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ԵրիտասարԴնԵրի աՇԽատանՔաՅին վարՔի 
ՌաԶմավարՈՒԹՅՈՒննԵրի ԸնտրՈՒԹՅան 
աՌանՁնահատկՈՒԹՅՈՒննԵրԸ

Անժելա Աֆյան
Նարինե Խաչատրյան

 Վեր ջին ժա մա նակ նե րում աշ խա տան քա յին գոր ծու նեության և 
դ րան բնո րոշ հո գե բա նա կան յու րա հատ կություն նե րին վե րա բե րող 
հար ցե րը հա սա րա կության ակ տիվ քննարկ ման ա ռար կան են դար-
ձել:  Պատ ճառ նե րից մե կը հա սա րա կության մեջ տե ղի ու նե ցող դի նա միկ 
փո փո խություն ներն են: Դ րանց հետ ևան քով փոխ վել են աշ խա տան քա յին 
վար քի մա սին սո ցիա լա կան պատ կե րա ցում նե րը:

Աշ խա տան քա յին վարքն ա վե լի շատ ու սում նա սիր վում է սո ցիո լո գիա-
կան, տնտե սա գի տա կան դիս ցիպ լին նե րում:  Ժա մա նա կա կից ստրա տի-
ֆի կա ցիոն տե սության հիմ նա դիր նե րից մե կը՝ Պ.  Սո րո կի նը, բարձ րաց-
նում է սո ցիա լա կան հա մա կար գի և  սո ցիա լա կան ամ բող ջա կա նության 
խնդիր ներ, որ տեղ ստրա տի ֆի կա ցիա յի և  մո բի լության հա մա տեքս տում 
դի տարկ վում են նաև աշ խա տան քա յին գոր ծու նեության կազ մա կերպ ման 
ստրա տե գիկ հիմ քե րի հի մախն դիր նե րը [3]: 

Աշ խա տան քա յին վար քի սահ մա նում նե րում հան դի պում ենք տար բեր 
մո տե ցում նե րի, ո րոն ցում աշ խա տան քա յին վար քը դի տարկ վում է որ պես 
ի րա վա կան, տնտե սա կան, սո ցիա լա կան կամ գի տակ ցող սուբ յեկ տի բնու-
թա գիր: Ընդ ո րում՝ աշ խա տան քա յին ակ տի վությունն ա ռանձ նաց վում է 
որ պես աշ խա տան քա յին վար քի ա ռանձ նա հատ կություն, ո րը կա րե լի է 
չա փել քա նա կա կան և  ո րա կա կան բնու թագ րե րի մի ջո ցով [2]:

Աշ խա տան քա յին վար քի մի շարք ու սում նա սի րություն ներ փոր ձում են 
հաս կա նալ գոր ծազր կության, աշ խա տան քա յին վար քի ընտ րության, վար-
քի ռազ մա վա րություն նե րի նա խընտ րություն նե րի ար տա հայտ վա ծության 
ա ռանձ նա հատ կություն նե րը՝ տա րի քա յին, սե ռա յին և  այլ սո ցիալ-հո գե բա-
նա կան գոր ծոն նե րից ել նե լով: Օ րի նակ, Ի.  Տար տա կովս կա յան նշում է, որ 
տնտե սա կան փո փո խություն ներն ա վե լաց րել են հա սա րա կության մեջ գոր-
ծա զուրկ կա նանց և տ ղա մարդ կանց թի վը: Տ ղա մար դիկ և  կա նայք տար բեր 
ստրա տե գիա նե րով են ա ռաջ նորդ վում գոր ծազր կության ժա մա նակ: ն րա 
հե տա զո տության արդ յունք նե րի հա մա ձայն, կա նայք հա ճախ հրա ժար վում 
են կա րիե րա յին ա ճից զբաղ վա ծության երկ կող մա նի բնույ թի պատ ճա ռով: 
 Կա նայք հա ճախ հա մա ձայ նում են ցածր վար ձատր վող գու մա րի դի մաց 
աշ խա տել, հա մա տե ղել մի քա նի աշ խա տանք, միայն թե ի րենց ըն տա նի քի 
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ան դամ նե րը բա րե կե ցիկ կյան քով ապ րեն, իսկ տղա մար դիկ ա վե լի շատ 
միտ ված են աշ խա տել միայն բարձր վար ձատր վող աշ խա տան քի դի մաց, 
ան կախ այն բա նից, թե ինչ աշ խա տանք են ի րա կա նաց նում [4]:

 Սա կայն քիչ են ու սում նա սի րություն նե րը, ո րոն ցում աշ խա տան-
քա յին վար քը դի տարկ վում է սո ցիալ-հո գե բա նա կան տե սանկ յու նից: 
 Հա մե մա տա բար քիչ են աշ խա տան քա յին վար քի ստրա տե գիա նե րի ընտ-
րության, ընտ րությու նը պայ մա նա վո րող հա մոզ մուն քա յին շեր տը բա ցա-
հայ տող վեր լու ծություն նե րը:  Հետ ևա բար, հե տաքր քիր կլի նի ու սում նա-
սի րել աշ խա տան քա յին վար քի ռազ մա վա րություն նե րի հիմ քում ըն կած 
հա մոզ մուն քա յին դաշ տը ոչ թե մակ րո հա մա կար գում, այ սինքն՝ սո ցիա-
լա կան հա րա բե րություն նե րի կա ռուց ված քում, այլ միկ րո հա մա կար գում՝ 
ա ռան ձին ան հա տի ո րո շում նե րի դաշ տում: 

