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Աշխատողների հակամոտիվացիայի պատճառները և Աշխատողների հակամոտիվացիայի պատճառները և Աշխատողների հակամոտիվացիայի պատճառները և Աշխատողների հակամոտիվացիայի պատճառները և 
ազդեցությունը կազմակերպության գործունեության վրաազդեցությունը կազմակերպության գործունեության վրաազդեցությունը կազմակերպության գործունեության վրաազդեցությունը կազմակերպության գործունեության վրա        

ԴավթյանԴավթյանԴավթյանԴավթյան    ՀասմիկՀասմիկՀասմիկՀասմիկ    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... մոտիվացիա, մոտիվացիոն մեխանիզմ, 
հակամոտիվացիայի հետևանքներ, արդարության տեսություն, 
սպասելիքների տեսություն 

Ժամանակակից շուկայական մրցակցության և գիտատեխնի-
կական առաջընթացի պայմաններում աշխատողները վերածվել են 
հզոր ռազմավարական գործիքի, և կազմակերպության նպատակ-
ների իրականացումը մեծապես կախված է նրանցից։ Դա էլ հենց 
պատճառ է, որ ղեկավարների համար աշխատողների մոտիվա-
ցիայի հարցը համարվի ամենաարդիականներից մեկը։    

Աշխատողների խթանման աստիճանից է կախված նրանց աշ-
խատանքի արդյունավետությունը, իսկ մոտիվացված աշխատող 
ունենալու համար ղեկավարներից պահանջվում է մշակել գրա-
գետ, բազմագործոն և աշխատողների պահանջմունքների բավա-
րարմանը ուղղված խթանման (մոտիվացիոն) մեխանիզմներ։ 
Հաջողված խթանման մեխանիզմ ունենալը ղեկավարներին հնա-
րավորություն է տալիս աշխատողների ունեցած ողջ ներուժը ծա-
ռայեցնել ի շահ կազմակերպության։ Հաճախ խթանման գործըն-
թացը բավականին պարզ է թվում։ Սակայն որոշ դեպքերում մոտի-
վացիոն մեխանիզմը մշակվում և ներդրվում է, բայց աշխատող-
ների շրջանում խթանումը նվազում է, ի հայտ են գալիս հակա-
խթանիչներ։  

Հակախթանումն աշխատանքի նկատմամբ հետաքրքրության 
կորուստն է, որը արտահայտվում է աշխատանքային վարքի փո-
փոխությամբ, նվազում են պատասխանատվությունը և նախաձեռ-
նողականությունը, որի հետևանքով աշխատողը աշխատանքի 
գնալը դիտարկում է որպես ծանր բեռ։ Անձնակազմի հակախթան-
ման առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ երկար ժամա-
նակ այն կարող է գաղտնի զարգանալ և իր բացասական ազդեցու-
թյունը արդեն նկատելի դառնալ զարգացման որևէ փուլում։ Այն 
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նաև «վարակիչ» բնույթ ունի և կարող է արագ տարածվել ողջ անձ-
նակազմով մեկ [5], ինչը բացասական ազդեցություն է ունենում 
կազմակերպության գործունեության վրա` նվազեցնելով աշխա-
տանքի արդյունավետությունը։ 

Աշխատողների մոտիվացիան հիմնականում կարող է նվազել 
հետևյալ դեպքերում. 

1. Աշխատանքի վատ կազմակերպում։ Աշխատանքի վատ կազմակերպում։ Աշխատանքի վատ կազմակերպում։ Աշխատանքի վատ կազմակերպում։ Աշխատակիցների հա-
մար կարևոր է ընկերության ղեկավարումը: Լինում են դեպքեր, 
երբ սեփականատերերը երկուսն են, և նրանք միմյանց հետ չեն 
կարողանում համաձայնության գալ, որի հետևանքով ղեկավարնե-
րից մեկը տալիս է մեկ հանձնարարություն, մյուսը՝ մեկ այլ հանձ-
նարարություն, դրանից ելնելով էլ անընդհատ վիճաբանություն-
ներ են լինում, և ոչ մի գործ ավարտին չի հասցվում։ Այստեղից էլ 
մեծանում է անձնակազմի հոսունությունը։ 

