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GOVERN GOVERN GOVERN GOVERN ծրագրիծրագրիծրագրիծրագրի    3333----րդրդրդրդ    աշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքային    փաթեթփաթեթփաթեթփաթեթ    
9999----11 11 11 11 հունիսիհունիսիհունիսիհունիսի    2015201520152015թթթթ....    

    
ԿոմպետենցիաներիԿոմպետենցիաներիԿոմպետենցիաներիԿոմպետենցիաների    վրավրավրավրա    հիմնվածհիմնվածհիմնվածհիմնված    հավաքագրումհավաքագրումհավաքագրումհավաքագրում    

    
ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի    ԱմերիկյանԱմերիկյանԱմերիկյանԱմերիկյան    ՀամալսարանՀամալսարանՀամալսարանՀամալսարան    

    
ԱրփիԱրփիԱրփիԱրփի    ԲալյանԲալյանԲալյանԲալյան    

 
Հարց մասնակիցներին. 
Ինչու՞  նոր վարձած  որակավորում ունեցող մասնագետը իրեն լավ չի դրսևորում իր 

աշխատանքի մեջ 
 
Այսօրվա նպատակները. 
1. Հասկանալ կոմպետենցիաները 
2. Սառցաբեկորի մոդել 
3. Որոշել ձեր կազմակերպությանը համապատասխանող կոմպետենցիաները 
4. Հասկանալ կոմպետենցիաների վրա հիմնված աշխատողների հավաքագրումը: 

   
ՄարդկայինՄարդկայինՄարդկայինՄարդկային    ռեսուրսներիռեսուրսներիռեսուրսներիռեսուրսների    բաժնիբաժնիբաժնիբաժնի    պառտականություններըպառտականություններըպառտականություններըպառտականությունները    
 
 

Աշխատանքի վերլուծություն  
և կառուցում                                                Աշխատանքի վերլուծություն, 
                                                                       աշխատանքի նկարագրություն 
 
Հավաքագրում և ընտրություն                      Հավաքագրում, 
                                                                             հայտարարություն թափուր  
                                                                              աշխատատեղերի մասին,         

                               հարցազրույցի անցկացում, 
        թեստավորում, 

                     համակարգում և այլն:   
 
Աշխատանքի                                                Արդյունավետության ցուցիչներ    
արդյունավետության                                  Արդյունավետության  գնահատականներ 
կառավարում                                                Կատարողական կարգապահություն 
 
Վերապատրաստում/                                  Ուղղվածություն, կարողությունների 
 Զարգացում                                                   զարգացում 
                                                                         Կարիերայի զարգացման պլան   

    
ՄարդկայինՄարդկայինՄարդկայինՄարդկային    ռեսուրսներիռեսուրսներիռեսուրսներիռեսուրսների    բաժնիբաժնիբաժնիբաժնի    պապապապարրրրտականություններըտականություններըտականություններըտականությունները    

    
Փոխհատուցում                                                                    Աշխատավարձի, ռոճիկի    
 և արտոնություններ                                                               վարչարարություն 
                                                                                                Խթանիչ վճարումներ, ազատում, 
                                                                                                թոշակավորում         



2 

 

 
  Աշխատակիցների                                                              Վերաբերմունքի հարցումներ        
   հարաբերոթյուններ                                                         Աշխատանքի ընդունելության  
                                                                     կանոններ 
                                                                    Աշխատանքային իրավունքների պահպանում 
                                                                     
                                    ՄարդկայինՄարդկայինՄարդկայինՄարդկային    ռեսուրսներիռեսուրսներիռեսուրսներիռեսուրսների    բաժնիբաժնիբաժնիբաժնի    պառտականություններըպառտականություններըպառտականություններըպառտականությունները    

 
Կադրային                                                Քաղաքականության մշակում,         
 քաղաքականություն                             հաղորդակցման քաղաքականություն, 
                                                                    հաշվառման վարում,  մարդկային  
                                                                    ռեսուրսների    համակարգ 
 
