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Լ յուդ վիգ Գ.  Վար դան յան
 Փիլ. գիտ. թեկ նա ծու
 Վա հե Ո.  Պո ղոս յան

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼԻԴԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ 

ԽՆԴԻՐ*

 Բա նա լի բա ռեր –  լի դե րութ յուն, քա ղա քա կա նութ յուն, 
քա ղա քա կան գի տութ յուն, քա ղա քա կան լի դե րութ յուն, ղե-
կա վա րում, կա ռա վա րում, մե նեջ մենթ, խումբ, կազ մա կեր-
պութ յուն։

 Մուտք
Յու րա քանչ յուր դա րաշր ջան գի տութ յան առջև իր խնդիր ներն է 

դնում, իսկ յու րա քանչ յուր գի տութ յան կեն սու նա կութ յու նը պայ մա նա-
վոր ված է այն խնդիր նե րի լուծ մամբ, ո րոնք ներ կա յաց նում է տվալ 
ժա մա նա կաշր ջա նը:

  Քա ղա քա կան գի տութ յան խնդի րը ոչ միայն նոր եր ևույթ նե րը ակ տի-
վո րեն գնա հա տելն է, այլև բազ մա կող մա նիո րեն ու սումն ա սիր ված քա ղա-
քա կան գոր ծըն թաց նե րի ու սուբ յեկտ նե րի ա վե լի ամ բող ջա կան բա ցա հայտ-
ման կար ևո րու մը: Այդ պի սի եր ևույթ նե րից է քա ղա քա կան լի դե րութ յու նը։  

Հե տա զո տող նե րը (Ջ.  Բերնս, Ժ. Բ լոն դել, Ա.  Վիլ դավս կի, Կ. Գ րինտ, Գ. 
Գ յուն տեր, Բ.  Կե լեր ման, Ռ.  Թա կեր, Վ.  Կա րասև, Ն. Շ չեր բի նա, Մ. Մար  գար-
յան և  ու րիշ ներ) վա ղուց ու շադ րութ յուն են դարձ րել քա ղա քա կան լի դե-
րութ յան ու սումն ա սի րութ յա նը1: Թ վում է, թե ու սումն ա սի րութ յան թե ման 
կա րե լի է փա կել և  վեր ջա կետ դնել, սա կայն ի րա կա նութ յան մեջ այս կամ 
այն եր ևույ թը տար բեր պատ մա կան փու լե րում ան խու սա փե լիո րեն կեր պա-
փոխ վում է՝ ա ռաջ բե րե լով նրա ձևա վոր ման ու զար գաց ման հե տա զո տութ-
յան խնդի րը:

 Ներ կա յումս նույն պես քա ղա քա կան լի դե րութ յան ու սումն ա սի րութ յու նը 

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 10.08.2018։
1 Տե՛ս Блондель Ж., Политическое лидерство: Путь к всеобъемлющему анализу, М., Российская академия 
управления, 1992. Щербина Н. Г., Теории политического лидерства, М., Изд-во «Весь мир», 2004. 
Шаблинский И. Г., Политическое лидерство: типология и технология, М., «Новый учебник», 2004. Коттер 
Джон, Истинная роль лидера, «Лидерство» Пер. с англ., 2-е изд., М.: «Альпина Паблишер», 2017. с. 49-72. 
Մարգարյան Մ., Քաղաքական լիդերություն. Տեսություն և պրակտիկա, Եր., ՀՀ ՊԿԱ, 2017:
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հան դես է գա լիս որ պես քա ղա քա կան գի տութ յան հե տա զո տա կան ուղ ղութ-
յուն նե րից մե կը: Ընդ ո րում՝ նմա նա տիպ հե տա զո տութ յուն նե րի հե ռան կարն 
ամ բող ջութ յամբ կախ ված է ու սումն ա սիր վող ա ռար կա յի նկատ մամբ միջ-
գի տա կար գա յին մո տեց ման օգ տա գոր ծու մից: Ա հա հենց այս տե սանկյ ու նից 
քա ղա քա կան լի դե րութ յու նը պետք է դի տարկ վի փի լի սո փա յա կան-մար դա-
բա նա կան (անտ րո պո լո գիա կան), սո ցիո լո գիա կան, կոնկ րետ պատ մա կան, 
սո ցիալ-հո գե բա նա կան, գործ նա կան-քա ղա քա կան և  այլ մո տե ցումն ե րի 
հի ման վրա:  Մո տե ցումն ե րի բազ մա զա նութ յու նը, ո րոնք ու շադ րութ յու նը 
սևե ռում են տվյալ եր ևույ թի տար բեր կող մե րի վրա, թույլ է տա լիս ի րա կա-
նաց նել նրա ամ բող ջա կան ու սումն ա սի րութ յու նը:

 Ի րոք, ե թե խո սենք քա ղա քա կան լի դե րի ան հա տա կա նութ յա նը բնո րոշ 
ո րակ նե րի մա սին, ա պա չենք կա րող հաշ վի չառ նել ան հա տի հո գե բա նութ-
յու նը: Ե թե լի դե րութ յու նը դի տար կենք որ պես հո գե բա նա կան և  սո ցիա լա կան 
գոր ծոն նե րի փո խազ դե ցութ յուն, ա պա դա ար դեն սո ցիա լա կան հո գե բա-
նութ յան ու սումն ա սի րութ յան ո լորտն է:  Սո ցիո լո գիան լի դե րութ յու նը դի-
տար կում է սո ցիա լա կան ինս տի տու տի տե սանկյ ու նից, որն ի րա կա նաց վում 
է սո ցիու մի ան դամն ե րի շա հե րի հա մա ձայ նեց ման մի ջո ցով: Ե թե լի դե րութ-
յան հե տա զո տութ յունն ի րա կա նաց նենք որ պես քա ղա քա կան եր ևույթ, որ-
պես քա ղա քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի և  գոր ծու նեութ յան ա ռանձ նա հա-
տուկ կողմ, ա պա դա ար դեն քա ղա քա գի տութ յան խնդիրն է: 

 Քա ղա քա կան կա ռա վար ման հիմն ախն դիր նե րը դեռևս հնա գույն ժա-
մա նակ նե րից այս կամ այն կերպ ան հանգս տաց րել են շատ գիտ նա կան նե-
րի, քա ղա քա կան և  հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րի:  Պե տութ յան, հա սա րա-
կութ յան, տար բեր քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վար ման ա ռու մով 
միշտ էլ կար ևոր վել են ան հա տը, նրա դերն ու նշա նա կութ յու նը, այն ան-
հա տը կամ, ինչ պես ա ռան ձին դեպ քե րում ըն դուն ված է նշել և  կի րա ռել, 
ա ռաջ նոր դը (լի դե րը), որն օժտ ված է ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե-
րով, ա ռա վել ևս  քա ղա քա կան իշ խա նութ յունն ի րա կա նաց նե լու շնոր հով:

 Մինչև 20-րդ  դա րի սկիզ բը լի դե րութ յան վե րա բեր յալ գիտական պատ-
կերացում՝ որ պես այդ պի սին, գո յութ յուն չու ներ:  Սա կայն դի տարկ ման, նկա-
րագր ման և  նե րըմբռն ման (ին տո ւի ցիա յի) օգ նութ յամբ քա ղա քա կան միտ քը 
քա ղա քա կա նութ յան շրջա նակ նե րում մշա կել է լի դե րութ յան ո րո շա կի բնու-
թագ րումն եր: Այլ խոս քով ա սած՝ քա ղա քա կան միտ քը ձևա վո րել է լի դե-
րութ յան վե րա բեր յալ ո րո շա կի պատ կե րա ցում՝ որ պես քա ղա քա կան կյան-
քի և  պատ մա կան գոր ծըն թա ցի ակ տիվ բա ղադ րիչ2: 

Տար բեր ժա մա նակ նե րի փոր ձը հաս տա տում է, որ հա սա րա կութ յան հա-
մար անվտանգ ու բա րե կե ցիկ կյան քի ա պա հով ման, արդ յու նա վետ քա ղա-
քա կան կա ռա վա րում ի րա կա նաց նե լու գոր ծում կար ևո րա գույն դե րա կա-
տա րում ու նեն քա ղա քա կան լի դեր նե րը: 