2. Աշխատանքի ցածր վարձատրություն։ Աշխատանքի ցածր վարձատրություն։ Աշխատանքի ցածր վարձատրություն։ Աշխատանքի ցածր վարձատրություն։ Երբ կազմակերպու-
թյունում վարձատրությունը շուկայական միջին աշխատավարձից 
ցածր է, անհրաժեշտ է կիրառել որոշակի փոխհատուցում, հանրա-
յին փաթեթ, առաջադիմության (կարիերա) գրանցում և այլ արդյու-
նավետ մոտիվացիոն միջոցառումներ, հակառակ դեպքում կադրերի 
հոսունությունն անխուսափելի է: 

3. Լրավճարների և պարգևատրությունների բացակայություն։ Լրավճարների և պարգևատրությունների բացակայություն։ Լրավճարների և պարգևատրությունների բացակայություն։ Լրավճարների և պարգևատրությունների բացակայություն։ 
Անգամ բարձր վարձատրությանը մարդը արագ է ընտելանում և 
կորցնում է ավելի արդյունավետ աշխատելու մոտիվացիան: Նրա 
մեջ ի հայտ է գալիս այն միտքը, թե վարձատրության անփոփոխե-
լիության դեպքում անիմաստ է ավելի ջանասիրաբար աշխատել, 
ուստի աշխատողը նախընտրում է ավել ջանքեր չգործադրել, 
խնայել եռանդը: Հետևաբար անհրաժեշտ է ոչ թե բարձր աշխատա-
վարձ տալ, այլ կիրառել լրավճարներ և պարգևատրություններ։ 

4. Բացասական (ոչ դրական) մթնոլորտը։ Բացասական (ոչ դրական) մթնոլորտը։ Բացասական (ոչ դրական) մթնոլորտը։ Բացասական (ոչ դրական) մթնոլորտը։ Աշխատողների կող-
մից աշխատավայրը լքելու պատճառների առաջին հնգյակում են 
բախումները գործընկերների, ղեկավարության, մատակարար-
ների, հաճախորդների և աշխատանքային գործընթացթացներ ներ-
գրավված այլ անձանց հետ: Դրական մթնոլորտ ընկերությունում 
առաջին հերթին պետք է ստեղծի հենց ինքը` ղեկավարը: Մշտա-
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կան սպառնալիքները, տուգանքները, չկատարած խոստումները 
առաջադիմության կամ աշխատավարձի աճի վերաբերյալ հան-
գեցնում են նրան, որ աշխատակիցները գնում են մրցակիցների 
մոտ: 

5. Ընկերության վատ համբավըԸնկերության վատ համբավըԸնկերության վատ համբավըԸնկերության վատ համբավը (վարկանիշը): Սա ևս դառնում է 
հակամոտիվացիա, ոչ մի աշխատակցի դուր չի գալիս, երբ իր ընկե-
րության մասին խոսում են վատ, կամ հաճախորդները դժգոհ են: 

6. Ղեկավարի ցածր հեղինակությունը: Ղեկավարի ցածր հեղինակությունը: Ղեկավարի ցածր հեղինակությունը: Ղեկավարի ցածր հեղինակությունը: Եթե ղեկավարը չունի 
առաջնորդի ոչ բավարար հատկանիշներ, և եթե նրա կերպարը ոչ 
բավարար է ընկալվում աշխատակիցների կողմից, աշխատակից-
ների վստահությունը ընկերության նկատմամբ նվազում է կամ 
լրիվ վերանում: 

7. ԱշխաԱշխաԱշխաԱշխատանքի ընդունելիս սուտ խոստումները: տանքի ընդունելիս սուտ խոստումները: տանքի ընդունելիս սուտ խոստումները: տանքի ընդունելիս սուտ խոստումները: Հաճախ 
ղեկավարները    սկզբում խոստանում են բարձր աշխատավարձ, 
իսկ մեկ երկու ամսից ինչ-որ պատճառաբանություններ բերելով` 
վերանայում են աշխատավարձի չափը: Խոստանում են կարիերա-
յի աճ և նոր հետաքրքիր նախագծեր, սակայն աշխատակիցները 
մնում են «կոտրած տաշտակի» առաջ: 

