընկած մեդիտացիայի հիմքում, այդ 

աղոթքները, պատվիրանները, աստվածաշունչը, ապրումակցումը և այլ ձևեր, որոնք 

ուղեկցվում են խղճի ու երևակայության տարբեր ձևերով:Բայց եթե այս մեթոդները 

դառնում են մարդու էթիկայի մասնիկը և տարանջատվում են հիմքից՝ բնավորությունից,   

կարող են ոչ ճիշտ օգտագործվել, կամ էլ չար նպատակներով օգտագործվել և 

ամենակարևորը  սխալ կենտրոն ձևավորել:Նախատրամադրված դրվածքը և 

վիզուալիզացիան հանդիսանում են ծրագրավորման ձևերից մեկը և պետք է լինել 
չափազանց վստահ ծրագրի և դրանց անհատի հիմնական կենտրոնին 

համապատասխանության նկատմամբ: Իհարկ է, երևակայությունը կարող է 

օգտագործվել նաև ակնթարթային հաջողության համար ,երբ մարդը կենտրոնացված է 

որոշակի նյութական կամ անձնական շահերի վրա: Սակայն երևակայության և խղճի 

ամենակարևոր նշանակությունը նրանում է ,որ մարդը ընդարձակի իր 

հնարավորությունները և ապրի ուրիշների մասին հոգալով և ղեկավարվելով 

փոխշահավետ գործողության սկզբունքներով `կատարի իր միսիան: 

Վերբալ, տրամաբանող ձախ կիսագունդը նույնպես դառնում է կարևոր, երբ անձնական 

առաքելության նկարագրման ժամանակ  փորձում են մտնել այն կերպարի, զգացմունքի 

մեջ, որը  տալիս է աջ կիսագունդը/ այնպես ինչպես շնչառական վարժությունները, 

որոնք օգնում են հոգու և մարմնի միասնականացմանը, կամ  գրելու պրոցեսը ,որը 

որպես հոգեներվոլոգիական ու մկանային գործունեության տեսակ, օգնում է 

միավորվելու գիտակցականն ու ենթագիտակցականը /:  
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Մեծ արդյունավետության հասնելու համար մարդկանց խանգարում է քիչ մտածելը. 

Նրանք սպառում են համաչափության և հավասարակշռության զգացողությունը, որը 

անհրաժեշտ է էֆեկտիվ կյանքի համար: Նրանք խիստ ծանրաբեռնվում են 

աշխատանքով, մոռանալով առողջության մասին: Պրոֆեսիոնալ առաջընթացի համար 

նրանք վնասում են նույնիսկ կյանքի ամենակարևոր հարաբերությունները: 

Յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքում խաղում է մի քանի դերեր, կապված տարբեր 

ոլորտների և գործունեության ուղղությունների հետ, այդ դերերից յուրաքանչյուրը  շատ 

կարևոր է և դրանց համար պատասխանատվություն է կրում: Մարդու անձնական 

առաքելության դիրքը կլինի առավել հավասարակշռված և դրա հետ հեշտ կլինի 

աշխատելը, եթե նա կարգավորի իր կյանքում եղած դերերի միջև հավասարակշռող 

կապը:   

Օրինակ  պրոֆեսիոնալ դիրքը՝ ինչի է  մարդը ցանկանում հասնել այդ բնագավառում, 

կամ մտածի իր անձնական դերերի մասին, ծնող, մայր, ամուսին, ինչի է  ձգտում այդ 

դերերից յուրաքանչյուրում, ինչն է իր համար կարևորը: Մտածի իր դերի մասին 

քաղաքականության մեջ, հասարակական, բարեգործական գործունեություններում:Եթե 

նկարագրի իր միսիան իր դերերից ելնելով, դա կօգնի հավասարակշռել և 

ներդաշնակեցնել կյանքը: Նա ամեն անգամ կհիշի իր յուրաքանչյուր դերը, անընդհատ 

կարող է հսկել,որ չտարվի որև է  դերով առավել, անտեսելով մյուսները: Դրանից հետո 

նորից անդրադարձ կատարելով աջ կիսագնդին և օգտագործելով երևակայությունը, 

ստեղծագործական կարողություները, խիղճը և ոգևորությունը նա կարող է մտածել 
երկարատև նպատակների մասին, որոնց  կցանկանար հասնել այդ դերերից 

յուրաքանչյուրում: Եթե այդ նպատակները կապված են  առաքելության զարգացման հետ 

և հիմնված են սկզբունքների վրա, ապա դրանք կտարբերվեն այն նպատակներից, որոնք 

մարդիկ սովորաբար  դնում են իրենց առջև: Նպատակները կլինեն բնական 

սկզբունքների վրա հիմնված, որը ուժ կտա  իրագործելու դրանք:Այդ նպատակները 
օտար չեն, դրանք մարդու սեփական նպատակներ են: Դրանք արտահայտում են նրա 

ներքին խորքային արժեքները, նրա  չկրկնվող տաղանդը, նրա առաքելության 

զգացողությունը: Դրանք աճում են մարդու ընտրած դերերի վրա:Էֆեկտիվ նպատակը 

ուղղված է առաջին հերթին դեպի արդյունք, այլ ոչ թե դեպի գործողություն: Նա որոշում է 

ճանապարհի վերջին կետը, իսկ գործողության ժամանակ որոշվում է, թե մարդը որտեղ է 

գտնվում և դեպի ուր է գնում: Այն տալիս է կարևորագույն ինֆորմացիա, որը օգնում է  

հասնելու նշանակետին և տալիս է պատկերացում, թե  երբ կհասնենք դրան: Այն 

կողմնորոշում է մարդու ջանքերի  ուղղությունը ու պահանջվող էներգիան: Այն իմաստ է 

տալիս այն ամենին, ինչ արվում է: Եվ վերջապես, այն արտահայտվում է  ամենօրյա  
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գործերում և մարդուն  դարձնում է պրոակտիվ,  ղեկավարում է կյանքը, ստիպում է  

ամեն օր անել այն, ինչը հնարավորություն է տալիս իրականացնելու անձնական 

առաքելությունը: 

 Դերերը և նպատակները ձևավորում են անձնական առաքելությունը և որոշում են նրա 

ուղղվածությունը: Եթե մարդը դեռ չի կողմնորոշվել և չի ձևակերպել իր առաքելությունը ,  

նա  պետք է սկսի հենց իր դերերով ու նպատակներով:Իր կյանքի տարբեր ոլորտներից   

յուաքանչյուրում իր ցանկալի 2-3 կարևորագույն արդյունքների որոշելը  կբացի իր առջև 

կյանքի ընդհանուր հեռանկարը և ցույց կտա  առաջ ընթանալու և զարգացման 

ուղությունները:Երկարատև նպատակները, դերերը և դրանց հարաբերությունները  

անձնական առաքելության հետ համաձայնեցնելուց հետո, ստանձնած դերերը և 

նպատակները հիմք կծառայեն արդյունավետ կարճատև նպատակների մշակման,  

իրացման և կյանքի ամենօրյա կառավարման համար: 

Ընտանիքի առաքելությունը:Մեր քննարկած անձնական հաղթանակ ապահովող երկու 
հմտությունները հիմնված լինելով բնական սկզբունքների վրա կարող են ծառայել նաև 

մարդկանց խմբերի համար, օրինակ ընտանիքի կամ կազմակերպության: Բոլոր խմբերն 

Էլ արդյունավետ են գործում, եթե կիրառվում է<<սկսում եք վերջնական նպատակը 

պատկերացնելով>> սկզբունքը:Շատ ընտանիքներին ղեկավարում են ոչ թե կոնկրոտ 

սկզբունքները, այլ տրամադրությունները, արագ որոշումները, ձգտումը պրոբլեմները 
արագ լուծելու: Հենց առաջ է գալիս սթրեսային իրավիճակ կամ լարվածություն, 

անմիջապես առաջ են գալիս այնպիսի արձագանքներ,երբ  մարդիկ դառնում են ցինիկ, 

կամ գոռգոռացող կամ չեն խոսում,  պոռթկում են, կամ շատ սուր են վերաբերվում 

յուրաքանչյուր հարցին: Երեխաները այդպիսի հարաբերություններին հետևելով կամաց 

կամաց գալիս են այն եզրահանգման, որ բնական միջոցը պրոբլեմը լուծելու` <<կամ 

պայքարել, կամ հանձնվել>> սկզբունքն է:Յուրաքանչյուր ընտանիքի միջուկը նրա 

ընդհանուր արժեքներն են: Ընտանիքի հիմքում  դրվում է նրա առաքելությունը: Այդ 

առաքելությունը դառնում է ընտանիքի սահմանադրությունը,  նորման,  բոլոր 

մտածմունքների ու ընդունվող որոշումների չափանիշը: Ընտանիքի միսիան ոչ միայն 

տալիս է զարգացման ուղղությունը, այլ նաև նպաստում է ընտանիքի երկար կյանքին և 

նրա միասնականությանը: Երբ անհատական արժեքները համընկնում են ընտանեկան 

արժեքների հետ, նրա անդամները բոլորը միասին աշխատում են ընդհանուր 

նպատակների իրականացման համար, յուրաքանչյուրը իր ներդրումը ունենալով: 

Այստեղ նույնպես ընթացքը կարևոր է ինչպես արդյունքը: Ընտանիքի առաքելության  
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սահմանումը հանդիսանում է ընտանիքի կատարելագործման հիմնական միջոցը: 

Համատեղ աշխատանքը առաքելության համար նպաստում է ռեսուրսների ու միջոցների 

ձեռքբերմանը, որոնք անհրաժեշտ են ընտանիքի առաքելության համար: Երբ ընտանիքի 

յուրաքանչյուր անդամ մասնակցում է ընդհանուր գործին, երբ միմիանց հետ 

խորհրդակցելով ընդհանուր պրոբլեմն են արծարծում, որը բոլորի համար կարևորագույն 

նշանակություն ունի, բոլորի մոտ ձևավորվում են փոխադարձ և հետադարձ կապ, երբ 

տեքստում տեղ են գտնում ընտանիքի բոլոր անդամների ձևակերպումները, ապա 

արդյունքը լավ է լինում: Ամենալավ առաքելությունը ծնվում է ընտանիքում համատեղ 

աշխատանքի արդյունքում, երբ ընտանիքի անդամները արտահայտում են իրենց 

տեսակետները միմիանց հարգող մթնոլորտում, այդ ժամանակ ստեղծվում է առավել 
արժեքավոր բան, քան կաղող  էր ստեղծել նրանցից յուրաքանչյուրը մենակ:Ժամանակ 

առ ժամանակ վերանայելով առաքելության տեքստը, որպեսզի առավել ընդլայնվի 

հեռանկարը, հրաժարվելով հնացած մտքերից կամ  դրանց տալով նոր իմաստ ,կարելի է 

ընտանիքին միավորել ընդհանուր արժեքների շուրջ և ընդհանուր նպատակներ 

իրականացնել: Առաքելության դիրքը ձևավորում է մտածողության ձևը, դառնում է 

ընտանիքի ղեկավարման հիմքը: Երբ ծագում են պրոբլեմներ և կրիտիկական 

իրավիճակներ, ընտանեկան սահմանադրությունը հիշեցնում է ընտանիքի անդամներին, 

թե ինչն է հանդիսանում ամենակարևորը և հիմնվելով հիմնարար սկզբունքների վրա, 

ցույց է տալիս պրոբլեմի լուծման  համար ճիշտ ուղղություն: 

Կազմակերպության առաքելությունը:Առաքելության սահմանումը անհրաժեշտություն է 

կազմակերպության համար: Առաքելության էֆեկտիվության համար պետք է այն փնտրել 
հենց կազմակերպության հիմքում: Առաքելության հետ պետք է կապված լինեն 

կազմակերպության բոլոր անդամները և ոչ միայն ղեկավարությունը կամ 

սեփականատերը: Նորից պետք է կրկնվել, ասելով ,որ ամբողջ ընթացքը նույնքան 

կարևոր է, որքան արդյունքը/ պատրաստի առաքելությունը/, որովհետև այդ ընթացքը 

հանդիսանում է դրա իրականացման բանալին: Դրա համար կազմակերպության 

էֆեկտիվ գործունեության համար ընտրված առաքելությունը պետք է հիմված լինի 

սկզբունքների վրա:Ամենագլխավոր պրոբլեմը ինչպես կազմակերպությունների այնպես 

էլ ընտանիքների համար այն է, որ ընդունում են որոշում, առանց անդամների 

մասնակցության: Մարդիկ ուղղակի չեն ընդունում այդպիսի որոշումը: Հաճախ 

հանդիպում են մարդիկ, որոնց նպատակները չեն համապատասխանում այն 

նպատակների հետ, որտեղ իրենք աշխատում են: Որպես կանոն այդ 

կազմակերպություններում խթանման սկզբունքները կապված չեն ընդհանուր  
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արժեքների հետ: Երբ աշխատում են կազմակերպության աշխատողների հետ պետք է 

ծանոթանալ կազմակերպության առաքելությանը, նրա բովանդակությանը, իմանալ 
ովքեր են մասնակցել առաքելության մշակմանը, ով է իրոք կատարում առաքելության 

պահանջները: Առանց հետաքրքրասիրության չկա կապվածություն:Սկզբում, երբ 

աշխատողը նոր է ընդունվում գործի, կամ երեխան դեռ փոքր է,  կարող ենք փոխել նրա 

նպատակը և նա կընդունի այն, մանավանդ, երբ ունեք լավ հարաբերություններ, 

ընդհանուր մտածելակերպ, կամ եթե  նրան լավ եք սովորեցրել: Սակայն երբ մարդիկ 

դառնում են առավել հասուն և նրանց կյանքը ստանում է ինքնուրույն իմաստ, նրանք 

ցանկանում են լինել մասնակից, ցանկանում են մասնակցել նպատակների ձևավորմանը 

և որոշումներ կայացնել: Եվ եթե նրանց չեն տեղեկացնում, նրանք ուղղակի չեն 

ընդունում ուրիշների նպատակներն ու որոշումները: Այսպես առաջանում են 

մոտիվացիայի լուրջ պրոբլեմներ, որը հնարավոր չէ որոշել նույն մակարդակում, որում 

առաջացել է պրոբլեմը: Դրա համար առաքելության մշակումը կազմակերպությունից 

պահանջում է ժամանակ, համբերություն, կարողություն: Այդ աշխատանքը չի դասվում 

արագ լուծվողների շարքը, դա <<սոցիալական ասպիրին>> չէ: Դրա համար անհրաժեշտ 

է ժամանակ և ճշմարտություն, ճշմարիտ սկզբունքներին հետևելու ունակություն, 

ինչպես նաև հետևողականություն և արիություն, որպեսզի եղած համակարգը, 

կառուցվածքները, կառավարման ոճերը բերվի համապատասխան արժեքների: Բայց դա 

հնարավոր կլինի, եթե հիմքում դրվեն ճիշտ սկզբունքներ: 

Կազմակերպության առաքելությունը, եթե այն իրոք արծարծում է նրա բոլոր անդամների 

արժեքները և հայացքները, տանում է մեծ միասնության և ոչ սովորական զգացողության: 

Այն, մարդկանց մտքում և հոգում դնում է այնպիսի հիմքեր, այնպիսի չափանիշներ ու 
կողմնորոշումների համակարգ, որոնց վրա հիմնվելով, նրանք կարողանում են 

ղեկավարել իրենք իրենց: Նրանք կարիք չունեն, որ ինչ-որ մեկը ուղղորդի, վերահսկի, 

կամ հաշվետու լինի կամ խփի ցավոտ տեղին: Նրանք խորանում են այն արժեքների 

վրա, որոնք հանդիսանում են կազմակերպության էությունը, նրա միջուկը: 

2.6 ՍԿԶԲԻՑ ԱՆԵԼ ԱՅՆ, ԻՆՉ ՊԵՏՔ Է ԱՆԵԼ ՍԿԶԲԻՑ 

Գյոթեն ասել է.<< Ամենակարևոր գործերը չպետք է ենթարկվեն քիչ 
կարևորներին>>:<<Սկզբից արեք այն, ինչ պետք է անել սկզբից>>հմտության համար 

հիմք են հանդիսանում, <<պրոակտիվությունը>> և<<սկսենք վերջնական նպատակը 

հասկանալով>> հմտությունները:Այս հմտությունը հանդիսանում է երկրորդ ստեղծումը՝  
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`ֆիզիկական ստեղծումը, որը կապված է կառավարման հետ, ուղեղի ձախ կիսագնդի 

գործունեության հետ: Այս պատճառով մարդու անհատական էֆեկտիվության համար 

կարելի է ընդունել հետևյալ կարգախոսը.<<Կառավարիր ձախով, առաջնորդվիր 

աջով>>,ասել է թե կամքի ուժ դրսևորիր:.Մարդկային կամքը  յուրահատուկ երևույթ է: 

Բազմակի անգամ այն ապացուցել է իր ուժը ոչ սովորական պայմաններում: Սակայն այդ 

կարևորագույն հատկանիշի արժեքը էլ ավելի է բարձրանում   ամենօրյա արդյունավետ 

կիրառման  ընթացքում:Կամքի ուժի աստիճանը որոշվում է  անձի 

ամբողջականությամբ, որի հիմքը  անձի արժեքն է: Այն անձի խոստումը պահելու, իր 

վրա պարտականություններ վերցնելու  և պատասխանատվություն կրելու 
կարողությունն է, բնավորության էթիկայի մի մասնիկը և պրոակտիվության արդյունքը: 

Էֆեկտիվ կառավարումը ենթադրում է, որ սկզբից արվի այն, ինչ պետք է արվի սկզբից: 

Եթե լիդերությունը որոշում է, թե ինչ պետք է անել սկզբից, ապա կառավարումը 

հետևողականորեն այն կատարում է ամեն օր, ժամ առ ժամ: Կառավարման    

փիլիսոփայությունը կառավարման գիտության սկզբունքների ու մեթոդաբանության վրա 

հենվելով հետևողականորեն կատարում է նպատակին հասնելու գործողությունները: Այլ 
խոսքով ,եթե մարդը հաջողությամբ կառավարում է ինքն իրեն , ապա  

կարգապահությունը բխում է նրա ներսից,որը հանդիսանում է նրա անկախ կամքի 

ֆունկցիան: Նա գնահատում է խորքային արժեքները և այդ արժեքներին է ենթարկում իր 

զգացմունքները, ցանկությունները և տրամադրությունը:Հաջողակ մարդիկ կարողանում 

են անել այն, ինչ անհաջողակները չեն սիրում անել: Հաջողակ մարդկանց նույնպես 

միշտ չ է իրենց արածը դուրը գալիս, բայց նրանք ենթարկում են իրենց զգացմունքները 

իրենց խնդիրներին:Այդպիսի ենթարկվածությունը պայմանավորված է նպատակով, 

առաքելությամբ, արժեքների կողմնորոշվածությամբ, այսինքն<<սկսիր` վերջնական 

նպատակը հասկանալով>> սկզբունքով: Այդպիսի ենթարկվածությունը պահանջում է, 

որ գիտակցության մեջ վառվի պայծառ<<«այո>>-ն, որը հնարավորություն կտա ասել 
<<ոչ>> մնացած բոլորին: Բացի այդ, այդ ենթարկվածությունը պահանջում է անկախ 

կամք, այսինքն կարողություն կատարելու այն,ինչ չեք  ցանկանում կատարել, 
պահանջում է լինել կախված  արժեքներից, և ոչ թե ցանկություններից ու անցողիկ 

պահերից:Դա կարողություն է գործելու պրոակտիվ առաջին ստեղծագործման հետ: 

   <<Սկզբից անել այն, ինչ պետք է անել սկզբից>> հմտությունը քննարկում է հարցեր, 

որոնք կապված են կյանքի և ժամանակի կառավարման հետ: Երկար տարիների այլ 
ոլորտի ուսումնասիրությունները տվել են հետևյալ եզրահանգումը՝ <<կազմակերպեք 

ձեր գործունեությունը հեռանկարի հիմքի վրա>>: Այդ միտքը ծագել է ժամանակի երեք 
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փուլերի վրա: Այս մեթոդի կիրառման համար բազմաթիվ մեթոդներ են մշակված: 

Անհատական կառավարումը այս հարցում նման է մարդկային գործունեության այլ 
ոլորտների հետ: Էվոլյուցիայի ազդակները կամ զարգացման ալիքները անընդհատ 

փոխարինում են մեկը մյուսին, անընդհատ ավելացնելով ինչ որ նոր բան: Այսպես 

հասարակության զարգացման ընթացքում ագրարային հեղափոխությունը հաջորդեց 

արդյունաբերական հեղափոխությանը, իսկ դրան էլ տեղեկատվական /ինֆորմացիոն/ 

հեղափոխությունը: Այդ ալիքներից յուրաքանչյուրը մեծ շարժ առաջացրեց թե 

հասարակության և թե անհատի զարգացման գործում: Այդպես էլ տեղի է ունենում 

ժամանակի կառավարման հետ: Ժամանակի յուրաքանչյուր մակարդակ հիմնվում է մեր 

կյանքի կառավարման համար անհրաժեշտ իրադրությունների, հանգամանքների վրա: 

Առաջին մակարդակի համար/անցյալ/ բնութագրական է կարգավորել այն, ինչ եղել է`  

որը պահանջում է ժամանակի ծախս /կորուստ /: Սա այն հատվածն է, երբ 

արձանագրությունների,ստուգումների միջոցով, ճշգրտվում է պատմությունը: Երկրորդ 

մակարդակը/ապառնի/ օրացույցների կամ  ծրագրերի ժամանակն է, երբ փորձում ենք 

նայել առաջ և պլանավորել մեր գործողությունները ապագայում: Երրորդ մակարդակը 

/ներկա/ հանդիսանում է ներկա իրադրության կառավարումը:Հետևելով այս 

մակարդակներին և դրա վրա ավելացնելով այն արժեքները, որոնք կան այդ 

ժամանակներում, ստացվում է ժամանակի կառավարումը: Երրորդ մակարդակը՝ներկան 

տարբերվում է նաև կոնկրետ նպատակադրման հնարավորությամբ,իսկ այդ 
նպատակների /կարճաժամկետ,միջնաժամկետ,երկարատև/ իրականացման համար 

պահանջվում է ժամանակ և էներգիա: Բացի այդ ավելացնում են նաև ամենօրյա 

պլանավորումը , որը որոշակի գործողությունների կոնկրետ պլան է, որը պետք է 

արդյունավետություն ապահովի: Այս երրորդ մակարդակի կարևորությունը հաշվի 

առնելով, մարդիկ սկսել են մտածել, որ ժամանակի պլանավորումը և կառավարումը , 

որը նպատակամղված է դեպի արտադրողականությունը` հաճախ հանդիսանում է ոչ 
արտադրողական: Դեպի արտադրողականությունը նպատակադրվելով հաճախ 

մոռանում ենք ներկան արդյունավետ օգտագործել, սովորական մարդկային 

պահանջմունքները բավարարել և վայելել սովորական կյանքի հաճույքները ներկայում: 

Դրա արդյունքում շատ մարդիկ հրաժարվում են ժամանակը կառավարելուց, որովհետև 

դա չափազանց սահմանափակում է կյանքը, այն դարձնելով խիստ 

կարգավորված:Սակայն այժմ շատերը փոխադրվել են արդեն ժամանակի կառավարման 

բոլորովին նոր` չորրորդ մակարդակ: Այժմ պարզ է դարձել, որ <<ժամանակի 

կառավարում>> հասկացությունը իսկապես անորոշ է, որովհետև խնդիրը կայանում է ոչ 
թե ժամանակը կառավարելու, այլ ինքն իրեն կառավարելու մեջ:  
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2.7 ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

Բավարարվածությունը մի ֆունկցիա է, որը արտահայտում է ոչ միայն արդյունքի 

հասնելը, այլ նաև սպասումները: Իսկ սպասումները, ինչպես բավարարվածությունը, 

գտնվում է մեր ազդեցության, ներգործության շրջանակում: Փոխարեն կենտրոնանալու 
գործողության ու ժամանակի վրա, չորրորդ մակարդակը կենտրոնացնում է մեր 

սպասումները, պահպանելով և զարգացնելով այն հարաբերությունները, որոնք 

նպաստում են նպատակին հասնելու համար (արդյունքին հասնելու համար): Այլ 
խոսքերով ասած, սպասումները կենտրոնանում են արդյունք/ռեսուրս 

հավասարակշռության վրա: Չորորդ մակարդակի ժամանակի կառավարման էությունը 

կարելի է բացատրել մատրիցայի միջոցով/տես հաջորդ էջը/: Դրա ելակետային միտքը 

կայանում է նրանում, որ ժամանակը ծախսվում է չորս ձևերից մեկով: Փիթեր Դրուքերը 

գտնում է, որ արդյունավետ մարդը մտածում է ոչ թե պրոբլեմների, այլ 
հնարավորությունների մասին: Արդյունավետ մարդիկ ավելացնում են 

հնարավորությունները և պրոբլեմի ծարավն են հագեցնում: Նրանք մտածում են 

հաստատակամորեն: Նրանց հետ նույնպեւ պատահում են իսկական ճգնաժամեր և 

աննախադեպ իրավիճակներ : II դաշտում գործող մարդիկ պահում են արդյունք/ռեսուրս 

հավասարակշռությունը, այս դաշտում գործողները կենտրոնանում են կարևոր և ոչ 
հրատապ գործերի վրա, գործերում շատ կարգապահ են, նոր հնարավորություններ 

ստեղծող:Եթե մենք անում ենք այդպիսի գործեր, մեր արդյունավետությունը մեծ թռիչք է 

ապրում: Ջանքերի կենտրոնացումը հարաբերությունների ու արդյունքի վրա (այլ ոչ թե 

ժամանակի ու մեթոդների վրա) տալիս է տնտեսական մեծ արդյունք: Ով էլ ուզում է լինի՝ 
համալսարանի ուսանող, թե սովորական աշխատող ու նախագահ, բոլորը գալիս են 

նույն արդյունքին, երբ գործում են II դաշտում, երբ զարգացնում են պրոակտիվությունը: 

Ձեր արդյունավետությունը զգալի բարձրանում է, պրոբլեմները պակասում են խելամիտ 

մակարդակով, որովհետև դուք սկսում եք պլանավորել ապագան, աշխատում եք 

հիմքերի վրա, քայլեր եք ձեռնարկում կրիտիկական վիճակների դեմ:  Ժամանակի 

կառավարման արդյունքի 80% -ը կախված է   20% ջանքերից:II դաշտի ժամանակի 

ռեսուրսների սկիզբը հանդիսանում են  III և IV դաշտերը: Մենք չենք կարող անտեսել I 

դաշտի շտապ ու կարևոր գործերը, չնայած դրանց տեսակակար կշիռը անընդհատ 

կպակասի, որովհետև մենք կսկսենք առավել ժամանակ հատկացնել II դաշտի 
նախազգուշացնող և նախապատրաստական գործողություններին: 
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                        Ժամանակի կառավարման մատրիցան 

 

 

 Շտապ Ոչ շտապ 

Կ
ա

րև
որ

 

I Գործեր 
Կարճատև իրավիճակներ: 
Չհետաձգվող պրոբլեմներ: 
Կարճ ժամկետում կատարման սպասող 
ծրագրեր: 

II Գործեր 
Նախազգուշական գործողություններ 
ռեսուրսների պահպանման համար:  
Կապերի հաստատում, նոր 
հնարավորությունների փնտրում: 
Պլանավորում, ուժերի վերականգնում 

Ո
չ կ

ա
րև

որ
 

III Գործեր 
Անտեղի խոսակցություններ, 
հեռախոսազանգեր, ինչ որ 
խորհրդակցություններ, ինչ որ 
հանդիպումներ: 
Գործունեության ընդլայնում: 

IV Գործեր 
Մանրուքներ, որոնք ժամանակ են խլում, 
զանգեր, ժամանակի անտեղի կորուստ, 
ուրախ ժամանց: 

 
Հետևանքները:  
 

I 
 
Սթրես: 
Ինքնայրում: 
Ճգնաժամային պայմաններում կառավարում: 
Մշտապես այրվում ենք և պայքարի մեջ ենք: 

 
                                         II 
Պարզ է հեռանկարը:  
Հավասարակշռություն: 
Կարգապահություն: 
Հսկողություն: 
Կրիտիկական վիճակների հազվադեպ 
 հանդես գալ: 

III 
 
Կարճատև երևույթների վրա կենտրոնացում: 
Ճգնաժամային կառավարում: 
Քամելիոնի համբավ: 
Համոզմունք,որ դրված նպատակները անհիմն են: 
Զոհի կարգավիճակ, ինքնատիրապետման 
բացակայություն: 
Թույլ կամ խզված կապեր: 

 
                                          IV 
Լրիվ անպատասխանատվություն: 
Աշխատանքից ազատում: 
Հիմնական հարցերի լուծումը կախված է  
ուրիշներից: 

 

51 

 



 

Սկզբնական շրջանում II դաշտը ապահովվում է III և IV դաշտերի հաշվին: II դաշտում  

պետք է լինել պրոակտիվ, որովհետև  ազդեցություն են գործելու I և III դաշտերը: 

Որպեսզի II դաշտի կարևորագույն գործողություններին ասենք <<այո>>, պետք է 

սովորել<<«ոչ>> ասել մինչև իսկ անգամ որոշ շտապ գործերին:Ժամանակի 

կառավարման  փորձերի արդյունքում եզրակացվում է,որ ժամանակը և ընդանրապես 

կյանքը արդյունավետ դարձնելու համար անհրաժեշտ է կազմակերպել անհատի 

հավասարակշռված գործունեությունը : Երբ հարցնում ենք մարդկանց, թե ամենից շատ 

ինչն է իրենց խանգարում լինել II դաշտում՝ պատասխանում են`  

1. Անորոշ հեռանկարը: 2.Այդ հեռանկարին հասնելու համար ինքն իրեն 

կազմակերպելու ցանկությունը կամ կարողությունը: 3. Անբավարար 

կարգապահությունը, հավատարմությունը  հեռանկարին: 

II դաշտի կենտրոնը հանդիսանում է այն  պարադիգման, որը հիմնված է  սկզբունքների 

վրա: Եթե կյանքի կարևոր կենտրոնը հանդիսանում է  ամուսինը, ընտանիքը, փողը, 

ընկերները, կյանքից  բավարարվածությունը, ապա  կգործեն I և III դաշտում,  կհենվեն 

արտաքին ուժերի վրա, մինչև իսկ անգամ,եթե կենտրոնը հանդիսանում է ինքը `միևնույն 

է կգտնվեն I և III դաշտում:Ճարտարապետները ասում են <<Ձևը հետևում է 

ֆունկցիային>>*, այդպես ել կառավարումը հետևում է  լիդերությանը:  Ժամանակի 

ծախսը հանդիսանում է միջոց պարզելու, թե ինչպես են վերաբերվում  ժամանակին և 

ինչպիսի գործունեություն են  նախատեսում ապագայում: Եթե  հեռանկարները  

հիմնված են սկզբունքների վրա, բխում են սրտից ու մտքից,  առաքելությունից, ապա  

կնայեն II դաշտին, որը կհանդիսանա ժամանակը ծախսելու բնական տեղը:Միայն այն 

դեպքում ինքնաճանաչում կստանաք, երբ գնահատեք  հին ծրագիրը, և երևակայության և 

կամքի միջոցով ձևավորեք սկզբունքների վրա հիմնված նոր ծրագիր, որին  կարող եք 

ասել «<<այո>>, և միայն այդ ժամանակ կհավաքեք բավականաչափ կամքի ուժ, որպեսզի 

ասեք <<«ոչ>> այն բանին, ինչը կարևոր չ է:  

   II դաշտում տեղավորվելը:Եթե մենք շատ պարզ հասկանում ենք, որ I մակարդակի 

գործողությունները հանդիսանում են էֆեկտիվ անհատական կառավարման հիմքը, 

այսինքն  այն`ինչ անհրաժեշտ է անել սկզբից, ապա ինչպես մեզ կազմակերպել և գործել 
այդ հասկացության հետ հարմոնիայի մեջ: 

Ժամանակի I մակարդակում /անցյալ ժամանակ/ դեռ չկա ժամանակի կառավարում  
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հեռանկարային առումով: Այն ներկայացնում է անհրաժեշտ գործերի կատարման 

հաջորդականություն : Երբ մի գործը կատարված է, համարում եք բավարարված: 

Շատերը ապրում են հենց այդ դաշտում: Դա ամենաքիչ պայքարելու ուղին է: Ոչ մի 

անհարմարություն, ոչ մի ջանք, միայն բավարարվածություն,այսինքն  լողում են 

հոսանքի ուղղությամբ: Կարգ ու կանոնը դրվում է դրսից, մարդկանց մոտ 

տպավորություն է, որ արդյունքի համար իրենք չեն պատասխանատու: Այդպիսի 

մարդիկ էֆեկտիվ չեն: Նրանք արտադրում են շատ քիչ, նրանց կյանքի ոճը չի նպաստում 

նրանց ռեսուրսների ավելացմանը, որը կապահովի առավել բարձր արդյունք: Գտնվելով 

դրսի ազդեցության տակ այդպիսի մարդիկ հաճախ իրենց դրսևորում են որպես 

անպատասխանատու ու ոչ վստահելի մարդիկ: Այդպիսի մարդիկ բնորոշվում են ցածր 

ինքնահսկողությամբ և ցածր ինքնագնահատմամբ: 