Ուս տի «քա ղա քա կան լի դե րութ յուն» հաս կա ցութ յանն առնչ վում է նաև 
«քա ղա քա կան լի դեր» հաս կա ցութ յու նը:  Քա ղա քա կան լի դեր է նա, որ 
իշ խա նութ յուն ու նի մարդ կանց ո րո շա կի խմբի նկատ մամբ, հմուտ է 
քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յան մեջ, ու նի մշակ ված ծրագ րեր, վճիռ ներ 

2 Այս մասին առավել մանրամասն տե՛ս Մարգարյան Մ., Քաղաքական լիդերություն. Տեսություն և 
պրակտիկա, Եր., ՀՀ ՊԿԱ, 2017, էջ 73-202:
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կա  յաց նե լու ու նա կութ յուն, դրանք ի րա գոր ծե լու ըն դու նա կութ յան դրսևո-
 րում, յու րա հա տուկ հատ կա նիշ ներ, ո րոնք նպաս տում են կա ռա վար ման 
գոր ծըն թաց նե րի կազ մա կերպ մա նը: 

1. « Քա ղա քա կան լի դե րութ յուն» հաս կա ցութ յու նը և  
ն րա էա կան գծե րը

 Մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ կա րե լի է հան դի պել քա ղա քա կան 
լի դե րութ յա նը նվիր ված բազ մա թիվ սահ մա նումն ե րի և բ նու թագ րումն ե րի: 
Որ պես կա նոն՝ հե ղի նակ նե րը նշված սահ մա նումն ե րը տա լիս են՝ ել նե լով 
ի րենց կա տա րած հե տա զո տութ յան ե ղա նա կից և ն պա տա կից: Այ նո ւա մե-
նայ նիվ, հե տա զո տող նե րի մե ծա մաս նութ յու նը հա մա կար ծիք է նրան, որ 
քա ղա քա կան լի դե րութ յան սահ ման ման և բ նու թագր ման ժա մա նակ պետք 
է հաշ վի առ նել հետև յալ բա ղադ րիչ նե րը.

•	լի դե րի անձ նա կան հատ կութ յուն ներն ու ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, 
այդ թվում նաև նրա բա րո յա կան սկզբունք ներն ու մշա կու թա յին ար ժեք-
նե րը,

•	լի դե րի հետ ևորդ նե րին բնո րոշ գծերն ու բա րո յա կան-մշա կու թա յին 
բնա վո րութ յու նը, ո րոնց հետ լի դե րը փո խազ դե ցութ յան մեջ է,

•	ընդ հա նուր հա սա րա կա կան և  կազ մա կերպ չա կան հա մա տեքս տը, ո րի 
ներ սում տե ղի է ու նե նում լի դե րի և  հետ ևորդ նե րի փո խազ դե ցութ յու նը. դա 
ընդ հա նուր մշա կույթն է՝ քա ղա քա կան մշա կույ թը, քա ղա քա կան մթնո լոր տը, 
նոր մերն ու ինս տի տուտ նե րը,

•	կո լեկ տիվ խնդիր նե րի և ն պա տա կա յին հար ցե րի հա վա քագ րու մը, 
ո րոնք պատ մա կան կոնկ րետ ի րա վի ճակ նե րում հե տաքրք րում են լի դեր նե-
րին և ն րանց հետ ևորդ նե րին3: 

 Քա ղա քա կան լի դե րութ յան սո ցիո-հա ղոր դակ ցա յին բո վան դա կութ յան 
հիմն ախն դի րը բնու թագր վում է հաս կա ցա կան մո տե ցումն ե րով, ո րոնք 
հիմն ված են քա ղա քա կան լի դե րութ յան հա ղոր դակ ցա յին բնույ թի վրա, և  
ո րոնք ներ կա յա նում են նրան որ պես եր ևույթ, ո րը հիմն ված է լի դե րի շփման 
և գ րավ չութ յան, բո լո րին իր հետ ևից տա նե լու, հա մո զիչ և  ո գեշն չող օ րի-
նակ դառ նա լու կա րո ղութ յան վրա: 