 Սույն հոդ վա ծում ամ փոփ ված են հե տա զո տության արդ յունք ներ, ո րի 
նպա տակն էր բա ցա հայ տել, թե ինչ աշ խա տան քա յին վար քի ռազ մա-
վա րություն ներ են ընտ րում ե րի տա սարդ նե րը և  ի՞նչ հա մոզ մունք ներ են 
ըն կած դրանց հիմ քում:

Ու սում նա սի րության մե թո դա բա նությու նը

 Հիմն վե լով մի շարք վեր լու ծություն նե րի վրա՝ տվյալ աշ խա տան քում 
աշ խա տան քա յին վար քը դի տարկ վում է որ պես կյան քի ո ճի բաղ կա ցու-
ցիչ մաս և  սահ ման վում որ պես նպա տա կաուղղ ված աշ խա տան քա յին 
գոր ծու նեության ընտ րություն՝ պայ մա նա վոր ված ներ քին դրդա պատ-
ճա ռա յին, դիր քո րո շու մա յին գոր ծոն նե րի և  ար տա քին հան գա մանք նե րի 
հա մադ րությամբ։ 

Ըստ այդմ, տա րան ջա տել ենք աշ խա տան քա յին վար քի հետև յալ 
ռազ  մա վա րություն նե րը. 

 −  զու գա հեռ ևս  մեկ այլ տեղ աշ խա տե լու,
 − աշ խա տան քի փո փո խության,
 − ար տա գաղ թի,
 −  կա րիե րա յին ա ճի ձգտման,
 −  սե փա կան գոր ծով (բիզ նե սով) զբաղ վե լու:

Ու սում նա սի րության մե թո դա բա նա կան հիմք է հան դի սա ցել 
Ի. Այ զե նի վար քի պլա նա վոր ման տե սությու նը, հա մա ձայն ո րի՝ վար-
քը պայ մա նա վո րում են ե րեք հիմ նա կան դե տեր մի նանտ ներ՝ հա մոզ-
մունք նե րը, դիր քո րո շում նե րը և մ տադ րություն նե րը:  Հա մա ձայն վար քի 
պլա նա վոր ման տե սության դիր քո րո շում ներն ու նեն ե րեք բա ղադ րիչ՝ 
վար քի ի րա կա նաց ման նշա նա կության, դժվա րության և մ տե րիմ նե րի 
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ա ջակ ցության սուբ յեկ տիվ գնա հա տա կան ներ, ո րոնք ազ դե ցություն են 
ու նե նում մտադ րության ձևա վոր ման և, հետ ևա բար, վար քի ի րա կա նաց-
ման հա մար: Են թադր վում է, որ ե թե ան ձը մտադ րություն ու նի, ա պա 
վար քը կդրսևոր վի [5]: 

Համոզմունքներ Դիրքորոշումներ Մտադրություն Վարք

Աշ խա տան քա յին վար քի ընտ րության ռազ մա վա րություն ներն ու սում-
նա սի րե լու հա մար տվյալ աշ խա տան քում դի տարկ վել են աշ խա տան-
քա յին վար քի հիմ քում ըն կած հա մոզ մունք նե րը, դիր քո րո շում նե րը և 
մ տադ րություն նե րը: 

 Հա մոզ մունք նե րի ու սում նա սիր ման հա մար ա ռանձ նաց րել ենք եր կու 
մա կար դակ՝ կյան քի տար բեր կող մե րին վե րա բե րող բա զա յին հա մոզ մունք-
ներ և  բուն աշ խա տան քին վե րա բե րող հա մոզ մունք ներ:  բա զա յին հա մոզ-
մունք ներն ու սում նա սի րե լու հա մար հիմն վել ենք սո ցիա լա կան աք սիոմ-
նե րի հա յե ցա կար գի վրա [6]: 

 Մեր հե տա զո տա կան մո դե լում ռեգ րե սիոն կախ վա ծություն նե րը 
դի տար կել ենք սո ցիա լա կան աք սիոմ նե րից և  աշ խա տան քա յին հա մոզ-
մունք նե րից դե պի աշ խա տան քա յին վար քը պայ մա նա վո րող դիր քո րո շում-
ներ և մ տադ րություն ներ:

 հե տա զո տության մե թո դի կա նե րի նկա րագ րությու նը

Աշ խա տան քա յին վար քի ռազ մա վա րություն նե րի հարցարանը բաղ կա-
ցած է երկու մասից. 

1. Ու սում նա սիր վող յու րա քանչ յուր ռազ մա վա րության հա մար մշակ վել 
է ի րա վի ճակ, մաս նա կի ցը պետք է ընտ րեր ա յո/ոչ պա տաս խան նե րից մե կը 
և  հիմ նա վո րեր այն:

I.  Դուք աշ խա տում եք մի կազ մա կեր պությու նում, որ տեղ ստա նում եք 
բարձր աշ խա տա վարձ, սա կայն որ տեղ չեն կի սում  Ձեր պատ կե րա-
ցում ներն ու գա ղա փար նե րը: Այս պա րա գա յում կնա խընտ րե՞ք փո խել 
 Ձեր աշ խա տան քը: Ա յո (ին չո՞ւ) Ոչ (ին չո՞ւ)

II.  Դուք աշ խա տում եք, սա կայն զգում եք, որ  Ձեր ու նա կություն ներն ա վե-
լին են, քան կի րա ռում եք ներ կա աշ խա տան քում: Այս պա րա գա յում 
կնա խընտ րե՞ք ա վե լի բարձր պաշ տո նի ձգտել: Ա յո (ին չո՞ւ) Ոչ (ին չո՞ւ)