ժամանակի II մակարդակի /ապառնի/ մարդիկ տարբերվում են մեծ ինքնահսկողությամբ: 

Նրանք կազմում են պլաններ, ծրագրեր և ամբողջապես ավելի պատասխանատու են, 

որովհետև նրանց հաջողվում է ամեն ինչ անել իր ժամանակին: Սակայն նրանց գործերը, 

նույնպես չեն պարունակում հեռանկար կամ գիտակցված կապեր հիմնական արժեքների 

ու նպատակների հետ: Այդպիսի մարդիկ գրեթե չունեն զգալի ձեռքբերումներ և հակված 

են գրաֆիկը կատարելու վրա: 

ժամանակի III մակարդակի /ներկա/ մարդիկ քայլ են անում դեպի առաջ: Նրանք 

լուսաբանում են իրենց արժեքները, նպատակներ են դնում: Նրանք պլանավորում են 

իրենց յուրաքանչյուր օրը և որոշում են հեռանկարը: Հենց այդ III մակարդակի վրա է մեծ 

չափով գործում ժամանակի կառավարման ժամանակակից մոտեցումը: Սակայն այն էլ 
ունի որոշակի թերություններ Առաջին հերթին  այն ամենօրյա պլանավորման 

արդյունքում կարող է որոշակի բացթողումներ անել ապագայի կարևորագույն տարրերի 

նկատմամբ: <<Ամենօրյա պլանավորումը>> ենթադրում է կենտրոնացում «<<այժմ>> 

հասկացողության վրա: III մակարդակը չնայած ապահովում է գործողությունների կարգ, 

սակայն այն չի տալիս այն բանի պատասխանը, թե դրանք որքան են կարևոր ու 
անհարաժեշտ, այսինքն գործողությունները դիտարկում է սկզբունքների, անձնական 

առաքելության, դերերի և նպատակների շրջանակում: III մակարդակը ամենօրյա 

պլանավորումով հիմնված է արժեքների վրա, որոնք արտահայտվում են ամենօրյա 

պրոբլեմներում և գործում են I և III դաշտերում:Բացի այդ, III մակարդակը չի ապահովում 

դերերի կառավարման բալանսը: Դրան չի բավարարում ռեալությունը, այն ստեղծում է 

պլանի ծանրաբեռնվածություն, որը տանում է հիասթափության և  ցանկություն 

ազատվելու այդ բոլորից և տեղ փնտրել IV դաշտում: Իսկ արդյունավետության  
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գաղափարը, որը  ժամանակի կառավարման նպատակն է, միտում ունի ավելի շատ 

լարվածություն առաջացնել հարաբերություններում, քան դրանք զարգացնել: Չնայած 

երեք մակարդակների ժամանակի կառավարման գործիքները շատ են, սակայն դրանցից 

ոչ մեկը չի տալիս այնպիսի գործիքներ, որոնք  մարդու մեջ առաջացնում են կյանքի ոճը 

ընտրելու հնարավորություն, հիմնավորված II դաշտի սկզբունքների վրա: 

Հուշատետրերը,որոնք հնարավորություն են տալիս ֆիքսել մեր մտքերը,  վերաբերում են 

I մակարդակին, II մակարդակում օգտագործվող օրացույցներն ու ամենօրյա 

գրառումները հնարավորություն են տալիս գրել ծրագրեր, որպեսզի մենք ճիշտ 

ժամանակին հայտնվենք ճիշտ տեղում: III մակարդակում պլանավորումը ուղղված է  

մարդկանց կողմորոշումը դեպի I և III դաշտերը: Չնայած շատ մասնագետներ ու 
խորհրդատուներ ժամանակի կառավարումը II դաշտին համապատասխան կառուցում 

են III մակարդակի վրա, բայց պետք է ընդունել, որ յուրաքանչյուր մակարդակ 

կառուցվում է նախորդի հիման վրա: Այս երեք մակարդակների ուժեղ կողմերը 

վերցնելով կառուցվում է IV մակարդակը, որը հենց II դաշտին է համապատասխանում, 

դրանց ավելացնում են նոր գործիքներ ձևավորվում է նոր պարադիգմա` հիմնված կյանքի 

սկզբունքների վրա, որը ցույց է տալիս այն գործողությունները, որոնք իսկապես կարևոր 

են: 

II դաշտի գործիքը. II դաշտի պարադիգմայի իմաստը կայանում է նրանում, որ կյանքը 

արդյունավետ կառավարելու համար, հիմնվելով ճիշտ սկզբունքների և  անձնական 

առաքելության վրա, ուղղորդելով  ջանքերը ոչ միայն շտապ, այլ նաև կարևոր կողմերի 

վրա, ինչպես նաև պահպանելով ռեսուրսների ու միջոցների միջև 

հավասարակշռությունը ապահովում են արդյունավետության աճ: Իհարկե, դա 

անհասանելի նպատակ է այն մարդկանց համար, որոնք գործում են III և IV դաշտերում: 

Սակայն նպատակին հասնելու ձգտումը թողնում է չտեսնված ազդեցություն անձնական 

էֆեկտիվության վրա:II դաշտի կազմակերպող գործիքը համապատասխանում է վեց 

կարևոր չափանիշների ընդունումը` 

1.Համաձայնեցումը`  ենթադրում է անձնական ներդաշնակություն, երևակայության և 

առաքելության միասնականություն: Միասնականություն և սերտ փոխկապվածություն  

դերերի և նպատակների, հեռանկարների ու պլանների, ցանկությունների ու 
կարգապահության միջև:  Կազմակերպման մեխանիզմում պետք է տեղ լինի  անձնական 

առաքելության համար, որպեսզի կարողանանք նրան դիմել: Այտեղ պետք է լինեն մեր 

բոլոր դերերը, ինչպես նաև մեր կարճատև ու երկարատև նպատակները: 
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2.Հավասարակշռություն`  գործիքը պետք է օգնի  պահպանել հավասարակշռութունը 
կյանքում, որոշել ու մշտապես աչքի տակ պահել  բոլոր դիրքերը, այնպես, որ  

պահպանվի այնպիսի կարևորագույն ոլորտներ, ինչպիսին են առողջությունը, 

ընտանեկան հարաբերությունները, մասնագիտական պատրաստվածությունը, 

անձնական զարգացումը: Շատերը հակված են մտածելու, որ մեկ ոլորտում 

հաջողությունը պայմանավորված է մյուսների անհաջողությամբ: Սակայն դա ոչ միշտ է 

ճիշտ: Օրինակ ինչպես կարող է պրոֆեսիոնալ աճը տեղի ունենալ ընտանեկան 

հարաբերությունների հաշվին և լինել էֆեկտիվ: Իսկական արդյունավետությունը 

պահանջում է հավասարակշռում, և  գործիքը պետք է օգնի   ստեղծել ու պահպանել այն: 

3.II դաշտում կենտրոնանալը պահանջում է այնպիսի գործիք, որը կոգևորի,կստիպի 

գործել II դաշտում այնպես, որ խուսափեն կրիտիկական իրավիճակներից, այլ ոչ թե 

աշխատեն այդպիսի իրավիճակում: Դրա ամենալավ տարբերակը կյանքը մեկշաբաթվա 

պլանավորումով կազմակերպելն է:  Կարելի է ամենօրյա պլանավորում կատարել և 

օրվա կարևոր դեպքերը հաշվի առնել, բայց հիմնական ծանրաբեռնվածությունը պետք է 

կազմակերպել շաբաթական կտրվածքով: Շաբաթական պլանավորումը տալիս է ավելի 

շատ հավասարակշռություն և համաձայնեցում, քան ամենօրյա պլանավորումը: Կարծես 

թե, շաբաթը դառնում է բոլորի կողմից ընդունելի և ընդհանուր ժամանակի շփման 

միավոր: Բիզնեսը, կրթությունը և գործունեության շատ ձևեր իրականացվում են 

շաբաթվա ցիկլով՝ որում որոշ օրեր շատ ծանրաբեռնված են, իսկ մյուսները ոչ,երբ 

կարելի է հանգստանալ և ուժերը վերականգնել: Հիմնարար քրիստոնեական էթիկան 

պահանջում է խստորեն պահպանել սուրբ հանգստյան օրը, այն օրը, որը հատկացված է 

բարձրագույն նպատակներին հասնելու համար:Մեծամասամբ մարդիկ մտածում են 

շաբաթական չափանիշներով: Սակայն III  մակարդակի պլանավորման գործիքները 

մեծամասամբ կողմնորոշված են դեպի ամենօրյա պլանավորումը: Չնայած այդ 

գործիքներն էլ հենց կարող են օգտակար լինել գործերի հերթականությունը 

սահմանելիս, ինչպես նաև նրանք օգնում են  կազմակերպելու պրոբլեմների լուծումը: 

Իմաստը կայանում է նրանում, որպեսզի վերակողմնորոշվի գործունեության 

հերթականությունը, այնպես, որպիսի հաշվի առնվի նրանց առաջնահերթություններըը: 

4.<<Մարդկային չափանիշներ>>-ը` այնպիսի գործիքներ են, որոնք կապված են 

մարդկային գործոնի հետ: Եթե ժամանակի օգտագործման դեպքում 

արդյունավետությունը արտահայտվում է արտադրողականությամբ, ապա մարդկային 

չափանիշները արտահայտվում են էֆֆեկտիվությամբ: Երբեմն, որպեսզի ապրենք 

հետևելով սկզբունքներին և II դաշտի պարադիգմային,  պետք է պլանները ենթարկել  
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մարդկանց:  Գործիքները պետք է ցույց տան այն արժեքները և դրանք պահպանելու 
միջոցները,որոնք կպայմանավորեն էֆեկտիվություն և ոչ թե կառաջացնեն 

մեղավորության զգացում կապված պլանների չկատարման և մարդկային չափանիշների 

չպահպանման հետ: 

5.Ճկունություն` պլանավորման գործիքը պետք է լինի ծառա, և ոչ մի դեպքում                                                                      

/թագավոր/ իշխողը: Քանի որ այն հակված է աշխատելու, այն պետք է հաշվի առնի 

տիրոջ ոճը,կարիքները և առանձնահատկությունները: 

 6.Հասանելի`գործիքը պետք է լինի միշտ հասանելի այնքան, որ միշտ լինի                                                                               

ձեռքի տակ: Պետք է կարողանալ  անձնական առաքելությանը անդրադառնալ 
ցանկացած պահի, մինչև իսկ անգամ ճանապարհորդելիս: Պետք է կարողանալ նոր 

հնարավորությունը համեմատել այն բանի հետ, որ արդեն պլանավորված է:  Եթե 

կազմակերպիչ գործիքը հասանելի ու հուսալի է, ապա  այն   կարող է անընդհատ 

ապահովել անհրաժեշտ ինֆորմացիայով: 

Քանի որ II դաշտը հանդիսանում է էֆֆեկտիվ ինքնակառավարման հիմքը, ապա 

անհրաժեշտ է գործիք, որը  կտեղավորվի II դաշտում: IV մակարդակի ժամանակի 

կառավարման հասկացությունը տանում է այնպիսի գործիքի ստեղծմանը ,որ 

կապահովի այդ: Այդ նպատակին կարող են ծառայել նաև III մակարդակի որոշ 

գործիքներ: Երբ սկզբունքները պարզ են, ապա կոնկրետ իրականացվող 

միջոցառումների որոշ տարբերություները մեծ նշանակություն չունեն: 

Կյանքը ծրագրով:Եթե համակարգչային տերմինոլոգիայով արտահայտվենք, ապա 

<<պրոակտիվություն>> սկզբունքը ասում է. <<Դուք  ծրագրավորող եք>>:  <<Սկսեք 

վերջնական նպատակը հասկանալով >>սկզբունքը ասում է. <<Գրեք ծրագիր>>: 

<<Սկզբից արեք այն, ինչ պետք է անել սկզբից>>,սկզբունքը ասում է.  <<Սկսեք այդ 

ծրագիրը,>> «<<Ապրեք այդ ծրագրով>>: Իսկ կյանքը ըստ ծրագրի հանդիսանում է 

առաջին հերթին  անկախ կամքի ֆունկցիա, կարգապահություն,անձի ամբողջություն և  

համոզվածություն  ոչ թե կարճաժամկետ նպատակներին և պլաններին, այլ ճշմարիտ 

սկզբունքներին և  սեփական խորը արժեքներին, որը տալիս է իմաստ և 

բովանդակություն  նպատակներին և  ամբողջ կյանքին: 

Շաբաթվա ընթացքում, անխոս, լինում է այնպիսի դրություն, երբ  անձի ամբողջությունը 

ենթարկվում է փորձության: Բայց շտապ գործերին արձագանքելու մարդկանց 

սովորույթը, III դաշտի ոչ կարևոր գործերը, կամ IV դաշտի հաճույքներից փախչելը  
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կտանի  նախորոք պլանավորած  գործերին II դաշտում: Ձեր կենտրոնը հիմնավորված 
սկզբունքների,  ինքնագիտակցության և  խղճի վրա կապահովի ներքին ապահովության 

բարձր մակարդակ, նպատակամղվածություն և իմաստություն, որը սեփական անկախ 

կամքի շնորհիվ կոգևորի և կհասցնի այն բանին, ինչը իրոք կարևոր է: 

Բայց, քանի որ մարդը ամենատես չէ, ապա նա չի կարող սկզբնապես որոշել, թե որն է 

իսկապես կարևորը:Կարող են ի հայտ գալ այնպիսի իրավիճակներ, երբ  որպես անհատ, 

որը հիմնվում է սկզբունքների վրա, ստիպված լինի փոխելու այն պլանը, որը նախորոք 

կազմվել էր շաբաթվա համար: Բայց, քանի որ  կյանքի կենտրոնում գտնվում են 

սկզբունքները, ապա  այդ կարելի է անել շատ հանգիստ: Պետք է միայն հիշել, որ 

մարդկանց հետ հարաբերություններում պլանների արդյունավետությունը չափվում է ոչ 
թե արտադրողականությամբ, այլ էֆեկտիվությամբ:  Մարդկանց հետ պետք է լինել 
էֆեկտիվ: Պետք է հիշել, որ  ափսոսալը հանդիսանում է  չիրագործված սպասումների 

արդյունքը, իսկ  սպասումները հաճախ հանդիսանում են<< սոցիալական հայելու>> 

արտացոլումը և ոչ թե  սեփական արժեքներն ու հեռանկարները: Բայց եթե սրտով ու 
մտքով յուրացված է <<Սկսել,վերջնական նպատակը հասկանալով>> սկզբունքը, 

նշանակում է ձեզ առաջնորդում է բարձրագույն արժեքները, կարող եք հանգիստ այդ 

արժեքներին ենթարկել պլանները, հարմարվել նոր պայմաններին և լինել ճկուն: Դուք 

չեք զգա մեղքի զգացում, երբ ձեզ չի հաջողվում կատարել ձեր պլանը, կամ այն պետք է 

փոխել: 

Չորրորդ մակարդակի առավելությունը.Ամենակարևոր պատճառներից մեկը, երբ 

մարդը չի արձագանքում  III մակարդակի(ներկա ժամանակի)  կառավարման 

գործիքներին, հանդիսանում է անհետևողականությունը, երբ մարդը դառնում է ոչ ճկուն: 

Այդպիսի մարդկանց համար պլանը ավելի կարևոր է, քան մարդիկ, որովհետև III 

մակարդակի պարադիգմայի արտադրողականությունը, չի համապատասխանում այն 

սկզբունքին, որ մարդիկ կարևոր են իրերից:Չորրորդ մակարդակում ընդունվում է այդ 

սկզբունքը:Ինչպես  նաև ընդունվում է, որ առաջին մարդը, որին պետք է վերաբերվել ոչ 
թե արտադրողականության,այլ էֆեկտիվության տեսակետից,  հանդիսանում է հենց 

ինքը:Այն  ստիպում է ժամանակը ծախսել II դաշտում, ուշադիր վերաբերել  կյանքին և 

կյանքի կենտրոնում դնել այնպիսի սկզբունքներ,որոնք կորոշեն հստակ արժեքները և 

նպատակները, որոնցով պետք է առաջնորդվեն ամենօրյա որոշումները: Այն օգնում է  

կյանքում հավասարակշռություն ունենալ, հաղթահարել ամենօրյա պլանավորման 

սահմանափակությունը և բարձրանալ պլանավորման շաբաթական ձևին: Իսկ եթե 

պլանավորված գործերը հանգամանքների բերումով  արժեքներին չեն 

57 



 

համապատասխանում, ապա  կարելի է իշխանություն ունենալ  ինքնագիտակցության 

վրա և խղճի միջոցով, պահպանել այն սկզբունքները և նպատակները, որոնք   ավելի 

կարևոր են` (այսինքն  քարտեզից օգտվելու փոխարեն, օգտագործվում է կողմնացույցը): 

Չորրորդ մակարդակի ինքնակառավարումը III մակարդակի ժամանակի կառավարումից  

հինգ ուղղություններով առաջ է անցել: 

1.Այն հիմնված է սկզբունքների վրա: Այն ոչ միայն գործում է II դաշտում, այլ այն 

կառուցում է այն հիմնական պարադիգման, որը ստիպում է  ժամանակը ծախսել իրոք 

կարևոր և էֆեկտիվ ձևով: 

2.Այն ուղղորդվում է խղճով: Այն տալիս է  հնարավորություն կազմակերպել  կյանքը 

ամենալավ ձևով և  իսկական արժեքներին ներդաշնակ: Բացի այդ ,այն 

հնարավորություն է տալիս  պլանները ենթարկել  արժեքներին: 

3.Այն որոշում է անձնական առաքելությունը, ներառելով արժեքները և երկարատև 

նպատակները,ամենօրյա գործունեությանը միտք ու ուղղվածություն է հաղորդում: 

4.Այն օգնում է  հավասարակշռել  կյանքը,  կյանքի դերերը որոշելով և այդ դերերում 

նպատակ դնելով, յուրաքանչյուր շաբաթվա համար դրանք իրականացնելով` հասնել 
պլանավորվածի կատարմանը: 

5.Այն մեծ իմաստ է տալիս գործերին, ամենօրյա պլանավորված գործերը կատարելով, 

ինչպես նաև  հենվելով արժեքների և հիմնական դերերը  կատարելու վրա: 

Այս բոլոր հինգ առաջադեմ տարբերությունները տանում են մեկ բանի՝ առաջին հերթին 

ուշադրությունը կենտրոնացվում է մարդկային հարաբերություններին ու արդյունքներին 

և հետո նոր ժամանակին: 

2.8 ԱՐԴՅՈՒՆՔ-ՌԵՍՈՒՐՍ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ ԴԵԼԵԳԻՐԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 

Մարդը իր անելիքը կարող է դելեգիրացնել/փոխանցել/կամ  ժամանակին , կամ ուրիշ 

մարդկանց:Եթե նա փոխանցվում է ինչ որ բան ժամանակին, ապա գործում է 

արտադրողականության ոգով, իսկ եթե ինչ որ բան փոխանցում է  ուրիշ մարդկանց, 

ապա գործում է էֆեկտիվության ոգով: Շատերը մերժում են ինչ-որ բանի փոխանցումը 

ուրիշներին, մտածելով, որ դա իրենցից երկար ժամանակ ու միջոցներ կպահանջի և 

իրենք դա ավելի լավ կանեն: Սակայն ճիշտ դելեգիրացումը ուրիշներին հանդիսանում է 

ամենահզոր և ամենաէֆեկտիվ մարդկանց գործունեության ձևը:Փոխանցելով  
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պատասխանատվությունը ուրիշ մարդկանց, որոնք մասնագիտորեն պատրաստված են, 

հնարավորություն է տալիս  էներգիան օգտագործել այլ կարևոր գործերի վրա: 

Դելեգիրացիան նշանակում է աճ ոչ միայն առանձին մարդկանց, այլ նաև 

կազմակերպության համար: Ամերիկյան խոշոր ունիվերմագների ցանցի ստեղծող, 

ակտիվ     գործատու Դեննին ասում է .<<Ամենաիմաստուն  որոշումս եղել է, բիզնեսը 

թողնելը , երբ ես հասկացա, որ միայնակ այլևս  կառավարել չեմ կարող: Այդ որոշումը, 

որը ընդունվել է մի քանի տարի առաջ, հնարավորություն է տվել զարգանալու ու աճելու 
հարյուրավոր խոշոր խանութների և հազարավոր մարդկանց>>: 

Քանի որ դելեգիրացումը կապված է ուրիշ մարդկանց հետ, այն հանդիսանում է 

հասարակական հաղթանակ և հանդիսանում է արդեն այլ հմտություն : Բայց քանի, որ 

պատասխանատվությունը  փոխանցելը հանդիսանում է մենեջերի հիմնական 

առանձնահատկությունը , ապա այն կդիտարկվի որպես անձնական կառավարման 

սկզբունքներից մեկը:Արտադրողը անում է ամեն ինչ որպեսզի ստանա ցանկալի 

արդյունքը: Ծնողը, ով ամաններն է լվանում, ճարտարապետը, ով աշխատում է 

նախագծի վրա, քարտուղարը, ով նամակներն է տպում՝ հանդիսանում են 

արտադրողներ: 

 

     Ծախսեր      Արդյունք 

 

Արտադրող   

    

 

 

Իսկ նա, ով արդյունք ստանալու համար աշխատում է ուրիշ մարդկանց հետ, ապա այդ 

մարդը դառնում է մենեջեր, այդ խոսքի ամբողջ իմաստով: Ծնողը, ով ամանների 

լվանումը դելեգիրացնում է երեխաներին՝ դառնում է մենեջեր, ճարտարագետը, ով 

գլխավորում է ծրագիրը կատարողների թիմը`  մենեջեր է: Քարտուղարը, ով 

ղեկավարում է այլ քարտուղարների և տեխնիկական աշխատողներին, հանդիսանում է 

մենեջեր:  
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                                                                             Արդյունք 

 

     Ծախսեր       

 

Մենեջեր   

    

 

Արտադրողը, միավոր ժամ կորցնելով, կարող է ձեռք բերել միավոր արդյունք: Մենեջերը, 

միավոր ժամ կորցնելով, կարող է էֆեկտիվ դելեգիրացման միջոցով ստանալ տաս, 

հիսուն, հարյուր միավոր արդյունք:  

Մենեջմենթը՝ էությամբ հենման կետի տեղափոխում է, իսկ էֆեկտիվության բանալին 

մենեջմենթում հանդիսանում է դելեգիրացումը: 

Գոյություն ունի դելեգիրացման երկու հիմնական տեսակ ՝ կատարման 

/իրագործման/դելեգիրացում և ղեկավարման դելեգիրացում: 

Կատարման դելեգիրացումը նշանակում է` <<գնացեք այնտեղ, արեք այդ, իրազեկեք 

կատարման մասին>>: Շատ մարդ-արտադրողներին յուրահատուկ է կատարման 

դելեգիրացման պարադիգման: Այդպիսի մարդիկ հակված են կատարման մեթոդներին և 

կատարման պատասխանատվությունը  /արդյունքը/ վերցնում են իրենց վրա: Այդպիսի 

դելեգիրացումը մեծ արդյունք տալ չի կարող:Իսկ երբ դելեգիրացվում է կատարման 

պատասխանատվությունը, ստացվում է, որ մեկ մարդը ճանաչում է ուրիշ մարդկանց 

այնպիսի հատկանիշներ ինչպիսիք են ինքնագիտակցումը, երևակայությունը, խիղճը, 

ազատ կամքը և օգտագործում է արդյունք ստանալու համար: 

Ղեկավարման դելեգիրացումը  ուղղված է դեպի արդյունքը և ոչ թե դեպի մեթոդը: 

Մեթոդի ընտրության իրավունքը թողնվում է այն մարդկանց վրա, ում տրվում է 

պատասխանատվություն արդյունքի համար: Այդ դելեգիրացումը պահանջում է սկզբում 

մեծ ժամանակի ծախս, բայց այդ ծախսը շատ էֆեկտիվ է, շարժելով հենման կետը,  

կարելի է բարձրացնել  էֆեկտիվությունը ղեկավարման դելեգիրացման 

միջոցով:Ղեկավարման դելեգիրացումը նախատեսում է անպայման փոխըմբռնում և  
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փոխադարձ պարտավորվածություն հետևյալ հինգ ոլորտներում: 

Ցանկալի արդյունք – պետք է հասնել հարաբերություններում փոխըմբռման, հասկանալ 
ինչի պետք է հասնել, շեշտը դնելով հենց ինչի/ արդյունքի/վրա, և ոչ թե  մեթոդների: Դրա 

համար կարելի է  ժամանակ ծախսել,լինել համբերատար, մտովի պատկերացնել 
ցանկալի արդյունքը, տալ դրա դրական բնութագիրը,համոզել գործընկերոջը նույնպես 

տեսնել այն, և  նրան կատարման համար ժամանակ տալ: 

Կանոն – որոշել այն կանոնները, որին պետք է հետևի գործընկերը: Կանոնները չպետք է 

այնքան խիստ լինեն, որ  վերածվեն կատարման դելեգիրացման: Այն ընդամենը պետք է 

սահմանի կարևոր սահմանաչափերը: Միևնույն ժամանակ գործընկերը չպետք է ամեն 

ինչ անի կանոնները խստագույն ապահովելու համար,որը կարող է կաշկանդել  
նախաձեռնողականության զարգացմանը: Նա պետք է հետևի. <<Միայն ասեք,թե ինչ 
պետք է անել և ես դա կանեմ>>վիճակին: Եթե  առաջադրանքը կատարելիս շեղումներ է 

նկատվում,պետք է բարձրաձայնել  դրանց մասին:Պետք է լինել բաց և ազնիվ, ասել 
մարդկանց բոլոր վտանգների մասին:  Թող մարդիկ սովորեն իրենց և ուրիշների սխալի 

վրա: Ցույց տալ հնարավոր դժվարությունները և պրոբլեմները, ասել ինչ չի կարելի անել, 
բայց չի կարելի ասել` թե ինչ անեն: Պատասխանատվությունը արդյունքի համար թողեք 

նրանց վրա, որպիսի նրանք անեն ամեն անհրաժեշտը  նշված սահմաններում: 

Ռեսուրսներ -    որոշել մարդկային, ֆինանսական, տեխնիկական, կազմակերպական 

ռեսուրսները, որոնք  գործընկերը կարող են  օգտագործել ցանկալի արդյունքի համար: 

Ժամանակ- սահմանափակումներ դնել ինչպես արդյունքի ձեռք բերման,այնպես էլ 
կատարման հաշվետվության համար, և անպայման գնահատել այն: 

Մոտիվացիա-գնահատել ինչպես դրական,այնպես էլ բացասական արդյունքները,  

կարելի է ներառել ֆինանսական պարգևատրումը, հոգեկան բավարարվածությունը, այլ 
աշխատանքի տեղափոխելը և այլն: Վստահությունը  մարդու մոտիվացման 

բարձրագույն ձևն է: Այն կյանքի է կոչում այն ամեն լավը, ինչ կա մարդու մեջ: Բայց 

վստահությունը պահանջում է ժամանակ և համբերություն և չի բացառում սովորեցնելու 
և զարգացնելու մարդկանց այնպես, որ նրանց հնարավորությունները բավարարեն այդ 

վստահությանը: Համոզված եղեք, որ ղեկավարման դելեգիրացումը ճիշտ կատարելու 
դեպքում երկու կողմերն Էլ հասնում են ավելի մեծ արդյունքի, ավելի կարճ ժամկետում և 

երկուսն Էլ հաղթում են:Լավ կազմակերպված ընտանիքներում էֆեկտիվ դելեգիրացման 

համար ժամանակ հատկացնելով, կարող են գործերը այնպես կազմակերպել, որ  
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ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրը կատարի իր բոլոր պարտականությունները, 

դրա վրա քիչ ժամանակ ծախսելով: Սակայն դա պահանջում է ներքին կարողություն և 

ցանկություն ոչ միայն արտադրելու, այլ նաև ղեկավարելու: Շեշտը պետք է դնել 
էֆեկտիվության/երբ խոսքը վերաբերում է մարդկային հարաբերություններին` 

արդյունավետություն արտահայտությունը նպատակահարմար  է փոխարինել 
էֆեկտրվություն արտահայտությամբ/, և ոչ թե միայն արտադրողականության վրա: 

  Ղեկավարման դելեգիրացումը պահանջում է ջանքեր ու ժամանակ: Սակայն դրա տված 

արդյունքը հսկայական է: Այս դեպքում նոր մոտեցումը նոր պարադիգմա է առաջացնում 

դելեգիրացման համար, իսկապես փոխվում է փոխհարաբերությունների բնույթը: Ում 

փոխանցվում է ղեկավարումը, դառնում է առաջնորդ, որի գործողությունները իր 

կամքով ուղղվում են պայմանավորված ցանկալի արդյունքի ձեռք բերմանը:Այդպիսի 

մոտեցումը ազատում է ստեղծագործական էներգիա, որը թույլ է տալիս հաջողության 

հասնելու համար անել ամեն ինչ, հիմնվելով ներդաշնակության և սկզբունքների 

վրա:Ղեկավարման դելեգիրացման սկզբունքը կիրառելի է բոլոր մարդկանց և ցանկացած 

իրադրության համար:Ոչ լրիվ հասուն մարդկանց վրա առավել ջանքեր կպահանջվի 

բացատրելու բոլոր կանոնները,  ավելի ռեսուրսներ կծախսվի  և հաճախ պետք է 

հաշվետվություն պահանջել ցանկալի արդյունք ստանալու համար: Ավելի հասուն 

մարդու հետ կարելի է խոսել ավելի նշանակալից ցանկալի արդյունքների մասին, նրան 

ընդամենը կարելի է սահմանափակել կանոններով, քիչ պահանջել հաշվետու լինել, իսկ 

գնահատման չափանիշները պետք է լինեն քիչ փոփոխական, բայց ավելի հստակ: 

Էֆեկտիվ դելեգիրացումը հանդիսանում է էֆեկտիվ կառավարման ամենակարևոր 

ինդիկատորը միայն այն պարզ պատճառով, որ այն իրենից ներկայացնում է ինչպես 

անհատի աճի, այնպես էլ կազմակերպության զարգացման յուրահատուկ հիմքը: 
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                                ԳԼՈՒԽ 3 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ  ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ  ՀԱՍՆԵԼՈՒ                                                 
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

3.1ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐԱԴԻԳՄԱՆ 

                                                                                                                                                                
Պետք է հիշել,որ հասարակական հաղթանկի հասնելու համար անհրաժեշտ է 

արդյունավետ փոխհամագործակցություն,որին հնարավոր է հասնել միայն  լրիվ  

անկախության հիմքի վրա:Անձնական հաղթանակը նախորդում է հասարակական 

հաղթանակին:Երբ մենք հայացք ենք նետում այն ճանապարհին,որը անցել 
ենք,հասկանում ենք,որ չէինք հասնի այստեղ ուրիշ ճանապարհվ:Այլ կերպ մտածողները 

միշտ էլ կանգնում են այլ մարդկանց հետ հարաբերությունների խզման առաջ:Նրանք 

ցանկանում են մտնել արդյունավետ հարաբերությունների մեջ,առանց  դրանք 

պահպանելու համար բնավորության ուժ հավաքելու, բայց այդպես հնարավոր չէ:Չի 

կարելի մարդկանց հետ հարաբերություններում  հասնել հաջողության,առանց 

վարձատրելու ինքդ քո նկատմամբ հաջողության հասնելու համար  պահանջվող 

գինը:Խոսքը գնում է պարադիգմայի հիմնավոր շարժի մասին: 

 Սեմյուել Ջոնսոնն ասում է<< Չի կարող լինել բարեկամություն առանց 

վստահության,իսկ վստահություն` առանց օրինականության>>: Կարելի է փորձել փոխել 
հարաբերություններն այլ մարդկանց հետ,կիրառելով հատուկ տեխնիկական 

հնարքներ,սակայն այդ պատճառով կարող է վնասվել  բնավորության կարևորագույն 

հիմքերը: Ըստ հաջորդականության սկզբունքի <<չի կարող լինել պտուղ առանց 

արմատների>>: Անձնական հաղթանակը միշտ նախորդում է հասարակական 

հաղթանակին:Ինքնակառավարումը և ինքնակարգապահությունը հանդիսանում են այլ 
մարդկանց հետ լավ հարաբերությունների հիմքը:Ասում են,որ նախքան ուրիշներին 

