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ՀՏԴ 331.1 

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատուՆախադպրոցական ուսումնական հաստատուՆախադպրոցական ուսումնական հաստատուՆախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների թյունների թյունների թյունների 
ղեկավարների մոտիվացիոն համակարգի վերլուծությունը ղեկավարների մոտիվացիոն համակարգի վերլուծությունը ղեկավարների մոտիվացիոն համակարգի վերլուծությունը ղեկավարների մոտիվացիոն համակարգի վերլուծությունը 

Վանաձորի համայնքային ոչ առևտրային Վանաձորի համայնքային ոչ առևտրային Վանաձորի համայնքային ոչ առևտրային Վանաձորի համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպություններումկազմակերպություններումկազմակերպություններումկազմակերպություններում    

Դավթյան ՀասմիկԴավթյան ՀասմիկԴավթյան ՀասմիկԴավթյան Հասմիկ    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. մոտիվացիա, մոտիվացիոն գործոններ, հակա-
մոտիվներ, ոչ նյութական մոտիվացիա, կազմակերպություն, պահանջ-
մունքներ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեսանկյունից աշխատող-

ների մոտիվացիան կազմակերպության կառավարման կարևոր ուղղու-
թյուններից մեկն է։ Աշխատողը հանդիսանում է կազմակերպության 
յուրահատուկ ռեսուրս, նրա գործունեության հաջողության գործոններից 
մեկն է, ուստի նրա արդյունավետ կառավարումն ու մոտիվացիոն համա-
կարգի ճիշտ ձևավորումը ցանկացած կազմակերպության հաջողության 
հիմքն է։ Հաճախ կազմակերպության ղեկավարության կողմից աշխա-
տողների համար մշակվում է մոտիվացիոն համակարգ, իսկ ղեկավար-
ների համար մոտիվացիոն հատուկ գործոններ չեն կիրառվում, որը սխալ 
մոտեցում է։  

Ղեկավարը՝ որպես կազմակերպության աշխատակից, նույնպես 
ունի մոտիվացիայի կարիք. բնական է՝ ղեկավարների պահանջմունք-
ներն ու սպասելիքները այլ աշխատողներից տարբերվում են, հետևաբար 
նրանց նկատմամբ կիրառվող մոտիվացիոն գործոնները նույնպես պետք 
է տարբերվեն։ Ղեկավարների մոտիվացիոն համակարգ մշակելիս պետք 
է հաշվի առնվեն այն բոլոր առանձնահատկությունները, որոնցով տար-
բերվում են ղեկավարները այլ աշխատողներից, և մոտիվացիոն համա-
կարգում ներառել այնպիսի մոտիվացիոն գործոններ, որոնք կնպաստեն 
մոտիվացված ղեկավարներ ունենալուն։ 

 Ինչպես մասնավոր, այնպես էլ պետական հատվածում արդյունա-
վետ մոտիվացիոն համակարգի ձևավորման համար անհրաժեշտ են աշ-
խատողների շրջանում հետազոտություններ և անհրաժեշտ մոտիվացիոն 
գործոնների բացահայտում, որը հաճախ անտեսվում է, և մոտիվացիոն 
գործոնները կիրառվում են թերի, ոչ նպատակային, հաճախ անգամ 
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բացակայում է հատուկ մշակված մոտիվացիոն համակարգ, որը ժամա-
նակակից պայմաններում կառավարման տեսանկյունից լուրջ խնդիր է։  

ՀետազոտությունՀետազոտությունՀետազոտությունՀետազոտություն    
Հաշվի առնելով ղեկավարների մոտիվացիայի կարևորությունը՝ 

ուսումնասիրության է ենթարկվել Վանաձոր համայնքի նախադպրո-
ցական ուսումնական հաստատություն (ՆՈՒՀ) համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների մոտիվացիոն հա-
մակարգը։ 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) տեղական ինքնա-
կառավարման մասին օրենքի՝ կրթության, մշակույթի և երիտասարդու-
թյան հետ տարվող աշխատանքների բնագավառում համայնքի ղեկա-
վարն իր սեփական լիազորությունների շրջանակներում կազմակերպում 
է նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության իրականացումը 
համայնքի տարածքում [1]: 

