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Ս.Ս. Ստեփանյան

Ս.Ս. Ստեփանյան 
ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա, կառավարման հոգեբանության ամբիոն
Երևան, Հայաստան

Առանցքային բառեր՝ մեթոդներ, ախտորոշում, կանխատեսում, որոշումների ընդունում, 
անձնային գործոններ, հոգեկան և ֆիզիկական առողջություն:

Հոդվածում զետեղված է որոշումների ընդունման համակարգի հոգեբանական բաղադրիչի 
ախտորոշման մեթոդաբանական առանձնահատկությունների վերլուծությունը: Ցույց է տրված 
որոշումների ընդունման անձնային գործոնների ախտորոշիչ գործիքակազմի կիրառման 
հնարավորությունները և ուղիները: Հայտնաբերված է, որ որոշումների ընդունման գործընթացի 
տարբեր փուլերում որոշիչ դեր են խաղում անձնային տարաբնույթ առանձնահատկություններ, որոնք 
հնարավոր է ախտորոշել համալիր մեթոդների կիրառմամբ:

СОЧЕТАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРОЦЕССА ПРИНЯ-
ТИЯ РЕШЕНИЙ

С.С. Степанян  
Академия государственного управления, кафедра психологии управления
Ереван, Армения
Ключевые слова: методы, диагностика, прогнозирование, принятие решений, личностные факторы
В статье пресдставлен анализ методологических особенностей диагностики психологической состав-

ляющей принятия решений. Показаны пути и возможности применения диагностического инструмен-
тария личностных факторов принятия решений. Выявлено, что на разных этапах процесса принятия 
решений значимую роль играют различные факторы, диагностика которых возможна при применении 
комплекса психологических методик.

COMBINATION OF METHODS OF DIAGNOSIS OF DECISION-MAKING 
PROCESS

S.S. Stepanyan
Public Administration Academy of the Republic of Armenia, Department of Management 

Psychology
Yerevan, Armenia
Keywords: methods, diagnostics, prognostication, decision making, personal factors
The methodological features of diagnostic of psychological component of decision-making were 

analyzed. The ways and the possibility of using the diagnostic tool of personal factors of decision-
making were shown. It was found out, that at various stages of the decision making significant role 
assigned to various personal features that may diagnose at application of complex techniques.
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Психология управления – Կառավարման հոգեբանություն – Psychology of management

Ներածություն: Ներկայումս 
մարդկային գործունեությունը բնորոշվում 
է մասնագիտական գործունեության 
բովանդակության և ընթացքի բուռն 
փոփոխություններով: Մի շարք 
մասնագիտություններ կորցնում են իրենց 
անհրաժեշտությունը և նշանակությունը, ի 
հայտ են գալիս նոր մասնագիտություններ 
կապված տարբեր ոլորտների կառավարման 
և վերահսկման հետ: Հատկապես մեծանում 
է այն  մասնագիտությունների թիվը, որոնք 
կապված են որոշման կայացման հետ: Նման 
մասնագիտությունների թվին են պատկանում 
օպերատորները, ապահովագրական 
գործակալները, ինչպես նաև տարբեր օղակի 
ղեկավարները: 

Որոշման ընդունման գործառույթի 
յուրահատկությունն այն է, որ կառավարման 
այլ գործառույթների համեմատ այն 
ամենաքիչն է ստանդարտացված [1, 2]: 

Բանակցությունների ընթացքում 
որոշման ընդունման արդյունավետությունը 
պայմանավորող հոգեբանական գործոնների 
ուսումնասիրության արդիականությունը 
պայմանավորված է մի կողմից 
որոշման ընդունման գործընթացում 
հոգեբանական առանձնահատկությունների 
նշանակալիությամբ, իսկ մյուս կողմից էլ այն 
հանգամանքով,    որ    այդ          հետազոտությունները 
համակարգված չեն: Ավելին. որոշման 
ընդունման արդյունավետությունը 
պայմանավորող գործոնների համակարգում 
մեծ դեր են խաղում անձի հոգեբանական 
առանձնահատկությունները, որոնք 
կանխորոշում են որոշման ընդունման 
ռազմավարությունը: Դրա հետ մեկտեղ 
որոշման ընդունման արդյունքները և 
միջոցները կախված են ոչ թե անձի 
առանձին հատկություններից, այլ դրանց 