հարգելը պետք է սովորել հարգել ինքդ քեզ:Այդ միտքը ռացիոնալ իմաստ ունի: Բայց եթե 

դուք ձեզ չեք ճանաչում, եթե ձեզ չեք վերահսկում,եթե չեք կարող ձեզ կառավարել, ապա 

ձեզ շատ դժվար կլինի հարգել ձեզ:  Ձեր հարգանքը այդ դեպքում  կարող է լինել 
կարճատև և մակերեսային` ինքնաներշնչանքով ուղեկցվող: Իսկական ինքնահարգանքը 

բխում է ինքն իրեն տիրապետելու կարողությամբ, իսկական անկախությունից: Իսկ դա 

բխում է<< պրոակտիվություն>>,<< սկսել վերջնական նպատակը հասկանալով>>, 

<<սկզբում անել այն,ինչ պետք է արվի սկզբից>> հմտությունների բովանդակությունից: 
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  Անկախությունը` բարձրունքին հասնելն է: Փոխկապվածությունը` ընտրություն է, որը 

կարող է անել միայն անկախ մարդը: Մինչև մենք չհասնենք իսկական անկախության, 

անիմաստ է զարգացնել մեր հմտությունները մարդկային հարաբերություններում: 

Փորձել իհարկե կարելի է: Կարելի է հասնել անգամ որոշ հաջողությունների , երբ 

գլխավերևում  անամպ երկինք է: Բայց հենց հասնում  են ծանր ժամանակները, իսկ 

դրանք անպայման հասնում են,ապա երևում է, որ  հիմք չունեք հենվելու: Ամենակարևոր 

տարրը, որը  դրվում է հարաբերությունների հիմքում`  ոչ թե այն է, թե մենք ինչ ենք 

ասում կամ անում, այլ այն,  թե ինչպիսին ենք մենք:  Եթե մեր խոսքերը և 

գործողությունները հիմնովին դրված են մարդկային հարաբերությունների մակերեսային 

տեխնիկայի վրա (անհատի էթիկա) , այլ ոչ թե ներքին էության (բնավորության էթիկա)  

վրա, շրջապատողներն անմիջապես զգում են ձևականը: Պարզ ասած , մենք չենք 

կարողանւմ ստեղծել և պահպանել հիմքը էֆեկտիվ համագործակցելու համար: 

Բնավորություն փոխել կարելի է միայն բնական ճանապարհով,իսկական անկախության 

հասնելեւց հետո:Դրա համար յուրաքանչյուր հարաբերություն սկսվում է մեր ներսից, 

մեր ազդեցության շրջանակից, մեր բնավորությունից: Միայն դառնալով անկախ, 

հեռանկարային, հաստատուն, սկզբունքների վրա կենտրոնացած, արժեքներով 

շարժվող,  իր կյանքը կազմակերպելու ունակ մարդ,մենք կարող ենք, բարձր 

արդյունավետ, բազմակողմանի, փոխկապված ամուր կապեր հաստատել մարդկանց 

հետ: Նայելով առաջ, մենք տեսնում ենք,որ մուտք ենք գործում նոր չափանիշներով   

աշխարհ:Փոխկապվածությունը բացում է նոր հնարավորությունների, խորը, 

իմաստավորված հարաբերությունների, երկրաչափական պրոգրեսիայով աճող 

արտադրողականության,ծառայելու, անձնական ավանդ դնելու, լուսավորվելու ու 
զարգանալու մի ամբողջ աշխարհ,: Բայց դրա հետ միասին հենց փոխկապվածությունը 

հնարավորություն ունի պատճառելու  ամենասուր  ցավը, հիասթափություն 

առաջացնելը,ինչպես նաև անհաղթահարելի արգելքներ դնելու հաջողության ու 
երջանկության ճանապարհին:Կարելի է երկար տարիներ ապրել խրոնիկ ցավերով` 

կապված անհեռատեսության,  մեր կյանքը կառավարելու անունակության հետ: Մենք 

զգում ենք անհանգստություն և անհարմարություն, հաճախ  կիրառում ենք  ինչ-որ 

քայլեր,որպեսզի գոնե ժամանակավոր դադարեցնենք ցավը: Բայց այդ  ցավը խրոնիկ է և 

մենք աստիճանաբար հարմարվում ենք դրան, սովորում ենք այդպես ապրել: Իսկ,երբ 

հանկարծ խնդիրներ են առջանում մարդկանց հետ մեր հարաբերություններում, մենք 

սկսում ենք ամենաուժեղ տառապանքը զգալ և ձգտում ենք դրանից ազատվել: Այդ 

ժամանակ մենք օգտագործում ենք բուժիչ  միջոցներ, օգտագործելով անհատական 

էթիկայի հնարավորությունները `<<սոցիալական ասպիրինը>>: Մենք չենք հասկանում,  
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որ այդ ուժեղ ցավը հետևանք է ավելի խորը, խրոնիկական խնդիրների: Եվ քանի դեռ 

մենք չենք կենտրոնացել հիմնական խնդրի վրա, մեր ջանքերը արդյունք չեն տա: Միակ 

արդյունքը կլինի մեր խրոնիկական ցավը ավելի խորը տեղափոխելը: 

Փոխգործունեության արդյունավետության մասին խոսելիս անհրաժեշտ է կանգ առնել 
արդյունք/ ռեսուրս հաշվեկշռի հիմանարար հասկացության վրա:Փոխկապված 

իրադրության ժամանակ  արդյունքը հանդիսանում է  էֆեկտիվությունը, իսկ ռեսուրսը` 

կոմունիկացիոն կապերը և  այլ մարդկանց հետ դրական փոխգործողությունները: Եվ 

որպեսզի ստանանք  էֆեկտիվություն անընդհատ պետք է մտածենք  դրական 

փոխգործողությունների  մասին: Մենք պետք է ստեղծենք և պահպանենք 

հարաբերությունները, որոնք դարձնում են այդ արդյունքները իրական: Դրա համար 

անհրաժեշտ է ծանոթանալ այն միջավայյրին, որը պայմանավորում է ռեսուրս/ արդյունք 

հաշվեկշիռը փոխկապվածության պայմաններում: 

3.2   ԷՄՈՑԻՈՆԱԼ   ԲԱՆԿԱՅԻՆ    ՀԱՇԻՎ 

Բանկային հաշիվը մենք բացում ենք, որպեսզի ձևավորենք որոշակի պահուստ,որպեսզի 

անհրաժեշտության դեպքում միջոցներ ունենանք ծախսելու: Էմոցիոնալ բանկային 

հաշիվը միջավայր է, որտեղ կա վսահության մակարդակ, որը ձևավորվել է մարդկանց 

միջև  հարաբերությունների ժամանակ: Դա վստահության ու հուսալիության զգացմունք 

է, որը  զգում եք  մարդկանց հետ հարաբերություններում:Երբ  մարդը հարգալից, բարի և 

ազնիվ հարաբերություններով, իր պարտականությունները կատարելով ներդրում  է 

կատարում իր էմոցիոնալ բանկային հաշվում,նա դրա հետ միասին պահուստ  է  

ձևավորում: Մարդկանց վստահությունն իր նկատմամբ ավելանում է, և 

անհրաժեշտության դեպքում կարող է բազմակի անգամ դրանից օգտվել: Եթե  մինչև իսկ 

անգամ որևէ սխալ գործի, այդ վստահության մակարդակը կարող է (այդ էմոցիոնալ 
ռեզերվը) այն կոմպեսացնել:  Երբ վստահության հաշիվը մեծ է, շփումը լինում է հեշտ ու 
արդյունավետ: Սակայն, եթե  մարդուն հատուկ է անհարգալից վերաբերմունքը, չլսող, 

ահաբեկող, հեգնող,վնասող լինելը,ապա էմոցիոնալ բանկային հաշիվը պակասում է: 

Վստահության մակարդակը իջնում է: Նա մշտապես գտնվում է լարվածության մեջ և 

պետք է ապահովության քաղաքականություն վարի:Այսպիսի  պայմաններում գործում 

են շատ կազմակերպություններ: Այդպիսի պայմաններում գործում են բազմաթիվ 

ընտանիքներ: Այդպիսի պայմաններոմ գոյություն ունեն շատ ամուսնական զույգեր: Եթե 

վստահության պահուստը անընդհատ չի ավելանում, ապա ընտանեկան, 

գործընկերային կապերը խզվում են: Լրիվ և բնական փոխըմբռնումը փոխարինվում է 

հարմարումով, երբ մարդիկ ընդամենը փորձում են ապրել իրենց անկախ կյանքով` 
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պահպանելով ներքին հարգանք և համբերություն: Նրանց հարաբերությունները 

շարունակում են,սակայն քանդվելով կարող են տանել  թշնամության և 

պաշտպանության դրսևորման: << Պայքարիր կամ հանձնվիր >> դիրքը կարող է 

արտահայտվել վատ խոսքերով, դռան շխկոցով, շփման խզմամբ, զգացմունքային 

կորուստով և ինքդ քեզ խղճալով: Դա կարող է տանել սառը պատերազմի , որը չի 

կայանում մի շարք պաճառներով/երեխաներ,հասարակական կարծիք , իմիջի 

պահպանում/ , կամ ամեն ինչ կարող է ավարտվել  դատարանի դահլիճում,երբ մարդու 
հոգին դատարկվելով կարող է  տարիներով հիշել միայն վատ արարքները: Իսկ մենք 

խոսում ենք ամենամտերիմ,պոտենցիալ ամենամեծ պաշար ունեցող, ամենամեծ 

երջանկություն ու բավարարվածություն պատճառող և ամենաարդյունավետ 

հարաբերությունների մասին, որը կարող է լինել  մարդկանց միջև: Ռեսուրս /արդյունք  

հաշվեկշիռը փարոսի նման ոչ մի անգամ չի փոխում իր դիրքը: Մենք կարող ենք կամ 

բախվելով նրան փշրվել,կամ օգտվել նրանից,որպես ճանապարհ ցույց տվող աստղ: 

Էմոցիոնալ բանկային հաշվում   նախկին ներդրումները մնում են: Եթե դուք հանդիպեք 

ձեր դասընկերոջը,որին երկար տարիններ չեք տեսել, դուք կարող եք ձեր 

հարաբերությունները սկսել հենց այնտեղից, որտեղից դրանք ավարտվել են,որովհետև 

ձեր նախկին ներդրումները երբեք չեն անհետանում, դրանք ընդամենը <<սառում են>> : 

Սակայն  Էմոցիոնալ բանկային հաշիվները մշտապես ավելացում են  պահանջում, իսկ 

որոշ դեպքերում պատահում է նաև ավտոմատ կերպով պակասում են, որը կապված է  

ուրիշ մարդկանց ամենօրյա շփումների  հետ, կամ  այլ հանգամանքներով, որոնց մասին   

մինչև իսկ անգամ չեք պատկերացնում ու  կասկածում: Հատկապես դա բնութագրական 

է երեխաների,դեռահասների հետ հարաբերություններում: Սակայն այդ իրավիճակը 

կարելի է շտկել եզրեր փնտրելով նրա(երեխայի) հետ վստահություն նորից ձեռք բերելու 
ճանապարհով: Դրա համար պետք է թույլ տալ, որ նա զգա իրեն որպես  անհատ և նրա 

հետ վերաբերվել արդեն այդ մակարդակում: Դրան միանգամից  հնարավոր չէ հասնել, 
այն աստիճանաբար են  ձեռք բերվում : Պետք է հիշել, որ արագ որոշումներն ընդամենը 

միրաժ են: Հարաբերությունների ստեղծումը և պահպանումը պահանջում է երկարատև 

ժամանակ: Եթե համապատասխան վերաբերմունք կամ շնորհակալություն չեք ստանում 

և համբերություն չեք ցուցաբերում,այդ դեպքում ոչ միայն ձեր հաշվին չեք 

ավելացնում,այլ նաև հանում եք  այն,ինչ կարողացել էիք կուտակել: Շատ դժվար է լինել 
համբերատար: Պահանջվում է ժամանակ,որպեսզի լինի պրոակտիվության 

դրսևորում,որպեսզի կենտրոնանան ազդեցության շրջանի վրա,որպեսզի 

հոգատարությամբ <<խնամենք  ծիլերը>>,այլ ոչ թե <<հողից հանենք ծաղիկը>>, 

որպեսզի տեսնենք ,թե <<ամուր են արմատները>>: Արագ որոշումներն այս դեպքում 

66 



 

իրական չեն: Հարաբերությունների ստեղծումը և պահպանումը երկարատև ներդրումներ 

են: Էմոցիոնալ բանկային հաշվի  հիմնական ներդրումները   հիմնականում վեցն են` 

1.Ըմբռնում (հասկանալ). Մարդուն հասկանալը ամենակարևոր ներդրումներից է,որը դուք 

կարող եք անել և ինչը  հանդիսանում է բոլոր մնացած ներդրումների բանալին: Դուք չեք 

կարող հասկանալ,թե հատկապես ինչն է հանդիսանում այդ մարդու համար 

ներդրումը,մինչև չհասկանաք նրան: Այն ինչ ձեզ համար ներդրում է 

հանդիսանում,օրինակ` միասին շրջելը, զրուցելը, սրճարան գնալը,միասին նույն 

նախագծի վրա աշխատելը ուրիշ մարդկանց համար կարող է ներդրում չհանդիսանալ: 
Դա կարող է մինչև իսկ անգամ ձեր հաշվից հանել,եթե չի համապատասխանում այդ 

մարդու հիմնական հետաքրքրություններին: Այն ինչ մեկ մարդու համար հանդիսանում 

է կյանքի իմաստ,մյուսի համար կարող է ոչինչ չարժենալ:Եթե դուք ուզում եք ներդրում 

կատարել,պետք է,որ այն ինչ տվյալ մարդու համար հանդիսանում է կարևոր, ձեր 

համար նույնպես այնքան կարևոր լինի,որքան այդ մարդու համար: Օրինակ ձեր 

երեխան ձեզ դիմում է իր կարծիքով շատ կարևոր խնդրով հենց այն ժամանակ,երբ դուք 

զբաղված եք գործով,որը ունի առաջնահերթ նշանակություն:Անհրաժեշտ է կիրառել 
<<սկսել գործը` հասկանալով նպատակը >> հմտությունը,որպեսզի հասկանաք և շրջվեք 

դեպի <<սկզբից պետք է անել այն,ինչ պետք է անել սկզբից >> հմտության 

կատարումը,որպեսզի  պլանը ենթարկենք այդ մարդու ձգտումներին: Հասկանալով այն 

բանի արժեքը,թե ինչ է ուզում այդ մարդը հաղորդել,դուք ցույց եք տալիս նրան,որ դուք 

հասկանում եք իրեն, և դրանով ավելացնում եք ձեր էմոցիոնալ բանկային հաշիվը: Այս 

բոլորի համար անհրաժեշտ է հետևել այսպիսի սկզբունքի, ըստ որի պետք է անել 
այնպես,որ այն ինչ կարևոր է ուրիշ մարդու համար, դառնա նույնքան կարևոր ձեզ 

համար: Մենք հակված ենք դատելու այլ մարդկանց կարիքների և ցանկությունների 

մասին,մեր  սեփական կյանքի փորձից ելնելով: Մենք որոշում ենք, որն է հանդիսանում 

ներդրում, հիմնվելով մեր սեփական կարիքների և ցանկությունների վրա, որոնք մենք 

ունենք այժմ, կամ  ունեցել ենք, երբ այդ հասակում էինք կամ կյանքի այդ փուլում էինք: 

Եթե այլ մարդիկ չեն ընդունում մեր ջանքերը որպես ներդրում,մենք հակված ենք 

մտածելու, որ մեր բարիքները   անօգուտ են և դադարեցնում ենք հետագա փորձերը: 

Ոսկե օրենքը ասում է <<Մարդկանց հետ վերաբերվեք այնպես,ինչպես կցանկանայիք  

,որ նրանք վերաբերվեն ձեզ հետ>>: Չնայած թվում է,թե  այս խոսքերի  նշանակությունը 

հիմնված է <<արեք այնպես,ինչպես ուզում եք,որ անեն ուրիշները >> , բոլոր դեպքերում  

օրենքի իմաստը ավելի խորն է, դրա միտքը հետևյալն է` պետք է հասկանալ ուրիշ 

մարդկանց այնպես,ինչպես կցանկանայիք,որ ձեզ հասկանան,և ապա նրանց հետ  
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վերաբերվեք այդ հասկացողությամբ: Շատ փորձառու ծնողներից մեկը ասել է  

<<երեխաների հետ վերաբերվեք հավասար, յուրաքանչյուրին ապահովեք անհատական 

մոտեցում>>*: 

2.Մանրուքների վրա ուշադրություն դարձնել. Շատ փոքր մանրուքը,քիչ ուշադրությունը, 

բարիության դրսևորումը,հոգատար հարաբերությունն ունեն շատ մեծ նշանակություն 

էմոցիոնալ բանկի հաշվի ավելացման համար:Եվ հակառակը,մի փոքր 

անտարբերությունը,անբարյացկամությունը և անհարգալից վերաբերմունքը կարող են 

իր հետևից բերել մեծ հաշիվների հանում բանկից: Մարդկային հարաբերություններում 

մանրուքներ չեն լինում: 

3.Պարտականությունների կատարում. Պարտականությունների և խոստումների 

կատարումը շատ արդյունավետ միջոց են էմոցիոնալ բանկի հաշիվը ավելացնելու 
համար,հակառակը` խոստման խախտումը հանդիսանում է ամենաբացասական 

ազդեցությունը:Իսկապես, ոչինչ չի թողնում այնքան վատ ազդեցություն ձեր հաշվի 

վրա,որքան ինչ-որ մեկի համար շատ կարևորություն ներկայացնող խոստումը 

չկատարելը: Հաջորդ անգամ կարող է ձեզ չվստահեն: Մարդիկ հակված են կառուցել 
իրենց պլանները իրենց տված խոստումների վրա , հատկապես եթե դա վերաբերվում է 

կյանքի կարևոր հարցերին: Երբեք չպետք է տալ այնպիսի խոստումներ,որոնք չեք կարող 

կատարել , իսկ հակառակ դեպքում  ստիպված են բացատրել պատճառը: 

4.Սպասոււմների հստակեցում. Բոլոր դժվարություննեը կապված են մարդկանց 

սպասումների չհասկանալու կամ տարակարծության հետ: Պետք է ընդունել, որ 

չհասկացված սպասումները կարող են տանել անհասկանալի 

իրադարձությունների,հիասթափության և վստահության կորուստի : Հաճախ 

սպասումները լինում են թաքնված: Մարդիկ կարող են դրանք չձևակերպել, չասել 
բացահայտ, սակայն կողմնորոշվեն դրանց վրա և գործեն համապատասխան 

իրավիճակներում: Եթե փակված սպասումները արդարանում են, ապա մեծ էմոցիոնալ 
ներդրում է կատարվում, իսկ եթե չեն իրականանում, ապա հաշվից մեծ կորուստ է 

լինում:Դրա համար  կարևոր է, որ նոր իրավիճակի ձևավորման ժամանակ բոլոր 

սպասումները լինեն կոնկրետ ձևակերպված: Մարդիկ մտածում են միմյանց մասին, 

իրենց սպասումներից ելնելով: Բավական է զգալ, որ իրենք խափվել են իրենց հիմնական 

սպասումներում  և վստահության պաշարը պակասում է: Այս դեպքում մենք ենք 

ստեղծում բացասական իրավիճակներ,ենթադրելով,որ մեր սպասումները ակնհայտ են  
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հենց սկզբից և այլ մարդիկ դա հասկացել և ընդունել են:Հենց սկզբից սպասումները 

ներկայացնելը մեծ ներդրում է հանդիսանում հարաբերություններում: Դրա համար 

սկզբնական շրջանում անհրաժեշտ է ծախսել որոշ ժամանակ և ուժեր, բայց հետագայում 

այդ ներդրումները ետ կվերադառնան: Եթե սպասումները պարզ չեն և չեն կիսվում, 

ապա միանում են էմոցիաները և պարզ միմյանց չհասկանալը վեր է ածվում կոնֆլիկտի 

և տանում է բնավորությունների բախման և հարաբերությունների խզման: Շատ 

դեպքերում սպասումների բացահայտումը պահանջում է մեծ խիզախություն : Իհարկե 

ավելի հեշտ է վարվել  այնպես, կարծես ոչ մի տարակարծություն չկա, և հույս ունենալ, 
որ ամեն ինչ կպարզվի ինքն իրեն , քան ճշմարտությանը նայելով միասին մշակել 
սպասումների համաձայնեցված ամփոփում: 

5.Անձի ամբողջության կայացում. Անձի ամբողջությունը, կայացած լինելը  վստահություն է 

ներշնչում և հանդիսանում է էմոցիոնալ բանկի շատ ներդրումների հիմքը : 

Ամբողջության պակասը կարող է գործնականում կտրել բոլոր ջանքերը բարձր 

վստահության հասնելու համար: Եթե ձեր բնույթով դուք երկերեսանի եք,ապա որքան էլ 
դուք ցանկանաք ուշադրություն դարձնել մանրուքներին, բացահայտեք և իրականացնեք 

սպասումները, դուք չեք կարող հավաքել վստահության համապատասխան ռեզերվ: 

Անձի ամբողջությունը  նշանակում է ազնվություն, սակայն այն ավելի լայն 

հասկացություն է: Ազնիվ լինել նշանակում է ճիշտ խոսել,ապահովել 
համապատասխանություն  խոսքի և գործի մեջ, այսինքն կատարել խոստումը և 

իրականացնել սպասումները: Դրա համար պահանջվում է ամբողջական 

բանավորություն և համաձայնեցվածություն` հիմնականում ինքդ քո հետ, ինչպես նաև 

իրականության հետ: Ամենակարևոր ամբողջականության դրսևորումը` բացակա 

մարդկանց  մասին արտահայտվելն է: Բացակաների նկատմամբ լոյալությունը ցույց է 

տալիս ձեր ամբողջությունը և մեծ վստահություն է հավաքում: Երկերասանությունը 

վստահության ձեռք բերման ամենավատ եղանակն է:Իրական փոխկապվածության 

ամբողջությունը նշանակում է,որ բոլորի հետ հարաբերություններում դուք 

առաջնորդվում եք նույն սկզբունքներով: Եթե դուք այդպես վարվեք մարդիկ կսկսեն ձեզ 

վստահել: Սկզբում ձեզանից կարող են վախենալ բացախոսության համար,որը 

ամբողջության արդյունք է: Դա պահանջում է մեծ խիզախություն ,իսկ շատերը 

նախընտրում են գնալ ավելի քիչ բախումների 

ճանապարհով,ցածրացնելով,քննադատելով , ուրիշների գաղտնիքը ի հայտ բերելով, 

չարախոսելով ուրիշի մեջքի հետևում: Սակայն ժամանակի ընթացքում, եթե մարդկանց 

հետ հարաբերություններում դուք ցուցաբերեք ազնվություն, բացություն և բարիություն, 

նրանք կսկսեն ձեզ վստահել: Դուք բավարար չափով հոգում եք  մարդկանց մասին,  
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որպեսզի  իրավունք ունենաք ընդդիմանալու: Ասում են վստահությունը մինչև իսկ 

ավելին է ,քան սերը: Եվ եթե ձեզ վստահում են, ուրեմն և կսիրեն:Մանկավարժներն 

ասում են,որ  99 մարդկանց սրտի բանալին հանդիսանում է հարյուրերորդ մարդու 
նկատմամբ ձեր վերաբերմունքը: Թեկուզ մեկ մարդու նկատմամբ ձեր վերաբերմունքը 

հանդիսանում է ձեր սերը մյուսների նկատմամբ: Այն թե դուք ինչպես եք վերաբերվում 

մեկի նկատմաբ,խոսում է այն մասին, թե ինչպես եք վերաբերվում  մնացած 99- ին,քանի 

որ դրանցից յուրաքանչյուրը միակն է:Բացի այս բոլորից ամբողջականությունը 

նշանակում է հրաժարվել այն հարաբերություններից, որը հիմնված է խաբեության կամ 

մարդկային արժանապատվության իջեցման վրա: Մեկ ձևակերպմամբ <<սուտը բոլոր 

տեսակի հարաբերությունների համար նախատեսված մարդկանց հարաբերությունների 

տեսակ է >>: Ինչով էլ որ պայմանավորված լինեն մեր ներդրումները` խոսքերով թե 

վարքով,եթե մենք հանդիսանում ենք ամբողջական անհատ,խաբեությունը չի կարող 

լինել մեր գործելակերպը:  

6.Սրտանց ներեղություն խնդրել հաշվից կորստի դեպքում. Եթե  էմոցիոնալ բանկի հաշվից 

պակասեցում ենք կատրել, ապա մենք պետք է ներեղություն խնդրենք,այն էլ սրտանց: 

Զգալի ավելացում կարող ենք անել հաշվի վրա` սրտանց սխալը  ընդունելով: Ամբողջ 

սրտով ներեղություն խնդրելը, այլ ոչ թե խղճահարությունից մղված ներեղություն 

խնդրելը` պահանջում է մեծ ուժ: Որպեսզի արտահայտենք իսկապես ափսոսանքը 

անհրաժեշտ է ինքնատիրապետում և խորը ներքին ապահովության զգացում,հիմնված 

հիմնարար սկզբունքների և արժեքների վրա: Այն մարդիկ, որոնց ներքին 

ապահովությունը թույլ է զարգացած, սրտանց ներեղություն խնդրել չեն կարող: Նրանք 

համոզված են, որ դրանով թուլություն կցուցաբերեն և վախենում են, որ ուրիշները 

դրանից կօգտվեն և առավելություն կստանան: Նրանց ապահովությունը կապված է այլ 
մարդկանց կարծիքնրից:Նրանք անհանգստանում են թե ինչ կարող են իրենց մասին 

մտածել: Նրանք իրենց արարքների նկատմամբ ուրիշների  դրական վերաբերմունքի 

կարիքն ունեն: Իրենց սխալները նրանք  արդարացնում են ուրիշների սխալներով և եթե 

ներեղություն են խնդրում,ապա ոչ սրտանց: Արևելյան իմաստությունը ասում է - <<Եթե 

որոշել եք խոնարհվել, ապա խոնարհվեք ցածր>>, <<Վճարիր ամբողջը,մինչև վերջին 

կոպեկը>>-ասում է  քրիստոնեական ոգին,որպեսզի ներեղությունը դառնա ներդրում,այն 

պետք է լինի սրտից բխող, անկեղծ: Եվ ընդունումը նույնպես պետք է լինի անկեղծ:  Լեո 

Ռուսկին սովորեցնում է<< Դաժանները հենց թույլերն են, փափկություն կարելի է 

սպասել միայն ուժեղներից>> : Անկեղծ ներեղությունը ներդրում է: Կրկնվող 

ներեղությունը ընդունվում է որպես անկեղծ, բայց իր հետևից հաշվից դուրս գրում է 

նշանակում: Եվ այդ բոլորը անդրադառնում է մեր հարաբերությունների բնութագրի վրա: 
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Այլ բան է սխալ գործելը  և լրիվ այդ սխալը  չընդունելը : Մարդիկ ընդունում են 

սխալները ,քանի որ այն հանդիսանում է սխալ, ոչ ճիշտ  եզրակացությունների, 

մտածելակերպի արդյունք:Բայց դժվար է ներել մարդկանց այն սխալները, որոնք չար 

մտքերից են առաջացել, որը թույլ չի տալիս ընդունելու իր բացթողումները: 

 Ներդրումներում են արտահայտվում նաև սիրո և կյանքի օրենքները: Երբ մեր 

ներդրումները հանդիսանում են ոչ պայմանական սեր, երբ մենք ապրում ենք սիրո 

հիմնական օրենքներով, մենք համոզում ենք ուրիշներին ապրել կյանքի հիմնական 

օրենքներով: Այլ խոսքերով ասած, եթե մենք իսկապես առանց որևէ պայմանի և բաց 

հաշվով սիրում ենք ուրիշ մարդկանց,մենք օգնում ենք նրանց զգալու իրենց 

պաշտպանված ,հանգիստ,արժանավայել,մենք ամրապնդում ենք նրանց մեջ հավատ 

իրենց նկատմամբ , իրենց անհատականության մեջ , իրենց անձնական ամբողջության 

մեջ: Մենք հեշտացնում ենք նրանց ապրելու խնդիրը, որ նրանք ապրեն կյանքի 

հիմնական օրենքների հետ համաձայնեցված, համագործակցության մեջ,ներդրումներ 

կատարելով սեփական հաշվին, լինել ինքնակարգապահ և ամբողջական :Մենք  օգնում 

ենք նրանց բացել այն  լավը և վեհը որ կա իրենց մեջ : Մենք հնարավորություն ենք 

տալիս ուրիշներին գործել իրենց ներքին համոզմունքներին համապատասխան: Դա 

ընդհանրապես չի նշանակում,որ մենք թույլատրում ենք անթույլատրելին կամ 

ենթարկվում ենք ճնշումներին: Այս դեպքում դա կլիներ մեր հաշվից մեծ կորուստներ: 

Մենք խորհուրդ ենք տալիս,համոզում ենք, սահմանափակումներ ենք դնում , հաշվում 

ենք հետևանքները: Բայց բոլոր դեպքերում, անկախ ամեն ինչից մենք սիրում ենք:  Բայց 

երբ մենք խախտում ենք սիրո հիմնական օրենքները, երբ մենք դա անում ենք թաքնված 

մտքերից ելնելով,ապա  մենք թույլատրում ենք մարդկանց խախտելու կյանքի հիմնական 

օրենքները: Մենք ներշնչում ենք մարդկանց դառնալ ոչ ակտիվ, պաշտպանողական դիրք 

բռնել,երբ նրանք կարիք են զգում ապացուցելու << ես ինչ-որ բան ինձանից 

ներկայացնում եմ,ես կախված չեմ քեզանից>>: Ըստ էության նրանք անկախ չեն, նրանք 

փոխկապված են, որը հանդիսանում է կախված լինելու ձև, որը հանդիսանում է 

ամենաստորին փուլը մշտական կատարելագործման պրոցեսում:Նրանք դառնում են 

ռեակտիվ մարդ,որոնց կյանքի հետաքրքրությունների կենտրոնը թշնամին է: Նրանք 

մտածում են իրենց <<իրավունքների>> մասին, որը հաստատում է իրենց 

անհատականությունը, նրանք պրոակտիվ չեն մտածում և չեն հենվում իրենց ներքին 

սեփական համոզմունքների վրա: Բողոքականությունը բխում է սրտից և ոչ թե մտքից: 

Դրա համար հնարավոր է ընդամենը  մեկ  կարևոր որոշում` մշտական ներդրումներ 

կատարել անկեղծ, իսկական սիրով: Ընդհանրապես շատ ավելի մեծ գործ է  
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ամբողջությամբ  մեկ մարդուն նվիրվելը, քան ամբողջ մի մասսայի  համար աշխատելը:  

Ասվածը հասկացվում է այսպես` կարելի է  ամբողջ ժամանակը տրամադրել 
հազարավոր մարդկանց ու ծրագրերի ,որոնք գտնվում են <<ինչ-որ տեղ>> և ըստ այդմ 

չունենալ խորը,կապող հարաբերություններ քո սեփական ամուսնու, քո երեխայի, քո 

կոլեգայի հետ: Իսկ այդպիսի հարաբերությունների ձևավորումը պահանջում է ավելի 

մեծահոգություն, ավելի հարմարվողականություն , խիզախություն և ուժ, քան 

ժամանակի ու ջանքերի հատկացումը բոլոր մարդկանց ու գործերին: Շատ կարևոր է սա 

գիտակցել, որովհետև ինչպես անհատների, ընտանիքների , այնպես էլ 
կազմակերպությունների անհատների միջև եղած հարաբերությունները շատ կարևոր են 

բոլորի համար: Օրինակ` երբ չեն համագործակցում տնօրենն ու փոխտնօրենը, 

հետևանքները լինում են վատ: Այսինքն շատ ավելի դժվար է մեկին նվիրվելը,քան բոլոր 

անծանոթների հետ ժամանակ անցկացնելը: Որպեսզի հասնես միասնության, որը շատ 

կարևոր է բիզնեսում հաջողության հասնելու համար, ինչպես նաև ընտանեկան   

հարաբերություններում,անհրաժեշտ է  լինել հզոր անհատականություն,ունենալ 
խիզախություն ու բնավորության ուժ: Կառավարման միջոցներով և այլ մեթոդներով չենք 