Վանաձոր համայնքի ենթակայության տակ գտնվող նախադպրոցա-
կան ուսումնական հաստատությունների քանակը 20 է [2]։ 

Վանաձոր համայնքի ենթակայության տակ գտնվող նախադպրոցա-
կան ուսումնական հաստատություն համայնքային ոչ առևտրային կազ-
մակերպությունների (ՀՈԱԿ) ղեկավար մարմիններն են տնօրենը և 
ուսումնական գծով տեղակալները՝ մեթոդիստ։ 

Ներկայումս նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 
տնօրենների նշանակումն իրականացվում է առանձին համայնքների 
կողմից սահմանված կարգով, մինչդեռ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի մարտի 26-ի N 02-Ն 
հրամանի համաձայն՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության 
տնօրենի մրցույթին մասնակցելու համար կարող է դիմել «Նախադպրո-
ցական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ 
հոդվածով սահմանված չափանիշները բավարարող անձը: 

Տվյալ բնագավառը կարգավորելու և միասնական քաղաքականու-
թյուն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել նախա-
գիծ մշակել, համաձայն որի՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստա-
տության տնօրեն կարող է լինել միայն այն անձը, ով ունի համապատաս-
խան հավաստագիր։ 

Ներկայացվող նախագծի անհրաժեշտությունը պայմանանվորված է 
այն հանգամանքով, որ հաճախ նախադպրոցական հաստատություննե-
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րում առկա խնդրիների ստեղծման հիմնական նախադրյալ է հանդիսա-
նում տնօրենների մասնագիտական և ղեկավարման հմտությունների 
բացակայությունը, որը հաճախ էական և շարունակական ազդեցություն է 
ունենում հաստատության բնականոն գործունեության խաթարման վրա:  

Նախագծի ակնկալվող արդյունքը. իրավական ակտի գործարկման 
արդյունքում նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 
տնօրենների հավակնորդները հնարավորություն կունենան վերապատ-
րաստվելու, ինչը վերջիններիս հնարավորություն կտա տիրապետելու 
կրթության ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերին, ծանոթանալու 
ոլորտի նորարարություններին: 

Մանկավարժական անձնակազմի միջև համագործակցային աշխա-
տաոճի սերմանումը կնպաստի կրթական գործընթացի բարելավմանը, 
արդիականացմանը: Կապահովվի կրթության մատուցման համար 
որակյալ կադրերի առկայությունը՝ ազդելով կրթական արդյունքի վրա: 

Նախատեսվում է, որ մինչև 2023 թվականի հունվարի 1-ը ՆՈՒՀ-երի 
բոլոր աշխատող տնօրենները պետք է ունենան հավաստագիր, իսկ 2023 
թվականի հունվարի 1-ից տնօրենի հաստիքում աշխատանքի կարող են 
ընդունվել միայն հավաստագիր ունեցող անձինք [3]։ 

Իհարկե, նախագիծը բավական առաջավոր փորձի ներդրում է և 
կարելի դրական համարել, սակայն նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների ղեկավարների մոտիվացիայի խնդիրը, որը չափա-
զանց կարևոր նշանակություն ունի անձի կողմից աշխատանքի նկատ-
մամբ ունեցած վերաբերմունքի, ձգտումների և արդյունավետության 
տեսակետից, դեռևս չունի մշակված հստակ լուծում և մոտեցումներ։ Տնօ-
րենների նկատմամբ նման պահանջների փոփոխությունները պետք է 
ուղեկցվեն նաև համապատասխան մոտիվացիոն գործիքների ներ-
դրմամբ, քանի որ հավաստագրում անցած անձի սպասելիքները փոխ-
վում են, և նրա ակնկալիքները վարձատրության և այլ մոտիվացիոն գոր-
ծիքների նկատմամբ ավելի են մեծանում։ 

Վանաձոր համայնքի ՆՈՒՀ համայնքային ոչ առևտրային կազմա-
կերպության մոտիվացիոն պրոֆիլի գործոններն են. 