III. Եր կար ժա մա նակ աշ խա տանք եք փնտրում, սա կայն չեք գտնում: 
Մ տադր վել եք այլ եր կիր ար տա գաղ թել՝ աշ խա տանք գտնե լու 
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ակն կա լի քով: Այս պա րա գա յում կնա խընտ րե՞ք ար տա գաղ թել: Ա յո 
(ին չո՞ւ) Ոչ (ին չո՞ւ)

IV.  Դուք աշ խա տում եք օր նի բուն, սա կայն  Ձեր աշ խա տան քի արդ յուն քը 
չեք տես նում, չեք նկա տում փո փո խություն ներ  Ձեր բա րե կե ցության 
մեջ: Մ տա ծում եք զու գա հեռ աշ խա տել ևս  մեկ այլ տեղ: Այս պա րա գա-
յում կնա խընտ րե՞ք աշ խա տել ևս  մեկ այլ տեղ: Ա յո (ին չո՞ւ) Ոչ (ին չո՞ւ)

V.  Դուք տար բեր ո լորտ նե րում եք աշ խա տել, փոր ձել եք  Ձեզ ա մեն տեղ, 
բայց չեք գտնում  Ձեզ հար մար աշ խա տանք:  Վեր ջերս սկսել եք մտա-
ծել սե փա կան բիզ նես սկսե լու մա սին: Այս պա րա գա յում կնա խընտ-
րե՞ք սկսել սե փա կան բիզ նե սը: Ա յո (ին չո՞ւ) Ոչ (ին չո՞ւ)

2.  Հա մա ձայն վար քի պլա նա վոր ման տե սության մե թո դա բա նության 
աշ խա տան քա յին վար քի մտադ րություն նե րը կազ մել ենք ու ղիղ պնդում-
նե րի ձևով.

I. Ես մտա դիր եմ աշ խա տել զու գա հեռ մի քա նի տեղ (1հա մա ձայն չեմ, 
7հա մա ձայն եմ)

II. Ես մտա դիր եմ փո խել աշ խա տան քիս ո լոր տը (1հա մա ձայն չեմ, 
7հա մա ձայն եմ)

III. Ես մտա դիր եմ գնալ ար տեր կիր աշ խա տե լու (1հա մա ձայն չեմ, 
7հա մա ձայն եմ)

IV. Ես մտա դիր եմ ա վե լի բարձր պաշ տո նի ձգտել (1հա մա ձայն չեմ, 
7հա մա ձայն եմ)

V. Ես մտա դիր եմ սե փա կան գործ սկսել (1հա մա ձայն չեմ, 7հա մա ձայն 
եմ)։

  
 Սո ցիա լա կան աք սիոմ նե րի հար ցա րա նը բաղ կա ցած է եր կու ա ռան ձին 

մա սե րից: Ա ռա ջին մա սը սո ցիա լա կան աք սիոմ նե րի օ րի գի նալ հար ցա-
րա նի կրճատ տար բե րակն է՝ 39 հար ցից բաղ կա ցած, ո րը վեր է հա նում 
հետև յալ հինգ գոր ծոն նե րը. սո ցիա լա կան ցի նիզմ, սո ցիա լա կան կյան քի 
բար դություն, ջան քե րի դի մաց հա տու ցում, կրո նա կա նություն, ճա կա տագ րի 
վե րահս կում [Leung et al. 2002, մեջ բեր ված է ըստ 1, էջ 53]:  Հար ցա րա նի 
երկ րորդ մա սը բաղ կա ցած է 37 հարց-պնդում նե րից:  Վեր է հա նում հետև-
յալ հինգ գոր ծոն նե րը՝ մար դու ուժ, բախտ, հո ռե տե սություն, մարդհա սա
րա կություն լա րում, սո ցիա լա կան ներ դաշ նա կություն և  հու մա նիզմ [նույն 
տե ղում, էջ 70-72]: Եր կու հար ցա րան նե րի դեպ քում էլ հարց վո ղը 5 բա լա-
նոց սանդ ղա կով (5լիո վին հա մա ձայն եմ, 1ընդ հան րա պես հա մա ձայն 
չեմ ) պետք է գնա հա տի իր հա մա ձայ նության աս տի ճա նը յու րա քանչ յուր 
պնդման հա մար:

Աշ խա տան քա յին հա մոզ մունք նե րի հար ցա րա նը բաղ կա ցած է 30 
հարց-պնդու մից, յու րա քանչ յուր պնդման հա մար մաս նա կի ցը պետք է 
գնա հա տի իր հա մա ձայ նության աս տի ճա նը (7լիո վին հա մա ձայն եմ, 
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1ընդ հան րա պես հա մա ձայն չեմ):  Հար ցա րա նի մշակ ման նախ նա կան 
փու լում ա նա վարտ նա խա դա սություն նե րի օգ նությամբ վեր հան վե ցին 
աշ խա տան քի նկատ մամբ հա մոզ մունք ներ, ո րոնք հե տա գա յում խմբա վոր-
վե ցին չորս ո լորտ նե րում՝ ըն տա նիք, կրթություն, հա սա րա կա կան կյանք, 
անձ նա կան կյանք: Ինչպես ցույց տվե ցին ու սում նա սի րության արդ յունք-
նե րը, հարցա րա նի սանդ ղակ նե րի Կ րոն բա խի ալ ֆա գոր ծա կի ցը բարձր է 
ստացվել՝ աշ խա տանք-ըն տա նիք (α=.794), աշ խա տանք-հա սա րա կա կան 
կյանք (α =.787), աշ խա տանք-կրթություն (α =.783), աշ խա տանք-անձ նա-
կան կյանք (α=.782), ին չը նշա նա կում է, որ սանդ ղակ նե րի փոխ կապ վա-
ծությու նը բարձր է, սանդ ղակ նե րը հու սա լի են: 