Ի րա կան քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րը բնո րո շող «քա ղա քա կան լի դե-
րութ յուն» և «քա ղա քա կան լի դեր» հաս կա ցութ յուն նե րի եր ևան գա լու և  լայն 
տա րա ծում ստա նա լու ի րո ղութ յուն նե րին զու գա հեռ կա րե լի է խո սել նաև 
վե րոնշ յալ եր ևույ թի պատ մա կան զար գաց ման մա սին: « Քա ղա քա կան լի-
դե րութ յուն» հաս կա ցութ յու նը հա մա պար փա կութ յուն ձեռք բե րեց ժա մա նա-
կա կից քա ղա քա կան գոր ծըն թա ցների հե տա զոտ ման հետ մեկ տեղ: Անգ լե-
րեն «լի դեր» եզ րույ թի՝ այլ լե զու նե րի կող մից նույն ար տա սա նութ յամբ փո-
խա ռու մը կամ նշված ձևով գոր ծա ծութ յու նը վկա յում է նրա հա մընդ հան-
րա կա նութ յան, լայն կի րա ռութ յուն ու նե նա լու մա սին: 

« Լի դեր» բառն անգ լե րե նից («leader») թարգ մա նա բար նշա նա կում է 
«ա ռա ջա տար», «ղե կա վա րող»: « Լի դե րութ յու նը» («leadership») հան դես է 

3 Տե՛ս Peele G., Leadership and Politics: A Case for a Closer Relationship, "Leadership", 2005, Vol. 1, N 2, p. 192 
(187-204).



229

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 3
 (
63

),
 հ

ու
լի

ս-
սե

պ
տ

եմ
բե

ր,
 2

01
8 

գա լիս որ պես ղե կա վա րի վար քա գիծ, ո րը նպաս տում է են թա կա նե րին հա-
վա քագ րե լուն, ամ բող ջաց նե լուն, նրանց ու ժերն ու ըն դու նա կութ յուն նե րը 
դրված նպա տակ նե րին ուղ ղոր դե լուն: 

 Քա ղա քա կան լի դե րութ յան՝ որ պես քա ղա քա կա նութ յան ա ռանձ նա հա-
տուկ եր ևույ թի, ու սումն ա սի րութ յան ժա մա նակ հայ կա կան մաս նա գի տա կան 
գրա կա նութ յան մեջ կի րառ վում են և՛ «լի դեր», և՛ «ա ռաջ նորդ» եզ րույթ նե-
րը: Այս կա պակ ցութ յամբ ներ կա յաց նենք ո րոշ ստու գա բա նա կան բա ցատ-
րութ յուն ներ: Այս պես՝ « Հա յոց լեզ վի նոր բա ռա րա նում»4 «ա ռաջ նորդ» բա-
ռը մեկ նա բան վում է որ պես «ռահ վի րա, առջ ևից գնա ցող», «ճա նա պարհ 
ցույց տվող», «նա խա կա րա պետ»: Ա կա դե մի կոս Է դո ւարդ Ա ղա յա նի «Ար դի 
հա յե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րա նում»5 ա ռաջ նորդ, լի դեր է հա մար վում 
ա ռա ջին դիրք գրա վո ղը, թե մի ե կե ղե ցա կան-կրո նա կան գոր ծե րի ղե կա-
վա րը, իշ խա նա վո րը և  այլն: «Ա ռաջ նորդ» («լի դեր») բա ռի բա ցատ րութ յու-
նը ա ռանձ  նա հա տուկ ու շադ րութ յուն է գրա վում 1969 թ. հրա տա րակ ված 
« Ժա  մա նա կա կից հա յոց լեզ վի բա ցատ րա կան բա ռա րա նում»6, որ տեղ այն 
մեկ նա բան վում է որ պես հա սա րա կա կան շարժ ման, երկ րի, ժո ղովր դի, դա-
սա կար գի ա ռաջ նորդ և  այլն: 