▪ հասարակությունում որոշակի դիրք զբաղեցնելու հնարավորու-
թյան ընձեռում, 

▪ ծառայողական աճի հնարավորությունը մեթոդիստների համար, 
▪ սիրելի գործով զբաղվելու հնարավորություն, 
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▪ համայնքի այս ոլորտում նման պաշտոն զբաղեցնելու սահմանա-
փակ հնարավորությունները։  

Վանաձոր համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների ղեկավարների պահանջ-
մունքներն են. 

▪ ֆիզիոլոգիական պահանջմունքներ, 
▪ հարգանքի պահանջմունքներ, 
▪ սոցիալական ապահովության պահանջմունքներ, 
▪ փոխազդեցության հետ կապված պահանջմունքներ, 
▪ ինքնաարտահայտման պահանջմունքներ։  
Համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների ղեկավարների աշխատանքի մոտիվ-

ներն են. 
▪ իրենց մասնագիտությամբ այլ նմանօրինակ ղեկավար 

աշխատանք չգտնելու հավանականությունը, 
▪ ճանաչում, իշխանություն ունենալու ձգտումը, 
▪ սեր դեպի մասնագիտությունը, աշխատանքը։ 
Այս շարքում պետք է լինեին նաև մի շարք այլ մոտիվացիոն գործոն-

ներ, մասնավորապես աշխատավարձը, աշխատանքային պայմանները, 
սակայն դրանք այս դեպքում թույլ ազդեցություն ունեն։ Աշխատավարձի 
մասով պատկերն այսպիսին է. նախադպրոցական կրթության ՀՈԱԿ-
ների գործունեությունը ֆինանսավորվում է տեղական ինքնակառավար-
ման մարմինների կողմից համայնքային բյուջեից։ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներից 
ստացված եկամուտները և բյուջեով նրանց հատկացված գումարների 
չափերի փոփոխությունը ըստ տարիների պայմանավորված է սաների 
քանակի փոփոխությամբ, ինչպես նաև աշխատավարձի չափի փոփոխու-
թյամբ, որոնց տարիֆային փոփոխությունը հաստատվում է ավագանու 
կողմից։ 

Վանաձոր համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տնօրենների և փոխտնօրեն-
ների համար սահմանված են աշխատավարձի տարիֆիկացիոն հետևալ 
դրույքաչափերը (տե՛ս աղյուսակ 1)։ 
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ԱղյոԱղյոԱղյոԱղյուսակ 1ւսակ 1ւսակ 1ւսակ 1 
Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն     

ՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿ----ների աշխատողների աշխատավարձի դրույքաչափերըների աշխատողների աշխատավարձի դրույքաչափերըների աշխատողների աշխատավարձի դրույքաչափերըների աշխատողների աշխատավարձի դրույքաչափերը1111    
ՊաշտոնՊաշտոնՊաշտոնՊաշտոն    Աշխատավարձի չափը Աշխատավարձի չափը Աշխատավարձի չափը Աշխատավարձի չափը     

1,0 1,0 1,0 1,0 հաստիքային միավորի հաստիքային միավորի հաստիքային միավորի հաստիքային միավորի 
պայմաններումպայմաններումպայմաններումպայմաններում    

մինչ 2020թվականըմինչ 2020թվականըմինչ 2020թվականըմինչ 2020թվականը    

Աշխատավարձի չափըԱշխատավարձի չափըԱշխատավարձի չափըԱշխատավարձի չափը    
1,0 1,0 1,0 1,0 հաստիքային միավորի հաստիքային միավորի հաստիքային միավորի հաստիքային միավորի 

պայմաններում պայմաններում պայմաններում պայմաններում     
2020 2020 2020 2020 թվակաթվակաթվակաթվականիցնիցնիցնից    