8. Չարդարացված սպասելիքներ: Չարդարացված սպասելիքներ: Չարդարացված սպասելիքներ: Չարդարացված սպասելիքներ: Լինում են դեպքեր, երբ 
աշխատակցին ուղիղ կերպով ոչինչ չեն խոստանում, բայց այնուա-
մենայնիվ որոշ ակնարկներ են անում առաջընթացի, հանրային 
փաթեթի և այլնի վերաբերյալ: Սակայն հետագայում ակնկալիք-
ները իրականություն չեն դառնում, իսկ մոտիվը թուլանում է: 

9. Աշխատանքի գնահատման չափանիշների բաԱշխատանքի գնահատման չափանիշների բաԱշխատանքի գնահատման չափանիշների բաԱշխատանքի գնահատման չափանիշների բացացացացակակակակայույույույություն: թյուն: թյուն: թյուն: 
Երբեմն ղեկավարը հստակ չի սահմանում գնահատման չափա-
նիշները կամ էլ այդ չափանիշները անընդհատ փոխվում են: Իսկ 
երբեմն էլ դրանք ուղակի հաշվի չեն առնվում, և աշխատողները 
զգում են, որ գնահատման համակարգ չկա, և բնական է, որ դա 
թուլացնում է մոտիվացիան: 
10. Արդար պարգևատրման բացակայություն: Արդար պարգևատրման բացակայություն: Արդար պարգևատրման բացակայություն: Արդար պարգևատրման բացակայություն: Բնական է, որ յու-

րաքանչյուրն արդարության իր չափանիշներն ունի. լինում են 
դեպքեր, երբ աշխատակիցը լավ աշխատանքի համար (որը համա-
պատասխանում է ֆիրմայի գնահատման չափանիշներին) ոչինչ չի 
ստանում, իսկ ղեկավարի նախընտրած աշխատակիցը ստանում է 
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պարգևավճար իր միջին արդյունքներով: Պարզ է, որ որոշ ժամա-
նակ անց նման աշխատակիցը կսկսի փնտրել այլ աշխատավայր 
[3, 17-18]: 

Ըստ էության խթանումը թուլացնող գործոնների մի մասը հո-
գեբանական բնույթի է։ Խթանումը թուլացնող կարևոր գործոններ 
են նաև չարդարացված սպասելիքները և արդարության բացակա-
յությունը կամ գործելակերպի ոչ թափանցիկությունը։ Այստեղ գոր-
ծում են Ջոն Ադամսի կողմից առաջարկվող արդարության տեսու-
թյունը, ինչպես նաև Վիկտոր Վռումի [4, 24-26] սպասելիքների 
տեսությունը։ Արդարության տեսության համաձայն` մարդկանց 
վարքագիծը ուղղորդված է արդարության սահմանմանը, երբ 
նրանք ստանում են պարգևատրում կատարված աշխատանքի դի-
մաց և համեմատում այն մյուսների պարգևավճարների հետ։ Մար-
դիկ մոտիվացվում են, երբ նրանց հետ վարվում են արդարացիորեն 
և հակառակը՝ հիասթափվում են անարդարության դեպքում։ 

Լավ ղեկավարը մշտապես ձգտում է, որ իր որոշումները աշ-
խատակիցների կողմից ընկալվեն որպես արդարացի գործողու-
թյուններ։ Հակառակ դեպքում աշխատակիցների մոտիվացիան 
աշխատանքի նկատմամբ էապես կնվազի։ Անհրաժեշտ է հստակ 
ձևով գնահատել աշխատանքի արդյունքները և մատնանշել այն 
չափանիշները, որոնցով որոշվում է պարգևատրման համակարգը։ 

Սպասումների տեսության համաձայն՝ աշխատակիցների մո-
տիվացիայի մակարդակը կախված է նրանց պատկերացումներից, 
թե որքանով են իրենց ընդունակությունները թույլ տալիս հասնել 
դրված նպատակներին, և ստացված արդյունքների համար 
պարգևատրման ինչ համակարգ է կիրառվում իրենց նկատմամբ 
[2, 59-60]։  