համակցությունից:
Հաշվի առնելով վերոնշյալը 

անհրաժեշտություն է առաջանում ախտորոշել 
այդ անհատական առանձնահատկությունները 
և դրանց համակցությունները, որոնք 
հնա-րավորություն կտան կատարելու 
որոշումների ռազմավարության մանրակրկիտ 
ուսումնասիրություն և ներկայացնելու դրա 
ամբողջական հոգեբանական նկարագիրը, 
ինչպես նաև  բացահայտելու այդ 
ռազմավարության մշակման և զարգացման 
ուղղություններն ու հնարավորությունները: 

Հետազոտության  նպատակն  է      պարզորոշել 
այն հոգեբանական գործիքակազմը, 
տարբեր մեթոդիկաների համադրությամբ, 
որոնք ուղղված են համակողմանիորեն 
ուսումնասիրելու որոշումների ընդունման 
գործընթացը դրա տարբեր փուլերում: 

Հետազոտության ընտրանք: 
Հետազոտությանը մասնակցել են 
գործունեության տարբեր ոլորտների 157 
աշխատակիցներ, որոնց գործառույթների 
շարքում էական տեղ են զբաղեցնում 
որոշումների ընդունումը: 

Հետազոտության մեթոդները և 
մեթոդիկաները: Հետազոտության 
հիմնական մեթոդներն են՝ փորձագիտական 
հարցումը, անկետավորումը, թեստավորումը, 
մոդելավորող գիտափորձը, վիճակագրական 
վերլուծությունը [3-5]:

Փորձագիտական հարցման 
շրջանակներում մեր կողմից մշակվել է 
հարցարան, որը կազմված է պնդումներից 
և բառակապակցություններից: Հարցարանը 
նպատակաուղղված է այն հոգեբանական 
առանձնահատկությունների պարզորոշմանը, 
որոնք ըստ փորձագետների՝ նշանակալի 
դեր են խաղում որոշման ընդունման 
գործում, հատկապես անորոշ, արագ 
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կողմնորոշում պահանջող իրավիճակներում: 
Փորձագետներից  պահանջվում  էր  
գնահատել 0-5 միավորանոց 
սանդղակով տրված հոգեբանական 
առանձնահատկությունները: 

Փորձագիտական հարցման տվյալների 
և տեսական նյութի վերլուծության 
արդյունքների հիման վրա պարզորոշվել 
են որոշման ընդունման գործընթացի 
արդյունավետությունը ապահովող   
դոմինանտ այն գործոնները, որոնց հիման 
վրա կազմվել է թեստերի փաթեթը:

Թեստերի փաթեթը ներառում էր թեստերի 
4 խումբ՝

1. թեստերի 1-ին խումբը ուղղված էր 
ախտորոշելու անձնային գործոնները և 
ներառում էր հետևյալ մեթոդիկաները՝

• Ռ. Մակ Կրայե, Պ. Կոստա §Մեծ 
հնգյակ¦ անձնային հարցարան (Big Five),

• Մայերս-Բրիգսի անձի տիպի որոշիչ 
(MBTI),

2. Թեստերի 2-րդ խումբը ուղղված էր 
ախտորոշելու անձի հավակնությունների, 
ուղղվածության, ինքնագնահատականի և 
նախապատվությունների համակարգը, որը 
ներառում էր հետևյալ մեթոդիկաները՝

• Ա. Ռեանի §Հաջողության 
և անհաջողությունից խուսափելու 
մոտիվացիա¦, 

• Շվարցլանդերի §Հավակնությունների 
մակարդակի ինքնագնահատական¦ 
մեթոդիկան,

• Ինքնագնահատականի մակարադակի 
ախտորոշման հարցաշար՝ ըստ Գ. 
Կազանցևայի, 

3. թեստերի 3-րդ խումբը ուղղված էր 
ախտորոշելու որոշման ընդունման անձնային 
գործոնները և նշանակալի կոգնիտիվ ոճերը՝

• Տ. Վ. Կորնիլովայի §Որոշման 

ընդունման անձնային գործոններ¦,
• Գոտշիլդի ներառված ֆիգուրների 

թեստ, 
Եվ, ի վերջո, որոշման ընդունման 

ռազմավարությունների ախտորոշման համար 
կիրառվել են. 