ՆՈՒՀ տնօրենՆՈՒՀ տնօրենՆՈՒՀ տնօրենՆՈՒՀ տնօրեն    109 000 ՀՀ դրամ    129 000 ՀՀ դրամ    
ՆՈՒՀ մեթոդիստ, ՆՈՒՀ մեթոդիստ, ՆՈՒՀ մեթոդիստ, ՆՈՒՀ մեթոդիստ,     
ուսուսուսուս....    գծով տնօրենի գծով տնօրենի գծով տնօրենի գծով տնօրենի 
տեղակալտեղակալտեղակալտեղակալ    

92 000 ՀՀ դրամ    108 500 ՀՀ դրամ    

 
Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատու-

թյուններում ղեկավարների մոտիվացիոն առկա համակարգի ախտորոշ-
ման գնահատման և վերլուծության նապատակով կատարված հետազո-
տությունների, հարցազրույցների (ընդհանուր թվով 35 ղեկավար անձնա-
կազմի շրջանում), տնօրենների և մեթոդիստների շրջանում ֆոկուս 
քննարկումների արդյունքում պարզ է դարձել, որ թիրախի ընտրությունը 
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ՆՈՒՀ-երի հաստիքացուցակի 
համաձայն ղեկավարներ են հանդիսանում տնօրենը և մեթոդիստը։ 
Ֆոկուս քննարկումների առանքային հարցերի շարքին են դասվել. 

▪ մոտիվացիա հասկացության ընկալումը և ինքնամոտիվացիան, 
▪ վարձատրման համակարգը և դրա ազդեցությունը ղեկավարի 
մոտիվացիայի վրա, 

▪ ոչ նյութական մոտիվացիայի բաղադրիչը ՆՈՒՀ-երի ղեկավար-
ների մոտիվացիոն համակարգում, 

▪ հակամոտիվները աշխատանքում, 
▪ մոտիվացիոն գործոնների ցանկալի համախումբը, որը առավելա-
գույն չափով կնպաստի արդյունավետ աշխատանքին։ 

Հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ աշխատավարձի 
չափից դժգոհ են գրեթե բոլորը, նրանցից որոշները աշխատավարձի 
դրույքաչափի առնվազն 50%-ով բարձրացնելու ցանկություն ունեն, որոշ-
ները՝ 100% և ավելի, որոշները հստակ չափ չեն նշում՝ ասելով՝ որքան 
թույլ կտա համայնքային բյուջեն (տե՛ս գծապատկեր 1)։ 

                                                                 
1 Աղյուսակը կազմված է մեր կողմից, տվյալները վերցված են ՎՀ-ի 

հաշվապահ ՀՈԱԿ-ից: 



– 385 – 
 

Գծապատկեր 1. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական Գծապատկեր 1. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական Գծապատկեր 1. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական Գծապատկեր 1. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատություն ՀՈԱԿհաստատություն ՀՈԱԿհաստատություն ՀՈԱԿհաստատություն ՀՈԱԿ----ների ղեկավարների ակնկալիքները աշխատավարձի ների ղեկավարների ակնկալիքները աշխատավարձի ների ղեկավարների ակնկալիքները աշխատավարձի ների ղեկավարների ակնկալիքները աշխատավարձի 

դրույքաչափերի փոփոխության վերաբերյալդրույքաչափերի փոփոխության վերաբերյալդրույքաչափերի փոփոխության վերաբերյալդրույքաչափերի փոփոխության վերաբերյալ2222    
 
Գույքային ապահովվածության տեսանկյունից կարելի է ասել, որ 

ՆՈՒՀ-երի գերակշիռ մասը՝ 75%-ը, աշխատում է հին գույքային պայ
ներում, 15%-ը ամբողջությամբ նոր գույք ունի, իսկ 10%-
թյամբ ունի և՛ նոր գույք, և՛ օգտագործում է հին, բայց դեռևս պիտանի 
գույքը (տե՛ս գծապատկեր 2)։ 

 

    
Գծապատկեր 2. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական Գծապատկեր 2. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական Գծապատկեր 2. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական Գծապատկեր 2. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատությհաստատությհաստատությհաստատությունունունուն    ՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿ----ների գույքային պայմաններըների գույքային պայմաններըների գույքային պայմաններըների գույքային պայմանները
                                                                 

2 Գծապատկերը կազմված է մեր կողմից, մեր հետազոտություններից ստաց
ված տվյալների հիման վրա: 