Աշ խա տան քա յին վար քի ռազ մա վա րություն նե րի դիր քո րո շում նե րի հար
ցա րա նը կազմ վել է վար քի պլա նա վոր ման տե սության մե թո դա բա նությամբ: 
 նախ՝ դիր քո րո շում նե րը պար զե լու հա մար կազ մել ենք ի րա վի ճակ ներ, 
ա պա ի րա վի ճա կի հան դեպ դիր քո րո շում նե րը գնա հատ վել են ըստ նշա նա-
կա լիության, ի րա կա նաց ման դժվա րության և մ տե րիմ նե րի ա ջակ ցության 
բա ղադ րիչ նե րի: Ըստ այդմ, գնա հատ վում է տվյալ ի րա վի ճա կի հա մար յու-
րա քանչ յուր դիր քո րոշ ման հան դեպ հա մա ձայ նության աս տի ճա նը:

I.  Դուք աշ խա տում եք, ոչ մի ջանք չեք խնա յում, որ պես զի շատ վաս-
տա կեք, սա կայն ստա ցած գու մա րը բա վա րա րում է միայն ա ռօր յա կա րիք-
նե րը հո գա լուն:  Դուք սկսում եք մտա ծել միա ժա մա նակ մի քա նի տե ղում 
աշ խա տե լու մա սին:

1. Ինձ հա մար դժվար կլի նի աշ խա տել միա ժա մա նակ մի քա նի 
տե ղում (1հա մա ձայն չեմ, 7հա մա ձայն եմ)  

2. Ինձ հա մար կար ևոր կլի նի մի քա նի տե ղում աշ խա տե լը (1հա մա
ձայն չեմ, 7հա մա ձայն եմ)  

3. Իմ հա րա զատ նե րը հա վա նություն կտան մի քա նի տե ղում 
աշ խա տե լու իմ մտքին (1հա մա ձայն չեմ, 7հա մա ձայն եմ)։  

II.  Դուք շատ եք աշ խա տում, բա վա կա նա չափ գու մար եք վաս տա կում, 
զգում եք  Ձեզ բա վա կա նա չափ ա պա հով ված, սա կայն ինչ-որ մի բան  Ձեզ 
չի գո հաց նում գոր ծում:  Դուք սկսում եք մտա ծել աշ խա տան քը փո խե լու և, 
ընդ հան րա պես, այլ ո լոր տում աշ խա տե լու մա սին:

1. Ինձ հա մար դժվար կլի նի փո խել աշ խա տան քի ո լոր տը (1հա մա
ձայն չեմ, 7հա մա ձայն եմ)  

2. Ինձ հա մար կար ևոր կլի նի փո խել աշ խա տան քի ո լոր տը 
(1հա մա ձայն չեմ, 7հա մա ձայն եմ)  

3. Իմ հա րա զատ նե րը կա ջակ ցեն ինձ այլ ո լոր տում աշ խա տե լու 
ո րոշ ման մեջ (1հա մա ձայն չեմ, 7հա մա ձայն եմ)  
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III.  Դուք աշ խա տում եք, ու նեք կա յուն ե կա մուտ:  Ձեր մտե րիմ ըն կեր-
նե րից մեկն ապ րում և  աշ խա տում է ար տերկ րում:  նա ա ռա ջար կում է  Ձեզ 
աշ խա տանք՝ վստա հեց նե լով  Ձեզ, որ ա վե լի շատ գու մար կվաս տա կեք: 

1. Ինձ հա մար դժվար կլի նի գնալ ար տեր կիր աշ խա տե լու (1հա մա
ձայն չեմ, 7հա մա ձայն եմ)  

2. Ինձ հա մար կար ևոր կլի նի ար տերկ րում աշ խա տե լը (1հա մա
ձայն չեմ, 7հա մա ձայն եմ)  

3. Իմ բա րե կամ նե րը կցան կա նան, որ գնամ ար տերկ րում աշ խա-
տե լու (1հա մա ձայն չեմ, 7հա մա ձայն եմ)

IV.  Դուք աշ խա տում եք  Ձեր մաս նա գի տությամբ, վաս տա կում եք 
բա վա րար չա փով գու մար: Որ պես լավ մաս նա գետ հրա վի րում են աշ խա-
տել այլ ո լոր տում, որ տեղ ա ռա ջար կում են ա վե լի բարձր պաշ տոն, քան 
զբա ղեց նում եք:

1. Ինձ հա մար դժվար կլի նի փո խել աշ խա տան քը (1հա մա ձայն 
չեմ, 7հա մա ձայն եմ)  

2. Ինձ հա մար կար ևոր կլի նի աշ խա տանքս փո խե լը (1հա մա ձայն 
չեմ, 7հա մա ձայն եմ)  

3. Իմ մտե րիմ նե րը կա ջակ ցեն ինձ աշ խա տան քը փո խե լու հար-
ցում (1հա մա ձայն չեմ, 7հա մա ձայն եմ)

V.  Դուք ու նեք կա յուն աշ խա տանք՝ կա յուն աշ խա տա վար ձով: Աշ խա-
տում եք քրտնա ջան, սա կայն վեր ջին ժա մա նակ նե րում զգում եք, որ այդ 
աշ խա տան քում չկան հե ռան կար ներ:  Դուք սկսում եք մտա ծել սե փա կան 
գործ (բիզ նես) սկսե լու մա սին:

1. Ինձ հա մար դժվար կլի նի սկսել սե փա կան գործ (1հա մա ձայն 
չեմ, 7հա մա ձայն եմ)  