 Մենք ա ռա վել ըն դու նե լի ենք հա մա րում կի րա ռել «լի դեր» եզ րույ-
թը, քա նի որ նպա տակ նե րի և  մո տի վա ցիա յի խնդիրն ու դրված քը 
դրսևոր վում են որ պես «լի դե րութ յուն» հաս կա ցութ յան անհ րա ժեշտ 
հատ կա նիշ: Ի հար կե, այլ լե զու նե րում այս հաս կա ցութ յան մեկ նա բան ման 
մեջ կան ո րո շա կի նրբութ յուն ներ, բայց ընդ հա նուր առ մամբ, անգ լա լե զու 
«լի դեր» և «լի դե րութ յուն» հաս կա ցութ յուն նե րը ըն դուն վել են շատ երկր նե-
րում7: Ինչ վե րա բե րում է «քա ղա քա կան լի դե րութ յուն» հաս կա ցութ յան նշա-
նա կութ յա նը, ա պա այս տեղ կա րե լի է հա մա ձայ նել ռուս հե տա զո տող Տ. Ա. 
Շ տու կի նի այն կար ծի քի հետ, ըստ ո րի՝ «տե ղի է ու նե ցել այս հաս կա ցութ-
յան ընդ լայ նում, այն նե րա ռում է նաև ղե կա վա րում, հրա մա յում, ա ռաջ նոր-
դում, կա ռա վա րում, գլխա վոր դե րա կա տա րում, ա ռա վե լութ յուն և  այլն»8: 
Նշ ված բա ցատ րութ յուն նե րը վե րա բե րում են նաև քա ղա քա կան լի դե րութ-
յա նը, ո րը ժա մա նա կա կից պայ ման նե րում բնու թագր վում է հա մընդ հա նուր 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով և  քա ղա քա կան կա ռա վար ման նոր ձևի ա ռա-
ջաց ման պա հան ջում դի տարկ վում է որ պես հե տա դարձ կապ:  Պետք է նշել, 
որ քա ղա քա կան լի դե րութ յան հա յե ցա կար գը և՛ բնու թագր ման, և՛ սահ ման-
ման ա ռու մով ո րո շա կի բար դութ յուն է ներ կա յաց նում, քա նի որ կախ ված է 
ինս տի տու ցիո նալ, մշա կու թա յին և  պատ մա կան հա մա տեքս տե րից և  ընդ-
հա նուր ու մաս նա վոր ի րա վի ճակ նե րից9:

4 Տե՛ս Գնէլ արքեպիսկոպոս Ճէրէճեան, Փարամազ Կ. Տօնիկեան և Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան, 
Հայոց լեզվի նոր բառարան, հատ.1, «Կ. Տօնիկեան և Որդիք Հրատարակչատուն», Պէյրութ, 1992, էջ 180:
5 Տե՛ս Աղայան Է., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, հատ. 1, «Հայաստան» հրատարակչություն, 
Եր., 1976, էջ 104, 529:
6 Տե՛ս Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, հատ.1, Հ. Աճառյանի անվան լեզվի 
ինստիտուտ, Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, Եր., 1969, էջ 175, հատ. 
2, էջ 410:
7 Տե՛ս Блондель Ж., Политическое лидерство: Путь к всеобъемлющему анализу, М.: Российская академия 
управления, 1992, с. 41:
8 Штукина Т. А., Феномен политического лидерства, «Вестник МГУ», сер. 12., М., 1994. N 4, с. 23.
9 Տե՛ս Блондель Ж., Политическое лидерство: Путь к всеобъемлющему анализу, М., Российская академия 
управления. 1992. 
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 Հա ճախ մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ քա ղա քա կան լի դե րութ-
յու նը տե ղա կա նից մինչև ազ գա յին և գ լո բալ մա կար դակ նե րով դի տարկ վում 
է որ պես սո ցիա լա կան լի դե րութ յան են թա տե սակ:

 Լի դե րութ յուն գո յութ յուն ու նի քա ղա քա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում, 
բիզ նե սում, կրո նում, արհ միութ յուն նե րում, բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պութ-
յուն նե րում, ոչ ֆոր մալ կազ մա կեր պութ յուն նե րում և  այլն:  Լի դե րութ յան գո-
յութ յան հա մար պար տա դիր է խմբե րի առ կա յութ յու նը, և  այն տեղ, որ տեղ 
կա խումբ, կա նաև լի դե րութ յուն: Ընդ հա նուր առ մամբ՝ լի դե րութ յու նը ներ-
կա յաց նում է խմբա յին գոր ծու նեութ յան կազ մա կերպ ման մե խա նիզմն ե րից 
մե կը՝ են թադ րե լով, որ ան հա տը միա վո րում, ուղ ղոր դում է ամ բողջ խմբին, 
սպա սար կում, ա ջակ ցում է այդ գործունեությանը: Ինչ-որ ա ռու մով հա մընկ-
նե լով «կա ռա վա րում» և «ղե կա վա րում» եզ րույթ նե րին՝ լի դե րութ յու նը 
միա ժա մա նակ բնու թագ րում է խմբում կամ կազ մա կեր պութ յու նում հա-
րա բե րութ յուն նե րի ա ռանձ նա հա տուկ ձևը:  