Աշխատանքի նկատմամբ շահադրդման վերլուծության ժամա-
նակ սպասումների տեսությունն ընդգծում է երեք փոխկապակցու-
թյան կարևորությունը. աշխատանքի վրա կատարված ծախսերը, 
արդյունքները (պարգևատրում) և արժութայնությունը (վալենտայ-
նությունը (պարգևատրմամբ բավարարվածությունը)): Աշխատան-
քի վրա կատարված ծախսերի – արդյունքների (Ծ–Ա) հարաբերու-
թյունից սպասումները ծախսված ջանքերի և ստացված արդյունք-
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ների միջև հարաբերակցությունն է: Եթե մարդիկ զգում են, որ 
ծախսված ջանքերի և ստացված արդյունքների միջև չկա ուղիղ 
կապ, ապա, սպասումների տեսության համաձայն, շահադրդումը 
կթուլանա: Փոխկապակցվածության բացակայությունը կարող է 
առաջանալ աշխատողի սխալ ինքնագնահատականից, նրա վատ 
պատրաստվածությունից կամ սխալ ուսուցումից, կամ երբ առաջա-
դրված խնդիրը կատարելու համար աշխատակցին չեն տրվել բա-
վարար իրավունքներ: Արդյունքներ – պարգևատրումներ (Ա – Պ) 
հարաբերությունից սպասումները որոշակի պարգևատրման կամ 
խրախուսման սպասումներ են` ի պատասխան արդյունքների 
որոշակի մակարդակին հասնելու: Այս դեպքում, ինչպես և նախոր-
դում, եթե մարդը չի զգում հստակ կապ ստացված արդյունքների և 
ցանկալի խրախուսման կամ պարգևատրման միջև, ապա առաջի-
կայում աշխատանքային գործունեության շահադրդումը կթու-
լանա: Սպասումների տեսության մեջ շահադրդում որոշող երրորդ 
գործոնը արժութայնությունն է։ Արժութայնությունը հարաբերա-
կան բավարարվածության կամ անբավարարվածության հավանա-
կան մակարդակն է, որն առաջանում է որոշակի պարգևատրում 
ստանալու հետևանքով: Եթե արժութայնությունը ցածր է, այսինքն` 
մարդու ստացած պարգևատրումն իր սպասածից քիչ է, ապա 
սպասումների տեսությունը կանխատեսում է, որ աշխատանքային 
գործունեության շահադրդումն այս դեպքում կթուլանա [1, 505]:  

Հակախթանիչները հիմնականում ազդում են աշխատողների 
հետևալ խմբակարգերի վրա. 

▪ ԺամանակավորԺամանակավորԺամանակավորԺամանակավոր    աշխատակիցաշխատակիցաշխատակիցաշխատակից։ Այս աշխատակիցները բա-
վականին օրինապահ են, սակայն որոշակի ժամանակով: Նրանք 
ունեն հստակ գործողությունների ծրագիր և գիտեն, որ անհրա-
ժեշտ ժամանակը լրանալուց հետո լքելու են այդ կազմակերպու-
թյունը: Երբեմն նրանք այն աշխատակիցներն են, ովքեր ցանկա-
նում են աշխատել ընտանեկան խնդիրների, աշխատանքի շուկայի 
կառուցվածքի փոփոխությունների պատճառով կամ էլ ուսմանը 
զուգահեռ աշխատել ցանկացողներն են: Աշխատանքին զուգահեռ 
նրանք գրեթե միշտ փորձում են գտնել ավելի բարձր վարձատրվող 
այլ աշխատանք:  
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▪ Վիրավորված «աստղեր» (աշխատակիցներ)։ Լինում են աշ-
խատակիցներ, որոնք տվյալ կազմակերպությունում հասել են 
առաջադիմության բավական բարձր աստիճանի, շատ բան են 
արել այդ կազմակերպության համար և կարծում են, որ իրենց ան-
տեսում են առաջխաղացման, լրավճարների, պարգևատրումների 
և դրույքի բարձրացման տեսանկյունից: Երբեմն նման մոտեցումը 
օբյեկտիվ է: Աշխատողը լավ է աշխատում է և ցանկանում է գնա-
հատված լինել: Բայց երբեմն էլ պատահում է ոչ օբյեկտիվ մոտե-
ցում, քանի որ «աստղ» աշխատակիցը լավն է նոր աշխատողների 
համապատկերում և իմանալով ղեկավարության թուլությունը` 
ցուցադրում է իր գիտելիքները, սակայն անգամ օբյեկտիվ «աստղը» 
կարող է լքել ընկերությունը, եթե նրան չգնահատեն` արժանիքնե-
րին համապատասխան, և աճելու հնարավորություն չտան: 