2. Ինձ հա մար կար ևոր կլի նի զբաղ վել սե փա կան գոր ծով (1հա մա
ձայն չեմ, 7հա մա ձայն եմ)   

3. Իմ մտե րիմ նե րը հա վա նություն կտան սե փա կան գործ սկսե լու 
մտքին (1հա մա ձայն չեմ, 7հա մա ձայն եմ)

Ընտ րանք

 Հե տա զո տությա նը մաս նակ ցել է 110 հարց վող, ո րոնք տար բեր զբաղ-
վա ծության ո լորտ նե րում են աշ խա տում:  Հարց վող նե րից 51-ը ա րա կան 
սե ռի, 59-ը ի գա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ են:  Հարց վող նե րի 86.4%-ն  
ու նի բարձ րա գույն, 9.1%-ը՝ մի ջին մաս նա գի տա կան, 5%-ը՝ միջ նա կարգ 
կրթություն:  Հարց վող նե րի 70.8%-ը չա մուս նա ցած է, 23.9%-ը՝ ա մուս նա-
ցած, 3.5%-ը՝ ա մուս նա լուծ ված:
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արդ յունք նե րի վեր լու ծություն և  մեկ նա բա նություն

Արդ յունք նե րի վեր լու ծությու նը կա տար վել է հետև յալ ուղ ղությամբ. 
նախ՝ պարզ վել են կա նանց և տ ղա մարդ կանց աշ խա տան քա յին վար քի 
ռազ մա վա րություն նե րի ընտ րության և մ տադ րություն նե րի ա ռանձ նա հատ-
կություն նե րը, ա պա ի րա կա նաց վել է ռեգ րե սիոն վեր լու ծություն, որ տեղ 
որ պես ան կախ փո փո խա կան ներ դի տարկ վել են սո ցիա լա կան աք սիոմ-
նե րը, աշ խա տան քա յին հա մոզ մունք նե րը և  դիր քո րո շում նե րը, իսկ որ պես 
կախ յալ փո փո խա կան՝ աշ խա տան քա յին վար քի մտադ րություն նե րը: 
Աշ խա տան քա յին վար քի յու րա քանչ յուր ռազ մա վա րության մտադ րության 
հա մար կազմ վել է ա ռան ձին ռեգ րե սիոն մո դել (տե՛ս հա վել վա ծում):  

Անդ րա դառ նանք այն տվյալ նե րին, ո րոնք ար տա ցո լում են աշ խա տան-
քա յին վար քի ռազ մա վա րություն նե րի և դ րանց հիմ քում ըն կած մտադ-
րություն նե րի նա խընտ րություն նե րի պատ կե րը ( Տե՛ս նկար 1, 2): 

 
 
 
 նկար 1. Աշխատանքային վարքի ռազմավարությունների ընտրության տոկոսային 

բաշխվածություն (%) 
 
 

 
 
նկար 2. Աշխատանքային վարքի ռազմավարությունների հիմքում ընկած  
մտադրությունների արտահայտվածություն 
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Արտագաղթ՝ աշխատանք գտնելու նպատակով

Զուգահեռ ևս մեկ այլ տեղ աշխատանք

Սեփական բիզնեսով զբաղվել
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Մ տադ րություն նե րի գնա հատ ման մեջ արտահայտված է նաև սեփական 
բիզներոս զբաղվելը: 
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 Կա նանց և տ ղա մարդ կանց միջև տար բե րություն նե րի վեր լու ծությու նը 
ևս  ցույց է տա լիս, որ կա րիե րա յի ա ճ, նոր պաշտոն ձեռք բերելու աշ խա-
տան քա յին վար քի ռազ մա վա րություն ը գե րակշ ռում է կա նանց մոտ: 
Տղամարդկանց մոտ ավելի արտահայտված են սե փա կան գոր ծով (բիզ նե-
սով) զբաղ վե լու և արտագաղթելու մտադրությունները: 

 Հիմն վե լով տվյալ նե րի վրա՝ են թադ րում ենք, որ ներ կա ժա մա նակ նե-
րում կա նայք ա վե լի են կար ևո րում մաս նա գի տա կան աճն ինք նի րա կա-
նաց վե լու հա մար: Ընդ ո րում, ինչ պես ցույց էին տա լիս կա նանց պա տաս-
խան նե րը, կա նայք աշ խա տան քի փո փո խության և  զու գա հեռ ևս  մեկ այլ 
տե ղում աշ խա տե լու ռազ մա վա րություն ներն ընտ րում էին ոչ միայն նյու թա-
կան բա րե կե ցությունն ա պա հո վե լու, այլ նաև ինք նի րաց ման այլ ու ղի ներ 
գտնե լու հա մար: 