Պահպանում                                           Օրինական վարքի ապահովման  
                                                                   քաղաքականություն,  
                                                                   հաշվետվությունների կազմում, 
                                                                   տեղեկատվության տեղադրում, 
                                                                   անվտանգություն: 
 

Ի՞նչԻ՞նչԻ՞նչԻ՞նչ    էէէէ    կոմպետենցիանկոմպետենցիանկոմպետենցիանկոմպետենցիան    
    

•  Կոմպետենցիաները  հմտություններ կամ գիտելիքներ են, որոնք հանգեցնում են 
բարձրակարգ կատարման: 

•  Կոմպետենցիաները անհատական կարողությունները կամ բնութագրերն են, որոնք 
արդյունավետ աշխատանքի բանալին են: 

•  Կոմպետենցիաները «ֆիքսված» չեն և սովորաբար կարող են զարգանալ, ջանքերի և 
աջակցության շնորհիվ: 

•  Կոմպետենցիաները կարող են կիրառվել է կազմակերպչական, անհատական, 
թիմային, մասնագիտական ևւ ֆունկցիոնալ մակարդակներում: 
 

 
ԿոմպետենցիաներիԿոմպետենցիաներիԿոմպետենցիաներիԿոմպետենցիաների    տեսակներտեսակներտեսակներտեսակներ    

    
•  Հարմարվողականություն 
•  Մոտիվացիա 
•  Պարտավորվածություն 
•  Ստեղծագործական մոտեցում 
•  Անկախություն 
•  Վերլուծական մտածողություն 
•  Առաջնորդություն 
•  Էմոցիոնալ կայունություն 
•  Հաղորդակցական կարողություններ 

 
 
            ԿոմպետենցիաներիԿոմպետենցիաներիԿոմպետենցիաներիԿոմպետենցիաների    տեսակներտեսակներտեսակներտեսակներ    
    

� ՀիմնականՀիմնականՀիմնականՀիմնական    կոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներ    
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 Հիմնական կոմպետենցիաները առկա են բոլոր անհատների մոտ, տարբերությունը 
միայն դրանց մակարդակի մեջ է: Օրինակ՝ հիմնախնդիրների լուծումը բնորոշ է բոլոր 
անհատներին, բայց տարբեր մակարդակներով: 
 

� ՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտական    կոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներ    
    

Այդ կոմպետենցիաները կապված են աշխատանքի հետ  և վեր են հիմնական 
կոմպետենցիաներից: Օրինակ, վաճառքի զանգերի արդյունավետ կատարելը  
կոմպետենցիա է, որը  վաճառքի անձնակազմը պետք է ունենա: 

 
                                                ՀիմնականՀիմնականՀիմնականՀիմնական    կոմպետենցիաներիկոմպետենցիաներիկոմպետենցիաներիկոմպետենցիաների    օրինակներօրինակներօրինակներօրինակներ    
    

� ԻԻԻԻնտելեկտուալնտելեկտուալնտելեկտուալնտելեկտուալ    կոմպետենեցիաներ՝կոմպետենեցիաներ՝կոմպետենեցիաներ՝կոմպետենեցիաներ՝    անձի մտավոր կարողությունը որոշող 
� ՄոտիվացիոնՄոտիվացիոնՄոտիվացիոնՄոտիվացիոն    կոմպետենցիաներ՝կոմպետենցիաներ՝կոմպետենցիաներ՝կոմպետենցիաներ՝    անհատի մոտիվացիայի (դրդապատճառի) 

մակարդակը որոշող  
� ԷմոցիոնալԷմոցիոնալԷմոցիոնալԷմոցիոնալ    ((((զգացմունքայինզգացմունքայինզգացմունքայինզգացմունքային) ) ) ) կոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներ՝՝՝՝    անհատի զգացմունքային 

գործոնը որոշող    
� ՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալական՝՝՝՝    անձի սոցիալական կարողությունները որոշող::::    

ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    կամկամկամկամ    առանցքայինառանցքայինառանցքայինառանցքային    կոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներ    
    

� անձնակազմիանձնակազմիանձնակազմիանձնակազմի    էականէականէականէական    նշանակություննշանակություննշանակություննշանակություն    ունեցողունեցողունեցողունեցող    կոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներ, , , , անկախանկախանկախանկախ    նրանցնրանցնրանցնրանց        
գործառույթներիցգործառույթներիցգործառույթներիցգործառույթներից    կամկամկամկամ    մակարդմակարդմակարդմակարդակիցակիցակիցակից, , , , այսինքն, հաղորդակցման, ծրագրի 
կատարողականի, կիրառվող գործիքների, լեզվական և այլն: Այս 
կոմպետենցիաները ներառում են հաջողություններ լայն գործոններ, որոնք   
կապված չեն կոնկրետ աշխատանքային  գործառույթի  կամ արդյունաբերության 
հետ: 

� կառավարչականկառավարչականկառավարչականկառավարչական    կոմպետենցիաներ՝կոմպետենցիաներ՝կոմպետենցիաներ՝կոմպետենցիաներ՝     էական են համարվում այն աշխատակիցների 
համար, որոնք ունեն կառավարման  կամ վերահսկիչ պատասխանատվություն որևէ 
ծառայության կամ ծրագրի համար: Կառավարչական կոմպետենցիաների 
օրինակներն են. հաճախորդի կողմնորոշում, կազմակերպչական հմտություններ, 
միջֆունկցիոնալմիջֆունկցիոնալմիջֆունկցիոնալմիջֆունկցիոնալ    հեռանկարհեռանկարհեռանկարհեռանկար? պլանավորման հմտություններ, կատարողական 
հմտություններ, վերլուծական հմտություններ, որոշումների կայացում, 
իրավասությունների փոխանցում, առաջնորդություն: 
 

� ֆունկցիոնալֆունկցիոնալֆունկցիոնալֆունկցիոնալ    ////տեխնիկականտեխնիկականտեխնիկականտեխնիկական    կոմպետենցիաներ՝կոմպետենցիաներ՝կոմպետենցիաներ՝կոմպետենցիաներ՝        հատուկ ունակություններ, որոնք 
էական են կազմակերպության շրջանակներում ցանկացած աշխատանք կատարելու 
համար՝ սահմանված տեխնիական կամ ֆունկցիոնալ աշխատանքների  
բնագավառում: Այդ կոմպետենցիաներից են գործարար իրազեկումը, գործարար 
հմտությունները, տեխնիկական հմտությունները: 

 

Աշխատելով փոքր խմբերում` բացահայտեք ձեր կազմակերպության 
կոմպետենցիաները, ինչպիսիք են. 
3 հիմնական կոմպետենցիաներ 
3 Կառավարչական կոմպետենցիաներ 
3 Տեխնիկական կոմպետենցիաներ հաշվապահության համար 
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 Եղիր պատրաստ բացատրելու, թե ինչու, Ձեր կարծիքով, սրանք Ձեր 
կազմակերպության առավել էական կոմպետենցիաներն են: 

 
ԽմբայինԽմբայինԽմբայինԽմբային    աշխատանքաշխատանքաշխատանքաշխատանք    
Քանի որ դուք որոշել եք ձեր կազմակերպության կոմպետենցիաները, կարո՞ղ եք 

դուք կազմել հայտարարություն հաշվապահի օգնականի թափուր տեղի համար: 
Գիտելիք, կարողություն և փորձ – սառցաբեկորի տեսանելի մաս: 
Վերաբերմունք, մտածելակերպ, անձնական գծեր, ինքնապատկերացում, 

organizational fit? organizational fit? organizational fit? organizational fit? ––––    սառցաբեկորի անտեսանելի մաս: 
Կարևոր է հասկանալ, որ կապ գոյություն ունի սառցաբեկորից վերև և ներքև 