• Ե.Գ. Շլյախտինայի §Որոշման 
ընդունման առանձնահատկությունների 
գնահատման խաղային մեթոդիկա¦-ն,  

• Մեր կողմից մշակված §Որոշման 
ընդունման ռազմավարության 
բացահայտման¦ հարցարանը: 

Ա. Բատրաշևի §Աշխատանքով 
բավարարվածության ախտորոշման 
մեթոդիկա¦-ն կիրառվել է որպես անձի 
որոշման ընդունման արդյունավետության 
ախտորոշման անուղղակի գործոն:

Հետազոտության արդյունքները և դրանց 
քննարկումը: 

Հետազոտովողների անհատական-
տիպաբանական և անձնային գործոնների 
միջև համահարաբերակցական 
վերլուծությամբ հայտնաբերվել է դրական 
հավաստի կապ հետազոտվողների տարիքի 
և ստաժի   (p<0.001, r=0.947), ինչպես նաև 
բացասական հավաստի կապ տարիքի և 
էքսպրեսիվության (p<0.001, r=-0.634), ռիսկի 
դիմելու պատրաստակամության (p<0.05, 
r=-0.460) միջև: Միտման մակարդակում 
տարիքը բացասական կապի մեջ է գտնվում 
նաև էքստրավերտության (p<0.07, r=-0.396) 
և ինքնավերահսկման հետ (p<0.5, r=-0.406) 
(աղ. 1): 

Փորձարարական խմբի հետազոտվողների 
տվյալների համահարաբերակցական 
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ գոյություն 
ունիհակադարձ կապ աշխատանքային 
ստաժի և էքսպրեսիվության միջև (p<0.05, r=-
0.471) (աղ. 1):

Ս.Ս. Ստեփանյան



7 Հոգեկան առողջության հայկական հանդես 8(1) 2017

Որոշման ընդունման անձնային 
գործոններից §ռացիոնալությունը¦ սերտ 
հակադարձ համահարաբերակցական կապի 
մեջ է գտնվում §էքստրավերտություն¦ 
(p<0.05, r=-0.518), միևնույն ժամանակ, 
ուղիղ կապի մեջ՝ §աշխատանքի նկատմամբ 
հետաքրքրություն¦ գործոնների (p<0.05, 
r=0.420) հետ (աղ. 2): 

§Ռիսկի պատրաստակամություն¦ 
գործոնը հավաստի համահարաբերակցվում 

է §էքս¬տրավերտություն¦ (p<0.001, r=0.626), 
§էքսպրեսիվություն¦ (p<0.001, r=0.642) 
գործոնների հետ, ինչպես նաև բացասական 
կապի մեջ է գտնվում որոշման կայացման 
ժամանակ §տրամաբանական ընտրության 
ոճի¦ (p<0.05, r=-0.512), §ղեկավարության 
հետ փոխհարաբերություններով 
բավարարվածություն¦ (p<0.05, r=-0.425) 
գործոնների հետ (աղ. 2):

ՀԵՏԱԶՈՏՎՈՂՆԵՐԻ ՏԱՐԻՔԻ ԵՎ ՍՏԱԺԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿ¬ՑՈՒ-
ԹՅՈՒ¬ՆԸ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՀԵՏ

ՀԵՏԱԶՈՏՎՈՂՆԵՐԻ ՏԱՐԻՔԻ ԵՎ ՍՏԱԺԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿ¬ՑՈՒ-
ԹՅՈՒ¬ՆԸ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՀԵՏ

²ÕÛáõë³Ï 1.

²ÕÛáõë³Ï 2.