Ար տա գաղ թե լու ռազ մա վա րության ընտ րությու նը տղա մար դիկ հիմ-
նա վո րում են նրա նով, որ չեն կա րող պար զա պես ա ռանց աշ խա տան քի 
մնալ: Այս տեղ կար ևոր վում է ըն տա նի քի գոր ծո նը, ե թե ըն տա նի քի բա րե-
կե ցությունն ա պա հո վե լու հա մար է տղա մարդն այդ ընտ րությու նը կա տա-
րում, գնա լու հա վա նա կա նությունն ա վե լի է բարձ րա նում: Տ ղա մար դիկ 
ի րենց ընտ րությու նը կա տա րում են՝ ել նե լով այն պատ կե րա ցում նե րից, որ 
ար տերկ րում ա վե լի հեշտ աշ խա տանք կգտնեն, որ նույն աշ խա տան քի 
դի մաց ա վե լի կա րող են վարձ րատր վել, քան մեզ մոտ: Այն կա նայք, ով քեր 
չեն հա մա ձայ նել ար տա գաղ թել, նշում են, որ չեն թող նի ըն տա նի քը և  չեն 
գնա ար տեր կիր աշ խա տե լու, վա խե նում են, որ չեն գտնի աշ խա տանք: 
 Կան կար ծիք ներ, որ հայ րե նի քում ա վե լի հեշտ է կա յա նա լը, քան դրսում: 
Ս տաց վում է, որ ե րի տա սարդ տղա մար դիկ աշ խա տան քա յին հե ռան կար-
ներ տես նում են ար տերկ րում, ին չը մտա հո գիչ է մեզ հա մար, քա նի որ 
ո րոշ ժա մա նակ հե տո երկ րի աշ խա տու ժի թվա քա նա կը կփոք րա նա:  բա ցի 
այդ, տղա մարդ կանց մեջ անվս տա հություն կա պե տա կան աշ խա տան քի 
նկատ մամբ, հետ ևա բար ե րի տա սարդ նե րի շրջա նում ձգտում կա ա վե լի 
շատ սե փա կան բիզ նե սով զբաղ վել: չ նա յած այն հա մոզ մուն քին, որ մեր 
երկ րում սե փա կան բիզ նե սով զբաղ վե լու և դ րա նով ա ռաջ գնա լու հա մար 
հա մա պա տաս խան պայ ման ներ չկան, այ նուա մե նայ նիվ, նույ նիսկ նման 
պա րա գա յում նա խա պատ վությու նը տրվում է դրան: 

Այժմ անդ րա դառ նանք ռեգ րե սիոն վեր լու ծությու նից ստաց ված արդ-
յունք նե րին: Ս տաց ված տվյալ նե րի հա մա ձայն, զու գա հեռ մի քա նի տե ղում 
աշ խա տե լու վար քի ռազ մա վա րության մտադ րության հա մար նշա նա կա լի 
է տվ յալ վար քի ի րա կա նաց ման դժվա րության դիր քո րո շու մը: Դժ վա-
րությունն էա կան նշա նա կություն է ստա նում այս ռազ մա վա րության 
ընտ րության ժա մա նակ, ի տար բե րություն մտե րիմ նե րի ա ջակ ցության և 
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 կար ևո րության դիր քո րո շում նե րի (β=.613, p≤0,001): Այս ռազ մա վա րության 
ընտ րությու նը պայ մա նա վոր ված է սո ցիալ-տնտե սա կան ոչ բա վա րար 
պայ ման նե րով, մեկ աշ խա տան քից ստաց ված ե կա մու տը չի բա վա րա րում 
լիար ժեք ապ րե լու, գո յատ ևե լու հա մար, և  մի քա նի տե ղում աշ խա տե լու 
վար քը կար ևո րության ի մաստ է ստա նում պա հանջ մունք նե րը բա վա րա-
րե լու հա մար:

Աշ խա տան քի փո փո խության վար քի ռազ մա վա րության ընտ րության 
մեջ նշա նա կություն են ստա նում բախ տի1 (β=.315, p≤0,001), կրթության 
դե րի (β=-.282, p≤0,01) հա մոզ մունք նե րը և մ տե րիմ նե րի ա ջակ ցության 
դիր քո րո շու մը (β=.259, p≤0,01): Ե թե մեկ նա բա նեք այս արդ յունք նե րը, 
ստաց վում է, որ աշ խա տանք փնտրե լիս մար դը հույ սը դնում է գերբ նա կան 
ու ժե րի վրա և  չի կար ևո րում կրթության դե րը:  Միև նույն ժա մա նակ, նշա-
նա կա լի է մտե րիմ նե րի ա ջակ ցության դիր քո րո շու մը: 

Ար տա գաղ թե լու վար քի ռազ մա վա րության մտադ րության հա մար 
նշա նա կա լի են ար տա գաղ թե լու կար ևո րության (β=.445, p≤0,001) և դժ վա-
րություն նե րի բա ցա կա յության դրքո րո շում նե րը (β=-.227, p≤0,01), սա կայն, 
միև նույն ժա մա նակ, զու գա հեռ մեկ այլ տե ղում աշ խա տե լու դժվա րության 
դիր քո րո շու մը (β=.212, p≤0,01): Ս տաց ված արդ յունք նե րի հի ման վրա 
կա րե լի է են թադ րել, որ չնա յած աշ խա տանք փնտրե լու և  մի քա նի տե ղում 
աշ խա տե լու դժվա րություն նե րին, ար տա գաղ թե լու ռազ մա վա րությունն, 
այ նուա մե նայ նիվ, նա խընտ րե լի է, քա նի որ պայ մա նա վոր ված է ար տա-
գաղ թե լու դիր քո րո շում նե րով: 

 Կա րիե րա յին աճ վար քի ռազ մա վա րության ընտ րության հա մար նշա-
նա կություն են ստա նում սե փա կան ու ժե րի հան դեպ հա վա տի2 (β=.262, 
p≤0,01) և, միև նույն ժա մա նակ, կյան քի նկատ մամբ հո ռե տե սա կան3 
(β=.204, p≤0,01) հա մոզ մունք նե րը: Այս պի սի հա մոզ մունք նե րի հա մադ-
րությու նը հե տաքր քիր և մ տա հո գիչ են թադ րություն նե րի է հան գեց նում: 
 փաս տո րեն, կա րիե րա յին ա ճի մտադ րության մեջ կար ևոր է եր կու հա մոզ-
մունք՝ մար դը հա վա տում է իր ու ժե րին, իսկ մյու սը չի վստա հում սո ցիա լա-
կան կյան քի ի րո ղություն նե րին: Ս տաց ված արդ յունք նե րը մեկ նա բա նե լով՝ 
կա րե լի է ա սել, որ մար դը ձգտում է կա րիե րա յին ա ճի՝ այս պի սով մե ծաց նե-
լով ա պա հո վությու նը, քա նի որ բարձր պաշ տոն ու նե նա լը տա լիս է մար դուն 