կարող լրացնել բնավորության շնորհակալության պակասը: Մարդկանց հետ 

հարաբերությունները զարգացնելու համար  շատ կարևոր է  որ սիրո և կյանքի 

օրենքները ձուլվեն ամենաբարձր մակարդակում` անհատական շփման 

մակարդակում:Կարծում ենք ,որ փոխադարձ փոխկապվածության իրավիճակում 

յուրաքանչյուր արդյունք  հանդիսանում է ռեսուրսների հնարավորություններ, այսինքն 

այնպիսի էմոցիոնալ բանկի հաշիվ,որը լրջորեն կարող է ազդել փոխկապվածության 

արդյունքի վրա:Երբ ծնողները երեխաների  պրոբլեմը դիտում են որպես 

հնարավորություն հարաբերությունների ձևավորման համար,այլ ոչ թե բացասական 

էմոցիաների  աղբյուր և մշտական վատ ազդող միջավայր,,ապա դա արմատապես 

փոխում է <<ծնող-երեխա>> փոխհարաբերությունները: Ծնողները մեծ ցանկությամբ և 

մինչև իսկ անգամ ուրախությամբ  ցանկանում են խորը կերպով հասկանալ իրենց 

երեխաներին:Երբ այն բանի փոխարեն,որ ուրիշները  կասեին <<օ~, ոչ ,ևս մեկ խնդիր>>,  

ծնողը հիմնվելով այնպիսի պարադիգմայի վրա, որն ասում է <<ինձ համար սա լավ 

հնարավորություն է  օգնել իմ երեխային և ներդրում անել նրանց հետ 

հարաբերություններում>>, շատ փոխհարբերություններ պայթունավտանգ իրավիճակից 

փոխվում են կարգավորվող վիճակի , երբ երեխաները սկսում են զգալ,թե որքան լուրջ են 

ծնողները մոտենում իրենց խնդիրներին և հենց իրենց,և ձևավորվում է սիրո ու 
վստահության ամուր կապ: Այդպիսի ուժով այդ պարադիգման ազդում է նաև բիզնեսում: 

Այդպես մեծ հաջողությունների են հասնում,օրինակ այնպիսի մեծ առևտրի  
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կենտրոնները,որոնք իրենց հաճախորդների խնդիրները լուծելու համար 

պատրաստակամություն են ցուցաբերում,ամեն ինչ անում են նրանց գոհացնելու համար: 

Նրանք այնքան հոգատար են,որ ոչ մի հաճախորդ չի էլ մտածում այլ կենտրոն գնալու 
մասին: Հասկանալով ,որ արդյունք /ռեսուրս հաշվեկշիռը հանդիսանում է անհրաժեշտ 

պայման փոխկապվածության արդյունավետության համար, մենք կարող ենք 

վերաբերվել մեր խնդիրներին , որպես հնարավորություն ռեսուրսները (էմոցիոնալ 
բանկի հաշիվը) մեծացնելու համար: Հասկանալով էմոցիոնալ բանկային հաշվի 

պարադիգման, մենք կարող ենք անցնել հասարակական հաղթանակի հմտություններին, 

որոնք հանդիսանում են համատեղ աշխատանքի հաջողությունը: Այդ հմտությունների 

ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս հասկանալու , թե ինչպես դրանք 

համագործակցելով միմյանց հետ,ձևավորում են արդյունավետ փոխհարաբերություններ: 

Բացի այդ մենք առավել շատ ենք հասկանում այն միտքը ,որ արդյունավետ 

փոխկապվածություն կարող է ձևավորվել միայն իսկապես ազատ մարդկանց մեջ:  

Հնարավոր չէ փոխել պտուղն առանց արմատը փոխելու: Երբ համատեղ գործելու համար 

կիրառվում է ոչ թե մարդկանց պարադիգման,այլ մեթոդներ,մոտեցումներ,դա ընդամենը 

նշանակում է տերևները պոկել:Հաճախ մենք զբաղվում ենք դրանով,փոխարեն ձգտելու 
հասնել անձնական և կազմակերպական կատարելագործման բացարձակապես այլ 
միջոցներով`տեղեկատվության զարգացման և պարգևատրության համակարգերի 

կիրառմամբ,որը հնարավորություն կտա դարձնելու համատեղ աշխատանքն ավելի 

գրավիչ: Անկախ այն բանից,թե ինչպիսի պաշտոն ենք զբաղեցնում` կազմակերպության 

ղեկավարն ենք, թե հավաքարար,անկախության վիճակից փոխկապվածության վիճակի 

անցնելիս յուրաքանչյուրս մեր վրա վերցնում ենք առաջնորդի դերը:Այդ դեպքում 

հայտնվում  ենք այնպիսի դիրքում, որ ազդում ենք  այլ մարդկանց վրա:Իսկ 

միջանձնային առաջնորդության հմտություն է հանդիսանում այն հմտությունը, որը 

ձևավորում է հաղթանակ/հաղթանակ ոգի: 

                                                                                                                                                                :                        

3.3    ՀԱՂԹԱՆԱԿ-ՀԱՂԹԱՆԱԿ  ՈԳԻ 

<<Հաղթանակ-Հաղթանակ>>  պարադիգման տեխնիկա չէ,դա ընդհանուր 

փիլիսոփայություն է մարդկանց փոխգործողության համար: Դա մարդկանց 

փոխգործողության ժամանակ հանդիպող 6 պարադիգմաներից մեկն է: Այլընտրանքներ 

են`  

1.<<Հաղթանակ-Հաղթանակ>>  
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2.<<Հաղթանակ-Պարտություն>>  

3.<<Պարտություն -Հաղթանակ>>  

4.<<Պարտություն-Պարտություն>> 

5.<<Հաղթանակ >>  

6.<<Հաղթանակ-Հաղթանակ կամ չկապնվել>> 

1.<<Հաղթանակ-Հաղթանակ>>պարադիգման   սրտի և մտքի հատուկ տրամադրվածություն 

է, ուղղորդվում է դեպի  հնարավոր օգուտը,մարդկանց  հետ  

փոխհարաբերություններում:<< Հաղթանակ-Հաղթանակ>>պարադիգման  նշանակում է, 
որ պայմանավորվածությունները և որոշումներն արդյունավետ են և բավարարում են 

բոլոր կողմերին: Այս տիպի որոշման ընդունման դեպքում բոլոր կողմերը  լինում են գոհ 

և սկսում են գործել պլանի ձևավորման և իրագործման վրա: Այն մարդիկ, ովքեր 

<<Հաղթանակ-Հաղթանակ>>  կողմնորոշումն  ունեն նրանց համար կյանքը 

հանդիսանում է համագործակցության և ոչ թե մրցակցության բեմ: Մենք հաճախ 

հակված ենք հետևյալ գնահատականներին`ուժեղ-թույլ,  հաղթանակ-պարտություն: 

Բայց այդպիսի մտածելակերպը ճիշտ չէ:Այն հիմնված է իշխանության և դիրքի վրա,այլ 
ոչ թե սկզբունքի: <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> դրվածքը ձևավորված է այնպիսի 

պարադիգմայի վրա,ըստ որի բոլորին ամեն ինչ կբավարարի,իսկ մեկ մարդու 
հաջողությունը չի կարող լինել ուրիշ մարդու հաշվին և չի կարող բացառել ուրիշ մարդու 
հաջողությունը:  <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>>  դրվածքը   հավատ է հանդիսանում 

երրորդ տարբերակի գոյության համար: Այդ որոշումը ոչ քոնն է և ոչ էլ իմը,դա լավագույն 

որոշումն է, որոշումն է ավելի բարձր կարգի:  

2.<<Հաղթանակ-Պարտություն>>. Այս պարադիգման ասում է <<Եթե ես հաղթել եմ,ուրեմն 

դու պարտվել ես>>:Այս մոտեցումը համապատասխանում է ավտարիտար ոճ ունեցող 

ղեկավարմանը, այսինքն <<Պետք է լինի իմ ասածը,և ոչ թե ձերը>>: Այս մոտեցմամբ 

մարդիկ սովոր են օգտագործլու իրենց դիրքը, իշխանությունն, անձնական 

որակները,որպեսզի հասնեն իրենց ուզածին: Մարդկանց մեծամասնությունը հենց 

ծննդյան օրվանից ծրագրավորվում է հենց այս մոտեցմամբ: Այս մոտեցման 

ամենաառաջին և ամենակարևոր ուժը մարդուն տալիս է ընտանիքը: Երբ մեկ երեխային 

համեմատում են մյուսի  հետ,երբ համբերությունը,և սերը չափավորվում են,ապա մենք 

ունենք <<Հաղթանակ-Պարտություն>>  մենտալիտետի հակում: Երբ սերը կապված է 

ինչ-որ պայմանններից և  պահանջում է աշխատել  , ձեռք բերել այն,ապա մարդը  
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ստանում է փակ հաղորդագրություն այն մասին,որ ինքը արժեք չի ներկայացնում և 

արժանի չէ սիրո:Ինչ կարող է պատահել երիտասարդ մարդկանց սրտերի և խելքի 

հետ,որոնք մեծ կախվածություն ունեն իրենց ծնողներից և էմոցիոնալ պահպանման, 

քաջալերման կարիք են զգում , հանկարծ հանդիպում են պայմանական սիրո ծնողների 

կողմից : Երեխան կմեծանա , կձևավորվի և կծրագրավորվի <<Հաղթանակ-

Պարտություն>>  մոտեցմամբ: Նույնը նկատվում  քույր   եղբայրների միջև,երբ 

համեմատություն է դրվում նրանց մեջ,նույնը շարունակվում է դպրոցական տարիներին, 

երբ օրինակ գնահատականը նշանակվում է համեմատության հիման վրա:Այս դեպքում 

գնահատվում է ոչ թե  անհատի ներսում եղած արժեքը,այլ այդ արժքը գնահատվում է 

դրսի համեմատության մեջ:Այդ գնահատականները հանդիսանում են մարդու 
սոցիալական արժեքը և դրա միջոցով նա կամ բացում է բոլոր փակ դռները կամ բոլոր 

դռները փակվում են նրա առջև:Այս հիմքի վրա ձևավորվում է համեմատությունը, 

մրցակցությունը և ոչ թե համագործակցությունը:  Սա արտահայվում է նաև երեխաների 

և երիտասարդների մոտ սպորտով զբաղվելու ժամանակ: Սպորտն այն միջավայրն է,որը 

ձգտում է հաղթանակի և այստեղ մեկի հաղթանակը նշանակում է մյուսի պարտությունը: 

Բացի այդ մարդկանց ծանր ապրելակերպը տանում է այն բանին, որ նրանք ձգտում են 

ուրիշի ունեցվածքը իրենցով անել և ձևավորվում է <<Հաղթանակ-Պարտություն>>  

պարադիգման: Այս դեպքում օրենքը,որը կոչված է հասարակությանը պահպանելու 
համար, նրանց մարդկանց ներդաշնակության/սինէրգիայի/ չի տանում: Լավագույն 

դեպքում այն կարող է տանել ընդամենը կոմպրոմիսի` հաշտեցման: Օրենքը հիմնված է 

2 հակադիր կողմերի վրա: Վերջին ժամանակներս դատավորներին արդար 

դատավարության և խաղաղ  պայմանավորվածությունների կոչ են անում  , հիմնվելով 

<<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> պարադիգմայի վրա: Սա ցույց է տալիս , որ մինչև իսկ 

անգամ այս համակարգը ընդունում է  <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>>  պարադիգմայի   

անհրաժշտությունը և գոյությունը: <<Հաղթանակ-Պարտություն>>  մոտեցումը լրիվ 

արդարացված է, մաքուր մրցակցության և ցածր վստահության պայմաններում: Սակայն  

մարդկանց կյանքի մեծ մասը մրցակցություն կամ մրցույթ չի հանդիսանում: 

Ընդհանրապես պետք չէ ամբողջ օրը մրցել  ընտանիքի անդամների,աշխատակիցների , 

ընկերների, հարևանների հետ: Օրինակ`<<ամուսնական կապում ով է 

հաղթում>>,իհարկե, եթե երկուսն էլ  չեն հաղթում, երկուսն էլ պարտվում են:Կյանքի մեծ 

մասը հանդիսանում է փոխկախվածություն  և ոչ թե անկախ իրականություն : Շատ 

արդյունքներ, որոնց մենք ձգտում ենք, կախված է մեր համագործակցությունից այլ 
մարդկանց,հետ:Այնպես որ,  <<Հաղթանակ-Պարտություն>>   մտածելակերպը 

անհրաժեշտ է փոխել:  
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3.<< Պարտություն- Հաղթանակ>>. Շատ մարդիկ ծրագրավորված են այս մոտեցմամբ: Սա 

ավելի վատ մոտցում է, քան <<Հաղթանակ-Պարտություն>>  մոտեցումը, քանի որ այն 

չունի ոչ մի չափանիշ,ոչ մի պահանջ, ոչ մի սպասում,ոչ մի պատկերացում ապագայի 

մասին: Նա ով մտածում է  << Պարտություն- Հաղթանակ >>  մոտեցմամբ,հակված է 

բոլորին ծառայելու: Նրանք ծախսում են իրենց ուժերը ուրիշներին դուր գալու կամ 

ծառայելու համար: Նրանք համարձակություն չունեն իրենց զգացմունքները ու 
համոզմունքներն արտահայտելու, նրանք հեշտությամբ ընկնում են ուրիշների 

ազդեցության տակ: Բանակցություններում այսպիսի մարդիկ  ցուցաբերում են նահանջ: 

Այն ղեկավարը, որն ունի այսպիսի պարադիգմա,նրա ոճը բարձիթողի ոճն է:   Շատերը 

սիրում են <<Պարտություն- Հաղթանակ- >>  պարադիգմայի մարդկանց , քանի որ կարող 

են ապրել նրանց հաշվին: Ուժեղներին դուր է գալիս մյուսների թուլությունը: Թույլերի 

թուլությունը ուժեղներին ավելի ուժեղ է դարձնում: Սակայն խնդիրը այն է,որ << 

Պարտություն- Հաղթանակ- >>  մտածողության մարդիկ  մեծամասամբ իրենց 

զգացմունքները թաղում են հողի տակ, իսկ չարտահայտված զգացմունքները երբեք չեն 

մեռնում: Նախկին թաղվածներն էլ հետո նորից են ծնվում ու ավելի մեծ թափով: 

Կուտակված բացասական էմոցիան, խորը հիասթափությունը և պատկերացումների 

փլուզումը << Պարտություն- Հաղթանակ- >>  մտածելակերպով պայմանավորված, 

հաճախ դառնում են     հատկապես ներվային ,շնչառական համակարգի և արյան 

շրջանառության վատթարացման, հիվանդությունների պատճառ: Չափազանց մեծ 

բարկություն,անհամապատասխան ռեակցիա, ցինիզմ` այդպիսին է հետևանքը ճնշված 

զգացմունքի: Եթե մարդը ստիպված զսպում է իր զգացմունքները, այդ ազդում է 

ինքնագնահատման մակարդակի վրա և վերջապես մարդկանց հետ 

փոխհարաբերությունների որակի վրա: Եվ << Պարտություն- Հաղթանակ- >> ,և << 

Հաղթանակ- Պարտություն- >>   դիրքերն անարդյունավետ են,քանի որ հիմնված են 

անձի թուլությունների վրա: Կարճատև հեռանկարում << Հաղթանակ- Պարտություն- >>   

դիրքը կարող է որոշակի արդյունք ապահովել,քանի որ այն հաճախ հիմնվում է մարդու 
ուժի և տաղանդի վրա,որը հաղթանակի է ձգտում: Իսկ << Պարտություն- Հաղթանակ- >> 

դիրքը հենց սկզբից քաոսային է և թույլ: Շատ ղեկավարներ,մենեջերներ և ծնողներ 

փարոսի նման ճոճվում են << Պարտություն- Հաղթանակ- >>  և << Հաղթանակ- 

Պարտություն- >>    պարադիգմաների միջև մի կողմից մյուսը, կողմերի շահերը 

պահպանելու համար:  

4.<< Պարտություն- Պարտություն >>   Երբ երկու կողմերը հակված են << Հաղթանակ- 

Պարտություն >>    պարադիգմային,այսինքն երբ փոխգործունեություն են  
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ծավալում երկու համառ ուղղամիտ, էգոիստ բնավորություններ, ապա << Պարտություն- 

Պարտություն >>    արդյունքը անխուսապելի է,երկուսն էլ պարտվում են: Երկուսն էլ 
ուզում են վրեժ լուծել,չգիտակցելով,որ սպանությունն ինքնին ինքնասպանություն է: 

Անգամ որոշ մարդիկ պատրաստ են վնաս կրել ,միայն թե  վնասեն մյուսին: 

<<Պարտություն-Պարտություն>>  փիլիսոփայությունը պատերազմի,հակամարտության 

փիլիսոփայություն է:Ինչպես նաև սա վերին  աստիճանի ներքին կողմնորոշումը 

կորցրած,անհավասարակշիռ, դժբախտ մարդու մոտեցում է, որը մտածում է << եթե ոչ 
մեկը ոչ մի դեպքում չի հաղթում,ապա պարտվող լինելը այնքան էլ վատ չէ>>: 

5.<< Հաղթանակ>>. Այս մետալիտետով մարդիկ չեն մտածում,որ ինչ որ մեկը պետք է 

պարտվի: Դա իրենց համար նշանակություն չունի: Նրանց համար  կարևորը միայն 

ցանկալին ստանալն է: Այս դեպքում մրացակցության պայքարի իմաստ չկա,այս 

մոտեցումն ամենատարածվածն է: Այսպիսի մարդիկ մտածում են սեփական 

հետաքրքրությունների կատեգորիաներով: 

6<< Հաղթանակ- Հաղթանակ կամ չկապնվել>>.Եթե կողմերը չեն գալիս ներդաշնակ որոշման 

, այսինքն այնպիսի որոշման,որը  երկուսի համար էլ բավարար լինի,նրանք կարող են 

վերցնել  իրենց պարադիգմայի հիմքում,ավելի բարձր մակարդակ << Հաղթանակ- 

Հաղթանակ >> ից, դա  << Հաղթանակ- Հաղթանակ կամ չկապնվել>> տարբերակն է: 

<<Չկապնվել>> ըստ էության նշանակում  է,եթե մենք չենք կարողանում գտնել այնպիսի 

լուծում,որը երկուսիս էլ ձեռնատու կլինի,ապա մենք հրաժարվում ենք նախկին 

պայմանավորվածություններից և մնում ենք համաձայնության մեջ: Դա նշանակում է 

չկապնվել: Ոչ  մի սպասում չի առաջանում, ոչ մի համաձայնագիր չի կապնվում;Ես չեմ 

վերցնում ձեզ աշխատանքի կամ մենք իրար հետ չենք կապնվում ոչ մի փոխադարձ 

պայմանավորվածություններով,քանի որ ակնհայտ է,որ ձեր արժեքները և մեր 

նպատակները սկզբունքորեն տարբերվում են: Շատ ճիշտ է դա զգալ հենց սկզբից,քան թե 

հետո,երբ երկու կողմերն էլ հիասթափություն են ապրում,քանի որ իրենց սպասումները 

չեն իրականանում: Եթե ձեր գիտակցության մեջ նշված տերբերակներից կա նաև 

<<չկապնվել>>տարբերակը,ապա դուք ձեզ զգում եք անկախ: Դուք կարիք չունեք 

մարդկանց համոզելու, ձեր մտքերը հաղորդելու , ստիպել նրանց,որ ամեն ինչ լինի ձեր 

ասածով: Դուք կարող եք լինել բաց:Դուք կարող եք իսկապես աշխատել  հասկանալ 
խորքային մոտիվները,որոնք ընկած են տարբերակներից յուրաքանչյուրի հիմքում: 

Ունենալով ձեր մեջ <<Չկապնվել>> մտածողությունը,դուք կարող եք անկեղծորեն ասել. 
<<Ես ձգտում եմ միայն << Հաղթանակ- Հաղթանակ>> արդյունքին:Ես ցանկանում եմ 
ինքս հաղթել և ուզում եմ հաղթեք նաև դուք: Ես չեմ ցանկանա,որ իմ վրա ուշադրություն  
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դարձնելով վնասեք ձեզ: Սակայն մյուս կողմից չեմ կարծում,որ դուք լավ կզգաք իմ 

պարտությունից: Դրա համար լավ է ձգտել << Հաղթանակ- Հաղթանակ>> 

տարբերակին:Իսկ եթե չի ստացվելու,ավելի լավ է ընդհանրապես ոչ մի համաձայնագիր 

չկապել:Ավելի լավ է ընդհանրապես չկապնվել,քան ընդունել և կատարել այնպիսի 

պահանջներ,որոնք երկուսիս էլ ձեռնատու չեն>>: Երկարատև փոխկապվածության 

պայմաններում միակ կենսունակ կապվածության ձևը << Հաղթանակ- Հաղթանակ>> է: 

Այդ կապի արժեքը պետք է հաշվարկվի շատ մանրակրկիտ,եթե չի հաջողվում  

ապահովել փոխադարձ հաղթանակ,ապա շատ դեպքերում ամենալավ այլընտրանքը 

կլինի <<Չկապնվել>> որոշումը:Հաղթանակ- հաղթանակ կամ չկապնվել>> սկզբունքն 

ապահովում է  հսկայական էմոցիոնալ ազատություն ընտանեկան 

հարաբերություններում:Այս սկզբունքը շատ իրական  մոտեցում է գործարար 

հարաբրություններում և կազմակերպություններում: Երկարատև հարաբերությունների 

դեպքում <<Չկապնվել>> մոտեցումը կարող է թվալ ոչ կենսունակ և իր հետևից  բերել 
մեծ խնդիրներ,հատկապես ընտանեկան բիզնեսում և ընկերություններում ,որոնք դրված 

են ընկերական հարաբերությունների վրա: Ցանկանալով պահպանել լավ 

հարաբերություններ, մարդիկ երբեմն երկար տարիներ շարունակ գնում են կոմպրոմիսի 

մտածելով <<Հաղթանակ-Պարտություն>> կամ <<Պարտություն-Հաղթանակ>>ոգով , եթե 

մինչև իսկ անգամ ասում են , որ դա <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> մոտեցում է:Դա մեծ և 

լուրջ խնդիր է ինչպես հենց մարդկանց, այնպես էլ բիզնեսի համար, հատկապես եթե 

մրցակիցները գործում են <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> և ներդաշնակության 

մոտեցումով:Եթե <<Չկապնվել>> տարբերակը բացակայում է, շատ ընտանեկան և 

ընկերական բիզնեսները հեշտությամբ տարանջատվում են և անհրաժեշտ է լինում 

պրոֆեսիոնալ մենեջեր հրավիրել: Փորձը ցույց է տալիս,որ ընտանեկան բիզնեսի կամ 

ընկերության համար հաճախ ավելի լավ է լինում հենց սկզբից ընդունել,որ հնարավոր  

<<Չկապնվել>> իրավիճակի հետևանքով առաջանա համաձայնագրեր կազմել  գնում-

վաճառք պայմանագրի ձևով,որպեսզի բիզնեսը հնարավոր լինի զարգացնել առանց 

հարաբերությունների մշտապես վնասման:Իհարկե որոշ դեպքերում <<Չկապնվել>> 

դրվածքը  ուղղակի հնարավոր չէ: Օրինակ ծնողը չի կարող հրաժարվել իր սեփական 

երեխայից  <<Չկապնվել>> սկզբունքի հիման վրա: Ավելի լավ է, եթե կապ 

լինի,անպայման գնալ կոմպրամիսի  <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> մոտեցման ցածր 

աստիճանին: Սակայն մեծամասամբ, մտնելով հարաբերությունների մեջ հնարավոր է 

մեծ հաջողությամբ օգտագործել <<Հաղթանակ-Հաղթանակ կամ չկապնվել>> 

մոտեցումը,քանի որ այն իրենից ներկայացնում է գործնականում անսահման 

ազատություն: 
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<<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> մտածողություն ոգին միջանձնային առաջնորդության 

հմտություն է:Այն նախատեսում է  հարաբերություններում այլ մարդկանց հետ կիրառել 
մարդու յուրահատուկ բոլոր հատկությունները` 

ինքնագիտակցումը,երևակայությունը,խիղճը և կամքը: Այն ակնկալում է փոխադարձ 

ուսումնասիրում,փոխադարձ ազդեցություն և փոխադարձ օգուտ:Որպեսզի ստացվի 

փոխադարձ օգուտ անհրաժեշտ է խիզախություն հասնելու իր նպատակներին և 

ուշադիր հարաբերություններ ուրիշների հետաքրքրությունների բավարարման 

համար,հատկապես եթե գործ ունենք <<Հաղթանակ-Պարտություն>> մարդկանց հետ: 

Հենց դրա համար էլ այս հմտությունը ներառում է իր մեջ միջանձնային 

առաջնորդության սկզբունքը: Արդյունավետ միջանձնային լիդերության համար 

պահանջվում է կանխատեսում,պրոակտիվ նախաձեռնություն, ինչպես նաև անձնական 

առաջնորդությունից բխող այնպիսի սկզբունքներ,ինչպիսիք են`պաշտպանության 

զգացմունքը,ինքնավստահությունը, կոմնորոշումը,իմաստությունը,ուժը: <<Հաղթանակ-

Հաղթանակ>> սկզբունքը հանդիսանում է հիմնական ուժը մեր հարաբերություններում 

հաջողության հասնելու համար, այն ներառում է  փոխկապակցված կյանքի երեք 
չափանիշներ: Այն սկսվում է բնավորությամբ և շարժվում է հարաբրությունների 

ուղղությամբ, որից բխում է համաձայնություն:   

1.Բնավորություն,որըհանդիսանում է <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> սկզբունքի հիմքը:  
<<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> պարադիգմային անհրաժեշտ է բնավորության երեք 
հատկանիշներ. 
-Ամբողջություն: Ամբողջության մասին խոսվել է, որպես անձի արժեքի որակ: Անձնական 

հաղթանակի հմտություններն օգնում են մեզ զարգացնելու և պահպանելու մեր 

ամբողջականությունը,մեր անձի միասնությունը:Եթե մենք հասկանում ենք մեր 

արժեքները և ամենօր պրոակտիվ  կազմակերպում ենք մեր գործողությունները  այդ 

արժեքները հաշվի առնելով , նշանակում է մենք զարգացնում ենք ինքնագիտակցումը և 

անկախ կամքը ,տալով և կատարելով մեր խոստումները և պարտականությունները : 

Հնարավոր չէ կյանքում հասնել հաղթանակի, եթե չունենք կոնկրետ պատկերացում այն 

մասին , թե ինչից է կախված այդ հաղթանակը և ինչպես է այն ներդաշնակում մեր 

արժեքներին:Եվ եթե  ունակ չենք մեր վրա պարտավորություն վերցնել, ինչպես  ինքներս 

մեր նկատմամբ այնպես էլ ուրիշների հետ հարաբերություններում , ապա այդ 

պարտավորությունները դառնում են անիմաստ:Դա գիտենք մենք ,դա գիտեն և 

ուրիշները:Նրանք զգում են անկեղծությունը ,դառնում են զգույշ և պաշտպանողական 
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դիրք են գրավում: Վստահության հիմքը բացակայում է և <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> 

մոտեցումը  դառնում է անարդյունավետ տեխնիկա:Իսկ այդ հիմքում   անկյունաքարը 

պետք է լինի ամբողջությունը: 

-Հասունություն: Հասունությունը բալանս է խիզախության և զգայունության  միջև:Եթե 

մարդը կարող  է խիզախորեն արտահայտել իր զգացմունքները և համոզմունքները և 

միաժամանակ լինի զգայուն խոսակցի զգացմունքների և համոզմունքների նկատմբ , 

հատկապես, երբ թեման երկուսի համար էլ կարևոր է, ապա այդ մարդը հասուն է: Եթե  

դուք վերլուծում եք հոգեբանական թեստերը , որոնք օգտագործվում են մարդուն 

աշխատանքի ընդունելիս,ծառայության մեջ առաջ քաշելիս,կամ որակավորման 

բարձրացման համար,դուք կնկատեք,որ դրանք բոլորը կազմված են այնպես, որ 

գնահատեն  հենց մարդու այդպիսի հասունությունը:Ինչպես էլ այդ կոչվի`անձի ուժի և 

էմպատիայի բալանս, ինքնավստահության և ուրիշներին հարգելու բալանս,մարդկանց 

մասին հոգ տանելու և առաջադրանքը կատարելու բալանս: Այդպիսի որակի նկատմամբ 

հարգանքը հանդիսանում է մարդկային հարաբերությունների առանձնահատուկ 

կողմը,դա կառավարման,լիդերության հատկանիշ է,դա հանդիսանում է 

արդյունք/ռեսուրս բալանսի արտահայտումը:Մինչև խիզախությունը ուղղվում է ոսկե 

ձվեր հավաքելուն ,զգայունությունը մտածում է երկարատև բարեկամություն ստեծել այն 

մարդկանց հետ, ովքեր օգնում են ստանալ այդ ձուն:Շատ մարդիկ ունեն <<կամ-կամ>> 

մտածելակերպ: Նրանց թվում է, որ հաճելի մարդը չի կարող լինել կտրուկ:Սակայն 

<<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> պարադիգման հանդիսանում է հաճելի և կոշտ 

միաժամանակ: Այն մի քանի անգամ կոպիտ է <<Հաղթանակ-Պարտություն>>  

պարադիգմայից: Եթե  ցանկանում եք հետևել <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> -ին , ապա 

ձեզ անհրաժեշտ է լինել ոչ միայն հաճելի, այլ նաև խիզախ: Անհրաժեշտ է ոչ միայն զգալ 
ուրիշներին,այլ նաև լինել ինքնավստահ: Պետք է լինել ոչ միայն զգայուն ու ուշադիր, այլ 
նաև խիզախ: Խիզախություն-զգայունություն բալանսը հանդիսանում է իսկական 

հասունության նշան և <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> սկզբունքի հիմքը:Եթե կա բավարար 

խիզախություն ,սակայն պակասում է զգայունությունը,ապա  մտածելակերպը  

պատկանում է <<Հաղթանակ-Պարտություն>> տիպին` ցուցաբերվում է բնավորության 

ուժ և անհատական հետաքրքրություն,պաշտպանվում է իր համոզմունքները և ոչ 
մյուսինը: Որպեսզի կոմպենսացվի  ներքին հասունության և էմոցիոնալ ուժի 

բացակայությունը ,  կարող են օգտվել իրենց առավելություններից և իշխանությունից`  

դիպլոմից, այն կազմակերպությունից,որտեղ աշխատում են: Եթե զգայուն մարդ են , բայց 

խիզախությունը պակասում է ,ապա  կմտածեն<< Պարտություն -Հաղթանակ >>  ոգով: 
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Մարդը այնքան կենթարկվի ուրիշների ցանկություններին և համոզմունքներին,որ նրան 
չի բավարարի խիզախությունն արտահայտելու իմ սեփական զգացմունքները: 

<<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> մենտալիտետի համար անհրաժեշտ է ունենալ մեծ 

խիզախություն և մեծ զգայունություն միաժամանակ : Այդպիսի բալանսը հանդիսանում է 

իսկական հասունության ապացույց: Դրան տիրապետելով  կարելի է լսել, կարեկցել, և 

հասկանալ, բայց միաժամանակ խիզախորեն արտահայտել իր տեսակետը:  

-Բավարարության մենտալիտետը:  Բնավորության երրորդ հատկանիշը, որն 

անհրաժեշտ է <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> մտածողություն ունենալու համար, 

հանդիսանում է բավարարության մենտալիտետը, երբ մտածում են ,որ աշխարհում 

ամեն ինչ կբավարարի բոլորին: Մարդկանց մեծամասնությունն հակված է մտածելու, որ 

աշխարհը մեծ կարկանդակ է բոլորի համար: Եվ երբ ինչ որ մեկը մեծ կտոր է վերցնում, 

ապա մնացածին քիչ մաս է մնում: Անբավարարության մենտալիտետը `զրոյական 

արդյունքի տանող պարադիգմա է:Անբավարարության մենտալիտետ ունեցող մարդիկ 

լինում են շատ ագահ, չեն կիսում օգուտը մինչև իսկ անգամ այն մարդկանց հետ,ովքեր 

օգնում են իրենց դրանք ստանալու: Նրանք շատ դժվար են զգում իսկական 

ուրախություն ուրիշ մարդկանց հաջողություններից (անգամ իրենց ընտանիքի 

անդամներից): Երբ ինչ-որ մեկը հասնում է ճանաչման կամ հաջողություն  է 

ունենում,նրանց թվում է, թե իրենցից ինչ-որ բան խլել են: Չնայած բառերով նրանք 

կարող են մինչև իսկ անգամ արտահատել իրենց ուրախությունը,բայց իրականում 

ուրախ չեն: Նրանց սեփական արժեքի պատկերացումը հիմնվում է ուրիշների հետ 

համեմատելու վրա,իսկ ուրիշների հաջողությունը նրանց համար նշանակում է 

պարտություն իրենց համար:Հաղթանակը նրանց համար նշանակում է <<խփել>>: 

Հաճախ անբավարարվածության զգացում ունեցող մարդիկ գաղտնի երազում են,որ 

ուրիշներին ինչ-որ անհաջողություն լինի, որից իրենք կարող են օգտվել:Այդ մարդիկ  

անընդհատ իրենց համեմատում են ուրիշների հետ և անընդհատ մրցում են: Նրանք 

իրենց ամբողջ ջանքերն ուղղում են  իրերի ձեռք բերման համար կամ ուրիշ մարդկանց 

հետ կապերով,իրենց սեփական արժանապատվությունը բարձրացնելու համար: Նրանք 

ուզում են , որ բոլորը պարեն իրենց նվագի տակ: Հաճախ նրանք իրենց շրջապատում են 

այնպիսի մարդկանցով ,ովքեր իրենցից թույլ են: Անբավարարվածության 

մենտալիտետով մարդիկ խմբով աշխատել դժվարանում են: Այդպիսի մարդիկ կարծում 

են,որ տարբերակումը հանդիսանում է աստիճանակարգության խախտում: 