▪ ««««ՄակաբույծներՄակաբույծներՄակաբույծներՄակաբույծներ»»»»։ Նման մարդիկ աչքի չեն ընկնում պատվա-
խնդրությամբ: Աշխատում են այդ ընկերությունում, որովհետև 
իրենց հարմար է տարբեր պատճառներով. օրինակ` մոտիկ է տա-
նը, հնարավորություն կա աշխատանքին զուգահեռ անելու սեփա-
կան գործը և այլն: Հաճախ նրանք լինում են ղեկավարի ընկերները 
կամ բարեկամները:  

Հակամոտիվների ազդեցության տակ աշխատողները ոչ միայն 
սկսում են վատ աշխատել, այլ նաև ազատվում են աշխատանքից։ 
Աշխատանքից ազատվելու պատճառ կարող են լինել հետևալ հա-
կամոտիվները. 

1. ցածր աշխատավարձը, 
2. պարգևատրումների բացակայությունը, 
3. բացասական մթնոլորտը, 
4. առաջխաղացման հնարավորության բացակայությունը,  
5. բարքերի (կարծրատիպերի) քարացածությունը,  
6. բախումները։  
Սակայն լինում են նաև դեպքեր, երբ կազմակերպությունից 

հեռանում են նաև այն աշխատողները, ովքեր գոհ են իրենց 
աշխատանքից։ Նման աշխատողների վրա ազդում են հետևալ 
հակամոտիվները. 

1. ամուսնություն (իգական սեռի պարագայում), 
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2. ուսման ավարտ, 

3. գործունեության բնույթի փոփոխություն, 

4. աշխատանք, որը տանը ավելի մոտ է գտնվում:  

Որոշ դեպքերում էլ աշխատողը չի ազատվում աշխատանքից, 

բայց աշխատում է վատ: Այս դեպքում ազդում են հետևալ հակա-

մոտիվները.  

1. առաջադրանքների ավելացումը կամ նվազեցումը,  

2. պարգևատրումների և հավելավճարների բացակայությունը, 

3. մոտիվացնող այլ նախագծերի բացակայությունը,  

4. մասնագիտացման ցածր մակարդակը,  

5. ցածր պատվախնդրությունը:  

Աշխատողների նվիրվածությունը աշխատանքին կարող է 

թուլացնել հակամոտիվների ազդեցությունը։ Նվիրվածությունը 

չափազանց կարևոր գործոն է մոտիվացիայի տեսանկյունից. այն ի 

հայտ է գալիս մի շարք գործոնների ազդեցության ներքո և ներա-

ռում է հետևալ տարրերը.  

▪ ընկերության և աշխատակցի նպատակների համընկնումը, 

▪ ղեկավարի հեղինակությունը, 

▪ ընկերության մակնիշը, 

▪ ընկերության գործունեության երկարատևությունը, 

▪ ընկերության վարկանիշը, 

▪ հաճախորդների վերաբերմունքը ընկերության նկատմամբ, 

▪ այլ աշխատողների վերաբերմունքը կազմակերպությանը 

[3, 19-21]:  

Հակամոտիվների բացահայտման և հաղթահարման համար 

ղեկավարությունից պահանջվում է քայլերի հետևալ հաջորդակա-

նությունը.  