3 Գծապատկերը կազմված է մեր կողմից, տվյալները վերցված են Վանաձոր 
համայնքի զարգացման ծրագրից 2018-2022 թթ. http://vanadzor.am/2018
zargacman-tsragir/ վերջին դիտում՝ 17.11.2021: 

29%

34%

37%

աշխատավարձիավելացում առվազն 50 %

աշխատավարձիավելացում 100%-ով
աշխատավարձիավելացում որքան հնարավոր

75%

15%

10%

ՆՈՒՀՆՈՒՀՆՈՒՀՆՈՒՀ-երիերիերիերի գգգգույքայինույքայինույքայինույքային պայմաններպայմաններպայմաններպայմաններ

ապահովված է հին
ապահովված է նոր
ապահովված է հին

 
Գծապատկեր 1. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական Գծապատկեր 1. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական Գծապատկեր 1. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական Գծապատկեր 1. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական 

ների ղեկավարների ակնկալիքները աշխատավարձի ների ղեկավարների ակնկալիքները աշխատավարձի ների ղեկավարների ակնկալիքները աշխատավարձի ների ղեկավարների ակնկալիքները աշխատավարձի 
    

Գույքային ապահովվածության տեսանկյունից կարելի է ասել, որ 
մ է հին գույքային պայման-

-ը համատեղու-
թյամբ ունի և՛ նոր գույք, և՛ օգտագործում է հին, բայց դեռևս պիտանի 

 

Գծապատկեր 2. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական Գծապատկեր 2. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական Գծապատկեր 2. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական Գծապատկեր 2. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական 
ների գույքային պայմաններըների գույքային պայմաններըների գույքային պայմաններըների գույքային պայմանները3333    

տկերը կազմված է մեր կողմից, մեր հետազոտություններից ստաց-

Գծապատկերը կազմված է մեր կողմից, տվյալները վերցված են Վանաձոր 
anadzor.am/2018-2021-

50 %-ով

հնարավոր է

հին գույքով
նոր գույքով
հին և նոր գույքով
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Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական հաստատություն ՀՈԱԿ-
ների շարքում կան ՆՈՒՀ-եր, որոնք դեռևս փայտի վառարաններով են 
ջեռուցվում, կամ համատեղում են փայտեվառարաններն ու էլեկտրա-
էներգիայով ջեռուցող սարքերը. դրանք ՆՈՒՀ-երի ընդհանուր թվի 28%-ն 
են կազմում, համայնքի ենթակայության տակ գտնվող մնացած ուսում-
նական հաստատությունները ջեռուցվում են լոկալ, անհատական ջեռուց-
ման համակարգերով (տե՛ս գծապատկեր 3): 

 

 
Գծապատկեր 3. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական հաստատություն Գծապատկեր 3. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական հաստատություն Գծապատկեր 3. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական հաստատություն Գծապատկեր 3. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական հաստատություն 

ՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿ----ների ջեռուցման ների ջեռուցման ների ջեռուցման ների ջեռուցման պայմաններըպայմաններըպայմաններըպայմանները4444    
 
Վանաձոր համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ ղեկավարների աշխատանքային 

մոտիվացիայի ուսումնասիրությունների արդյունքում բացահայտվել են 
աշխատանքում առկա հետևալ հակամոտիվները. 

▪ ոչ նյութական մոտիվացիոն գործոնների բացակայությունը, 
▪ սոցիալական մոտիվացիայի բացակայությունը, 
▪ հաստիքացուցակում անհրաժեշտ քանակով աշխատողների բա-
ցակայությունը, 

▪ ցածր աշխատավարձի պայմաններում ինքնազարգացման ցան-
կության բացակայությունը, 

                                                                 
4 Գծապատկերը կազմված է մեր կողմից, տվյալները վերցված են Վանաձոր 

համայնքի զարգացման ծրագրից 2018-2022 թթ. http://vanadzor.am/2018-2021-
zargacman-tsragir/ վերջին դիտում՝ 17.11.2021: 
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ՆՈՒՀՆՈՒՀՆՈՒՀՆՈՒՀ-երիերիերիերի ջեռուցմանջեռուցմանջեռուցմանջեռուցմանպպպպաաաայմաններըյմաններըյմաններըյմանները