Բավարարվածության մենտալիտետը բխում է ներքին սեփական արժանիքներից և 

ինքնավստահությունից: Այս մտածելակերպով մարդիկ գտնում են, որ աշխարհում ամեն  
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ինչ կբավարարի բոլորին: Դրա արդյունքում,  պատրաստ  են կիսվել օգուտով, 

հաջողությամբ ,որոշումների կայացման մասնակցությամբ , ճանաչմամբ և այլն:Դրա 

շնորհիվ բացվում են նոր տարբերակներ ,այլ ընտրանքներ և հնարավորություններ 

ստեղծագործելու համար:  

Անձնական բավարարվածությունը, հաճույքը, ձեռքբերումները , պայմանավորված են  

հմտություններով , որոնք բավարարվածության մենտալիտետը ներսից դարձնում են 

առավել բարձր որակների ձեռք բերման,ներքին կողմնորոշման,ինչպես նաև այլ 
մարդկանց պրոակտիվության դրսևորման հիմք:Այդ մենտալիտետը  ընդունում է 

մարդկանց հարաբերությունների զարգացման դրական ազդեցությունը 

անսահմանափակ հնարավորությունների հասնելու համար:Այն ձևավորում է երրորդ 

այլընտրանքը: 

Հասարակական հաղթանակը չի նշանակում հաղթանակ այլ մարդկանց նկատմամբ:Այն 

նշանակում է հաջողություն համատեղ գործողությունից,որը տալիս է նրանցից 

յուրաքանչյուրին փոխշահավետ արդյունք: Հասարակական հաղթանակը նշանակում է 

խմբային աշխատանք,միմյանց հետ շփում,միասին այնպիսի բանի հասնելու 
հնարավորություն,որը միայնակ դժվար կլիներ: Հասարակական հաղթանակը վերջապես 

հենց  բավարարվածության մենտալիտետի պարադիգմայի շարունակությունն է: Այն 

բնավորություն է ,որը ամբողջական է,հասուն է և  ունի բավարարվածության 

մենտալիտետ,ձեռք է բերում նվիրում և բնականություն,որը ունի շատ անգամ ավելի 

նշանակություն,քան ձեռք բերովի հնարավորությունները:  

Միակ և ճիշտ ուղին,որպեսզի մարդը  <<Հաղթանակ-Պարտություն>> պարադիգմայից 

անցնի  <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> պարադիգմային,պետք է որ այդպիսի մարդը շփվի 

<<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> պարադիգմայով մարդկանց հետ,նայած յուրաքանչյուր 

մարդ  ներքուստ  զգում է, <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> մոտեցման ճշմարտությունը: 

2.Հարաբերություններ: Բնավորության վրա հիմնվելով  կառուցում և զարգացնում են  

<<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> հարաբերությունները: Վստահություն, էմոցիոնալ 
բանկային հաշիվ,ահա <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> մտածողության էությունը: Առանց 

վստահության ամենալավը ինչ կարելի է անել` կոմպրոմիսի գնալն է: Առանց 

վստահության հնարավոր չէ բացվել միմյանցից սովորելու, շփվելու և իսկապես 

ստեղծագործելու համար: Սակայն ,եթե էմոցիոնալ բանկային հաշիվը մեծ է,ապա 

վստահության հարցը խնդիր չէ: Եթե հաշվի վրա մեծ ներդրում կա,ապա մարդիկ 
հարգում են միմյանց: Նրանք կենտրոնանում են գործերի վրա և ոչ թե անձնական  
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դիրքերի վրա: Քանի որ նրանք վստահում են միմյանց, ապա բացվում են միմյանց առաջ:  
Նրանից յուրաքանչյուրը բաց է խաղում: Չնայած նրանք իրերը տարբեր կերպ են 

տեսնում,սակայն նրանք   պատրաստ են միմյանց հարգալից լսել :Նրանք երկուսն էլ 
տրամադրված են,որ իրար ավելի լավ հասկանան և միասին գտնեն երրորդ 

այլընտրանքը,որը սինԷրգիկ որոշում է,որը երկուսի համար էլ լավը կլինի: Այնպիսի 

հարաբերությունները, երբ էմոցիոնալ բանկային հաշվում կուտակում կա և երկու 
կողմերն էլ խորը ընկղմվում են <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> մտածողության մեջ, 

հանդիսանում են իդեալական հիմք մեծամասշտաբ սինէրգիայի համար: Այդպիսի 

հարաբերությունները խնդիրները չեն փոքրացնում կամ ոչ կարևոր դաձնում, սակայն 

դրանք չեզոքացնում են բացասական էներգիան, որը հաճախ մարդկանց միջև բաժանում 
է առաջացնում, դեռ ավելին դրանք դրական էներգիա են արձակում,որով ավելի հեշտ է 

հասկանալ խնդիրները և դրանց լուծելու եղանակներն ու միջոցները,որոնք ապահովում 
են փոխադարձ շահ:Իսկ երբ այդպիսի հարաբերությունները բացակայում են, ապա շատ 

դժվար է <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> մտածելակերպ ունեցող մարդուն գործ ունենալ 
<<Հաղթանակ-պարտություն>> ոգի ունեցող մարդու հետ: Արդյունք բոլոր դեպքերում 

կլինի , սակայն այդ ժամանակ հարկավոր է կենտրոնանալ  ազդեցության շրջանակի 

վրա: Այդպիսի հարաբերությունների դեպքում  կատարվում է ներդրում էմոցիոնալ 
բանկում , ցուցաբերելով իսկապես հարգանք և ուշադրություն հենց մարդու և նրա 

տեսակետի նկատմամբ: Նրանք ավելի երկար են մնում շփման պրոցեսում,  

խիզախաբար արտահայտում են իրենց տեսակետը: Նրանք  ռեակտիվ չեն,  դիմում են 

իրենց խորքային.ներքին աղբյուրներին,այնտեղից ուժեր են վերցնում պրոակտիվ 

դառնալու համար:Նրանք շարունակում են որոշման համար տարբերակներ հորինել 
այնքան ժամանակ,մինչև մյուս մարդը սկսում է հասկանալ, որ նա իսկապես ուզում է,որ 

որոշումը հաղթական լինի երկուսի համար էլ: Այդ պրոցեսը արդեն հանդիսանում է մեծ 

ներդրում էմոցիոնաալ բանկային հաշվում: Որքան նրանք ուժեղ են,որքան նրանց 

բնավորությունը բնական է, այնքան բարձր է նրանց պրոակտիվության 

մակարդակը,այնքան շատ են նրանք հակված <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> 

պնդմանը,այնքան ուժեղ կլինի նրանց ազդեցությունը ուրիշ մարդկանց վրա:Դա 

իսկապես միջանձնային առաջնորդության ձև է: Դա արդեն դուրս է գալիս լիդերության 

մի  մակարդակից դեպի այլ մակարդակ,որը փոխում է ինչպես այդ գործում գտնվող 

մարդկանց,այնպես էլ նրանց վերաբերմունքըՍակայն կան մարդիկ , որոնց մոտ 

<<Հաղթանակ-Պարտություն>> պարադիգման  այնքան խորն է,որ փոխել չի լինի,ապա 

պետք է հիշել <<Չկապնվել>> տարբերակի մասին:Ինչպես նաև  <<Հաղթանակ-

Հաղթանակ>> տարբերակի ամենաստորին մակարդակի`<<Հաղթանակ-Հաղթանակ կամ  
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կոմպրոմիս>> դրսևորման մասին: Պետք է հասկանալ,որ բոլոր որոշումները կարող են 

լինել իրականանալի <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> տեսակից ելնելով,մինչև իսկ անգամ 

եթե էմոցիոնալ բանկի հաշիվը շատ մեծ չէ: Այստեղ արդեն խնդիրը 

հարաբերությունների (վերաբերմունքի) մեջ է:Ցանկացած համաձայնություն կարող է 

մնալ ընդամենը որպես թուղթ,եթե իր հիմքում չունի բնավորություն և վերաբերմունք,որը 

ոգևորում է դրան: Դրա համար  ձգտումներին հասնելու  համար պետք է  հիմնվել 
<<Հաղթանակ-Հաղթանակ>>մոտեցման վրա և  իսկապես ներդրում կատարել 
հարաբերություններում::  

3.Համաձայնություն..Հարաբերություններից բխում է համաձայնությունը ,որը 

որոշակիություն է հաղորդում <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> մոտեցմանը:Հաճախ դրան 

անվանում են կատարման համաձայնություն կամ գործընկերության համաձայնություն: 

<<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> համաձայնությունը ներառում է լայն միջավայր 

փոխկապակցված փոխհամագործակցության համար: Դրա համար անհրաժեշտ է հինգ 

տարր`որն էլ<<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> համաձայնության կառուցվածքն է 

հանդիսանում.   

-  համագործակցություն աշխատողի և գործատուի միջև  

- համագործակցություն անկախ մարդկանց միջև  

-համագործակցություն միևնույն ծարագրի վրա աշխատող մարդկանց միջև  

-համագործակցություն ընդհանուր նպատակի համար համագործակցող մարդկանց 

խմբերի միջև  

-համագործակցություն կազմակերպությունների միջև, որոնք համագործակցում են 

ընդհանուր արդյունքի համար:  

Այդ տարրերը հանդիսանում են  էֆեկտիվ միջոց  մարդկանց սպասումները հասկանալու 
և կառավարելու համար: 

 <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> համագործակցությունը լավ արտահայտումն են հետևյալ 5 

տարրերը`  

1.Ցանկալի արդյունքը (ոչ թե մեթոդը) որոշում են` ինչ և երբ պետք է անել:  

2.Կանոնները որոշում են` չափանիշները (սկզբունքներ,քաաղաքականության),որի 
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շրջանակներում պետք է հասնել արդյունքի: 

3.Ռեսուրսները որոշում են` ինչ կարելի է օգտագործել արդյունքին հասնելու համար 

(մարդկային,ֆինանսական,տեխնիկական,կազմակերպական): 

4.Հաշվետվողականությունը դնում է` ստանդարտները, գործունեության և գնահատման 

ժամկետը: 

5.Հետևանքը որոշում է` ինչ են սպասվում (լավ,վատ) գնահատման արդյունքում: 

Այսպիսի տարրի առկայության դեպքում  <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> 

համագործակցությունը հնարավորություն է տալիս ապրել ինքնուրույն կյանքով: 

Հասնելով բոլոր 5 ոլորտներում փոխըմբռնման և համաձայնեցման ,կարելի է կերտել 
սեփական հաջողությունը: Երբ մարդկանց հնարավորություն է տրվում դատել իրենց, 

իրենց իսկ ոգով ,դա նրանց ավելի մեծ արդյունք է տալիս ,քան երբ նրանց դատում են 

կողքից:Դա հանդիսանում է ավելի ճիշտ և բարձր վստահության կուլտուրա:Շատ 

դեպքերում մարդիկ ավելի ճիշտ են հասկանում իսկական գործը.քան դրա մասին 

տեղեկացնում են փաստաթղթերը: 

3.4    ՍԿԶԲԻՑ ԱՇԽԱՏԵԼ ՀԱՍԿԱՆԱԼ,ՀԵՏՈ ԼԻՆԵԼ ՀԱՍԿԱՆԱԼԻ   

Միջանձնային հարաբերություններում գլխավոր սկզբունքը հանդիսանում է` <<սկզբից 
աշխատել հասկանալ,հետո միայն լինել հասկանալի>>: Դա հանդիսանում է 
միջանձնային շփման էֆեկտիվության բանալին:Մարդկանց շփման հիմնական ձևերն են` 
լսելը ,կարդալը , գրելը,խոսելը: Դրա համար դրանց լավ տիրապետելը անչափ կարևոր է 
էֆեկտիվ լինելու համար:Շփվել կարողանալը մարդու կյանքում ամենամեծ 
ունակությունն է : Երբ մենք քնած չենք,ապա գտնվում ենք շփման մեջ:Պետք է մտածել 
այսպես`մենք տարիներ ենք կորցնում կարդալ,գրել,սովորելու համար,տարիներ խոսել 
սովորելու համար,իսկ ուր մնաց լսելը:Լսել պետք է կարողանալ այնպես,որպեսզի շատ 
լավ հասկանանք ուրիշ մարդուն և նայենք իրողությանը նրա տեսակետից : Աշխարհում 
շատ քիչ մարդիկ կան,որոնք սովորում են լսել:Եթե ուզում եք համագործակցել ուրիշների 
հետ, էֆեկտիվ կերպով ազդել մարդկանց վրա,ապա առաջին հերթին  պետք է հասկանք 
նրանց:Իսկ դրան հնարավոր չէ հասնել միայն տեխնիկայի (անձի էթիկայի)միջոցով:Եթե 
մարդը զգում է,որ իր վրա ինչ որ տեխնիկա են կիրառում,նա կզգա կեղծավորությունը: Նա 
կփորձի հասկանալ ինչի համար է դա ձեզ պետք, ինչ մոտիվ դուք ունեք: Եվ նա  ապահով 
կզգա այնքան,որ կբացվեի ձեր առաջ: 
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Ձեր ազդեցության բանալին նրա վրա  ձեր սեփական օրինակն է,այն թե դուք ինչպես եք 

ձեզ պահում : Ձեր պահվածքը ուղղակի կապված է ձեր բնավորությունից,այսինքն թե 

ինչպիսին եք դուք իրականում, և ոչ թե նրանից, թե ինչ են ասում ձեր մասին 

ուրիշները,կամ ինչպիսին եք դուք ցանկանում երևալ: Ձեր բնավորությունը 

կբացահայտվի այն չափով ,ինչպես  կճանաչեն ձեզ:Ձեր բնավորությունը ձեր մասին նոր 

ինֆորմացիա է տալիս: Եվ այդ ինֆորմացիայի վրա հիմնվելով հետագայում սկսում են  

կամ ձեզ վստահել կամ հակառակը` չվստահել : 
Եթե դուք երկերեսանի եք,եթե դուք միաժամանակ վատախոս եք և բարի կամեցող և 

ամենակարևորը ,եթե ձեր ամենօրյա վարքը չի համընկնում ձեր պահվածքի հետ` 

մարդկանց  համար դժվար կլինի բացվել ձեր առաջ:Եվ այդ ժամանկ ինչքան էլ նրանք 

կարիք ունենան ձեր սիրուն և ազդեցությանը,ձեր կողքին նրանք իրենց վստահ չեն 

զգա,որպեսզի բացվեն իրենց հայացքներով և ամենագաղտնի մտքերով:Ով իմանա ինչ 
կարելի է ձեզանից սպասել,բայց եթե նրանք չբացվեն ձեր առջև ,եթե դուք  չհասկանաք 

նրանց  առանձնահատուկ  վիճակը,  զգացմունքները,դուք չեք իմանա ինչպես օգնել,ինչ 
խորհուրդ տալ նրանց:Ինչքան էլ  ասեք,որ լավ կլինի,այդ նրանց համար ոչ մի 

նշանակություն չի ունենա:Եթե  ասեք,որ գնահատում եք նրանց ,ինչքան էլ նա ցանկանա 

դրան հավատալ,չի կարող:Ինչպես կարող եք գնահատել, եթե մինչև իսկ անկարող եք 

հասկնալ նրան: Ձեր ասածներն ընդամենը բառեր են , իսկ ընդամնը խոսքերին 

հավատալ չեն կարող:Հնարավոր է ,որ նա չափազանց չար և անբարյացկամ է,հնարավոր 

է ,որ նա մեղք է զգում  և շատ վախեցած է դրանից, ,որպեսզի լինի  բաց ձեր ազդեցության 

համար, և ձեր ազդեցությունը  չի հասնի նպատակին,եթե մինչև իսկ անագամ նա զգա 

ձեր խորհրդի կարիքը: Մինչև դուք ինքներդ չբացեք  ձեր համար նրա յուրահատուկ 

ազդեցությունը,նա չի բացի խորհուրդներ լսելու ձեր ազդեցությունը:Դրա համար,եթե  

ուզում եք լինել էֆեկտիվ միջանձնային շփումներում, ապա պետք է տիրապետեք լսելու 
տեխնիկային,որը հիմնված է բնավորության վրա և բերում է բացություն և 

վստահություն:Բացի այդ պետք է աշխատեք նաև էմոցիոնալ բանկի հաշվի ավելացման 

մասին,որը ունակ է սրտեր կապել:<<Սկզբից աշխատեք հասկանալ >> սկզբունքը 

կապված է պարադիգմայի շարժի հետ: Մեծամասամբ մարդիկ լսում են ոչ թե 

հասկանալու ,այլ պատասխանելու համար: Նրանք կամ խոսում են,կամ էլ 
պատրաստվում են խոսել: Նրանք ամեն ինչ մանրամասնում են իրենց պարադիգմային 

համապատասխան , ուրիշի կյանքում  կարդում են իրենց կենսագրությունը: Եթե նրանց 

մոտ մարդկանց հետ հարաբերություններում ինչ որ բան չի ստացվում,ապա  մարդիկ 

հակված են ասելու.<< Նրանք չեն կարողանում հասկանալ ինձ>>: Մարդկանց 

մեծամասնությունն է այդպես մտածում,քանի որ համոզված է իր զգացմունքների ճիշտ 
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լինելու մեջ և կողմնորոշվում է իր սեփական կյանքի փորձով: Մենք ցանկանում ենք ,որ 

մեզ հասկանան: Մեր խոսակցությունները այլ մարդկանց հետ վեր են ածվում կոլեկտիվ 

մենախոսության և մենք երբեք իսկապես չենք հասկանում ինչ է տեղի ունենում այլ 
մարդկանց հոգիներում: Լսելու մի քանի մակարդակներ կան` չլսել խոսողին 

ընդհանրապես` կարելի է ձևացնել,թե լսում ենք ,  կարող ենք լսել ընտրողաբար(օրինակ 

երեխային լսելը), կարող ենք լսել ուշադիր,կենտրոնանալով խոսակցի խոսքերի վրա: 

Սակայն շատ քիչ մարդիկ կան ,որ ունեն էմպատիկ 

(զգացմունքային,հասկացող,ցավակցող) լսողություն: Այդպիսի լսողությունը ակտիվ կամ 

ռեֆլեքսային լսողություն չէ,որը հաճախ ուղեկցվում է դիմախաղով կամ ժեստերով: 

Այդպիսի լսողությունը հիմնվում է տեխնիկայի վրա , որը կտրված է բնավորությունից և 

հարաբերություններից: Այդ լսողությունն իր հիմքով կենսագրական է : Այդ լսողության 

տեխնիկան կիրառելիս  թողնում եք ձեր կյանքի փորձն ուրիշների վրա  

տարածելուց,սակայն մտնում եք նրա կյանքի մեջ: Էմպատիկ լսողությունը (էմպատիա 

բառից է,որը նշանակում է կարեկցանք) հնարավորություն է տալիս իրողությանը նայել 
ուրիշի դիրքերից ,մտնել նրա պատկերացումների մեջ: Դրա շնորհիվ  աշխարհը 

տեսնում են այնպիսին,ինչպիսին տեսնում է ուրիշ մարդը,հասկանում են նրա 

պարադիգման,զգում են այն,ինչ զգում է նա:Սակայն մարդիկ հակված են սիմպատիային/ 

համակրանքին/,որը նրանց դարձնում է կախյալ:Իսկ էմպատիկ լսողությունը կայանում է 

նրանում,որ  ոչ թե ինչ որ մեկի հետ համաձայնվում են,այլ  լրիվ խորը հասկանում են 

այդ մարդուն ինչպես խելքով ,այնպես էլ սրտով: Էմպատիկ լսողությունն ավելին է,քան 

ամբողջությամբ գրանցումը կամ պատկերումը,կամ մինչև իսկ անգամ արտահայտված 

բառերի իմաստը: Հետազոտությունները մարդկանց շփման ժամանակ պարզել են,որ 

խոսքերի միջոցով տրվում է ինֆորմացիայի 10 %- ը, 30% -ը` տրվում է ինտոնացիայի 

միջոցով,իսկ 60%-ը դիմախաղերի և ժեստերի միջոցով:Էմպատիկ լսողության ժամանակ  

լսում եք և ականջներով և սրտով,որը  ավելի կարևոր է,  հասկանում եք ոչ միայն 

միտքը,այլ նաև զգացմունքը, <<լսում եք >> մարդու վարքը, օգտագործում եք ուղղեղի 

ինչպես ձախ, այնպես էլ աջ կիսագնդերը, զգում եք,ինտուիտիվ  կերպով 

գաղտնազերծում եք: Էմպատիկ լսողությունն իրենից ներկայացնում է մեծ ուժ,քանի որ 

ապահովում է ճշգրիտ ինֆորմացիայով: Դուք ունենում ենք ուրիշ մարդու 
պատկերացումը , նրա սրտի և մտքի եղածը: Դուք լսում եք,որպեսզի հասկանաք: Դուք 

հակված եք ընկալելու այն ինֆորմացիան,ինչ կա ուրիշ մարդու հոգու խորքում: Դրանից 

բացի , էմպատիկ լսողությունը բանալի է էմոցիոնալ բանկի հաշվի համար,որովհետև 

հաշվին ներդրում կատարվում է ,երբ այն ընդունվում է մյուս մարդու կողմից: Կարելի է  

հաշվից դուրս գալ, ցանկանալ անել ամեն ինչ ներդրման համար,բայց այդ  հակառակ 
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ուղղություն կստանա,եթե դիմացինը ձեր միտքը չհասկանալով չիմանա թե ինչն է ձեր 

համար կարևորը, ձեր ջանքերը համարի ձևականություն , կամ 

անհամապատասխանություն:Էմպատիկ լսողությունը իրենից ներկայացնում է մեծ 

ներդրում էմոցիոնալ բանակային հաշվում : Այն հանդիսանում է վերակենդանացնող 

ազդեցություն ,որովհոտև մարդուն տալիս է <<հոգեբանական թթվածին>>:  

Մարդկային մոտիվացիայի ոլորտում մեծ ներդրում է բավարարվածության զգացման 

ընկալումը :Բավարարված պահանջմունքը այլևս  մոտիվացիոն ուժ չունի: Մոտիվացիա 

կարող է ապահովել միայն չբավարարված պահանջմունքը:Ֆիզիկական 

բավարարվածությունից հետո  մարդու համար կարևորություն է ստանում 

հոգեբանական բավարարվածությունը` ձգտումը լինել հասկանալի ,ուրիշների 

հարգանքը վայելել ,համապատասխան դիրք զբաղեցնել, գնահատված լինել, ճանաչում 

ստանալ: Ուրիշ մարդուն էմպատիկ կերպով լսելով` նրան տալիս եք <<հոգեբանական 

թթվածին>>: Եվ բավարարելով նրա հմար կարևորություն ներկայացնող պահանջմունքը,  
հետո կարող եք նրա կամ նրա կողմից ընդունվող որոշումների վրա ազդեցություն 

ունենալ:Այդ պահանջմունքը`որպես <<հոգեբանական թթվածին>>,թողնում է 

ազդեցություն մարդկային շփման բոլոր ոլորտներում:  

Ձգտել սկզբից հասկանալ ,իսկ հետո նոր լինել հասկանալի,այսինքն սկզբից դիագնոզը 

դնել , հետո ռեցեպտը գրել,շատ դժվար գործ է: Դուք չեք կարող  հասնել մեծ արդյունքի , 

մարդկանց հետ շփվելուց մինչև չհասկանաք այդ մարդկանց պարադիգման:   

3.5   ԷՄՊԱՏԻԿ    ԼՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 
Էմպատիկ լսողությունը ռիսկային գործոն է: Պետք է շատ վստահ լինել ,որպեսզի 

կարողանալ լսել ուրիշ մարդուն,քանի որ դուք բացվում եք ազդեցության համար:Դուք 

դառնում եք կապված:Այստեղ, կարծես թե պարադոքս է գոյանում,որովհետև որպեսզի 

ազդես պետք է սկզբից ենթարկվես ազդեցության: Դա նշանակում է ,որ դուք պետք է 

իսկապես հասկանաք այդ մարդուն:  Դրա համար <<պրոակտիվությունը>> ,<<սկզբից 

անել այն,ինչ պետք է անել սկզբից>> անձնական հաղթանակի հմտությունները 

հանդիսանում են հիմնարար բնութագրիչներ:Դրանք ստեղծում են անձի փոփոխության 

չենթարկվող միջուկը ,կենտրոնը,որը բաղկացած է սկզբունքներից,որոնց վրա հիմնվելով 

դուք կարող եք չվախենալ բացվելուց և կապված լինելուց:Սկզբից ձգտել հասկանալ ,իսկ 

հետո լինել հասկանալի,սկզբում դնել դիագնոզը,հետո ռեցեպտը գրել: Սա շատ դժվար է 

և ռիսկային,բայց սա ամենաարդյունավետ սկզբունքն է կյանքի բոլոր ոլորտներում:Այդ  
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սկզբունքը տարբերում է յուրաքանչյուր իսկական պրոֆեսիոնալը: Դա պետք է  

ակնաբույժին,թերապևտին,ուսուցչին և այլն: Այդ սկզբունքը ճիշտ է նաև 

առևտրում;Էֆեկտիվ վաճառողը սկզբից ձգտում է հասկանալ սպառողի 

կարծիքը,մտածմունքը,իրավիճակը: Ոչ պրոֆեսիոնալ վաճառողը ընդամենը վաճառում է 

ապրանքը: Պրոֆեսիոնալ վաճառողը  վաճառում է խնդրի որոշումը և բավարարում է 

հաճախորդի պահանջմունքը:Դա բոլորովին այլ մոտեցում է : Պրոֆեսիոնալը սովոր է 

դնել դիագնոզը,սովորում է հասկանալ ,բացի այդ նա սովորում է կապել  մարդկանց 

պահանջմունքները իր ապրանքի և ծառայության հետ : Եվ նա պետք է տիրապետի 

բնավորության ամբողջությանը ,որ կարողանա ասել. << Իմ ապրանքը կամ 

ծառայությունը չի համապատասղանում ձեր պահանջներին>>,եթե դա իրոք այդպես է: 

Իրավունքի ասպարեզում նույնպես,սկզբից պետք է հասկանալ  իրողությունը հետո 

միջոցներ ձեռք առնել: Հմուտ փաստաբանը սկզբից հավաքում է  փաստերը,որպեսզի 

հասկանա իրավիճակը, ձգտում է դրանք կապել օրենքի հետ ,նոր դրանից հետո ասում է 

փաստը: Լավ փաստաբանը սկզբից հավաքում է իր ընդդիմադիրի բոլոր  

արգումենտները,իսկ հետո մտածում է իրենը: Դա ճիշտ է նաև արտադրության մեջ: 

Հնարավոր չէ նոր արտադրանքի արտադրությունից  արդյունք ստանալ,եթե 

ուսումնասիրված չէ սպառողի հոգեբանությունը և գնորդների պահանջմունքների 

մոտիվները: Լավ ինժիները մինչև կամուրջի նախագծի մշակումը պետք է հասկանա 

ուժերի բաշխումը և հաշվարկի ծանրաբեռնվածությունը:Լավ  դասախոսը մինչև 

պարապունքը սկսելը պետք է գնահատի իր ուսանողի պատրաստվածության 

մակարդակը: Լավ ուսանողը պետք է յուրացնի գիտելիքը,մինչև դրա կիրառումը:Լավ 

ծնողը պետք է  սկզբից հասկանա մինչև դատելը և գնահատական տալը: Ամբողջական 

դատողության բանալին հասկացողությունն է: Եթե դուք անմիջապես սկսեք դատել ,դուք 

երբեք չեք հասնի լրիվ հասկանալուն: <<<Սկզբում ձգտեք հասկանալ>>այդ ճիշտ 

սկզբունք է ,որը կիրառվում է կյանքի բոլոր ոլորտներում: Սակայն ամենամեծ ուժով այդ 

ունիվերսալ սկզբունքը արտահայտվում է միջանձնային հարաբերությունների 

ոլորտում:Երբ մենք լսում ենք հիմնվելով միայն մեր նախկին փորձի վրա,մեր 

կենսագրության վրա ` հիմնվում ենք մեկ տեսակի վրա` 

1.Գնահատում ենք (համաձայնվում ենք կամ չենք համաձայնվում) 

2.Մտնում ենք խոսակցության մեջ (հարցեր ենք տալիս մեր արժեքային համակարգից 

ելնելով) 

3.Խորհուրդ ենք տալիս (հենվում ենք մեր փորձի վրա) 
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4.Ինտերպրետացիա ենք անում(փորձում ենք հասկանալ այս կամ այն մարդու 
բնավորությունը,բացատրել նրանց մոտիվները,հիմնվելով մեր մոտիվների,մեր 

արարքների վրա):Սա բնական է և հիմնականում  օգտվում են այս մոդելից: 

Մենք շատ սահմանափակ ենք դառնում ,երբ ցանկանում ենք մարդկանց հասկանալ մեր 

կենսագրության վրա հիմնվելով: Երբեք չենք կարող իսկապես մտնել ուրիշի հոգու 
մեջ,մինչև իսկապես չցանկանանք մտնել նրա ներաշխարհ  և սկսենք իրողությանը նայել 
այդ մարդու պարադիգմայով:Մինչև մարդը ուժեղ բնավորություն ձեռք չբերի,մինչև 

էմոցիոնալ բանակային հաշիվը չմեծացնի և չտիրապետի էմպատիկ լսելու տեխնիկային 

չի կարող համագործակցել այլ մարդկանց հետ արդյունավետ կերպով:Էմպատիկ 

լսողության տեխնիկան բաղկացած է 4 հաջորդական էտապներից.` 

Բովանդակության կրկնողություն: Այս տեխնիկային տիրապետում են <<ակտիվ>> կամ 

<<ռեֆլեքսային լսողության>> միջոցով: Եթե այն չի հիմնվում արդեն ձևավորված 

հարաբերությունների վրա և ձեր բնավորությանը չի համապատասխանում, ապա 

կրկնելով նրա ասածը ընդամենը մեխանիկորեն, առանց գնահատելու , առանց ավելորդ 

հարցի էության մեջ մտնելու , առանց ինտերպրետացիայի , կարող եք նեղացնել 
խոսակցին և ստիպել,որ նա փակվի: Սակայն սա է էմպատիկ լսելու առաջին 

փուլը,սրանով դուք ընդամենը ցույց եք տալիս ձեր ուշադրությունը,որ դուք լսում եք նրա 

խոսքերը:   

Բովանդակության ձևափոխումը . այն առաջվա նման սահմանափակված է  նրանով,որ 

կապված է միայն վերբալ շփման հետ: Այս դեպքում օգտագործելով ուղեղի ձախ 

կիսագունդը սկսում են տրամաբանել: 

Խոսակցի զգացողությունը .միանում է աջ կիսագունդը ,դուք հասկանում եք ,թե ինչ է զգում 

խոսակիցը, իսկ չորրորդ փուլում միացվում է երկրորդ և երրորդ փուլերը: Դուք 

վերաձևակերպում եք բովանդակությունը և զգացմունք եք արտահայտում: Չորրորդ 

փուլում տեղի է ունենում ինչ-որ անհավանական բան: 

 Բովանդակություն ձևափոխում և զգացմունքի արտայահտում.դուք դրանով իսկ մարդուն 

տալիս եք հոգեբանական թթվածին: Բացի այդ դուք օգնում եք մարդուն հասկանալու իր 

սեփական միտքն ու զգացմունքները: Այն հաշվով , թե որքանով է աճում նրա 

վստահությունը և ձեր ցանկությունը լսել ու հասկանալ նրան, ձեր միջև եղած պատնեշը 

վերանում է: Բացվում է ձեր հոգիների միջև եղած կապը:Արդեն ոչ մի տարբերություն 

նրա ասածի և մտածածի ու զգացմունքների միջև չկա: Նա վստահում է ձեզ  իր  
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ամենախորը զգացմունքներն ու մտքերը:Երբ մարդկանց պետք է լսել իրենց , և դուք 

առանց հետին մտքերի սկսում եք լսել նրանց, ուղղակի անհավատալի է ,թե նրանք 

որքան շուտ են բացվում:  Նրանք իրենք են դա ցանկանում: Հատկապես երեխաները 

շատ են ձգտում բացվել հենց ծնողնրի մոտ,եթե նրանք զգում են, որ ծնողները սիրում են 

իրենց և այդ որոշումից հետո  չեն քննադատի և չեն ծիծաղի իրենց վրա:Եթե դուք 

իսկապես ձգտում եք  հասկանալ առանց երկերեսանության և հետին մտքի,ապա գալիս է 

ժամանակը ,որ ձեզ ուղղակի կհեղեղի այդ մարդկանց պատկերացումների հեղեղը: 