Գործոններ Ստաժ
Էքսպրեսի

Վություն

ռիսկի 

պատրաստակամություն

Էքստրավեր-

տություն

Ինքնա 

վերահսկում

Տարիք 1,3 -0.634*** -0.460* -0.396 -0.406

Ստաժ 1 -0.471* -0.312 -0.297 -0.395

Գործոններ
Էքստրավեր-

տություն

Էքսպրեսիվու-

թյուն

Տրամաբանա- 

կան ընտրութ- 

յուն

Բավարարվա-ծություն 

ղեկավարության հետ փոխ-

հարաբերություններով

աշխատանքի 

նկատմամբ 

հետաքրքրություն

Ռացիոնալութ-

յուն
-0.518* 0.351 0.349 0.297 0.420*

ռիսկի դիմելու 

պատրաստա-

կամություն

0.626** 0.642** -0.512* -0.425* 0.375

Որոշման ընդունման ոճի և անձնային 
գործոնների համահարաբերակցական 
վերլուծությամբ հայտնաբերվել է 
բացասական հավաստի կապ մտածողության 
ինտրավերտության և էքսպրեսիվության 
(p<0.05, r=-0.455), ռիսկի դիմելու 
պատրաստակամության (p<0.001, r=-0.655) 
և զգայությունների վրա հիմնված ընկալման 
(p<0.05, r=-0.432) միջև:  Դրա հետ մեկտեղ, 
հայտնաբերված է դրական հավաստի 

համահարաբերակցական կապ  մտածողության 
էքստրավերտության (ըստ MBTI թեստի) և 
էքսպրեսիվության (p<0.05, r=0.456), ռիսկի 
դիմելու պատրաստակամության (p<0.001, 
r=0.645), զգայությունների վրա հիմնված 
ընկալման (p<0.05, r=0.496) միջև, ինչպես նաև 
բացասական կապ՝ կռահողականության վրա 
հիմնված ընկալման (p<0.05, r=-0.431) միջև 
(աղ. 3):

Психология управления – Կառավարման հոգեբանություն – Psychology of management
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ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԸՆԿԱԼՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒ¬ԹՅՈՒՆ-
ՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

²ÕÛáõë³Ï 4.

Գործոններ

Հաջո-

ղության  

շարժա- 

ռիթավորում

Դատողու-

թյունների 

վրա 

հիմնված 

վարքի ոճ

Աշխա-

տանքի 

նկատմամբ 

հետաքրքրու-

թյուն

աշխատանքում 

նվաճումներով 

բավարար

վածություն

Կռահողա-

կանության 

վրա հիմնված 

ընկալում

Էքսպրեսիվու-

թյուն

Ընկալ-

ման վրա 

հիմն-

ված վարքի 

ոճ

զգայություն-

ների վրա 

հիմնված 

ընկալում

0.458* 0.475* 0.425* 0.584** -0.796*** 0.357 0.125

կռահողա-

կանության 

վրա 

հիմնված 

ընկալում

0.315 -0.533** 0.278 -0.587** 1 -0.481* 0.506*

§Զգայությունների վրա հիմնված ընկալում¦ 
գործոնը դրական համահարաբերակցական 
կապի մեջ է գտնվում §հաջողության մոտիվացա¦ 
գործոնի (p<0.05, r=0.458) և §դատողության 
վրա հիմնված վարքի ոճ¦ (p<0.05, r=0.475), 
§աշխատանքի նկատմամբ հետաքրքրություն¦ 
(p<0.05, r=0.425), §աշխատանքում նվաճումներով 
բավարարվածություն¦ գործոնների (p<0.001, 
r=0.584) հետ, ինչպես նաև հակադարձ կապի մեջ 
§կռահողականության վրա հիմնված ընկալում¦ 
(p<0.001, r=-0.796) գործոնի հետ (աղ. 4):

Ըստ §Անձի տիպի որոշիչ¦ (MBTI) թեստի 

§կռահողականության վրա հիմնված ընկալում¦ 
գործոնը բացասական հավաստի կապի մեջ է 
գտնվում §էքսպրեսիվություն¦ (p<0.05, r=-0.481), 
§հաջողության հասնելու շարժառիթավորում¦ 
(p<0.05, r=-0.418), §դատողությունների վրա 
հիմնված վարքի ոճ¦ (p<0.01, r=-0.533), 
§բավարարվածություն աշխատանքում 
նվաճումներով¦ (p<0.01, r=-0.587)  գործոնների 
հետ, և դրական կապի մեջ է §ընկալման վրա 
հիմնված վարքի ոճ¦ գործոնների հետ (p<0.01, 
r=0.506) (աղ. 4):

ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱՊԸ

²ÕÛáõë³Ï 3.