Լի դե րութ յու նը նե րա ռում է ոչ միայն ան ձի ո րակ նե րը, լիա զո րութ յուն նե-
րը, մո տի վա ցիան, գա ղա փա րա խո սութ յու նը, այլև խմբում փոխ հա րա բե րութ-
յուն նե րի հա մա կար գը, ո րի ժա մա նակ մի մար դը (լի դե րը) հան դես է գա լիս 
ո րո շա կի նա խա ձեռ նութ յամբ, խմբի գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար պա տաս խա-
նատ վութ յուն է կրում, իսկ մյուս նե րը (հետ ևորդ նե րը) պատ րաստ են ո րո շա-
կի ջան քեր ներդ նել՝ նա խա տես ված նա խա ձեռ նութ յունն ի րա կա նաց նե լու 
հա մար:  Լի դե րութ յան ինս տի տու ցիո նա լա ցու մը դրսևոր վում է քա  ղա քա կա-
նութ յան մեջ, որ տեղ մաս նակ ցում են մարդ կանց հոծ զանգ ված ներ՝ հետ ևե-
լով ո րո շա կի նպա տակ նե րի10:

 Լի դե րու թու նը՝ որ պես միջխմ բա յին եր ևույթ, ա ռանձ նա հա տուկ տեղ է 
գրա վում ոչ ֆոր մալ հա րա բե րութ յուն նե րի կա ռուց ված քում: Այն կապ ված է 
ոչ ֆոր մալ կա ռա վար ման գոր ծա ռույ թի կամ փո խազ դե ցութ յան հետ, որն 
առնչ վում է մար դու հետ, և  որն ան հա տա կան ազ դե ցութ յան հիմ քի վրա 
ստի պում է ո րո շա կի խմբի գոր ծել կամ ի րեն պա հել՝ հա մա ձայն լի դե րի 
օ րի նա կի:  Մար դը, որն իր վրա է վերց նում կամ ի րա կա նաց նում այդ գոր-
ծա ռույ թը, հան դես է գա լիս որ պես լի դեր: Ոչ ֆոր մալ լի դե րութ յու նը հիմն-
ված է հե ղի նա կութ յան վրա, ո րը ձեռք է բեր վում ան հա տա կան հատ կա-
նիշ նե րի մի ջո ցով:  Քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յան մեջ՝ կազ մա կեր պութ յան 
շրջա նակ նե րում պաշ տո նա տար ան ձը ըն դու նում է ո րո շումն եր և դ րանց 
կա տար ման հա մար ի րա կա նաց նում է վե րահս կո ղութ յուն՝ օգ տա գոր ծե լով 
իր հե ղի նա կութ յու նը որ պես իշ խա նութ յան ի րա կա նաց ման մի ջոց:

 Լի դե րութ յան եր ևույ թը կա րե լի է դի տար կել մի քա նի տե սանկյ ուն նե րից, 
ինչ պի սին, օ րի նակ, «լի դեր» և «ղե կա վար» հաս կա ցութ յուն նե րի հա րա բե-
րութ յունն է:  Լի դե րութ յան եր ևույ թը նշված տե սանկյ ու նից մեր ու շադ րութ-
յու նը սևե ռում է խմբի ֆոր մալ և  ոչ ֆոր մալ կա ռուց ված քի գոր ծա ռա կան 
(ֆունկ ցիո նալ) դե րե րի հատ ման կտրված քին:

« Լի դեր» և «ղե կա վար» հաս կա ցութ յուն նե րի հա րա բե րութ յան հիմ-
նախնդ րին ու շադ րութ յուն դարձ նող արևմտ յան ա ռա ջին հե տա զո տող նե րից 
մե կը  Սե սիլ  Ջիբն էր:  Վեր ջինս փոր ձեց տար բե րա կել այդ հաս կա ցութ յուն-
նե րը (Աղ ու սակ 1):
10 Տե՛ս Пугачев В. П., Соловьев А. И., Введение в политологию. 3-е изд., перераб. и доп., М., 2000, с. 167-168:



231

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 3
 (
63

),
 հ

ու
լի

ս-
սե

պ
տ

եմ
բե

ր,
 2

01
8 

Աղ ու սակ 1
 Լի դե րի և  ղե կա վա րի հա մե մա տա կան բնու թագ րում ե րը  

(ըստ Ս.  Ջի բի)11

 Լի դե րութ յուն  Ղե կա վա րում
 Պայ մա նա վոր ված է խմբի կող մից տա-
րե րա յին ե րաշ խա վո րութ յամբ՝ խմբա յին 
ձեռք բե րումն ե րում ծա վա լած գոր ծու-
նեութ յան հա մար:

Ա ջակց վում է կազ մա կերպ չա կան հա-
մա կար գի կող մից:

 Լի դերն ար տա հայ տում է խմբի ան դամ-
նե րի շա հերն ու ցան կութ յուն նե րը:

 Ղե կա վա րը ո րո շա կի նպա տակ ներ է 
դնում՝ ել նե լով մաս նա գի տա կան շա հե-
րից և  ան կախ խմբի դրութ յու նից:

Անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել խմբի զգա-
ցո ղութ յուն ներն ու միաս նա կան կար ծի-
քը:

Անհ րա ժեշ տութ յուն չկա հեն վե լու խմբի 
զգա ցո ղութ յան և  միաս նա կան կար ծի-
քի վրա:

 Լի դե րը հան դես է գա լիս որ պես խմբի 
ան դամն ե րից մե կը:

 Ղե կա վա րի և  են թա կա նե րի միջև առ-
կա է սո ցիա լա կան ո րո շա կի խզում, ո րը 
ղե կա վա րը ձգտում է պահ պա նել:

 Լի դե րին իշ խա նութ յամբ օժ տում է 
խում բը:

 Ղե կա վա րը լիա զո րութ յուն ներ է ստա-
նում իշ խա նութ յան ոչ խմբա յին աղբ յու-
րից:

 Հե տա գա յում արևմտ յան տար բեր հե տա զո տող ներ, նրանց թվում՝ Ա. 
 Զե  լեզ նի կը, Ո ւո րեն  Բե նի սը,  Ջոն  Կո տե րը,  Դե վիդ  Ռու կը, Ո ւիլյ ամ  Տոր բեր տը 
և  ու րիշ ներ, նույն պես փոր ձել են ձևա կեր պել լի դեր նե րի, ղե կա վար նե րի և 
 մե նե ջեր նե րի մի շարք տար բե րութ յուն նե րը:

Ե թե հա մե մա տենք լի դե րութ յու նը և  ղե կա վա րու մը, ա պա լի դե րութ յու նը 
սո վո րա բար ներ կա յաց վում է որ պես հո գե բա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րի 
բնու թագ րում, ո րը ծա գում է ըստ ուղ ղա հա յաց սկզբուն քի, այ սինքն՝ այդ 
հա րա բե րութ յունն ըն կալ վում է գե րա կա յութ յան ու են թա կա յութ յան տե-
սանկյ ու նից: 

Առ հա սա րակ «լի դե րութ յուն» հաս կա ցութ յու նը ծա գումն ա բա նո րեն պատ-
կա նում է բի հեյ վո րիս տա կան գի տա կար գին, այդ իսկ պատ ճա ռով էլ շատ 
դեպ քե րում լի դե րութ յուն ա սե լով հաս կաց վում է գոր ծու նեութ յան տե սակ: 
Ո՞րն է քա ղա քա կան լի դե րութ յան՝ որ պես գոր ծու նեութ յան տե սա կի, ա ռանձ-
նա հատ կութ յու նը:  Քա ղա քա կան ո լոր տում լի դե րութ յու նը քա ղա քա կան կա-
ռա վա րում է: Այս տեղ քա ղա քա կան գոր ծի չը միա ժա մա նակ և՛ հա մա կե ցութ-
յան ղե կա վար է, և՛ կա ռա վար չա կան ուղ ղա հա յա ցի լի դեր-վար չա րար: Ըն-
դուն ված է ա սել, որ քա ղա քա կան լի դե րութ յու նը կապ ված է իշ խա նութ յան 
հետ, սա կայն ֆրան սիա ցի քա ղա քա գետ  Ժան Բ լոն դելն ընդգ ծում է, որ այն 
ոչ բո լոր տե սա կի իշ խա նութ յուն նե րին է վե րա բե րում, այլ այն իշ խա նութ-
յա նը, որն ի րա կա նաց վում է վեր ևից ներքև12: Այս պի սով, խոս քը իշ խա նութ-
յան ուղ ղա հա յաց հա րա բե րութ յուն նե րի մա սին է, այ սինքն՝ իշ խա նութ-
յու նը հաս կաց վում է հո գե բա նա կան տե սանկյ ու նից:  Քա ղա քա կան լի դե-