Էմպատիայի համար հաճախ խոսել էլ պետք չէ: Երբեմն խոսքերը թողնում են արջի 

ծառայություն: Դրա համար էլ պետք չէ կենտրոնանալ միայն տեխնիկայի վրա: Այս 

կարգի լսողությունը վեր է ամեն տեսակի տեխնիկայից: Մենք  քննարկեցինք էմպատիկ 

լսողության տեխնիկայի 4 փուլերը,քանի որ առանց տեխնիկայի տիրապետման դժվար է 

հմտություն ձեռք բերել,այսինքն մենք պետք է կարողանալ :Սակայն մենք գիտենք ,որ ոչ 
մի կարողություն չի ստացվի ,եթե  ցանկություն չկա : Մարդիկ դեմ են  բոլոր տեսակի 

ձևականություններին իրենց նկատմամբ:Եթե դուք անկեղծ ցանկություն չունեք լսելու ու 
հասկանալու մարդկանց,ավելի լավ է չձևացնել ,որովհետև դա կարող է մեծ վնաս հասցնել ձեր 

հարաբերություններին:Շատ մարդկանց թվում է թե էմպատիկ լսողությունը շատ 

ժամանակ է խլում:Իհարկե,սկզբից դա շատ ժամանակ կխլի,քան սովորական 

լսումը,բայց հետագայում դուք կարող եք ստանալ հսկայական խնայում:Էմպատիկ 

լսողությունը պահանջում է ժամանակ,բայց դա անհամատեղելի է ժամանակի  այն 
խնայման հետ,որը կպահանջի ուղղակի ոչ ճիշտ հասկացված լինելու համար,այլ 
դեպքում դուք կապրեք չարտահայտված և չլուծված պրոբլեմներով,որը արդյունք է 

ժամանակին մարդկանց <<հոգեբանական թթվածին>>տալ խուսափելուց:Նա ով լսում է 

էմպատիայով,ունակ է արագ որսալու այն,թե ինչ է տեղի ունենում մարդկանց հոգում և 

կարող է այնպիսի պատրաստակամություն ցուցաբերել նրան լսելու,որ այդ մարդը 

ամբողջոձթյամբ կբացվի նրա առաջ:Մարդիկ ցանկանում են լինել հասկանալի:Եվ 

ինչքան ժամանակ էլ պահանջվի դրա համար,հատուցումը կլինի շատ անգամ 

ավելին,որովհետև ձեր գործողությունները կհենվեն պրոբլեմի խորը գիտակցման, 
էմոցիոնալ բանկային հաշվի մեծացման վրա ,ձեր գործընկերը կգիտակցեն,որ իրենց 

իսկապես հասկանում են:Սովորելով իսկապես լսել ուրիշ մարդկանց,կնկատեք այն 

հսկայական տարբերությունը,թե ինչպես են նրանք ընկալում նույն իրերը:Միաժամանակ 

կհասկանաք, թե ինչ նշանակություն ունի  այդ տարբերությունը,երբ մարդիկ ուզում են 

միասին լինել փոխկապակցված: Միևնույն երևույթի ձեր և իմ ընկալումը կարող է լինել 
բացարձակապես տարբեր:Բայց մենք երկուսս էլ շատ տարիներ ապրում ենք մեր 

պարադիգմայի շրջանակներում ,համարելով այն <<օբյեկտիվ>>,և կասկածի տակ ենք  
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դնում ուրիշների <<ոչ օբյեկտիվ >>ունակություններն ու հոգեկան որակը:Սակայն,մեր 

բոլոր տարբերություններով հանդերձ`ամուսնական 

կյանքում,աշխատանքում,հասարակական կյանքում,աշխատում ենք գործել 
միասին,շփվել,միասին կառավարել ռեսուրսները և հասնել արդյունքների:Ինչպես ենք 

կարողանում վեր կանգնել մեր սահմանափակված անհատական պատկերացումից 

որպեսզի իսկապես շփվենք ,միասին հաղթահարենք պրոբլեմները և որոշում կայացնենք 

<<Հաղթանակ-հաղթանակ>>ոգով:Պաասխանը հանդիսանում է <<սկզբից 

հասկացիր,հետո աշխատիր լինել հասկացված>>հմտությունը:Այդ առաջին քայլն 

է<<Հաղթանակ- հաղթանակ>>ոգու համար:Սկզբից աշխատեք հասկանալ ,հատկապես 

եթե ուրիշ մարդու պարադիգման տարբերվում է ձերինից:Որոշում կայացնող 

հեղինակավոր խորհրդատվական կազմակերպությունները հենց այդպես  են վարվում: 

Սկզբից աշխատեք հասկանալ,հետո լինել հասկանալի:Թե ինչպես լինել հասկանալի 

հմտության երկրորդ մասն է   <<Հաղթանակ- հաղթանակ>>ոգուն հասնելու 
համար:Այստեղ արդեն տեղին է հիշել ուշադրություն/խիզախություն հաշվեկշռի 

մասին:Ուրիշի տեսակետը հասկանալու համար հարկավոր է լինել ուշադիր,իսկ 

որպեսզի լինել հասկանալի`պետք է լինել խիզախ: <<Հաղթանակ- հաղթանակ>>ոգուն 

հասնելը պահանջում է բարձր մակարդակի հասունություն:Փոխկապվածության համար 

պետք է լինել հասկանալի:Հին հույները ձևակերպել են փիլիսոփայական 

կոնցեպցիա,որը երեք բառերի հաջորդականություն է`էթոս/ձգտում/,պաթոս/հոգեկան 

ապրումներ/,լոթոս/իմաստ/:Պետք է ուշադրություն դարձնել այս խոսքերի 

հերթականության վրա`ձեր բնավորությունը,ձեր զգացմունքը,և հետո միայն ձեր մտքի 

արտահայտումը:Մեր կարծիքով այս բառերը կազմում են <<սկզբից հասկացեք,հետո 

եղեք հասկանալի>>հմտության հիմքը:Այս հմտության կարևորությունը նրանում է ,որ 

այն գտնվում է ձեր ազդեցության շրջանում,սա <<ներսից դուրս>>,մոտեցում է և 

հետևելով դրան ,կերևա այն բոլոր դրական փոփոխությունները,որոնք տեղի կունենան 

ձեր ազդեցության շրջանում:Այդպիսի մոտեցումը էֆեկտիվ է նաև բիզնեսում:Պետք է 

ժամանակ հատկացնել ենթականերին ,երես առ երես շփվել նրանց հետ,աշխատել 
հասկանալ նրանց:Դրանով ձևավորվում է հուսալի  հետադարձ կապ ձեր 

աշխատողների, մատակարարների,հաճախորդների հետ:Մարդկային գործոնին պետք է 

վերաբերել նույնքան ուշադիր,որքան ֆինանսականին ու տեխնիկականին:Եթե որոշակի 

ժամանակ ու ուժեր ծախսեք բոլոր ուղղություններով,ապա ձեռք բերումները կլինեն 

սպասվածից էլ էֆեկտիվ:Մարդկանց լսելով նրանց տալիս եք <<հոգեբանական 

թթվածին>>:Բայց միևնույն ժամանակ ձեռք եք բերում նրանց նվիրվածությունը,որը  
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հսկայական նշանակություն ունի ծառայողական պարտականությունները արդյունավետ 

կատարելու համար:Երբ  մարդիկ իսկապես հասկանում են մեկ մեկու,նոր ստեղծագործ  

որոշումների կայացման հնարավորություն է ստեղծվում,դրվում է փոխըմբռնման և 

ներդաշնակ գործունեության հիմքերը: 

  

 3.6.ՍԻՆԷՐԳԻԱ 

 

Սինէրգիան  իրենից ներկայացնում է վերին աստիճանի 

կազմակերպված,փորձություններով անցած և բոլոլոր հմտությունները  

միասնականացնող գործունեություն: Բարձր աստիճանի սինէրգիայի դրսևորման ձև է 

օրինակ`  մարդու  կյանքի դժվարին իրավիճակներում նրա կարևորագույն 4 

հատկությունների /իմաստության, միտքի,կամքի և խղճի/ կենտրոնացումը:Արդյունքում 

ստեղծվում է նոր այլընտրանք,որը մինչ այդ գոյություն չուներ:Սինէրգիան լիդերության 

բովանդակությունն է,որը հիմնված է սկզբունքների վրա:Այն վերահսկում է,միացնում է, 

արձակում է մեծ էներգիա,որը պարփակված է մարդու մեջ:Բոլոր հմտություններին 

տիրապետումը նախադրյալ է հանդիսանում սինէրգիայի հրաշքի դրսևորման 

համար:Սինէրգիան ամենապարզ ձևով արտահայտված նշանակում է,որ ամբողջը մեծ է 

նրա մասերի գումարից: Դա նշանակում է ,որ այն կապը ,որ գոյություն ունի նրանց 

միջև,ինքն էլ հանդիսանում է ամբողջի մասը,և 

ամենակարևոր,ամենադրդող,ամենակապող,ամենազարմանալին է մնացած 

բոլորից:Բացի այդ,սինէրգիայի հասնելու ստեզծագործական պրոցեսը հանդիսանում է  

շատ ռիսկային ,որովհետև պարզ չէ ,թե ինչ կարող է տեղի ունենալ և թե ուր կարող է 

տանել այդ կապը:Այդ ռիսկերին դիմակայելու համար,պետք է մեծ վստահություն 

ունենալ:Առանց կասկածի,անհրաժեշտ է թողնել  ապահով ու հարմարավետ խրճիթը,և 

խորասուզվել  բոլորովին նոր,դեռ չտեսնված միջավայր:Դա մարդուն դարձնում է 

հետազոտող,առաջ ընթացող:Այն բացում է այլ մարդկանց իրենց հետևից տանելու նոր 

հնարավորություններ:Բնության մեջ սինէրգիան ակնհայտ է ամենուր:Մարդու խնդիրն է 

կիրառելով ստեղծագործ համագործակցությունը,սովորելով բնությունից,կիրառել այն 

մարդկային հարաբերություններում:Այդպիսի օրինակ է ընտանեկան կյանքը:Այն միջոցը, 

որով տղամարդն ու կինը նոր կյանք են տալիս մարդուն,հանդիսանում է սիներգիայի  
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դրսևորման ձև:Սինէրգիայի էությունը կայանում է նրանում,որ գնահատելով 

տարբերությունները, հարգելով դրանք և կատարելագործելով դրանց ուժեղ կողմերը ` 

օգտագործեն  թույլ կողմերը չեզոքացնելու համար:Օրինակ կինը և տղամարդը, 

ֆիզիկական շատ տարբեր են:Սակայն դրանք  հանդիսանում են նաև կյանքի հետաքրքիր 

ձևերի,նոր միջավայրի ձևավորման աղբյուր,որը նպաստում է յուրաքանչյուրի 

անձնական կարողությունների,ինքնագնահատման և արժանապատվության 

արտահայտմանը, և  հնարավորություն է տալիս անկախ մարդկանց  հետագայում լինել 
նաև փոխկապակցված:Սինէրգիան կարող է ձևավորել սերունդների 

համագործակցության նոր սցենարներ, ուղղված ընդհանուր գործի բարգավաճմանը,:Այն 

դառնում է ինքնաբուխ պրոցես` նպաստելով ավելի բաց,ավելի վստահող,ավելի սիրող ու 
հոգատար սերնդի ձևաորմանը:Սինէրգիկ կոմունիկացիայի պայմաններում ուղղակի 

բացվում է մարդու միտքը,սիրտը և   նոր հնարավորւթյուններ է ստեղծվում 

ինքնաարտահայտման համար:Կարող է թվալ,որ դրանով անտեսվում է 

<<սկսել,հասկանալով վերջնական նպատակը>>սկզբունքը,բայց իրականում մտնելով 

սինէրգիկ հարաբերությունների մեջ մարդը իրոք հետևում է այդ սկզբունքին:Նա չգիտի, 

թե ուր կհասնի,սակայն նրա մեջ կա ներքին ուրախության զգացում,ապահովություն և 

արկածախնդրություն,որը ուղղեկցվում է այն մտքով, որ ամեն ինչ կլինի ավելի լավ,քան 

նախքինում էր:Հենց այդ էլ հանդիսանում է պատկերացրած վերջնական նպատակը:Նա  

հավատում է այն բանին, որ կոմունիկացիայի բոլոր մասնակիցները կարող են 

փոխգործողության միջոցով հասնել զարգացման, ավելի մեծ ճանաչման:Շատ մարդիկ 

ամբողջ կյանքում չեն զգում սինէրգիայի հզոր ուժը ոչ ընտանիքում, ոչ էլ ուրիշների հետ 

հարաբերություններում:Նրանք ծրագրավորված են պաշտպանողական և 

հովանավորչական գործելակերպով,կամ մեծացել են այն պատկերացմամբ ,որ ոչ մեկին 

չի կարելի հավատալ:Այդ պատճառով նրանք չեն բացվում սինէրգիայի և նրա 

սկզբունքների առաջ:Դա ամենամեծ ողբերգությունն է մարդու կյանքում,որովհետև այն 

հսկայական էներգիան, որը կարող է արձակել մարդը սիներգիայի ժամանակ,կորում 

է:<<Ոչ արդյունավետ մարդիկ ապրում են իրենց կյանքը,իրենց պոտենցիալը 

չօգտագործելով>>*:Սովորական մարդը,սովորական մարդկային կյանքում կարող է 

հասնել սինէրգիայի մշտապես,գործնականում ամեն օր:Բայց դրա համար պահանջվում 

է  մեծ ինքնավստահություն,բացություն և ռիսկի դիմելու պատրաստակամություն:Մեծ 

մաշտաբով ստեղծագործման երևույթը ընկալվում է որպես անկանխատեսելի  
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դիմադրողականություն այդ անորոշության նկատմամբ,չի կիրառում իր 

ինքնավստահությունը  հիմնված սկզբունքների ու ներքին արժեքների 

վրա,ստեղծագործական այդպիսի գործունեությունը նրա համար անընդունելի ու 
վախեցնող է թվում:Սակայն ինչպես ասել է Կառլ Ռոջերսը,<<ամենաանհատականը, 

միաժամանակ հանդիսանում է ամենաընդհանուրը>>:Որքան սրտաբաց է 

մարդը,այնքան ուժեղ են մարդիկ արձագանքում նրա ասածներին,այնքան ավելի է 

ուժեղանում նրանց ապահովության զգացմունքը,որը նրանց մղում է 

ինքնաարտահայտման կարողության:Նրանց բացությունը իր հերթին լիցքավորում է այլ 
մասնակիցներին,և սկիզբ է առնում ընդհանուր ստեղծագործական էմպատիա,որը 

հնարավորություն է ընձեռում ավելի խորը գիտակցել ստացված գիտելիքների իմաստը և 

պահպանում է տրամադրվածություն ,որը թույլ չի տալիս,որ սկսված պրոցեսը 

ավարտվի:Մարդիկ սկսում են միմյանց հասկանալ ակնթարթորեն,կես խոսքից:Նրանց 

առաջ բացվում է նոր հնարավորություններ,նոր հորիզոններ,նոր պարադիգմա:  

Սինէրգիան բիզնեսում հրաշքներ է գործում:Բոլորին է հայտնի առաքելության 

նշանակությունը գործարարության մեջ:Սակայն առավել մեծ արդյունք է ստացվում,երբ 

այն ձևավորվում է բոլոր մասնակիցների սիներգիայի հաշվին:Այն դառնում է բոլորի 

ուժը,որը շատ ավելին է ,քան նրանցից յուրաքանչյուրի ուժերի գումարը:Միսիայի 

ձևավորման ժամանակ սիներգետիկ պրոցեսը սկսվում է հանգիստ, տրամադրող 

միջավայրում:Սկզբում ձևական շփումը աստիճանաբար փոխվում է 

քննարկումների,ներկայացվում են այլընտրանքներ,բազմաթիվ տարբերակներ,մարդիկ 

սկսում են բացվել,իրենց ավելի բնական են պահում,սկսում են արտահայտվել,մտքեր 

փոխանակել:Մարդիկ սկսում են էմպատիա ձևավորել,խիզախություն են 

ցուցաբերում,որի արդյունքում փոխադարձ հարգանքից ու փոխհասկացվածությունից  

նրանք անցնում են ստեղծագործական սինէրգիկ շփման:Այդ զգում է խմբի 

յուրաքանչյուր անդամ,և դա հիանալի է:Երբ մարդկանց մեջ սինէրգիա կա,  կարելի է 

յուրաքանչյուր կարծիք քննարկել,համոզված լինելով,որ նրա լուծումը կլինի ամենալավ 

ստեղծագործությունը ,որը կգոհացնի խմբի յուրաքանչյուր անդամի և կհանդիսանա 

յուրաքանչյուրի սեփականությունը: 

    Սինէրգիայի արդյունքը կարելի է ստանալ պլանավորման  ժամանակ,երբ սովորական 

դեպքերում կիրառվող կոնֆերանսում գլխավոր մասնագետի կողմից ներկայացվող 

պլանները փոխարինվում են  կարևորագույն հարցերը ամբողջ կոլեկտիվով քննարկելու 
մեթոդին:Այս դեպքում կոնֆերանսի մասնակիցներից ոչ մեկը կարծիք չի հայտնում,չի  
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մասնակցում ոչ պաշտպանելով,և ոչ էլ հարձակվելով,այլ ընդամենը ուշադիր լսում է և 

խորասուզվում իրողության մեջ:Ստեղծվում է միջավայր սինէրգիայի 

համար:Մասնակիցներին ներկայացվում է <<հաղթանակ- հաղթանակ>>,<<սկզբից 

աշխատիր հասկանալ, հետո լինել հասկանալի>>և <<սինէրգիա>> 

հմտությունները:Ժամանակ է հատկացվում սինէրգիայի դրսևորման համար:Ազատված 

համագործակցման էներգիան սկսում է արձակվել,ձանձրույթը փոխարինվում է ուրախ 

ու աշխույժ մթնոլորտի:Բացվում է ազատ արտահայտվելու հնարավորությունը,մարդիկ 

բացահայտումը բացահայտման հետևից են անում,ձևավորվում է նոր տարբերակներ,նոր 

որոշումներ:Կոնֆերանսի վերջում ծնվում է նոր պատկերացում կազմակերպության 

գլխավոր պրոբլեմի մասին:Թեզիսներում արված առաջարկությունները հնացած են 

դառնում:Տարակարծությունները բացահայտվում են ու բացառվում:Սկսվում է 

ձևավորվել նոր համատեղ տեսլական գործունեության համար:Մարդիկ մեկ անգամ 

իսկական սինէրգիա զգալիս,այլևս երբեք չեն դառնա այնպիսին,ինչպիսին առաջ 

էին,որովհետև հնարավորություն ունեն նորից ապրելու այն ընդլայնվող հորիզոնը,որը 

պարգևում է այդ արկածային միջավայրը,որը ստեղծում է սինէրգիան:Շատ հաճախ 

փորձեր են արվում վերադարձնելու կոնկրետ դեպքը սինէրգիայի համար,բայց որպես 

կանոն այն ձախողվում է :Սակայն հիմնական բովանդակությունը այս ստեղծագործ 

աշխատանքի կարելի է հասկանալ:Արևելյան փիլիսոփաների արտահայտությամբ`պետք 

չէ կրկնել մեծ վարպետների արածը,պետք է ուղղակի փնտրել այն, ինչ փնտրում էին 

նրանք և անպայման գտնել նույնքան լավը, նորը, բայց և միայն ձերը: 

Շփման սինէրգիան. Սինէրգիան ոգևորում է :Ստեղծագործումը նույնպես ոգևորում 

է:Շփումը և թափանցիկությունը կարող են տանել ֆենոմենալ արդյունքների:Զգալի 

արդյունք ստանալու հնարավորությունը այքան մեծ է ,որ արժե գնալ բաց ռիսկի: 

                                               ՇՓՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ 

Բարձր մակարդակ       3-րդ  մակարդակ          Սինէրգիա/,<<հաղթանակ-հաղթանակ>>/                                         
Համագործակցություն 

Միջին մակարդակ             2-րդ    մակարդակ                  Հարգանք/ <<կոմպրոմիս>>/ 

Վստահություն 

Ցածր մակարդակ          1-ին    մակարդակ                     Պահպանողական                                                                                                                                                                                                          
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1-ին մակարդակը անարդյունավետ է,որովհետև բացակայում է արդյունք/ռեսուրս 

հաշվեկշիռը,որը նոր պատճառներ է ստեղծում ավելի խորը պաշտպանության համար: 

2-րդ մակարդակը հարգանքի շփում է :Այս մակարդակում համագործակցում են 

բավականին հասուն մարդիկ:Նրանք գնահատում են միմյանց և աշխատում են հեռու 
մնալ հակառակորդ վիճակից:Նրանք շփվում են հարգալից,բայց ոչ էմպատիայով:Նրանք 

կարող են իրար հասկանալ խելքով,բայց չմտնել դիմացինի  պարադիգմայի մեջ,չիմանալ 
նրա հիմնական մղումները և դրանով էլ չգնալ հետագա մերձեցման:Հարգանքի շփումը 

հնարավոր է և անկախ և փոխկապակցված վիճակում:Փոխկապակցված իրավիճակում 

կոմպրոմիսը սովորական երևույթ է:Կոմպրոմիսը նշանակում է `մեկին գումարած մեկ 

հավասար է մեկուկեսի:Դա փոխադարձ զիջում է :Այդպիսի շփման ժամանակ 

բացակայում է լարվածությունը,ագրեսիան,ձևականությունը:Այն բնութագրվում է 

ազնվությամբ և փոխադարձ հարգանքով,սակայն զրկված է ստեղծագործելուց, ու 
սինէրգիայից:Այն իրենից ներկայացնում է <<հաղթանակ/ հաղթանակ>> ոգու ստորին 

մակարդակը: 

3-րդ մակարդակը `սինէրգիան նշանակում է ,որ մեկին գումարած մեկ  կարող է 

հավասար լինել  8-ի,16-ի,1600-ի և ավելին:Շփման սինէրգիկ մակարդակը ,որը հիմնված 

է բարձր վստահության վրա ,հնարավորություն է տալիս ստանալ լուծումներ,նախքինի 

համեմատությամբ բազմակի  անգամ ավելի լավը:Եվ երկու կողմերին էլ դա հայտնի է: 

Բացի այդ ,նրանք ստանում են իսկական բավարարվածություն համատեղ 

ստեղծագործելիս:Ձևավորվում է ինչ-որ ինքնաբավարարող և երկուսի համար էլ 
բավարարվածություն բերող մինի-կուլտուրա:Մինչև անգամ, եթե այդ շփումը լինում է 

կարճատև ,արդյունք/ռեսուրս հաշվեկշիռը կասկածի տեղիք չի տալիս:  

Սինէրգիան սկիզբ է տալիս երրորդ այլընտրանքին,որը այնպիսի փոխշահավետ լուծում 

է ,որը գերազանցում է նախորոք մտածված լուծումներին:Բուդդիզմում դրան անվանում 

են <<միջին  ճանապարհ>>,միջինը այս դեպքում հասկացվում է ոչ թե կոմպրոմիս,այլ 
ավելի բարձր,օրինակ եռանկյունու գագաթի նման:Դա սինէրգիկ լուծում է ,որը ստեղծում 

է և արդյունք,և ռեսուրս: 

3.7. ԵՐՐՈՐԴ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ 

Երրորդ այլընտրանքի որոշումը նշանակում է այնպիսի պարադիգմայի շարժ,որը 

ուղեկցվում է<<կամ-կամ>> մենտալիտետի մերժումով,այն ուղեկցվում է<<և-

և>>մենտալիտետի վրա նորը ստեղծելով:Դա դժվար գործ է, բայց մեծ արդյունք է տալիս: 
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Սինէրգիան հնարավոր է միայն ուրիշի տեսակետը ընդունելու դեպքում:Մենակությունը 

համաձայնություն չէ,միօրինակությունը  միասնություն չէ:Միասնությունը/կամ 

համաձայնությունը /փոխլրացում է,այլ ոչ թե մենակություն:Միայնությունը 

ստեղծագործմանը չի խթանում, այլ ընդհակառակը`տխրություն է 

պատճառում:Սինէրգիայի էությունը հանդիսանում է տարբերությունների 

գնահատումը:Կարծիք կա,որ ներանձնային էներգիայի բանալին հենց սինէներգիան է 

յուրաքանչյուրի ներսում:Ներքին սինէներգիայի էությունը կայանում է անհատի 

հաղթանակի սկզբունքները կիրառելու մեջ:<<Պրոակտիվություն>>,<<սկսել վերջնական 

նպատակը հասկանալով>>,<<սկզբից անել այն ,ինչ պետք է անել սկզբից 

>>հմտությունների կիրառումը տանում է ներքին ապահովության,որը տանում է 

բավարարվածության   մտածելակերպին,և հաղթանակ/հաղթանակ ոգուն,որն էլ  
պայմանավորում է <<սկզբից հասկանալ,հետո լինել 
հասկանալի>>հմտությունը:Ամենակարևոր արդյունքը հանդիսանում է ներքին 

միասնությունը`ներդաշնակությունը:Այն մարդիկ ,ովքեր ունեն վերբալ 
մտածելակերպ,կառավարվում են ուղեղի  ձախ կիսագնդով,համոզված են,որ այդպիսի 

մտածելակերպը հիմք չունի որոշումներ կայացնելու համար,աշխատում են նոր 

սցենարներ ստեղծել աջ կիսագնդի համար,որը մինչ այդ քնած վիճակում է եղել,նրա 

հնարավորությունները չեն զարգացել,կամ հետ են աճել,ժամանակի ընթացքում  ձախ 

կիսագունդը շատ ավելի ծանրաբեռնելու պատճառով:Երբ մարդը հնարավորություն է 

ունենում կիրառելու ինչպես ստեղծագործ աջ կիսագունդը, այնպես էլ վերլուծող, ձախ 

կիսագունդը,ապա կարելի է ասել,որ աշխատում է ամբողջ ուղեղը:Այսինքն ուղեղում 

տեղի է ունենում հոգեբանական սինէրգիա:Այդ դեպքում մարդու պատկերացումները 

այնքան մոտ է այն իրողությանը ,ինչ հանդիսանում է կյանքը,որը ղեկավարվում է ոչ 
միայն լոգիկայով,այլ նաև էմոցիայով:Գնահատել տարբերությունները կարևոր պայման է 

սինէրգիայի համար:Շատ հաճախ բոլորովին տարբեր մարդիկ միասին սինէրգիա են 

ունենում ,օրինակ `էությամբ տարբեր կին ու ամուսին ծնում են երեխաներ:Սինէրգիայի  

էությունը հանդիսանում է այն,որ գնահատվի տարբերությունը մարդկանց միջև,նրանց 

մենտալիտետում,էմոցիոնալ ոլորտում,հոգեբանական ոլորտում:Իսկ դրա բանալին այն է 

,որ տարբերության գնահատումը կապվի այն բանի գիտակցման հետ,որ բոլոր մարդիկ 

աշխարհը տեսնում են այնպիսին,ինչպիսին իրենք են:Եթե ես հասկանում եմ,որ 

աշխարհը այնպիսին է ինչպիսին ես եմ տեսնում,ապա դիմացինը գտնում է, որ 

աշխարհը հենց այնպիսին է ինչպիսին ինքն է տեսնում:Եթե յուրաքանչյուրը իր 

պարադիգման օբյեկտիվ է համարում,ապա սինէրգիա չի կարող լինել,չի կարող մինչև  
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անգամ դրսևորվել էֆեկտիվ փոխկապվածություն,և մինջև անգամ էֆֆեկտիվ անկախ 

մարդ:Այլ կլինի սահմանափակ պարադիգմայով,իր տրված ծրագրով ապրող 

մարդ:Իսկապես էֆեկտիվ մարդը ունենում է բավականաչափ համեստություն և 

հարգանք ուրիշների նկատմամբ,որպիսզի հասկանա իր սեփական ընկալման 

սահմանափակությունները,և գնահատի այն հնարավորությունները, որ բացում է 

փոխհամաձայնեցված գործողությունները:Այդպիսի մարդը գնահատում է 

տարբերությունները,որովհետև այդ տարբերությունները լրացնում են իր գիտելիքները 

շրջապատող իրականության մասին:Միայն մեր փորձի վրա հիմնվելեվ,մենք կունենանք 

ինֆորմացիայի պակաս:Տրամաբանական է արդյոք այն իրադրությունը,երբ երկու մարդ 

ունեն տարբեր տեսակետներ նույն հարցի նկատմամբ,և երկուսն էլ ճիշտ են:Իհարկե, այդ 

իրադրությունը տրամաբանական չէ,այն հոգեբանական է,բայց իրական է, ռեալ 
է:Օրինակ, մեկը նկարում տեսնում է երիտասարդ կին,մյուսը ծեր:Երկուսն էլ տեսնում են 

սև և սպիտակ գծեր,բայց պատկերացնում են տարբեր պատկերներ,որովհետև այդպես են 

ծրագրավորված:Եվ քանի դեռ չեն գնահատում տարբերությունները ընկալման մեջ,չեն 

գնահատում  մեկ մեկու և հնարավորություն տալիս ,որ երկուսն էլ լինեն 

ճիշտ,կիրառելով <<և-և>> մոտեցումը,և փնտրել երրորդ այլընտրանքը,երբեք չեն կարող 

հեռացնել սահմանափակումները ,որոնք թելադրված են իրենց իսկ պարադիգմայով:Եթե 

երկու մարդ ունեն նույն կարծիքը ,ապա դրանցից մեկը ավելորդ է:Մարդը հակված է 

շփվել այնպիսի մարդկանց հետ,որոնք այլ կերպ են տեսնում` որպեսզի իրենը դարձնի 

նաև նրանց տեսածը:Այդպիսով մեծանում է նրա տեսադաշտը,այլ մարդկանց  նրանք 

տալիս են <<հոգեբանական թթվածին>>:Նա վերացնում է այն բացասսական 

էներգիան,որը կստանար,միայն իր տեսակետը պահպանելու դեպքում:Այս դեպքում 

պայմաններ է ստեղծվում սինէրգիայի համար:Փոխկապակցված իրադրություններում 

սինէրգիան հատկապես ցանկալի է հակառակ ուժերի դեմ պայքարելու համար,որոնք  

խանգարում են փոփոխություներին և զարգացմանը:Սոցիոլոգ Կուրտ Լևինը մշակել է 

<<Ուժային դաշտի վերլուծության >>մոդելը,ըստ որի յուրաքանչյուր շարժվող բան 

հանդիսանում է հավասարակշռող ուժ զարգացում իրականացնող և զարգացմանը  

խանգարող ուժերի միջև:Շարժվող ուժերը հիմնականում լինում են 

պոզիտվ,տրամաբանական,գիտակցված,խելացի և ունենում են տնտեսական 

բնույթ:Խանգարող,պահպանողական ուժերը հաճախ լինում են 

նեգատիվ,էմոցիոնալ,անտրամաբանական և ունեն սոցիալ-հոգեբանական բնույթ:Երկու 
ուժերն էլ իսկապես ռեալ են,և դրանք անհրաժեշտ են հաշվի առնել փոփոխությունների 

ժամանակ:Պատկերացնենք մոդելը ընտանիքի օրինակի վրա:Յուրաքանչյուր 

ընտանիքում տիրում է որոշակի միկրոկլիմա`պոզիտիվ և նեգատիվ ուժերի,  
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պահպանողական և ոչ պահպանողական փոխգործողությունների դրսևերումով,որը 

արտահայտվում է ընտանիքի անդամների միջև զգացմունքով և 

անտարբերությամբ,հարգանքով և արհամարանքով:Իհարկե ցանկալի է ավելի 

պոզիտիվ,ավելի վստահող մթնոլորտ ստեղծել:Այն ուժը, որը ուղղվում է ընտանիքի 

մթնոլորտի բարելավմանը,ներկայացնում է շարժվող ուժ:Բայց շարծիչ ուժի մեծացումը 

դեռ բավարար չէ:Այդ ջանքերի դեմ են դուրս գալիս խանգարող ուժերը,օրինակ 

երեխաների միջև մրցակցությունը,ընտանեկան կյանքի մասին պատկերացումների 

տարբերությունները,հնացած սովորությունները,աշխատանքը և այլ ուրիշ բաներ ,որոնք 

պահանջում են էներգիա և ժամանակ:Ավելացվող շարժիչ ուժը կարող է արդյունք տալ 
որոշ ժամանակ:Սակայն խանգարող ուժերի առկայության պայմաններում շարժիչ ուժը 