փայտի վառարան

անհատական ջեռուցման համակարգ

լոկալ ջեռուցման համակարգ

փայտ և էլ․էներգիա
կաթսայատուն
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▪ վարձատրման համակարգի թերությունները, 
▪ աշխատանքային պայմանների ոչ լիարժեք բարվոք վիճակ, 
▪ ֆինանսական սղությունը, 
▪ ինքնազարգացման ծրագրերի, դասընթացների բացակայությունը, 
▪ ծառայողական մեքենաների բացակայությունը,  
▪ աշխատանքի գնահատման ոչ ամբողջական համակարգը։ 
Ղեկավարների համար չեն կիրառվում ոչ նյութական մոտիվացիոն 

գործոններ։ 
Բավական լուրջ խնդիր է սոցիալական փաթեթների բացակայու-

թյունը, որը ցածր աշխատավարձի պայմաններում կարող էր լրացուցիչ 
մոտիվացիա հանդիսանալ աշխատակիցների համար։ Բոլոր աշխատող-
ները սոցիալական փաթեթ ունենալու ցանկություն ունեն, որը ներկա 
մոտիվացիոն համակարգում բացակայում է։ 

Հաստիքացուցակով նախատեսված աշխատողների քանակը և դրույ-
քաչափերը ղեկավարների համար հակամոտիվացիոն գործոն են այն 
առումով, որ գործառույթների լիարժեք կատարման համար ղեկավարը 
իր ձեռքի տակ չի ունենում բավարար ռեսուրսներ, որի պայմաններում իր 
ուսերի վրա է ընկնում պատասխանատվության ավելի բարձր մակար-
դակ, ինչպես նաև դա կարող է ազդել իր կատարած աշխատանքի որակի 
վրա։ 

Ընդհանուր առմամբ աշխատողների մոտ ինքնամոտիվացիայի բա-
վականին ցածր մակարդակ է, մեծամասնությունը՝ 55%, իրեն 3 տարի 
հետո տեսնում է նույն պաշտոնում, որոշները`10: Աշխատողները պար-
զապես նշում են, որ չգիտեն, և միայն մի փոքր հատված՝ 25%-ն է տեսնում 
իրեն սեփական բիզնեսում կամ ավելի հեռանկարային ուսումնական 
հաստությունում, 10%-ը երկրից դուրս է տեսնում իրեն 3 տարի հետո։ 
Ցավոք, այս հանգամանքը բավական կարևոր ցուցիչ է այն բանի, որ ինչ-
պես պետական ողջ կառավարման համակարգի, այնպես էլ իրենց աշ-
խատանքային պայմանների և կառավարման համակարգի մեխանիզմը 
մոտիվացնող թույլ ուժ ունի։ 

Հակամոտիվացիոն գործոն են նաև վարձատրման համակարգի 
թերությունները, որի պայմաններում հազվադեպ ոչ կանոնակարգված 
սկզբունքով տրվում են պարգևավճարներ։ 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատու-

թյունների ղեկավար անձնակազմի մոտիվացիոն համակարգի ուսումնա-
սիրությունն ու վերլուծությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ առկա մոտի-
վացիոն համակարգը ունի բավական թերություններ, չեն կիրառվում ժա-
մանակակից մոտիվացիոն գործոններ, և առկա են մի շարք հիմնախնդիր-
ներ։ Առկա հիմանխնդիրների լուծման նպատակով պետք է մոտիվացիոն 
համակարգի ձևավորման նոր մոտեցումներ կիրառել և համակարգում 
ներառել այն բոլոր մոտիվացիոն գործոնները, որոնք կապահովեն ղեկա-
վարների աշխատանքի մոտիվացիայի բարձր մակարդակ։ 

 
  