գտնվող կոմպետենցիաների միջև: Սառցաբեկորի անտեսանելի մասում գտնվող 
կոմպետենցիաները անմիջականորեն ազդում են աշխատանքն արդյունավետ կատարելու 
վրա: 

Եկեք փորձենք հասկանալ այդ հետևյալ օրինակով. 
Պատկերացրնենք, որ հմտությունների եւ գիտելիքների կատարյալ համադրություն 

ու բարձր որակավորում ունեցող մարդը ընտրվում աշխատանքի նշանավոր նախագծի 
թիմում: • Սակայն, եթե այդ անձը ուրախ չէ աշխատելու իր նոր գործընկերների եւ / կամ 
թիմի անդամների հետ, հնարավոր է նա  չկարողանա դրսևորի  իր լավագույն 
ունակությունները: 

 
ԿոմպետենցիաներիԿոմպետենցիաներիԿոմպետենցիաներիԿոմպետենցիաների    վրավրավրավրա    հիմնվածհիմնվածհիմնվածհիմնված    վարքայինվարքայինվարքայինվարքային    հարցազրույցհարցազրույցհարցազրույցհարցազրույց    

        
 Շատ կազմակերպություններ աշխատանքի ընդւնելիս նայում են հենց 
կոմպետենցիաների տեսանելի բաղադրամասերին՝ գիտելիքներին և կարողություններին: 

Նրանք կարծում են, որ վարքագծային ասպեկտները կարող են  զարգանալ  
պատշաճ առաջնորդության եւ լավ կառավարման արդյունքում: Սակայն  այս իրավիճակը 
փոխվում է, և այդ  գործընթացում ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում թաքնված 
վարքագծերին, որպեսզի  աշխատանքի ընդունվելու որոշումներ կայացվեն: 
Հետևաբար, անձի կոմպետենցիաների ամբողջական պատկերը բաղկացած է երկու 
մասերից՝  տեսանելի և թաքնված,  և անհրաժեշտ է այն բացահայտել աշխատանքի համար 
լավագույն մասնագետին ընտրելու համար: 
Ուղիներից մեկը կոմպետենցիների վրա հիմնված վարքային հարցազրույցի (ԿՎՀ) 
կիրառումն է: Այն այնպես է կառուցված, որ հնարավոր լինի որոշել տվյալ անձի 
ոմպետենցիաները ճիշտ որոշում կատարելու նպատակով: 
Օրինակ՝Օրինակ՝Օրինակ՝Օրինակ՝        
 

- Տրվում է առաջին կոմպետենցիային վերաբերող հարցը, որից հետո ներկայացվում է 
որևէ դեպք՝ կապված տվյալ կոմպետենցիայի հետ, պատկերացում կազմելու նպատակով: 
Այդ դեպքը ծառայում է որպես ճանապարհային քարտեզ՝ պարզելու համար, թե ինչ 
կձեռնարկի տվյալ թեկնածուն տվյալ դեպքում, նրա առաջադրանքները, 
գործողությունները և մասնակցության արդյունքները:  

- Մի քանի ստանդարտ հարցեր պատկերացում ստանալու համար: 
     Այս հարցերը կիրառելի են բոլոր կոմպետենցիաների համար. 

� Ներկայացրեք արտահայտություն կամ վերնագիր, որը նկարագրում է ձեր 
դերը տվյալ դեպքում 

� Երկու բառով նկարագրեք տվյալ իրադրությունը 
� Բացի ձեզանից, որքե՞ր են ներգրավված, ո՞րն է նրանց դերը 
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� Ո՞րն էր  ձեր պաշտոնին համապատասխանող դերը կամ դիրքը այդ պահին 
� Որո՞նք էին հիմնական թերությունները և խոչընդոտները 
� Ի՞նչ արդյունքներ եք ստացել: 