անընդհատ մեծացնել հնարավոր չէ:Դա նշանակում է զսպանակի սեղմում/որքան դրա 

վրա ուժեղ ազդես ,այնքան դժվար կլինի ձեռքի մեջ պահելը և վերջապես, ինչ որ պահի 

զսպանակը կազատվի և ամեն ինչ կսկսի նույն դիրքից:Փարոսի էֆեկտը հասկանալով, 

ըստ որի ամեն ինչ վերադառնում է սկզբնական վիճակին,կարող է տպավորություն 

առաջանալ,որ մարդիկ այդպիսին են և  <<նրանց փոխելը շատ դժվար է>>:Սակայն 

սինէրգիայի հասնելու ձգտելով,կիրառելով <<հաղթանակ-հաղթանակ >>ոգին և 

<<սկզբից հասկացիր,հետո եղիր հասկանալի>> հմտությունները,ինչպես նաև 

փոխգործողության սինէրգիան, կարելի է ուղիղ ներգուծություն ունենալ խանգարող 

ուժերի վրա և ստեղծել այնպիսի մթնոլորտ,որտեղ կարելի է ազատ,առանց վտանգի  

խոսել այդ ուժերի մասին,շարժման մեջ դնել կառուցողական ուժերը,ազատվել 
խանգարող ուժերից:Այդ դեպքում հասկանալի կլինի մարդկանց պրոբլեմների 

էությունը,և նրանք կընդունեն,որ դրանք իրենց պրոբլեմներն են և իրենք կձգտեն ակտիվ 

մասնակցություն ունենալ դրանց  լուծման համար:Արդյունքում կձևավորվեն 

նոր,համատեղ նպատակներ,և ամեն ինչ կզարգանա այնպիսի ձևով,որ ոչ մեկը չէր 

սպասում:Ոգևորությունը կապված այդ զարգացման հետ կստեղծի նոր 

միկրոկլիմա,մարդիկ ,որոնք ներգրավված են նրա մեջ,սերտ կկապնվեն միմյանց 

հետ,ձևավորված հարաբերությունների շնորհիվ կներշնչվեն նոր մտածողությամբ,նոր 

ստեղծագործական հեռանկարներով և հնարավորություններով:Քիչ չեն դեպքերը,երբ 

թշնամաբար տրամադրված մարդիկ,միմյանց նկատմամբ վստահություն չունենալով, 

դիմում են դատարան,որը միայն խորացնում է պրոբլեմը,որովհետև խզվում են 

միջանձնային շփումները,երբ գործը հասնում է օրենքի ուժը կիրառելուն:Սակայն 

հաճախ,երկար տարիներ տևող պրոբլեմի լուծումը  տրվում է մի քանի րոպեի 

ընթացքում,երբ <<սինէրգիա>>հմտության կիրառման արդյունքում մարդկանց միջև 

հարաբերությունները սկսում են զարգանալ: Շատ գործարարներ համոզված լինելով  
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միմյանց միջև ծագած անճշտություններում  իրենց արդար լինելու մեջ,դիմում են 

սինէրգիայի հասնելու սկզբունքներին,և ոչ թե դատարան,իսկ արդյունքը ապահովում է 

հաղթանակ երկու կողմերի համար էլ: Բնության մեջ ամեն ինչ սինէրգիկ է:Մեզ այդքան 

հարազատ էկոլոգիա բառը բնութագրում է սինէրգիան բնության մեջ,ըստ որի բնության 

մեջ ամեն ինչ փոխկապված է և փոխազդող:Այդպես է նաև  բնության մի մասնիկը 

հանդիսացող մարդկանց մոտ : Հենց փոխկապված համագործակցության դեպքում է 

մարդկանց ստեղծագործական էներգիան հասնում առավելագույնի:Մարդկանց 

գործունեության արդյունավետության սկզբունքները նույնպես բնական են,և նրանց 

սինէրգիան նույնպես արտահայտվում է միայն նրանց փոխգործողության  մեջ: 

Համագործակցության ուժը հմտությունների միջև հանդիսանում է սինէրգիայի ծնունդ, 

թե ընտանիքում,թե կազմակերպություններում:Որքան նրանց անդամները մասնակից են 

պրոբլեմների վերլուծությանը և որոշումների կայացմանը,որքան սրտացավ ու տևական 

է նրանց մասնակցությունը այդ պրոցեսին,այնքան զգացվում է յուրաքանչյուրի 

ստեղծագործական ներդրումը, նվիրվածությունը պրոբլեմի լուծմանը:Բոլորն են 

համոզված,որ ճապոնական հրաշքի գաղտնիքը այդ մոտեցումն է :Սինէրգիան գործող 

է,սինէրգիան ճիշտ սկզբունք է:Այն հանդիսանում է արդյունավետության 

հմտություններին հասնելու գագաթնակետը:Սինէրգիան իրենից ներկայացնում է 

էֆեկտիվություն փոխգործունեության արդյունքում:Սինէրգիան թիմի ստեղծում 

է,թիմային աշխատանք է,դա այլ մարդկանց հետ ստեղծագործական փոխաղդեցություն է 

և ներդաշնակության զարգացում:Չնայած ուրիշ մարդկանց պարադիգման և սինէրգիկ 

պրոցեսը վերահսկել հնարավոր չէ,սակայն սինէրգիայի գլխավոր գործոնը գտնվում է  

մարդու ազդեցության շրջանում:Մարդու սեփական սինէրգիան գտնվում է իր 

ազդեցության շրջանում:Մարդը հարգանքով վերաբերվելով իր էության երկու 
կողմերին,վերլուծական և ստեղծագործական,/ ուղեղի ձախ ու աջ կիսագնդերին/կարող է 

գնահատել նրանց միջև եղած տարբերությունները,և օգտագործել դա որպես 

կատալիզատոր ստեղծագործական պրոցեսում:Մարդը կարող է պահպանել իր 

սինէրգիան մինչև իսկ թշնամական մթնոլորտում:Այդ դեպքում հարձակումը չպետք է 

ընդունել որպես անձնական վիրավորանք:Պետք է խուսափել բացասական էներգիա 

ընդունելուց:Պետք է աշխատել մարդկանց մեջ տեսնել լավը և այն օգտագործել 
տեսադաշտի ընդլայնման համար:Փոխկապակցված իրավիճակներում,կարելի է 

վճռականություն ցուցաբերել,բացվել մարդկանց առաջ,արտահայտել 
զգացմունքները,սեփական փորձով կիսվել այնպես,որ ուրիշները ոգևորված բացվեն ձեր 

առաջ:Մարդը ունակ է գնակատել այն, ինչ տարբերում է իրեն այլ մարդկանցից:Եթե ինչ 
որ մեկը, ինչ որ բանում համաձայն չէ իր հետ, նա կարող է ասել.<<Հիանալի է,դուք  
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համաձայն չեք ,դուք դա տեսնում եք այլ կերպ>>:Մարդը պարտավոր չէ համաձայնել 
ուրիշների տեսակետի հետ,բավական է, որ նա ընդունի ,որ այդ տեսակետն էլ գոյություն 

ունի:Եվ նա կաշխատի հասկանալ այն:Եթե մարդը տեսնում է երկու տարբերակն էլ`և իր 

ճիշտը ,և դիմացինի<<ոչ ճիշտը>>,նա կորոնի այլընտրանքը` երրորդ տարբերակը,որը 

գոյություն ունի գրեթե միշտ:Եթե մարդը գործում է <<հաղթանակ-

հաղթանակ>>փիլիսոփայությանը համաձայն,և իսկապես ցանկանում է գտնել բոլորի                          

համար ընդունելի որոշում,նա այդ կարող է անել:                                                                  
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                              ԳԼՈՒԽ 4 

                ԻՆՔՆԱԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ 

4.1.ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

  Ինքնակատարելագործման  սկզբունքը կարևորում է անընդհատ  ուշադրության 

կենտրոնացումը անձի էական բոլոր կողմերի վրա:Բրյուս Բարտոն ասում է,<<Ամեն 

անգամ,երբ ես տեսնում եմ ,թե ինչ հետևանքներ են թողնում մանրուքները,մտածում 

եմ,որ մանրուքներ չկան>>: Ինքնակատարելագործում ասելով հասկանում ենք <<այսօր  

երեկվանից ավելի լավը լինել>>:Ինքնակատարելագործումը պահպանում և զարգացնում 

է մեր ամենաարժեքավոր ռեսուրսը`հենց մեզ:Մենք մեր անձնական ռեսուրսն ենք, մեր 

սեփական միջոցը: Ինքնակատարելագործումը ներառում է մեր էության չորս 

չափանիշները`ֆիզիկական,մտավոր,հոգևոր,սոցիալ-էմոցիոնալ: 

Կյանքի փիլիսոփայությունը ուղղակի կամ անուղղակի բխում է հենց այս 

չափանիշներից:Չափանիշները կարող են նաև այլ կերպ կոչվել,սակայն դրանից ոչինչ չի 

փոխվում:Այսպես փիլիսոփա Գերբ Շեպերդը նկարագրում է առողջ ապրելակերպի 

բնութագիրը չորս արժեքների հավասարակշռումով` 

1.հեռանկարներ/հոգևոր չափանիշ/  

2.ինքնավարություն/մտավոր չափանիշ/   

3.կապվածություն/սոցիալական չափանիշ/  

4.տոնուս/ֆիզիկական չափանիշ/: 

Ճանաչված գուրու Ջորջ Շիխանը առանձնացնում է մարդու չորս դերեր` 

1.լավ կենդանի/ֆիզիկական չափանիշ/   

2.լավ մասնագետ/մտավոր չափանիշ /  

3.լավ ընկեր/սոցիալական չափանիշ / 

4.սուրբ/հոգևոր չափանիշ/: 

Ինքնակատարելագործման հմտությունը պահանջում է հաշվի առնել բոլոր չորս 

չափանիշները:Դա նշանակում է ,որ պետք է շարունակաբար,հետևողականորեն  
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զարգացնել դրանք,կիրառելով ամենախելացի ու հավասարակշռված մեթոդները:Դրա 

համար պետք է լինել պրոակտիվ և ժամանակ հատկացնել ինքնակատարելագործման  

համար:Ժամանակի կառավարումը կազմակերպվում է ժամանակի գործողության 2-րդ` 

այսինքն կարևոր,բայց ոչ շտապ դաշտում:Սակայն սեփական ռեսուրսները զարգացնելու 
համար պետք է անընդհատ ազդենք մեր վրա այնքան ժամանակ,մինչև այն կդառնա 

օգտակար սովորություն`հմտություն:Մեր ռեսուրսները գտնվում են մեր ազդեցության 

շրջանի մեջ և ոչ մեկը,մեզանից բացի չի կարող ապահովել նրա 

զարգացումը:Յուրաքանչյուրը պետք է հոգա իր մասին ինքնուրույն:Դա ամենակարևոր 

ներդրումն է այն բոլորից, ինչ անում է մարդը իր կյանքում:Այն ներդրում է այն գործիքի 

մեջ,որին տիրապետում է մարդը և որի վրա հենվում է կյանքի դժվարություններին 

դիմակայելու համար:Մարդը ինքն է գործիք հանդիսանում իր գործողությունների 

համար և էֆեկտիվ լինելու համար պետք է ընդունի մարդկային չափանիշների 

անընդհատ կատարելագործման անհրաժեշտությունը: 

Ֆիզիկական չափանիշները նախատեսում են հոգացություն ֆիզիկական վիճակի 

մասին`մշտական ֆիզիկական վարժություններ,սննդի ճիշտ ընտրություն և 

ընդունում,ճիշտ հագուստի ապահովում:Մշտական ֆիզիկական վարժանքը օգնում է 

առաջին հերթին պրոակտիվության դրսևորմանը:Երբ մարդը նոր է սկսում զբաղվել 
ֆիզիկական վարժանքով,նրա մարմինը սկսում է պայքարել իր դեմ`ձգտելով 

հանգստության և ոչ լարվածության:Սկզբից ծանրաբեռնվածությունը կարող է դուր 

չգալ,մինչև անգամ մարդը կարող է ատել այդ վարժանքը:Բայց լինելով պրոակտիվ և 

շարունակելով մարզվել մինչև անգամ վատ եղանակին,կստանա հսկայական արդյունք: 

Երկարատև ֆիզիկական վարժանքով զբաղվող մարդու սրտանոթային,շնչառական 

համակարգերը աշխատում են ավելի արդյունավետ` բարձրացնելով նրա օրգանիզմի 

հնարավորությունները ավելի շատ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատելու,սովորական 

գործը նրա համար դառնում է հաճելի զբաղմունք,ավելանում է էներգիան և 

հոգնածություն չի զգում:Սակայն ամենամեծ ձեռքբերումը ֆիզիկական վարժանքով 

զբաղվելիս մարդու պրոակտիվություն հմտության ձեռքբերումն է,երբ նա ցանկացած 

իրավիճակում կատարում է ֆիզիկական վարժանքը, որը մեծ ազդեցություն է թողնում 

նրա պարադիգմայի,ինքնագնահատման,ինքնավստահության,և անձի ամբողջության 

վրա: 

4.2.ՀՈԳ ԵՎՈՐ  ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

Հոգևոր չափանիշների ինքնակատարելագործումը տանում է անձի լիդերության  
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դրսևորմանը:Այն մեծ չափով կախված է <<սկսեք ,վերջնական նպատակը 

հասկանալով>>հմտության հետ:Հոգու չափանիշները մարդու սիրտն է,նրա 

կենտրոնը,նրա սեփական արժեքների համակարգը:Դա շատ անձնական,բայց շատ 

կարևոր ոլորտ է:Նրան սնում են այն սկզբունքները,որոնք ոգևորում, բարձրացնում  են 

մարդուն,կապելով նրան կյանքի հավիտենական ճշմարտությունների 

հետ:Յուրաքանչյուր մարդ իր ոգու չափանիշները կատարելագործում է յուրովի:Մեկը 

այն գտնում է Աստվածաշնչում,որը կարդալով ու աղոթելով իրեն մաքրված 

նորոգված,կատարելագործված է զգում,ուժ է հավաքում,հասկանում է ,որ ճիշտ է 

կողմնորոշվել և կարող է հետագայում էլ ծառայել:Այլ մարդիկ հոգու 
վերածննդի,նորոգման համար օգտվում են լավագույն գրականությունից կամ 

երաժշտությունից:Մյուսները հոգեկան բավարարվածություն են զգում 

բնությունից:Բնությունը միշտ բարեհաճ է այն մարդկանց նկատմամբ,ովքեր կարող են 

ձուլվել իրեն:Եթե մարդը կարողանում է թողնել քաղաքը և որոշ ժամանակ ապրել 
բնության գրկում,ապա վերադառնալով,նրա բնությունից ստացած էներգիան  երկար  

ժամանակ կարող է նրան ետ պահել արտաքին աշխարհի ճնշումներից:Շատ մարդիկ 

գալիս են այն համոզման,որ առանց ուրիշին ծառայելու,առանց ուրիշներին պիտանի 

լինելու,միայն ինքն իր համար ապրելը անիմաստ է և դա ճիշտ եզրահանգում է:Հոգեկան 

բավարարվածությունը ժամանակ է պահանջում ,և ինչպես մարդկային այլ 
պահանջմունքները,անընդհատ կատարելագործման կարիք ունի:Մեծ ռեֆորմատոր 

Մարտին Լյութերը գրել է.<<Ես այսօր այնքան անելիք ունեմ,որ մեկ ժամ պետք է 

անցկացնեմ ծնկաչոք>>:Նրա համար աղոթելը մեխանիկական պրոցես չէր,նրա համար 

դա ուժերի աղբյուր էր,որը արձակում և բազմապատկում էր էներգիան:Բուդդիստները 

դժվարին պայմաններում պահպանում են հանգստություն,որովհետև նրանք իրենց 

մտքով և սրտով մնում են աղոթքի ազդեցության տակ:Միտքը նրանում է ,որ եթե մարդիկ 

ժամանակ են տրամադրում կյանքի իմաստի մասին մտածելու համար,ապա այն ինչ 
բխում է այդ մտածմունքից,հովանոցի նման բացվում է մնացած գործերի վրա:Դա 

հավաքվում,թարմանում է հատկապես այն դեպքում,երբ  նորից անրադառնում են այդ 

պրոցեսին:Հենց դրա համար էլ կարևորվում է սեփական առաքելությունը:Երբ մարդը 

խորը կերպով հասկանում է իր կենտրոնի էությունը և իր դերը,նա կարող է դիմել 
նրան,իրեն ոգևորելու և իր սկզբունքների վրա հիմնված` հասնելու դրա 

կատարմանը:Ամենօրյա հոգևոր կատարելագործման  համար կարելի է պատկերացնել և 

<<ապրել>>օրվա եղելությունները և դրանց կապը այն արժեքների հետ,ինչը արդեն 

որոշված էր:Մեծ խորհրդատու Դեվիդ Մակկեցը ասում է.<<Մեծագույն պայքար է ամեն 

օր մեր հոգու գաղտնարանում:Եթե հաղթում ենք այդ կռվում և կարողանում ենք գլուխ  
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հանել ներքին կոնֆլիկտից,ապա մտքի պայծառություն է առկայծում,և հասկանում ենք 

թե ինչու ենք ապրում երկրի վրա:Հասկանում ենք համագործակցության 

կարևորությունը,հոգում ենք ուրիշների բարեկեցության մասին և իսկապես,սրտանց 

ուրախանում ենք նրանց հաջողություններով>>: 

4.3 ՄՏԱՎՈՐ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

Մտավոր զարգացումը ապահովում է կրթությունը:Դրա համար մտքի 

ինքնակատարելագործման գործում  կարևորվում է մարդու շարունակական 

կրթությունը:Պրոակտիվ մարդիկ կարողանում են ինքնակրթությամբ զբաղվել:Շատ 

կարևոր է ,որ մարդը սեփական ծրագրերը վերլուծեել ու գնահատել կարողանա:Շատ 

կարևոր է ,որ մարդը իր կյանքի առաքելությունը կապի ուրիշների պարադիգմայի 

հետ:Այնպիսի կրթությունը,որը չի տանում մարդասիրական հակումների ճնշում է 

ինտելեկտը,և այդ ինտելեկտի մոտիվը դառնում է անհասկանալի:Դրա համար պետք է 

կարդալ լայն շրջանակ ընդգրկող գրականություն,պահպանել հեռակա կապ մեծագույն 

մտածողների հետ:Չկա ինտելեկտը զարգացնելու ավելի մեծ միջոց,քան գիրք 

կարդալը:Այն մարդը,ով չի կարդում,ոչնչով չի տարբերվում կարդալ չիմացողից:Միտքը 

զարգացնելու կարևոր միջոց է գրելը:Լավ շարադրված միտքը,որը արտահայտում է 

գաղափարներ և զգացմունքներ,շատ լավ է ազդում պայծառ մտածողության և 

տրամաբանական քննարկման ու պարզ արտահայտվելու վրա:Մտքի 

կատարելագործումը հիմնվում է պլանավորման և կազմակերպման գործառույթների 

վրա:<<Սկսիր,վերջնական նպատակը հասկանալով>> և <<սկզբից արա այն, ինչ պետք է 

անել սկզբից>>`անձնական հաղթանակի այս հմտություններին  տիրապետող մարդը, 

կանխատեսում է իր վերջնական նպատակը և մշակում է գործողությունների ծրագիր,որը  

ապահովում է նպատակի իրագործումը:Ինքնակատարելագործման ֆիզիկական,հոգևոր 

և մտավոր ոլորտները հանդիսանում են անձի ամենօրյա անձնական 

հաղթանակը:Խորհուրդ է տրվում դրա վրա օրական գոնե մեկ ժամ ժամանակ 

հատկացնել:Մեկ ժամ`բայց ամբողջ կյանքում:Չկա ավելի մեծ արդյունավետությամբ այդ 

մեկ ժամը անցկացնելու տարբերակ,քան <<ամենօրյա անձնական հաղթանակը>>:Այն 

կարող է ազդել այլ մարդկանց հետ  հարաբերությունների վրա:Այն մեծ չափով 

բարձրացնում է օրվա բոլոր ժամերի արդյունավետությունը,ներառյալ գիշերային 

քունը,որը դառնում է ավելի խորը և կազդուրող:Այն տալիս է ֆիզիկական,հոգևոր և 

մտավոր ուժ,որով հաղթահարվում են կյանքի դժվարությունները: 
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4.4.ՍՈՑԻԱԼ-ԷՄՈՑԻՈՆԱԼ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

Եթե  ֆիզիկական,հոգևոր և մտավոր չափանիշները սերտորեն կապված են մարդու 
անձնական հաղթանակները պայմանավորող սովորույթների հետ,ապա սոցիալ-
էմոցիոնալ չափանիշները հիմնվում են մարդու հասարակական հաղթանակները 

ապահովող սովորույթների վրա:Մարդու կյանքի սոցիալական ու զգացմունքային 

չափանիշները սերտ կապված են միմյանց հետ,որովհետև զգացմունքը զարգանում և 

արտահայտվում է մարդկանց հետ շփումների արդյունքում:Սոցիալ-էմոցիոնալ 
չափանիշների կատարելագործումը կոնկրետ ժամանակի ծախս չի պահանջում,այն 

կարող է կատարվել ընդամենը այլ մարդկանց հետ ամենօրյա շփումներում:Բայց դրա 

համար պահանջվում է ջանքեր:Մարդկանց մեծամասնությունը դեռ չի հասել անձնական 

և հասարակական հաղթանակների այնպիսի մակարդակի, որ կիրառի <<հաղթանակ- 

հաղթանակ>>,<<սկզբից հասկանալ,հետո լինել 
հասկանալի>>,<<սինէրգիա>>հմտությունները:Մարդը ամեն օր շփվում է տարբեր 

տեսակետներ ունեցող մարդկանց հետ:Այն մարդկանց, ում հետ նա ունի ընդհանոր 

նպատակներ,պետք է շփվի և միասին գտնեն նպատակի իրագործման համար այնպիսի 

լուծումներ/երրորդ այլտնտրանք/,որը ընդունելի կլինի երկուսի համար 

էլ:Հասարակական հաղթանակի հմտությունները գնահատվում են ոչ թե ինտելեկտով,այլ 
զգացմունքով:Այն խիստ կապված է մարդու անձնական ապահովության զգացողության 

հետ,այսինքն բխում է ներսից,մարդու պարադիգմայից,այն բարձրագույն 

սկզբունքներից,որոնք արմատավորված են մարդու գիտակցության և սրտի 

մեջ:Ապահովության զգացմունքը հիմնված է << ներսից դուրս>>սկզբունքի վրա և 

բնութագրում է մարդու ներքին աշխարհի ներդաշնակությունը  արտաքին աշխարհի 

հետ:Անձնական ապահովության զգացումը կարող է հանդիսանալ փոխգործողության 

արդյունք:Երբ մարդը ունակ է հասկանալու ուրիշին,որի հետևանքով կարող է շեղվել իր 

տեսակետից `չհրաժարվելով նրանից,ընդունել  այնպիսի որոշում,որ հաղթանակ 

կապահովի երկուսին  էլ,ապա ապահովության զգացմունք է ծագում,որը ստեղծագործ 

փոխգործողության արդյունքում ապահովում է մեծ արդյունավետություն:Անձնական 

ապահովությունը զգացվում է այն ժամանակ,երբ մարդիկ լսում ու օգնում են այլ 
մարդկանց: Անձնական ապահովության ամենակարևոր աղբյուրը մարդու  աշխատանքն 

է,երբ մարդու գործունեությունը ապահովում է ցանկալի արդյունք: Անձնական 

ապահովության զգացողության բարձր մակարդակ է բարեգործութունը,երբ մարդը 

հոգում է ուրիշի կարիքները առանց ճանաչման ակնկալիքի:Բեռնարդ Շոուն ասել 
է.<<Կյանքի իսկական ուրախությունը համարում եմ ձգտել այնպիսի նպատակի,որը  
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համարում եմ հանճարեղ:Լինել բնության մասնիկը,բայց ոչ փոքր,սողացող,էգոիստ 

էակ,որը հակված է հիվանդանալու,նեղացած է ամբողջ աշխարհից,որը, նրա կարծիքով 

պետք է դուրս գար իր պատյանից`նրա  երջանկությունը ապահովելու համար:Ես այն 

մտքին եմ ,որ իմ կյանքը պատկանում է ամբողջ հասարակությանը և քանի դեռ ես 

ապրում եմ, իմ գլխավոր առաքելությունն է`անել նրա համար ամեն ինչ:Ես ցանկանում 

եմ նախքան մահս ամբողջությամբ  օգտագործել իմ պոտենցիալը:Ես ուրախանում եմ 

կյանքով,որը ինձ համար արագ վառվող մոմ է, և ես ոզում եմ, որ այն վառվի իմ ձեռքում 

որքան հնարավոր է պայծառ,մինչև հասնի սերունդներին այն փոխանցելու 
ժամանակը>>:Էլդոն Տանները ասել է.<<Ծառայությունը`  մեր վարձն է այս երկրի վրա 

ապրելու համար>>:Մարդկանց մեծամասնությունը կախված է սոցիալական 

հայելուց,նրանց գործունեությունը որոշվում է իրենց շրջապատողների 

պատկերացումներով ու պարադիգմաներով:Յուրաքանչյուր մարդ հանդիսանում է 

<<սոցիալական հայելու>> մի մասնիկը:Նա կարող է գիտակցված կերպով նպաստել 
մարդկանց պրոակտիվության դրսևորմանը,վերաբերվել նրանց ինչպես 

պատասխանատու մարդկանց,կարող է օգնել նրանց  ընտրել այնպիսի գործունեություն, 

որ դառնան անկախ,հարգարժան անհատականություններ:Գյոթեն ասում է .<<Եթե 

մարդու հետ վերաբերվենք այնպես ինչպիսին ինքը կա,նա կմնա այնպիսին ինչպիսին 

է:Եթե վերաբերենք մարդկանց այնպես, ինչպիսին պետք է լինի ,կամ պարտավոր է 

լինել,ապա նա կդառնա այնպիսին,ինչպիսին պետք է լինի>>:Ինքնակատարելագործման 

պրոցեսում մարդկանց էության չորս չափանիշները պետք է կատարելագործվեն 

հավասարակշռված չափով:Մի ուղղությամբ բացթողումը տանում է մնացածների ոչ 
արդյունավետ զարգացմանը:Նույնը տեղի է ունենում մարդկանց 

խմբերում,կազմակերպություններում: Կազմակերպության համար ֆիզիկական 

չափանիշներ են հանդիսանում տնտեսական ցուցանիշները,մտավոր չափանիշներ են 

հանդիսանում կազմակերպության իմիջը,կուլտուրան,զարգացման 

մակարդակը,աշխատողների կարողությունների օգտագործումը:Հոգևորը`կապված է 

կազմակերպության առաքելության,միսիայի հետ:Իսկ սոցիալ-էմոցիոնալը 

արտահայտվում է աշխատողների միջև հարաբերությունների բնույթով:Երբ սրանցից 

մեկի կամ մի քանիսի նկատմամբ ոչ բավարար ուշադրություն է կենտրոնացվում ,ապա 

բացասաբար է անրադառնում ամբողջ կազմակերպության վրա:Մարդկանց ստեղծագործ 

էներգիան,որ կարող էր վերածվել հսկայական պոզիտիվ սինէրգիայի`ուղղվում է 

կազմակերպության դեմ,դառնալով կազմակերպության զարգացումը կասեցնող հիմք: 

Արդյունավետ գործող անձիք,կազմակերպությունները,երկրները իրենց առաքելությունը 

ձևակերպելիս ուշադրության են արժանացնում էական բոլոր չորս կողմերի համաչափ  
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կատարելագործմանը: Կատարելագործման հավասարակշռումը օպտիմալ պայմաններ է 

ստեղծում  սինէրգիայի համար:Ինքնակատարելագործումը տարածվում է արդյունավետ 

գործունեության բոլոր հմտությունների վրա:Հմտություններից յուրաքանչյուրի 

մեծացումը շղթայական ռեակցիայով ազդում է մյուսների վրա:Որքան պրոակտիվ են 

,այնքան արդյունավետ կարող են դառնալ անհատական լիդերությունում և 

անհատական կառավարման մեջ:Որքան արդյունավետ են կառավարում ,այնքան 

գործում են ժամանակի կառավարման երկրորդ դաշտում:Որքան ձգտում են սկզբից 

հասկանալ,այնքան էֆեկտիվ կլինի<< հաղթանակ-հաղթանակ >>ոգով գործելը:Որքան 

ավելի են կատարելագործվում որևէ հմտության մեջ ,որը տանում է 

անկախության,այնքան առավել էֆեկտիվ կարող են փոխկապվածության 

իրավիճակներում լինել:Իսկ կատարելագործումը բոլոր հմտությունների 

կատարելագործման պրոցես է: Կատարելագործելով ֆիզիկական 

չափանիշները,զարգանում է նաև անհատական զգայունությունը, 

ինքնագիտակցությունը,անկախ կամքը,պրոակտիվությունը և այն բանի գիտակցումը,որ 

ինքնուրույն գործել կարողանալը,ուրիշի աղդեցության օբյեկտը լինելուց կարևոր է :Այդ 

դեպքում կարելի է ընտրել սեփական ռեակցիան ցանկացած դրդիչի 

նկատմամբ:Ամենօրյա յուրաքանչյուր անձնական հաղթանակ ներդրում է անձնական 

ներքին ապահովության հաշվին և ինքնավստահություն է ներշնչում:Հոգեվոր 

կատարելագործման ժամանակ  զարգանում է անհատի լիդերությունը,նա սկսում է 

ապրել հիմնվելով երևակայության և խղճի վրա:Զարգանում է հիմնարար  սկզբունքների 

վրա հիմնված պարադիգման հասկանալու կարողությունը:Ձևավորվում է հիմնարար 

արժեքների վրա հիմնված առաքելություն:Կազմակերպվում է այնպիսի 

գործունեություն,որը ներդաշնակ է հիմնարար սկզբունքներին և ներդրում է անձնական 

ապահովության հաշվին ու ինքնաապահովության համար:Մտավոր չափանիշները 

կատարելագործելով բարձրանում է անձնական կառավարման, հեռանկարային 

ծրագրերը պլանավորելու ունակությունները և դրանց հասնելու միջոցները,ավելի 

էֆեկտիվ է օգտագործվում ժամանակը և էներգիան:Մշտապես զբաղվելով 

ինքնակրթությամբ,ընդլայնվում է գիտելիքների բազան,և ընդարձակվում է  

հնարավորությունների շրջանակը:Տնտեսական ապահովությունը  պայմանավորվում է 

արտադրելու,մտածելու,իրավիճակին հարմարվելու կարողությամբ:Ամենօրյա 

անձնական հաղթանակը  հանդիսանում է հմտությունները զարգացնելու բանալին և 

ամբողջությամբ գտնվում է մարդու ազդեցության շրջանում:Դա ժամանակի երկրորդ 

դաշտում տեղավորվելն է, որը անհրաժեշտ է հմտությունները կյանքում կիրառելու 
միջոցով ինտեգրվել հասարակությանը:Դա հիմքն է հասարակակա հաղթանակների,որի  
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համար անհրաժեշտ է ներքին ապահովվածություն և ինքնավստահություն:Դա 

հնարավորություն է ուրիշ մարդկանց նայել բավարարվածության 

մենտալիտետով,ընդունել մարդկանց այնպես ինչպես կան,ուրախանալ նրանց 

հաջողություններով,համագործակցել <<հաղթանակ-հաղթանակ ոգով>>,և ապահովել 
սինէրգիկ հարաբերություններ: 

Կատարելագործումը սկզբունք է և միաժամանակ շարժ, որը ապահովում է 

աճ,զարգացում:Այդ շարժը վերընթաց և իմաստալից դարձնելու համար,պետք է հենվել 
մարդու յուրահատուկ հատկության`խղճի վրա:Ասում են .<<խղճի ձայնը այնքան ցածր է, 

որ այն կարելի է հեշտությամբ լռեցնել,բայց միևնույն ժամանակ այնքան հաշվետու է ,որ 

նրան ոչ մի բանի հետ հնարավոր չէ շփոտել>>:Խիղճը մի հատկություն է ,որը 

հնարավորություն է տալիս գնահատելու  մարդու համապատասխանությունը 

հիմնարար սկզբունքներին:Արդարության օրենքը անփոփոխ է և որքան ամուր է մարդը 

կապվում ճշմարիտ սկզբունքներին,այնքան ճշգրիտ կարող է դատել այն մասին,թե 

ինչպես է կառուցված աշխարհը,և այնքան ճիշտ կլինի նրա պարադիգման`այն 

քարտեզը,որով նա կողմնորոշվում է կյանքում: 
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                                  ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ     1                   

  ՊՐՈԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՏ  

Ամենօրյա կյանքում կարող ենք զարգացնել մեր պրոակտիվությունը, որը 

հնարավորություն կտա գլուխ հանել կյանքի ծանրաբեռնվածությունից: Մեր 

պրոակտիվությունը երևում է, երբ մենք մեր վրա վերցնում ենք պարտականություններ և 

կատարում ենք դրանք,կամ թե ինչպես ենք մեզ դրսևորում խցանված տրանսպորտում, 

ինչպես ենք վերաբերվում նյարդայնացնող հաճախորդին կամ չլսող երեխային: Այն 

դրսևորվում է նրանում, թե ինչպես ենք վերաբերվում մեր պրոբլեմներին, ինչի վրա ենք 

կենտրոնացնում մեր էներգիան: Այն դրսևորվում է նաև մեր խոսքում: Յուրաքանչյուր ոք 

կարող է պրոակտիվության տեստ անել:Դրա համար  30  օրվա ընթացքում պետք է 

գործեք միայն մեր ազդեցության շրջանակում: Վերցնենք  մեր վրա ոչ ծանր 

պարտականություններ և կատարենք դրանք: Լինենք ուրիշների համար օրինակ և ոչ թե 

դատավոր: Օրինակ ծառայենք և չքննադատենք: Լինենք որոշման և ոչ թե պրոբլեմի 

մասնիկ: Փորձենք դա կիրառել ամուսնական հարաբերություններում, ընտանիքում, 

աշխատատեղում: Չուղղորդվենք դեպի այլ մարդկանց թերությունները: Չարդարացնենք 

մեր թերությունները: Սխալ թույլ տալուց ճանաչենք այն,  դրանից դասեր քաղենք և 

անմիջապես ուղղենք: Աշխատենք այն բանի վրա ինչը մեր ուժերի սահմանում 

է:Աշխատենք մեր վրա, աշխատենք լինելու վրա: Ուրիշների թերություններին նայենք 

սրտացավորեն և ոչ թե քննադատաբար: Բանը նրանում չէ, թե մարդիկ ինչ են ասում կամ 

կասեն, այլ կարևոր է մեր ռեակցիան  իրավիճակի նկատմամաբ և ինչպես պետք է 

լուծենք պրոբլեմը:  

Նա ով ամեն օր պարապում է իր նոր ծնված ազատության վրա` աստիճանաբար այն 

ընդլայնում է: Ով չի անում այդ` նկատում է,որ ազատությունը անհետացել է այն 

ժամանակ, երբ ինքը զբաղվում էր ուրիշ ծրագրով: Այդպիսի մարդիկ ապրում են 

ծնողների, կոլեգաների, հասարակության թելադրանքով: 

Մենք պատասխանատու ենք մեր արդյունավետության համար, մեր երջանկության 

համար և վերջին հաշվով այն բանի համար, ինչ մեր կյանքում կատարվում է: 

Ինչպես նշել է անգլիացի  պոետ Ջոնսոն Սամուելը` <<«Հաջողության շատրվանը պետք է 

բխի մեզանից>>: Նա, ով իր մարդկային էությամբ այդպիսին չէ, փնտրում է  
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երջանկություն ամենուր, բացի իր միջից, իր կյանքը վատնում է անպտուղ ջանքերի վրա 

և ավելացնում է ցավերը, որոնցից ուզում էր ազատվել: Պատասխանատվությունը այն 

ճիշտ ռեակցիան ընտրելն է, որը ունակ է պատասխան տալու բոլոր կատարվող 

իրադարձությունների համար,դա էլ հենց հանդիսանում է էֆեկտիվության  և այն բոլոր 

հմտությունների  հիմքը, որոնք անհրաժեշտ են առավել արդյունավետ գործելու համար: 

                   Գործնական աշխատանք.        