Գործոններ Էքսպրեսիվություն

ռիսկի 

պատրաստակա-

մություն

Զգայությունների վրա 

հիմնված ընկալում

Կռահողականության 

վրա հիմնված ընկալում

Ինտրավերտություն -0.455* -0.655** -0.432* 0.378
Էքստրավերտություն 0.456* 0.645* 0.456* -0.431

Ս.Ս. Ստեփանյան
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§Որոշման      տրամաբանական    
ընտրություն¦ գործոնի և 
§էքստրավերտություն¦ (p<0.05, r=-0.425), 
§ռիսկի պատրաստակամություն¦ (p<0.05, 
r=-0.412) գործոնների միջև հայտնաբերված է 
ցայտունորեն արտահայտված բացասական 
կապ, և դրական հավաստի կապ է 
հաստատված §աշխատանքի նկատմամբ 
հետաքրքրություն¦ գործոնի (p<0.05, 
r=0.421) միջև (աղ. 5):

§Սուբյեկտիվ զգացողությունների 

վրա հիմնված ընտրություն¦ գործոնի 
և §էքստրավերտություն¦ (p<0.05, 
r=0.420), §հուզական կայունություն¦ 
(p<0.05, r=0.412), §ռիսկի դիմելու 
պատրաստակամություն¦ (p<0.05, r=0.422) 
գործոնների միջև հայտնաբերված է 
դրական համահարաբերակցական կապ, 
միևնույն ժամանակ, հակադարձ կապ է 
հայտնաբերված §աշխատանքի նկատմամբ 
հետաքրքրություն¦ (p<0.05, r=-0.367) 
գործոնի միջև (աղ. 5):

ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԵՎ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

²ÕÛáõë³Ï 5.

Գործոններ
Էքսպրեսիվու-

թյուն

ռիսկի պատրաստակա-

մություն

աշխատանքի 

նկատմամաբ 

հետաքրքրություն

հուզական 

կայունություն

Տրամաբանա կան 

ընտրություն
-0.425** -0.412** 0.421* -0.265

սուբյեկտիվ 

զգացողությունների 

վրա հիմնված ընտ-

րություն

0.420* 0.422* -.0367* 0.412*

§Դատողությունների վրա հիմնված վարք¦ 
գործոնը հավաստի դրական կապի մեջ է 
գտնվում §հաջողությունների մոտիվացիա¦ 
(p<0.05, r=0.428), §դաշտից անկախություն¦ 
(p<0.05, r=0.417), §բարձր աշխատավարձի 
նախընտրություն աշխատանքին¦ (p<0.5, 
r=0.415) գործոնների հետ (աղ. 6):

§Ընկալման վրա կողմնորոշված վարք¦ 

գործոնը բացասական հավաստի կապի 
մեջ է գտնվում §դաշտից անկախություն¦ 
(p<0.05, r=-0.428), §աշխատանքի 
նկատմամբ հետաքրքրություն¦ 
(p<0.05, r=-0.402), §մասնագիտական 
պատասխանատվություն¦ (p<0.05, r=-0.415) 
գործոնների հետ (աղ. 6):

Психология управления – Կառավարման հոգեբանություն – Psychology of management
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Այսպիսով՝ որոշման ընդունման ոճերի և 
անձնային առանձնահատկությունների միջև 
համահարաբերակցական վերլուծության 
արդյունքները վկայում են որոշման 
ընդունման գործընթացում դրա տարբեր 
փուլերի պայմանավորվածությունը տարբեր 
անձնային գործոններրով, որոնք հնարավոր 
է ախտորոշել մեթոդիկաների համալիր 
կիրառման դեպքում: 