 
Հարցազրույցի անցկացումը գլխավոր քայլն է աշխատանքի ընդունելու 

գործընթացում: Այն գործատուին թույլ է տալիս  պատկերացում ստանալ թեկնածուի 
մասին, որն ընդլայնում է ռեզյումեից և դիմումից ստացած տեղեկությունները: 

Հարցազրույցը նաև հնարավորություն է դիմող անձի համար՝ ստանալ 
տեղեկատվություն իր պաշտոնի կամ դիրքի մասին: Այդ պատճառով շատ կարևոր է 
նախապատրաստվել հարցազրույցին, հատկապես եթե դուք առաջին անգամ եք դիմում 
աշխատանքի ընդունվելու համար: 

ՑուցակՑուցակՑուցակՑուցակ    այնայնայնայն    նյութերինյութերինյութերինյութերի, , , , որոնքորոնքորոնքորոնք    հարկհարկհարկհարկ    էէէէ    ուսումնասիրելուսումնասիրելուսումնասիրելուսումնասիրել    հարցազրույցիցհարցազրույցիցհարցազրույցիցհարցազրույցից    առաջառաջառաջառաջ    
� Աշխատանքի ուղղվածությունը (պրոֆիլը) 
� Քննադատական հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են  տվյալ 

պաշտոնի համար 
� -Ներկա աշխատակիցների կարողությունների եւ հմտությունների 

մակարդակը 
�  Ստորև  ներկայացված տեղեկությունների հիման վրա ստուգել 

ներկայիս դիրքի նկարագրությունը 
� Աշխատանքի դասակարգումը  

 
 Որպեսզի  հարցազրույցի անցկացումը չլինի  կոշտ և շատ ձեւական, գոյություն ունի  
հարցազրույցի հստակ կառուցվածք, և նրա մասերից յուրաքանչյուրը կարևոր է: 

Հարցազրույցի յուրաքանչյուր մասը ձեռնարկելու համար կարելի է կիրառել 
հետևյալ ուրվագիծը. 

• ՍտեղծելՍտեղծելՍտեղծելՍտեղծել    փոխըմբռնումփոխըմբռնումփոխըմբռնումփոխըմբռնում  
•  Ողջունեք հայտատուին հաճելի ժպիտով, ամուր ձեռքսեղմումով և մեկ-

երկու  անբռնազբոս նախադասություններով 
•  Ուրվագծեք հարցազրույցի նպատակները և կառուցվածքը: Օրինակ, 

ասում են, "Այդ ժամանակահատվածում, որ մենք ունենք, ես 
կցանկանայի ..." 

� ՍտանալՍտանալՍտանալՍտանալ    տեղեկատվությունտեղեկատվությունտեղեկատվությունտեղեկատվություն    
� Ստուգեք ռեզյումեում գրված տեղեկատվությունը 
� Պարտադիր տվեք բաց հարցեր (ինչ, ինչպես, երբ) և միշտ հետևեք «այո» և «ոչ» 

պատասխաններին: 
� ՏալՏալՏալՏալ    տեղեկատվությունտեղեկատվությունտեղեկատվությունտեղեկատվություն    

    
� Տալ տեղեկատվություն ձեր կազմակերպության մասին և նույնիսկ «վաճառել» 

պաշտոնը: 
� Կատարել այդ հարցազրույցի հարցերին դիմորդի պատասխաններից հետո 
� Եթե դուք սկզբից ասեք դիմորղերին, թե ինչ եք ցանկանում, նրանք կարող են 

իրենց պատասխանները հարմարեցնեն ձեր պահանջներին: 
 

� ԱվարտելԱվարտելԱվարտելԱվարտել    հարցազրույցըհարցազրույցըհարցազրույցըհարցազրույցը    
� Շնորհակալություն հայտնել դիմողին իրենց ուշադրության կամ 

հետաքրքրության համար 
� Ցույց տալ, թե երբ և որն է լինելու հաջորդ քայլը, 
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� ԳնահատելԳնահատելԳնահատելԳնահատել    յուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուր    թեկնածուինթեկնածուինթեկնածուինթեկնածուին    