Օրվա ընթացքում հետևեք ձեր շրջապատողների խոսքին: Քանի անգամ եք դուք 

օգտագործում և ուրիշներից լսում այնպիսի արտահայտություններ, ինչպիսին են `<<եթե 

ես կարողանայի>>, <<ես չեմ կարող>>, կամ <<ես ստիպված եմ>>: 

Պատկերացրեք ձեզ մի իրավիճակում, որը մոտակա ժամանակահատվածում կծագի ձեր 

կյանքում և որին դուք ձեր նախորդ փորձից ելնելով կդրսևորեք ռեակտիվ մոտեցում: 

Ինչպես դուք կարող էիք ձեզ դրսևորել այդ իրադրությունում պրոակտիվ կերպով: Մի 

քանի րոպե հատկացրեք որպեսզի ձեր երևակայության մեջ պատկերեք այն պարզ և 

հասկանալի պատկերը, երբ դուք պրոակտիվ վարք եք դրսևորում: Հիշեք ձեր 

ընտրության ազատության մասին, որը գտնվում է ազդակի և ռեակցիայի միջև: 

Խոստացեք ձեզ, որ կլինեք ձեր ազատ ընտրության տերը: 

Վերցրեք ինչ որ շատ կարևոր ձեզ ճնշող պրոբլեմ ձեր անձնական կամ մասնագիտական 

կյանքից: Որոշեք, թե որ պրոբլեմների խմբին է դասվում՝ ձեր վերահսկողության տակ 

գտնվող, անուղղակիորեն կապ ունեցող ձեր հետ, կամ ընդհանրապես ձեր հսկողության 

դաշտում չ է:  Որոշեք առաջին քայլը, որը կարող է ազդել այդ պրոբլեմի լուծման վրա և 

արեք այդ քայլը:  

Աշխատեք անել 30 օրվա տեստը և հետևեք ձեր ազդեցության շրջանակի 

փոփոխությանը: 
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 ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 2                                   

 ԻՆՉ Է ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ «ՍԿՍԵԼ, ՊԱՏԿԵՐԱՑՆԵԼՈՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ»  

 
Պատկերացրեք ձեր թաղումը որոշակի ժամանակից հետո: Ով կլինի և ինչ տպավորություն եք 
թողնել նրանց վրա:  
1.Ընտանիքը` ամուսինը , երեխաները , հարսերը , թոռնիկները, քույրը, եղբայրը, քրոջ և եղբոր 
երեխաները 
2.Պետական ծառայությունը 
3.Կոլեգաները 
4.Հարևանները 
5.Բարեկամները 
Եթե ամբողջությամբ ճիշտ եք պատկերացրել այս փորձնական պատկերը, ապա կարելի է ասել, 
որ մի ակնթարթ շփվել եք ձեր ներքին, խորքային ու հիմնային արժեքներին: Դուք կարճաժամկետ 
կոնտակտ եք ունեցել ներքին կողմորոշող համակարգի հետ, որը հանդիսանում է ձեր 
ազդեցության շրջանը: 
  
   Գործնական առաջադրանք: 
 
Ժամանակ գտեք և նկարագրեք այն պատկերը, որը   երևակայում եք  63տարեկան հասակում/երբ 
կհասնեք կենսաթոշակային հասակի/: Հետևյալ աղյուսակը կօգնի  մտքերը ամբողջացնելու: 

 
Գործունեության 

ոլորտը 
Մասնակցողներ Ներդրումը Արդյունքը 

Ընտանիք    

Ընկերներ    

Աշխատանք    

Հասարակական 
ծառայություն 
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            Երևակայությունը իրականություն դարձնելու համար` 
 
 

1. Ժամանակ հատկացրեք և գրեք ձեր բոլոր դերերը, ինչպիսին հիմա դա կա: Բավարարված 
եք դուք հիմա ձեր կյանքի բովանդակությունից: 

2. Ժամանակ հատկացրեք և /ամեն ինչից կտրվելով/ կազմեք ձեր կյանքի առաքելության 
կանոնակարգը: 

      3.     Նշեք այն բոլոր կենտրոնները, որոնք բնութագրում են ձեզ: Պատասխանեք հարցին `«Ձեզ 
            բավարարում է իրերի այդպիսի դրվածքը»: 

4. Սկսեք հավաքել այնպիսի մտքեր, հղումներ, որոնք կարող են ձեզ պետք գալ որպես 
օգնական նյութեր ձեր անձնական առաքելությունը նկարագրելիս: 

5. Մտածեք մոտակա ժամանակ ձեր կողմից կարևոր համարվող գործերի մասին:  Սկեսք 
դրանց մասին մտածել ընդունելով մտավոր ստեղծագործման սկզբունքը: Գրեք արդյունքը, 
որը դուք կցանկանայք ստանալ և այն քայլերը, որոնք կտանեն դրա իրականացմանը: 

6. Կիսվեք ձեր ընտանիքի անդամների հետ կամ համախոհների հետ «սկսեք, վերջնական 
նպատակը հասկանալով» սկզբունքը կիրառելով: 

7. Ներգրավվեք ձեր ընտանիքի, կազմակերպության միսիան, առաքելութունը մշակելու  
 գործում:  
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 3 

                                                                       
Ինքնակառավարում II դաշտում: 

  Ժամանակի երեք մակարդակների/անցյալ,ապառնի,ներկա/  ուժեղ կողմերը վերցնելով 

կառուցվում է IV մակարդակը, ավելացնում են նոր գործիքներ ձևավորվում է նոր 

պարադիգմա` հիմնված կյանքի սկզբունքների վրա, որը ցույց է տալիս այն 

գործողությունները, որոնք իսկապես կարևոր են,դա էլ հենց ժամանակի կառավարման II 

դաշտին է համապատասխանում,  II դաշտի պարադիգմայի իմաստը կայանում է 

նրանում, որ կյանքը արդյունավետ կառավարելու համար, հիմնվելով ճիշտ 

սկզբունքների և  անձնական առաքելության վրա, ուղղորդելով  ջանքերը ոչ միայն 

շտապ, այլ նաև կարևոր կողմերի վրա, ինչպես նաև պահպանելով ռեսուրսների ու 
արդյունքների միջև հավասարակշռությունը ապահովում են արդյունավետության աճ:  

Նպատակին հասնելու ձգտումը թողնում է չտեսնված ազդեցություն անձնական 

էֆեկտիվության վրա: II դաշտի սկզբունքների վրա հիմնվելով կարելի է մեկ շաբաթվա 
համար էֆեկտիվ  պլանավորում կատարել: Դրա համար հարկավոր է կենտրոնանալ չորս 
հիմնական  գործողությունների վրա: 

1.Դերերի որոշումը – Անհրաժեշտ է առանձնացնել հիմնական դերերը: Դրանցից մեկը 
հանդիսանում է անձի  դերերը ընտանիքում /կին, մայր կամ հայր, աղջիկ կամ տղա, 
տատիկ, մորաքույր, քույր և այլն/, ինչպես նաև մի քանի այլ դերեր կապված աշխատանքի 
և այլ գործունեության հետ, որոնց ժամանակ և էներգիա տրամադրելու ցանկություն կա: 

Չպետք է մտածել ,որ այդ դերերը մշտական են ամբողջ կյանքի համար: Պետք է ընդամենը 
մտածել մեկ շաբաթվա կտրվածքով և այդ շաբաթում դերերի ու գործունեությունների 
մասին:Օրինակ`                                                                                                 

1.Դերերը ընտանիքում /կին,մայր ,տատիկ,քույր/2.Վարչական դերեր3.Աշխատանքային 
դերեր4.Անձի զարգացում 5. Պրոֆեսիոնալ զարգացում 

2. Նպատակի ընտրություն-Անհրաժեշտ է ընտրված դերերի համար անձնական միսիային  

համապատասխան,ժամանակի 2-րդ դաշտի սկզբունքներով ձևավորել այնպիսի 
նպատակներ,որոնց պետք է հասնել այդ շաբաթվա ընթացքում :Օրինակ` 
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  Կին,մայր,տատիկ                    1.Ձևավորել ջերմ մթնոլորտ                              

                                                          2.Ապահովել նորմալ կենցաղ 

                                                           3.Լինել օգտակար      

    Վարչական                                 1.Հաշվետվություն 

                                                            2.Նիստի հրավիրում 

                                                            3.Աշխատանքների բաշխում 

   Աշխատանք                                1.Լրջամիտ աշխատանք 

                                                            2.Նախապատրաստական գործունեություն 

                                                            3.Հեռանկարային պլանավորում 

Անձի զարգացում                        1.Կարգավորել  արտաքին տեսքը 

                                                            2.Բարելավել հարաբերությունները մարդկանց հետ 

Պրոֆեսիոնալ զարգացում        1. Աշխատել մասնագիտական կատարելագործման վրա 

.                                                            2.Աշխատել  ստեղծագործության վրա 

3.Պլանավորում –Ունենալով նպատակներ ամբողջ շաբաթվա համար, կարելի է 
պալնավորել  ժամանակը այնպես, որպիսզի այդ նպատակները լինեն հասանելի: 

Նպատակներից որոշ մասը կարելի է իրականացնել աշխատանքի վայրում, մյուսը տանը 

միայն այն ժամանակ երբ տանն են տան անդամները: Սրանով կարելի է զգալ 
շաբաթական պլանավորման առավելությունը օրական պլանավորումից:Որոշելով  

նպատակները և  դիրքերը, կարելի է դրանցից յուրաքանչյուրին հատկացնել շաբաթվա 

կոնկրետ օրեր և ժամեր: Բացի այդ կարելի է   կազմել նաև տարեկան, ամսական 

օրացույցային պլանները, որպեսզի հնարավոր լինի գնահատել  նախօրոք 

պլանավորված գործողությունները,իսկ անհրաժեշտության դեպքում  դրանք փոփոխել 
կամ վերանայել:Շաբաթական պլանը կազմելիս անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել 
այն բանի վրա, որ նշված նպատակներից մեծամասնությունը վերաբերվում է II դաշտին: 

4.Կատարելագործում- Բացի այդ ուշադրություն պետք է դարձնել <<կատարելագործում>> 

սկզբունքի վրա,որի պահպանումը պարտադիր է կյանքի բոլոր անհրաժեշտ 

(ֆիզիկական, մտավոր, հոգևոր, սոցիալ-էմոցիալ) կողմերի համար:Օրինակ` 

116 



 

 
 

 
 
 
117 

                                                    ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 

 

Դերեր Նպատակներ 

Կին,մայր,տատիկ 1.     

2. 

3.     

Վարչական                      

                                         

                                         

 

 4. 

 5. 

 6.                                                                                 

 

  Աշխատանք  7. 

 8. 

 9. 

  Անձի զարգացում 10. 

11. 

 

Պրոֆեսիոնալ զարգացում  12. 

          

13. 



 
 

ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ 

 
Շաբաթ 1 Կիրակի Երկուշաբթի Երեքշաբթի Չորեկշաբթի Հինգշաբթի Ուրբաթ Շաբաթ 

Շաբաթվա 
անելիքները 

 Նախընտրելի անելիքներ 

 10 12 7 6 8 7 11 
 11 13 8 13 4 5 9 
 1 3 2 3 1 1 2 

Այսօրվա անելիքները, պայմանավորվածություններ, պարտավորություններ 
ժամ 8 1 10 10 10 10 10 3 
ժամ 9 2      3 
ժամ 10 3 7 7 7 7 7 3 
ժամ 11  7 7 5 7 7  
ժամ 12  7 7 7 7 7  
ժամ 13  4 7 7 7 7  
ժամ 14 11 5 2 6 2 6  
ժամ 15 11 2 2 2 2 2 1 
ժամ 16 11 2 2 2 2 2 2 
ժամ 17 11 3 3 3 2 2 2 
ժամ 18 11       
ժամ 19 11 12 12 12 12 12  
ժամ 20 10 13 13 13 13 13  

         
         

 Երեկոյան Երեկոյան Երեկոյան Երեկոյան Երեկոյան Երեկոյան 
 

Երեկոյան 
 

 
 

                                                          Երկարատև պլանավորում 

Առաքելություն Դերեր Նպատակներ 

 

                                             Շաբաթական պլանավուրում 

Դերեր Նպատակներ Պլաններ 
Ձևակերպել ուղեցույցում 

Փոխանցել /դելեգերացնել/ 
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Պատկերին նայելիս երևում է ,որ հետևելով << սկզբից անել այն« ինչ պետք է անել 
սկզբից>> սկզբունքին, չնայած բոլոր նպատակներին ժամանակ հատկացնելուց, դեռ 

բավական ազատ ժամանակ է մնում, որը կարելի է օգտագործել ցանկացած ձևով: Ամեն 

օր, մի քանի րոպե հատկացնելով  ուղեցույցին, կարելի է հաշվի առնել սկզբունքների 

վրա հիմնված որոշումները, որը կայացվել է շաբաթը պլանավորելիս, ինչպես նաև 

չնախատեսված հանգամանքները, որոնք կարող են ծագել այդ ընթացքում: Նայելով 

պլաններին, կարելի է տեսնել, որ  դերերը և նպատակները նպաստում են բնական 

կողմնորոշմանը, որը հիմնված է ներքին հավասարակշռության զգացումի վրա: Սխալ է 

կարծել, թե գործերը լինում են միայն կարևոր և ոչ կարևոր: Դրանք էլ ունեն ներքին և 

վերին սահմաններ, օրինակ հրատապ, շատ կարևոր և այլն: Պլանավորման միջոցով 

կարգավորվում է նաև սրանց կատարման առաջնահերթությունները: Սակայն գործերը 

հերթականությամբ կատարելու փորձերը առանց հասկանալու, թե ինչ ձևով դրանք 

կազդեն անձնական առաքելության կատարման վրա և ինչպես կազդեն կյանքի 

հավասարակշռության վրա, և կլինեն արդյոք էֆեկտիվ՝ հնարավոր չէ որոշել: Կարող է 

պատահել, որ զբաղվում եք այնպիսի գործերի կատարման կարգավորմամբ, որոնք այլևս 

պետք չեն: Հենց որ սկսեք տարբերել II դաշտում գործողի շաբաթական պլանավորման 

տարբերությունները,կզգաք այն հսկայական արդյունավետության աճը, որը ապահովում 

է II դաշտում գործելը: 
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 4 
<<ՀԱՂԹԱՆԱԿ-ՀԱՂԹԱՆԱԿ>>  ՈԳՈՎ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ     ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ      

 

<<Հաղթանակ-Հաղթանակ>>-ը տեխնիկական հնարք չէ: Դա ամենաընդգրկուն 

համագործակցության պարադիգման է մարդկանց միջև:Այն հանդիսանում է 

ամբողջական ու հաստատուն բնավորության  արդյունք:Այն սկսվում է  վստահության 

վրա հիմնված հարաբերություններից, վեր է ածվում համագործակցության,որը էֆեկտիվ 

կերպով բացահայտում է սպասումները և կառավարում է դրանց իրագործումը:Այդ 

պարադիգման հիմնված է սատարող համակարգի վրա: <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> 

ոգով համաձայնության համար անհրաժեշտ է պարադիգմայի զգալի շարժ: Հարկավոր է 

կենտրոնանալ արդյունքի և ոչ թէ մեթոդների վրա: <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> ոգով 

համաձայնությունը ենթադրում է,որ մարդիկ իրենք պետք է  գնահատեն իրենց ,և 

գնահատականի չափանիշը պետք է ձևավորվի  այդ անձի մասնակցությամբ:Եթե այդ 

չափանիշները ճիշտ են ընտրված,ապա նա կկարողանա կատարել առաջադրանքը:Երբ 

համաձայնությունը կնքվում է <<Հաղթանակ-  Հաղթանակ>> ոգով ,ապա դրա 

մասնակիցներից  յուրաքանչյուրը ունակ է  որքան կարող է լավ  կատարել իր 

առաջադրանքը :   

Կառավարման բնագավառի մեծ մասնագետ փիլիսոփա Փիթեր Դրուքերը մենեջերների և 

նրա աշխատակիցների միջև համաձայնության համար պայմաններ է առաջարկել:  Ըստ 

այդ պայմանի  աշխատակիցը խորը վերլուծություն կատարելով կազմակերպության 

հիմնական նպատակների հետ  ներդաշնակ գործելու համար իրենից պահանջվող  

անհրաժեշտ  ներդրումները, մենեջերին է ներկայացնում  իր անելիքների պլանը և 

դրանց հասնելու ժամանակը:Այդպիսի համաձայնագիրը   <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> 

ոգուն է համապատասխանում և հանդիսանում է արդյունավետ ղեկավարի 

գործունեության հիմնական տեսակը:Այդպիսի համաձայնության դեպքում, 

աշխատողները իրենք են ղեկավարում իրենց,  պահպանելով համաձայնագրի 

պայմանները: Մենեջերն այդ դեպքում  ընդամենը ընթացք է տալիս գործին ,հարթում է  
խոչընդոտները:<<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> ոգով համաձայնության դեպքում 

հետևանքները,բնականաբար հանդիսանում են սեփական աշխատանքի արդյունքը:   

<<Հաղթանակ-Հաղթանակ>>  սկզբունքը կազմակերպությունում կարող է գործել միայն 
այն դեպքում, եթե այդ սկզբունքին հետևում է ամբողջ համակարգը: Եթե համակարգում 
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քարոզվում է -<<Հաղթանակ-Հաղթանակ>>  դրվածքը ,բայց իրականում գործում է 

<<Հաղթանակ-Պարտություն>>  մոտեցումը, ապա  ծրագիրը չի աշխատի 

այնպես,ինչպես երբ մենեջերը կոչ է անում համագործակցության, իսկ իրականում 

սերմանում է մրցակցություն: Մրցակցությունը , մրցումը անհրաժեշտ է շուկայում: Մրցել 
կարելի է նախորդ տարվա արդյունքների հետ: Մրցել կարելի է մինչև իսկ անգամ այն 

մարդկանց հետ,ում հետ  համագործակցել պետք չէ:Որքան շուկային անհրաժեշտ է 

մրցակցությունը,այնքան կազմակերպությանը անհրաժեշտ է իր աշխատողների մինչև 

համագործակցությունը: <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> հարաբերությունների ոգին 

հնարավոր չէ պահպանել մրցակցության և մրցումի մթնոլորտում: <<Հաղթանակ-

Հաղթանակ>>սկզբունքը հիմնված է ամբողջականության վրա,որի դեպքում բոլոր  
համակարգերը/կրթական համակարգը,պլանավորման համակարգը,ֆինանասական 

համակարգը,կապի համակարգը , տեղեկատվական համակարգը,աշխատանքի 

վարձատրության համակարգը/ գործում են -<<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> ոգով: Շատ 

դեպքերում թվում է ,որ խնդիրը կայանում է համակարգում ,ոչ թե մարդկանց մեջ: Եթե 

լավ մարդկիկ գործեն վատ համակարգում ,ապա վատ արդյունք կստացվի: Երբ մարդիկ 

իսկապես կարողանում են մտածել <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> ոգով,նրանք 

հնարավորություն են ստանում այնպիսի  համակարգ ձևավորել,որը  նպաստում է 

զարգացմանը:Նրանք մրցակցային իրադրությունը փոխում են համագործակցության  և 

դրանով զգալիորեն բարձրացնում են արդյունավետությունը` մտածելով իսկապես 

ինչպես արդյունքների, այնպես էլ միջոցների մասին: Բիզնեսում ղեկավարները կարող 

են իրենց համակարգը վերափոխել բարձր արդյունավետ թիմ ստեղծելով: Թիմի 

անդամները աշխատում են համատեղ` ձգտելով գերազանցել այն ստանդարտը,որը 

դրված է ներքին միջավայրում:  

Ընտանիքում  ծնողները կարող են միմյանց հետ մրցակցությունը փոխարինել 
համագործակցության,եթե-<<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> համագործակցության հիման 

վրա բաժանեն տնային պարտավորությունները ընատիքի անդամների միջև,որը 

կազատի ծնողներին այն գործերը կատարելու անհրաժեշտությունից,որը կարող են անել 
ուրիշները:  

Կրթական համակարգում դասախոսը կարող է գնահատման այնպիսի համակարգ 

ձևավորել,որը հիմնված է անհատական ձգտումների վրա և ուսանողի հետ 

չափանիշները համաձայնեցնելով և ուսանողին համագործակցության կոչելով  

գիտելիքներ ձեռք բերել: 
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<<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> սկզբունքը մարդկանց վրա դնում է այնպիսի 
պարտավորվածություն,որը հնարավոր է իրականացնել միայն համաձայնեցված 
գործունեության շրջանակում: Այն մարդուն դարձնում է պատասխանատու իր 
աշխատանքը գնահատելիս:Բացի այդ <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> համակարգը 
ձևավորում է այնպիսի միջավայր ,որը ամրապնդում է <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> 
համագործակցությունը: Օրինակ`խորհրդատուներին խնդրել էին գնահատական տալ 
խոշոր բանկում պրակտիկա անցկացնող ուսանողներին: Դա մտնում էր կառավարման 
տեխնիկայի ծրագի մեջ, որի համար բանկը մեծ գումար էր առանձնացրել: Ծրագիրը 
նախատեսում էր ուսանողներից ընտրել հետագա աշխատողների: ՈՒսանողները 
պրակտիկայում լինելու էին 6 ամիս և գործելու էին բանկի 12 բաժանմունքներում 
(յուրաքանչյուրում 2 շաբաթ), պետք էր, որ նրանք պատկերացում կազմեին ճյուղի մասին: 
ՈՒսանողները 2 շաբաթ աշխատեցին առևտրային վարկի բաժնում, 2 շաբաթ` 
մարքեթինգի, 2 շաբաթ`օպերատիվ բաժնում և այդպես շարունակ: Պրակտիկայի 
ավարտից հետո փորձարկվողներին նշանակեցին մենեջերների օգնականների 
պաշտոնում, բանկի տարբեր բաժիններում: Խորհրդատուները պետք է գնահատեին 6 
ամսյա պրակտիկայի արդյունքը: Գործի անցնելով նրանք նկատեցին, որ ամենամեծ 
դժվարությունը պրակտիկանտների արդյունքը գնահատելու համար  չափանիշների 

բացակայությունն էր: Երբ բանկի ղեկավարությանը հարցրին, թե ինչ պետք է 

կարողանան անել պրակտիկանտները` նորմալ պատասխան չստացվեց, այսինքն այդ 

ծրագրի իմաստը ուղղված էր  դեպի մեթոդը և ոչ թե դեպի արդյունքը: Դրա համար 

խորհրդատուները առաջարկեցին, որ ղեկավարությունը փորձնական թրեյնինգի ծրագիր 

մշակի, որը հիմնված լինի այլ պարադիգմայի վրա, որին տրվեց <<սովորեցնելը 

սովորողներին կառավարելով>> անվանումը : Դա համաձայնություն էր <<Հաղթանակ-

Հաղթանակ>>  սկզբունքով, որը նախատեսում  էր կոնկրետ նպատակների և դրանց 

հասնելու չափանիշների  սահմանում, ինչպես նաև կանոններ, ռեսուրսներ, 

հաշվետվություն և հետևանքներ: Հետևանքը այս դեպքում այն էր, որ պրակտիկանտները 

հաջողության հասնելու դեպքում  կստանային մենեջերի օգնականի պաշտոն և 

կշարունակեին սովորել աշխատանքի վայրում  բարձր աշխատավարձով: 

Խորհրդատուներից մեծ ջանքեր պահանջվեց նպատակի ձևակերպումը ղեկավարության 

կողմից կատարելու համար: Դրա համար հարցադրումներ արվեցին` թե ինչ պետք է 

իմանա պրակտիկանտը հաշվապահական հաշվառումից ,մարքեթինգից, վարկերից և 

այլն: Ղեկավարությունը ներկայացրեց 100-ից ավելի նպատակներ ,որոնք մշակելով և 

դրանց հասնելու ուղիները նշելով ձևակերպեցին 39 հարցում: Աշխատանք ստանալու 
հեռանկարը և աշխատանքի վարձատրության ավելացման հնարավորությունը լուրջ  
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խթան հանդիսացան նպատակին շուտ հասնելու համար: Խորհրդատուները 

բացատրեցին պրակտիկանտներին տարբերությունը սովորեցնեու և սովորողներին 

կառավարելու միջև: Ըստ այդ ծրագրի պրակտիկանտներին տրվեց ` նրանց նպատակը, 

դրանց հասնելու ուղիները և չափանիշները, ռեսուրսները, ներառյալ միմյանցից 

սովորելը: Հենց որ նրանք հասնեին այն չափանիշներին` ինչ պահանջվում  էր, նրանք 

կնշանակվեին աշխատանքի:   

  Պրակտիկանտները իրենց աշխատանքը կատարեցին 3.5 շաբաթում: Պարադիգմայի 
շարժը կապված էր սովորեցնելու կազմակերպմամբ, որի արդյունքում արձակվեց 
անսպասելի  ստեղծագործ էներգիա: Սակայն ղեկավարությունը չէր ցանկանում ընդունել 
այդ 2 պատճառով ` 1.Գտնում էր, որ պրակտիկանտները չունեն համապատասխան փորձ, 
հասունություն և առողջ դատողություն մենեջերի օգնական աշխատելու համար: 
2.Ծրագիրը, որը փող արժեր, նախատեսված էր 6 ամսվա համար:Դրա համր 
խորհրդատուները հասկանալով այդ, ավելացրեցին նպատակները և սահմանեցին դրանց  
չափանիշները: Այդ չափանիշները շատ ավելի բարդ ու դժվար էին քան նախորդ 
անգամվանը , և ղեկավարները խոստովանեցին, որ այդ չափանիշներին հասնելու 
դեպքում պրակտիկանտները լրիվ կհամապատասխանեն պահանջներին: Պահանջը 
ներկայացվեց պրակտիկանտներին, իսկ նրանք այնպիսի մեթոդ կիրառեցին, որը 
հիացրեց կազմակերպիչներին: Նրանք դիմեցին  չափանիշները սահմանած 
ղեկավարներին, որ նրանք սովորեցնեն, թե ինչպես վարվեն: Դրա հետևանքով 2 շաբաթի 
փոխարեն պրակտիկանտներից պահանջվեց կես օր: Համագործակցելով և համատեղ 
քննարկելով ստացված ինֆորմացիան, երիտասարդները կարողացան լուծել լրացուցիչ 
խնդիրները 1.5 շաբաթվա ընթացքում: Ստացվեց, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում  
ավելի բարձր որակով գործունեություն ծավալվեց: Այսպիսի արդյունքներ կարելի է 
ստանալ կազմակերպական բոլոր բնագավառներում, եթե մարդիկ խիզախություն 
ցուցաբերեն և  <<Հաղթանակ-Հաղթանակ>>  սկզբունքին հետևելով հասնեն արդյունքի:  

<<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> ոգով գործելու համար անհրաժեշտ է որոշակի ընթացքով 
շարժվել ` 

1.Պատկերացնել խնդիրը ուրիշ մարդու տեսակետով: 

2.Իսկապես ձգտել հասկանալ մյուս կողմին,հասկանալ նրա կարիքները և հոգսերը 
այնքան լավ, մինչև իսկ իրենից լավ: 

3.Դուրս բերել հիմնական (բանալի) հարցերը և հոգսերը (բայց ոչ դիրքերը) , որոնք կապ  
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ունեն խնդրի հետ: 

4.Որոշել ինչպիսի արդյունքներ կապահովեն կայացվող որոշումները : 

5.Ի հայտ բերել նոր հնարավորություններ այդ արդյունքները ապահովելու համար:  

 

                              Գործնական աշխատանք 
1.Մտածեք կայանալիք համագործակցության մասին որն է մեկի հետ, ում հետ պետք է 
աշխատեք հասնել ինչ-որ համաձայնության կամ ինչ-որ որոշում կայացնելու:Խոսք տվեք 
ձեզ ,որ կպահպանեք բալանսը ձեր նպատակին հասնելու խիզախություն և ուրիշների 
տեսակետի նկատմամբ ուշադրության: 

2.Կազմեք այն խանգարող հանգամանքների ցուցակը,որոնք խանգարում են ձեզ հաճախ 
կիրառել -<<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> սկզբունքը : Մտածեք , թե ինչ կարող եք դուք անել 
ձեր ազդեցության շրջանակում այդ խոչընդոտները հաղթահարելու համար: 

3.Ընտրեք կոնկրետ մարդ ,որի հետ հարաբերություններում դուք կցանկանայիք 
համաձայնություն կնքել  : Աշխատեք ձեզ դնել այդ մարդու տեղը և մանրամասնորեն 
նկարագրեք  այն,թե ինչպես է նա տեսնում որոշումը: Հետո գրեք այն արդյունքը,որին 
հասնելը ձեր համար հաղթանակ կնշանակեր: Հետաքրքրվեք այդ մարդուց ,ցանկություն 
ունի նա  քննարկելու պրոբլեմը մինչև  այն պահը,մինչև դուք կգաք փոխշահավետ 
որոշման: 

4.Ընտրեք 3 մարդ,որոնց հետ հարաբերությունները ձեզ համար շատ կարևոր 
են:Գնահատեք էմոցիոնալ բանկում դրանց հետ ունեցած հաշվի բալանսը :Գրեք թե ինչ 
կոնկրետ միջոցներով դուք կարող եք ավելացնել այդ հաշիվները: 

5.Վերլուծեք սեփական ծրագրերը ,սեփական սցենարները:Միգուցե դրանք <<Հաղթանակ-
Պարտություն>> են:Ինչպես են դրանք ազդում այլ մարդկանց հետ ձեր 
հարաբերությունների վրա:Որոշեք,օգնում է այն ձեզ (այդ սցենարը) իրական կյանքում, թե 
վնասում է: 

6.Աշխատեք գտնել ձեր շրջապատում մի մարդ,ով կարող է ձեզ օրինակ 
հանդիսանալ<<Հաղթանակ-Հաղթանակ>> ոգու մտածելակերպով , մարդ ով մինչև իսկ 
ամենադժվարին իրավիճակներում  իսկապես ձգտում է երկուստեք օգտի: Հետևեք այդ 
մարդու վարքին, սովորեք նրանից,օրինակ վերցրեք:  
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