Այսպես օրինակ, որոշման ընդունման 
գործընթացում զգայությունների վրա 
հիմնված ընկալումը ենթադրում է 
գործունեության դրդապատճառային 
համակարգերի զարգացում, 
մասնավորապես՝ զգայությունների վրա 
հիմնված ընկալման սերտ հարաբերակցական 
կապը աշխատանքի նկատմամբ 
հետաքրքրության, աշխատանքում 
նվաճումներով բավարարվածության, 
ինչպես նաև հաջողության մոտիվացիայի 
միջև վկայում են դրդապատճառային 

համակարգի նշանակալի դերի մասին 
որոշման ընդունման արդյունավետության 
համատեքստում:

Որոշման ընդունման ընտրության փուլում 
տրամաբանական մոտեցումը բացասական 
կապի մեջ է գտնվում էքստրավերտության, 
ռիսկի դիմելու պատրաստակամության, 
միևնույն ժամանակ ուղիղ կապի մեջ 
է գտնվում աշխատանքի նկատմամբ 
հետաքրքրության հետ: Դրա հետ 
մեկտեղ սուբյեկտիվ զգացողությունների 
դերը ընտրության փուլում ենթադրում է 
հուզական անկայունության զարգացում, 
աշխատանքի նկատմամբ հետաքրքրության 
նվազում և միևնույն ժամանակ ռիսկի 
դիմելու պատրաստակամության և 
էքստրավերտության մակարդակի 
բարձրացման մասին: 

Միևնույն ժամանակ դատողությունների 
վրա հիմնված վարքը որոշման ընդունման 
ժամանակ սերտ հարաբերկցական կապի 

ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՎԱՐՔԻ ՈՃԱՅԻՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ 

ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

²ÕÛáõë³Ï 6.

Գործոններ

հաջողության

հասնելու 

մոտիվացիա

դաշտից 

անկախու

թյուն

բարձր աշխա-

տավարձի 

նախընտրություն

աշխատանքի 

նկատմամբ 

հետաքրքրություն

մասնագիտական 

պատասխանա- 

տվություն

դատողու- 

թյունների վրա 

հինված  

վարքի ոճ

0.428* 0.417* 0.415* 0.342 0.315

ընկալման վրա 

կողմնորոշված 

վարքի ոճ

-0.129 -0.428* -0.237 -0.405* -0.415*

Ս.Ս. Ստեփանյան
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մեջ է գտնվում հաջողության մոտիվացիայի, 
դաշտից կախվածություն-անկախություն 
կոգնիտիվ ոճի, բարձր աշխատավարձի 
նախընտրություն գործոնների հետ, ինչը 
վկայում է որոշման ընդունման ժամանակ 
դրդապատճառային համակարգերի 
նշանակալիության մասին:

Ամփոփում: 
Այսպիսով, հետազոտության 

արդյունքները թույլ են տալիս եզրակացնել, 
որ  որոշումների ընդունման գործընթացը 
բազմաբովանդակ է, և, դրա տարբեր 
փուլերում  որոշիչ դեր են խաղում անձնային 
տարաբնույթ առանձնահատկություններ, 
որոնք հնարավոր է ախտորոշել համալիր 
մեթոդների կիրառմամբ: Ընդ որում, 
համալիր հետազոտության արդյունքում 
հնարավոր կլինի ոչ միայն ախտորոշել 
որոշումների ընդունման իրավիճակային 
առանձնահատկությունները, այլև 
կանխատեսել այդ գործընթացի զարգացման 
հետագիծը:    

Ամփոփելով վերոնշյալը, կարելի է ասել, 
որ որոշումների ընդունման գործընթացը 
համակողմանիորեն ուսումնասիրելու 
համար նպատակահարմար է կատարել 
համալիր ախտորոշում, կիրառելով 
հոգեբանական գործիքակազմ կազմված 
անձնային առանձնահատկությունները, 
հավակնությունները, կոգնիտիվ ոճերը 
և վարքային ռազմավարությունները 
բացահայտող մեթոդիկաներից: 
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