� Դա պարտադիր է: Դուք չեք կարող ապավինել ձեր հիշողությանը ավելի ուշ 
վերհիշելու հարցազրույցի մանրամասները: 

 
ՀարցազրույցիՀարցազրույցիՀարցազրույցիՀարցազրույցի    հարցերիհարցերիհարցերիհարցերի    օրինակներօրինակներօրինակներօրինակներ    
    
ՀարմարվողականությունՀարմարվողականությունՀարմարվողականությունՀարմարվողականություն    
 

Առանց արդյունավետությունը կորցնելու հարմարվում է շրջական  միջավայրի 
փոփոխություններին: 

Պատմեք ամենանշանակալի փոփոխության մասին, որն ունեցել եք: Ինչպե՞ս եք 
դուք հաղթահարել այն: 
 
ՀամապատասխանությունՀամապատասխանությունՀամապատասխանությունՀամապատասխանություն        

� Համապատասխանում է ընկերության քաղաքականությանը և 
ընթացակարգերին: 

� Ինչպե՞ս եք դուք ապահովելու քաղաքականության 
համապատասխանումը ձեր պատասխանատվության շրջանակներում:  

 
ՀաղորդակցումՀաղորդակցումՀաղորդակցումՀաղորդակցում    
 

 Արդյունավետորեն շփվում է, ուշադիր լսում է, հաստատում է կապ լսարանի հետ և 
նպաստում է այլոց հետ արդյունավետ հաղորդակցմանը: 

� Պատմեք մի դեպք, երբ ձեր շփվելու կարողությունները փոխել են 
իրադրությունը: 

� Նկարագրեք մի դեպք, երբ դուք պետք է հաղթեիք ինչ-որ մեկին, որը չէր 
ցանկանում պատասխանելու չեր հարցերին: 

 
ԿոնֆլիկտներիԿոնֆլիկտներիԿոնֆլիկտներիԿոնֆլիկտների    կառավարումկառավարումկառավարումկառավարում    
 

 Կանխատեսում է և քայլեր է ձեռնարկում անպտուղ առճակատումները  կանխելու 
համար: Կառուցողական կերպով ղեկավարում և լուծումէ հակամարտությունները և 
տարաձայնությունները: 
 

� Պատմեք մեզ մի իրադրության մասին, երբ կոնֆլիկտը բերեց բացասական 
արդյունքի: Ինչպե՞ս դուք կարգավորեցիք այդ իրավիճակը և ի՞նչ դասե քաղեցիք այդ 
դեպքից: 

� Բերեք մի օրինակ, երբ դուք ոչինչ չեք կարողացել անել ձեր թիմի դժվար մասնակցի 
հետ: 
 
ՍտեղծագործականՍտեղծագործականՍտեղծագործականՍտեղծագործական    կարողություններկարողություններկարողություններկարողություններ    ևևևև    նորարարություննորարարություննորարարություննորարարություն    
 

 Զարգացնում է իրադրության նոր ընկալումը, ավանդական մոտեցումների հարցեր,  
Քաջալերում է նոր գաղափարներ և նորարարություն: 
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� Պատմեք այն դեպքի մասին, երբ դուք ստիպված եք եղել ձեր ավագ ընկերոջը 
համոզել կատարելու ինչ-որ փոփոխություններ: Ի՞նչն էր ձեզ ստիպում կարծել, որ 
ձեր նոր մոտեցումն ավելի ճիշտ է: 

 
ՎճռականությունՎճռականությունՎճռականությունՎճռականություն    
 
� Ընդունում է լավ տեղեկացված, արդյունավետ և ժամանակին որոշումներ, 

նույնիսկ երբ ժամկետները սահմանափակ են կամ լուծումները պարտադրում են տհաճ 
հետևանքներ: Ընկալում է որոշումների ազդեցությունը և հետևանքները: 