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. ՀՀ օրենքը տեղական ինքնակառավարման մասին, 
  http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150060 
2. Վանաձոր համայնքի 2021 թվականի բյուջե, 
 http://vanadzor.am/hamaynqi_byuge/ վերջին դիտում՝ 17.11.2021 
3. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենի ղեկա-

վարման իրավունքի համար վերապատրաստման և հավաստա-
գրման ընդհանուր իրավունքի կարգ, 

 https://www.e-draft.am/projects/3630/about վերջին դիտում՝ 28.11.2021 
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Анализ системы мотивации руководителей Анализ системы мотивации руководителей Анализ системы мотивации руководителей Анализ системы мотивации руководителей     
дошкольных образовательных некоммерческих организаций дошкольных образовательных некоммерческих организаций дошкольных образовательных некоммерческих организаций дошкольных образовательных некоммерческих организаций 

Ванадзорской общиныВанадзорской общиныВанадзорской общиныВанадзорской общины    
ДавтянДавтянДавтянДавтян    АсмикАсмикАсмикАсмик    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме        
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: мотивация, мотивационные факторы, демотиваторы, 

нематериальная мотивация, организация, потребность 
С точки зрения управления человеческими ресурсами мотивация 

является одной из важнейших областей организационного управления. 
Сотрудник является уникальным ресурсом организации и одним из фак-
торов успеха её деятельности, поэтому эффективное управление и 
правильная постановка системы мотивации является основой успеха 
любой организации. Часто руководство организации разрабатывает моти-
вационную систему для сотрудников, а для руководителей не 
используются специальные мотивационные факторы, что является 
неправильным подходом. 

Менеджер, как сотрудник компании тоже нуждается в мотивации, 
естественно, потребности и ожидания отличаются от других сотрудников, 
следовательно, применяемые к ним мотивационные факторы тоже должны 
быть другими. При разработке системы управленческой мотивации 
следует учитывать все особенности, отличающие руководителей от других 
сотрудников и включить мотивационные факторы в мотивационную 
систему, которая поможет иметь мотивированных лидеров. 

Как в частном, так и в государственном секторе для формирования 
эффективной мотивационной системы необходимы исследования среди 
сотрудников и выявления необходимых мотивационных факторов, 
которые часто игнорируются и мотивационные факторы используются не 
полностью, нецеленаправленно, часто даже отсутствует специально разра-
ботанная мотивационная система, что в современных условиях с точки 
зрения управления является серьезной проблемой. 
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Analysis of the Motivational System of the HeadsAnalysis of the Motivational System of the HeadsAnalysis of the Motivational System of the HeadsAnalysis of the Motivational System of the Heads    
    of Preof Preof Preof Pre----School Educational Institutions in Community NonSchool Educational Institutions in Community NonSchool Educational Institutions in Community NonSchool Educational Institutions in Community Non----Commercial Commercial Commercial Commercial 

Organizations of Vanadzor CommunityOrganizations of Vanadzor CommunityOrganizations of Vanadzor CommunityOrganizations of Vanadzor Community    

Davtyan HasmikDavtyan HasmikDavtyan HasmikDavtyan Hasmik    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: motivation, motivational factors, antimotives, non-material 
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From the point of view of human resource management employee’s 
motivation is one of the important areas of organizational management. 
Employee is a unique resource of the company, one of the success factors of its 
activity, so effective management and right formation of motivational system is 
the foundation of any organization’s success. Often the motivational system is 
developed for employees by the management of organization, and no special 
motivational factors are used for managers, which is a wrong approach. 

The manager, as an employee of the organization also needs motivation, of 
course, needs and expectations of managers are different from those of other 
employees, therefore the motivational factors applied to them should also be 
different. While developing a motivational system for managers, all the features 
that distinguish managers from their employees should be taken into account 
and include motivational factors in the motivational system that will help to 
have motivated leaders. 

In order to form an effective motivational system in both private and 
public sectors, research among employees and identification of necessary 
motivational factors is needed. The above-mentioned factors are often ignored 
or used incompletely, non-targeted, often there is no specially developed 
motivational system, which is a serious problem from the point of view of 
management. 

 

 

    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    15.04.15.04.15.04.15.04.2022022022022222    թթթթ....    
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