▪ բացահայտել անձնակազմի հակամոտիվացիայի պատճառ-

ները, 

▪ որոշել հակամոտիվների վերացման ուղղությունները, 

▪ մշակել մոտիվացիոն մեխանիզմի վերափոխման այնպիսի 

ռազմավարություն, որը կապահովի խնդրի լուծումը, 

▪ զարգացնել մոտիվացիայի կառավարման մոտեցումները [5]: 

Այսպիսով` յուրաքանչյուր ղեկավարի համար պետք է ձևա-
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վորվի մոտիվացման ողջ մեխանիզմի պատկերը: Կարևոր է, որ 
իրականացվող մոտիվացման միջոցառումները նպատակա-
ուղղված լինեն որոշակի հստակ աշխատողների խմբին կամ 
առանձին աշխատողին, ոչ թե ողջ ընկերությանը: Պետք է հաշվի 
առնել այն հանգամանքը, որ մարդիկ իրենց բնույթով ունեն հոգե-
բանական և աշխարհայացքային տարբերություններ։ Մոտիվաց-
ման ծրագիր մշակելիս պետք է հաշվի առնել յուրաքանչյուր մա-
կարդակի աշխատակիցների պահանջմունքները և յուրաքանչյուր 
մակարդակի համար մշակել մոտիվացման առանձին ծրագիր:  
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её влияниееё влияниееё влияниееё влияние    на деятельность компаниина деятельность компаниина деятельность компаниина деятельность компании    

Давтян АсмикДавтян АсмикДавтян АсмикДавтян Асмик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: мотивация, мотивационные механизмы, последствия 
демотивации, теория справедливости, теория ожиданий    

В условиях современной рыночной конкуренции и научно-техничес-
кого прогресса работники превратились в сильный стратегический инс-
трумент и выполнение целей компании в целом зависит от них. Именно 
это является причиной того, что для менеджера вопрос мотивации работ-
ников считается одним из более своевременных. 

Эффективность работы зависит от уровня мотивации работников, а 
чтобы иметь мотивированного работника менеджер должен разработать 
грамотный, многофакторный и направленный на удовлетворение нужд ра-
ботников мотивационный механизм. Имея удачный мотивационный меха-
низм, менеджер может использовать весь потенциал работников во благо 
компании. Часто процесс мотивации кажется довольно простым, но в 
некоторых случаях разрабатывают и вкладывают мотивационный меха-
низм, но у работников уровень мотивации снижается, а значит, появляется 
демотивация. Демотивация – это потеря интереса к работе, которая выра-
жается в изменении отношения к работе, снижении ответственности и 
инициативности. В результате для работника приход на работу подразуме-
вается как тяжелый груз. Это может негативно сказаться на деятельности 
компании и снизить эффективность работы. 
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TheTheTheThe    ReasoReasoReasoReasonsnsnsns    Behind the Behind the Behind the Behind the DemotivationDemotivationDemotivationDemotivation    ofofofof    EmployeesEmployeesEmployeesEmployees    andandandand        
ItsItsItsIts    ImpactImpactImpactImpact    onononon    CompanyCompanyCompanyCompany’’’’ssss    ActivityActivityActivityActivity    
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SummarySummarySummarySummary 

Key words:Key words:Key words:Key words: motivation, motivational mechanisms, consequences of 
demotivation, theory of justice, theory of expectations 

In the conditions of modern market competition and scientific and 
technological progress, employees have become a strong strategic tool, and the 
implementation of company’s goals depends on them. And, this is the reason 
why the issues of the motivation of employees is one of the most central for a 
manager.  

Work performance depends on the level of motivation of employees, and 
in order to have a motivated employee a manager must develop a competent, 
multifactorial motivational mechanism aimed at meeting the needs of workers. 
Having a successful motivational mechanism, a manager can use the full 
potential of employees for company’s benefit. The process of motivation often 
seems quite simple, but in some cases a motivational mechanism is cultivated 
and invested, yet the level of motivation of employees decreases, which means 
that demotivation appears. Demotivation is a loss of interest in work, which is 
expressed in a change in attitude to work, reduction of responsibility and lack 
of initiative. As a result, for an employee, going to work is considered a heavy 
burden. This can have a negative impact on the company’s activity and reduce 
the efficiency of work. 
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