 
� Բերեք օրինակ, երբ դուք ստիպված էիք հետաձգել ձեր որոշումը՝ կապված 

իրավիճակի հետ: Ինչու՞ դուք պետք է դա անեք: 
� Բերեք մի իրավիճակի օրինակ, երբ դուք պետք է որոշում ընդունեիք առանց 

առանցքային խաղացողների, բայց իմանալով, որ այդ առանցքային խաղացողները կարող 
են ձեզ քննադատել  այդ որոշման համար: 

 
ՃկունությունՃկունությունՃկունությունՃկունություն        
� Փոփոխում իր մոտեցումը է հասնել նպատակին: Պատրաստ է  

փոփոխությունների և նոր տեղեկատվություն ստանալուն, արագորեն հարմարվում է նոր 
տեղեկատվությանը, փոփոխվող պայմաններին, կամ անսպասելի խոչընդոտներին: 

� Նկարագրեք մի իրավիճակ, որտեղ դուք պետք է փոխեիք ձեր մոտեցումը նախագծի 
կեսից, մի կամ առաջադրանքի հետեւյալ բովանդակությամբ նոր մուտքային 
նախագծի մեջ: 
� Նկարագրեք մի իրավիճակ, որտեղ դուք սկսել եք  մտածել, որ ձեր մոտեցումը 

լավագույնն է, բայց դուք պետք է փոխեք ձեր  մոտեցումը իրականացման ընթացքում: 
 
ԱզդեցությոԱզդեցությոԱզդեցությոԱզդեցությունւնւնւն        

� Սեփական տեսակետին ուրիշներին համոզելու հնարավորություն,  
պլանների, գործունեության կամ արգասիքի համաձայնության  և ընդունման 
ձեռքբերում: 
� -Նկարագրեք մի իրավիճակ, երբ դուք կարողացել եք ազդել ուրիշների վրա  

մի կարևոր հարցում. Որո՞նք  էին մոտեցումները կամ ռազմավարությունները,  որոնք դուք  
օգտագործել եք: 

� Նկարագրեք իրավիճակ, որտեղ դուք պետք է ազդեիք տարբեր նպատակներ 
ունեցող տարբեր շահագրգիռ կողմերի վրա: Որո՞նք  էին մոտեցումները կամ 
ռազմավարությունները,  որոնք դուք  օգտագործել եք: 

 
ԱզնվությունԱզնվությունԱզնվությունԱզնվություն    

� Աշխատանքի հետ կապված սոցիալական, կազմակերպչական և 
էթիկական նորմերի պահպանման ընդունակություն 

� Պատմեք մի դեպքի մասին, երբ ինչ-որ մեկը խնդրել է ձեզ անել մի բան, 
և դուք մերժել եք: Ինչպե՞ս եք դուք կարգավորել այդ իրավիճակը: 

� Ինչպե՞ս դուք կվարվեիք, եթե ձեր ղեկավարը խնդրեր ձեզ որևէ 
ապօրինի բան անել: 

 
 
ԱռաջնորդությունԱռաջնորդությունԱռաջնորդությունԱռաջնորդություն        
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� Գործում է որպես  գալիս որպես դերային մոդել: Ակնկալում և 

պլանավորում է փոփոխություններ: Իր տեսլականի շուրջ հաղոդակցվում է իր թիմի հետ: 
� Նկարագրեք, թե ինչպես եք դուք առաջնորդել ձեր թիմը 

փոփոխություների ընթացքում: Ինչպե՞ս եք դուք հասել դրան: 
� -Նկարագրեք մի  իրավիճակ, որտեղ դուք պետք է ոգեշնչեիք ձեր թիմը: 

Ի՞նչ դժվարություններ եք դուք ունեցել ինչպե՞ս եք հասել ձեր նպատակներին: 
� -Նկարագրեք մի իրավիճակ, երբ Ձեր թիմը դժկամություն 

արտահայտեց ձեր ուղղության նկատմամբ: 