1 Բախտ – համոզմունքներ, որոնք շեշտադրում են մարդու հաջողու թյուններում 
պատա հակա նությունների և հանգամանքների դերը [1, էջ 71]:

2 Մարդու ուժ – համոզմունքներ, որոնք շեշտադրում են հավատը մարդու հնարա-
վորությունների նկատմամբ, այն հանգամանքը, որ մարդը ցանկության դեպքում կարող է 
փոխվել և դրական ներդրում ունենալ իր և մյուսների կյանքում [նույն տեղում, էջ 71]:

3 Հոռետեսություն – համոզմունքներ, որոնք հերքում են դրական փոփոխությունների 
հավանականությունը, և տարբեր իրողություններ գնահատվում են բացասական և 
թերահավատ դիրքերից [նույն տեղում, էջ 72]:
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ռե սուրս ներ՝ նյու թա կան, սո ցիա լա կան ցանց, լծակ ներ: Մ յուս հե տաքր քիր 
փոխ կա պակց վա ծությու նը ստաց վել է դիր քո րո շում նե րի մա կար դա կում: 
բ նա կա նա բար, կա րիե րա յին ա ճի վար քա յին ռազ մա վա րությու նը պայ մա-
նա վոր ված է դրա կար ևո րության դիր քո րոշ մամբ (β=.181, p≤0,01), սա կայն, 
մյուս կող մից, տվ յալ վար քա յին ռազ մա վա րության հա մար նշա նա կա լի են 
նաև սե փա կան գոր ծով զբաղ վե լու կար ևո րության (β=.213, p≤0,01), մտե-
րիմ նե րի ա ջակ ցության (β=.247, p≤0,01) և դժ վա րության (β=.251, p≤0,01) 
դիր քո րո շում նե րը: Ե թե կա րիե րա յին ա ճի մտադ րության հա մար նշա նա-
կա լի դեր է խա ղում սե փա կան գործ ու նե նա լու դիր քո րո շու մը, ին չը նշա-
նա կում է նա խա ձեռ նո ղա կա նության, գոր ծու նեության հա մե մա տա բար 
բարձր վե րահս կո ղության հնա րա վո րություն, ա պա, կա րե լի է են թադ րել, 
որ կա րիե րա յին ա ճը, պաշ տոն ձեռք բե րե լը պայ մա նա վոր ված են գոր ծե լու 
ա զա տության, լծակ նե րին տի րա պե տե լու և դ րանք օգ տա գոր ծե լու հնա րա-
վո րության դիր քո րոշ մամբ: Այս պի սի դիր քո րո շում նե րի նշա նա կությու նը 
կա րիե րա յին ա ճի վար քա յին ռազ մա վա րության հա մար, հատ կա պես 
հո ռե տե սա կան հա մոզ մունք նե րի ֆո նին, կա րող են բե րել աշ խա տան քա-
յին դիր քի չա րա շահ ման դիր քո րո շում նե րի, ին չը հա ճախ նկա տե լի է մեր 
հա սա րա կության մեջ: 

 Սե փա կան գործ սկսե լու մտադ րության հա մար նշա նա կություն է ստա-
նում սե ռը (β=-.225, p≤0,001). տղա մար դիկ ա վե լի հակ ված են սե փա կան 
գործ սկսել:  Սե փա կան գործ սկսե լու մտադ րության հա մար նշա նա կա լի են 
տար բեր բնույ թի դիր քո րո շում ներ, ինչ պես բուն սե փա կան գոր ծով զբաղ-
վե լու դիր քո րո շում նե րը՝ դժվա րության (β=-.408, p≤0,001), կար ևո րության 
(β=.213, p≤0,01), մտե րիմ նե րի ա ջակ ցության (β=.310, p≤0,001), այն պես էլ 
մյուս աշ խա տան քա յին վար քի ռազ մա վա րություն նե րին բնո րոշ դիր քո րո-
շում նե րը՝ աշ խա տան քի փո փո խության դժվա րության (β=-.232, p≤0,01), 
զու գա հեռ մեկ այլ տե ղում աշ խա տե լու դժվա րության (β=-.284, p≤0,01), 
ար տա գաղ թե լու կար ևո րության (β=.248, p≤0,001), կա րիե րա յին ա ճի (β=-
.217, p≤0,01): Ս տաց ված արդ յունք նե րը ցույց են տա լիս, որ սե փա կան գոր-
ծով զբաղ վե լու մտադ րությունն իր հիմ քում ու նի մի շարք փոխ կա պակց ված 
դիր քո րո շում ներ, ին չը նշա նա կում է, որ հար մար պայ ման նե րի դեպ քում 
սե փա կան գոր ծով զբաղ վե լու աշ խա տան քա յին վարքն ա ռա վել հա վա նա-
կան է, որ կդրսևոր վի ե րի տա սարդ նե րի դեպ քում:

ամ փո փում

Այս պի սով, հե տա զո տության արդ յուն քում պարզ վել են աշ խա տան քա-
յին վար քի ռազ մա վա րություն նե րի ընտ րության ա ռանձ նա հատ կություն-
նե րը և  գեն դե րա յին տար բե րություն նե րը ե րի տա սարդ նե րի շրջա նում: 
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 Հիմ նա կա նում ե րի տա սարդ նե րը կա ռու ցում են ի րենց աշ խա տան քա յին 
գոր ծու նեությու նը կա րիե րա յին ա ճի և  սե փա կան գործ (բիզ նես) ու նե նա-
լու մտադ րություն նե րից դրդված: ն ման ու սում նա սիությու նը թույլ է տա լիս 
պատ կե րա ցում կազ մել աշ խա տան քա յին վար քի ինք նա կար գա վոր ման 
մե խա նիզմ նե րի, աշ խա տան քա յին վար քի ռազ մա վա րություն նե րի ընտ-
րությու նը պայ մա նա վո րող հա մոզ մունք նե րի և  դիր քո րո շում նե րի մա սին: 
 Հե տաքր քիր կլի նի հե տա գա յում կա տա րել հա մե մա տա կան վեր լու ծություն-
ներ և  ու սում նա սի րել, թե որ քա նով է այս պատ կե րը հա տուկ հայ կա կան 
հա սա րա կությա նը: Արդ յունք նե րը թույլ կտան ընդ լայ նել նաև աշ խա տան-
քա յին գոր ծու նեության գեն դե րա յին դիր քո րո շում նե րի, սպա սե լիք նե րի և 
 դե րե րի վեր լու ծություն նե րը: 

 բա ցի բուն ժո ղովր դագ րա կան, տնտե սա կան, սո ցիա լա կան վեր լու-
ծություն նե րից, սո ցիալ-հո գե բա նա կան ու սում նա սի րություն նե րը, որ տեղ 
դի տարկ վում են աշ խա տան քա յին վար քի ինք նա կար գա վոր ման նե րանձ-
նա յին և  ներխմ բա յին մե խա նիզմ նե րը, կա րող են հա մալ րել բնակ չության 
աշ խա տու նա կության գնա հատ ման գի տա կան վեր լու ծություն նե րը և 
ն պաս տել պե տա կան քա ղա քա կա նության ա վե լի արդ յու նա վետ ծրագ-
րե րի ի րա գործ մա նը:

ԳրականՈՒԹՅՈՒն

1.  Խա չատր յան, ն.,  մա նուս յան, ս.,  սե րոբ յան, ա., Գ րի գոր յան, ն.,  հա կոբ ջան յան, 
ա. Մ շա կույթ, ար ժեք ներ, հա մոզ մունք ներ. վար քի կողմ նո րո շիչ նե րը փո փոխ վող հայ 
հա սա րա կությու նում, Եր ևան,  Հեղ. հրատ., 2014։

2. Попов, А. Трудовая активность как основа трудового поведения населения. 
Молодой ученый, N 10, 2012, с. 151-158.  Հա սա նե լի է www.moluch.ru.achive/45/5456/

3. Сорокин, П. Концепции действия, взаимодействия, социалньного пространства 
и социокультурной динамики в интегральной социологии, в кн.: С.В. Лапина, 
Социология: курс лекций, в 2-х ч., ч. 2, Минск, Акад. упр. при Президенте Респ. 
Беларусь, 2007.  Հա սա նե լի է http://refdb.ru/look/2916720-pall.html

4. Тартаковская, И. Гендерные аспекты стратегии безработных, СоцИс, N 11, 2000, 
c. 73-82.  Հա սա նե լի է http://ecsocman.hse.ru/data/953/134/1217/008.TARTAKOVSKAYA.
pdf

5. Ajzen, I. The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision 
Processes, 50(2), 1991, pp. 179-211.

6. Leung, K., Bond, M. Social axioms: A model of social beliefs in multicultural perspective. 
Advances in Experimental Social Psychology, 36, pp. 119-97.



175

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Ռեգրեսիոն վերլուծությունից ստացված նշանակալի արդյունքներ

Աշխատանքային վարքի ռազմավարությունների 
հիմքում ընկած մտադրություններ
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Սեռ -.225***

Տարիք

Ընտանեկան կարգավիճակ

Կրթություն

Սոցիալական աքսիոմներ

Սոցիալական ցինիզմ

Ջանքերի դիմաց հատուցում

Սոցիալական կյանքի բարդություն

Ճակատագրի վերահսկում

Կրոնականություն

Մարդու ուժը .262**

բախտ .315***

Հոռետեսություն .204*

Մարդ-հասարակություն լարում

Սոցիալական ներդաշնակություն և 
հումանիզմ

Աշխատանքային համոզմունքներ

Աշխատանք-ընտանիք

Աշխատանք-հասարակական 
կյանք

Աշխատանք-կրթություն -.282**

Աշխատանք-անձնական կյանք

Աշխատանքային վարքի հիմքում ընկած դիրքորոշումներ

Զուգահեռ մեկ այլ տեղում աշխատել

Դժվարություն .613*** .212** -.284***
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նշանակալիություն

Մտերիմների աջակցություն

Աշխատանքի փոփոխություն

Դժվարություն .-232***

նշանակալիություն

Մտերիմների աջակցություն

Արտագաղթել

Դժվարություն .-227**

նշանակալիություն .445*** .248***

Մտերիմների աջակցություն

Կարիերային աճ

Դժվարություն

նշանակալիություն .181**

Մտերիմների աջակցություն .259** .-217**

Սեփական բիզնեսով զբաղվել

Դժվարություն .251** -.408***

նշանակալիություն .213** .213**

Մտերիմների աջակցություն .247** .310***

R2 .379 .204 .402 .299 .595

F change 58.46*** 7.904** 6.960*** 4.059* 8.875*

P*≤0.05; P**≤0.01; P***≤0.001