11 Տե՛ս Gibb C., Leadership, G. Lindzey & E. Aronson (eds.). The Handbook of Social Psychology. 2-nded. Reading 
(Mass). Massachusetts: Addison-Weskey, 1969, N 4, pp. 123-156:
12 Տե՛ս Блондель Ж., Политическое лидерство: Путь к всеобъемлющему анализу. М.: Российская академия 
управления, 1992:
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րութ յան՝ որ պես իշ խա նութ յան, հա րա բե րութ յան հաս կա ցութ յան կենտ րո-
նում գտնվում է «ազ դե ցութ յուն» հաս կա ցութ յու նը: Ազ դե ցութ յու նը քա ղա-
քա կան լի դե րի այն պի սի վար քա գիծ է, ո րը փո խում է նրա հետ ևորդ նե րի 
գի տակ ցութ յունն ու վար քա գի ծը: Ե թե քա ղա քա կան լի դե րութ յու նը ազ դե-
ցութ յուն գոր ծե լու մի ջոց է, ա պա իշ խա նութ յու նը հա մա կե ցութ յան վար քագ-
ծի վրա ազ դե լու հնա րա վո րութ յուն է: Այս պի սով, իշ խա նութ յու նը և  ազ դե-
ցութ յու նը հան դես են գա լիս որ պես քա ղա քա կան լի դե րութ յան գոր ծիք ներ 
և  հիմն ա կան մի ջոց ներ:  Սա կայն ինչ պես հայտ նի է ժո ղովր դա վա րա կան 
վար չա կար գե րում ո՛չ կա ռա վա րո ղի ձեռ քում կա բա ցար ձակ իշ խա նութ յուն, 
ո՛չ էլ լի դե րի մոտ բա ցար ձակ ազ դե ցութ յուն:  Դա ըն դուն ված է բա ցատ րել 
իշ խա նութ յան գոր ծըն թաց նե րին քա ղա քա ցի նե րի ընդգրկ վա ծութ յամբ, այլ 
կերպ ա սած՝ չնա յած «հա րա բե րութ յուն նե րի ուղ ղա հա յա ցութ յա նը», հա սա-
րա կութ յու նում գո յութ յուն ու նի իշ խա նութ յան հա վա սա րակշ ռութ յան է ֆեկտ: 
 Քա ղա քա կա նութ յու նում գոր ծում է ոչ միայն հետ ևորդ նե րի և  լի դե րի իշ-
խա նա կան փոխ կախ վա ծութ յու նը, այլև լի դե րի կախ վա ծութ յու նը հետ ևորդ-
նե րից:  Սա նշա նա կում է, որ ժա մա նա կա կից քա ղա քա կան լի դե րը ստիպ ված 
է պահ պա նել խե լա միտ հա վա սա րակշ ռութ յուն, որ քա ղա քա ցի նե րը բո ղո քի 
ակ ցիա ներ չի րա կա նաց նեն:

Խմ բի գոր ծու նեութ յան կազ մա կերպ ման ղե կա վա րու մը նշա նա կում է 
ա ռա ջին հեր թին նրա կա ռա վա րում:  Լի դե րը հիմն ա կա նում ի րա կա նաց նում 
է մի ջանձ նա յին հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա վո րու մը, իսկ ղե կա վա րը՝ խմբի՝ 
որ պես որ ևէ սո ցիա լա կան կազ մա կեր պութ յան, պաշ տո նա կան հա րա  բե րութ-
յուն նե րի կազ մա կեր պու մը:  Լի դե րութ յու նը ծա գում է տա րե րայ նո րեն, իսկ 
սո ցիա լա կան խմբի ղե կա վա րը նշա նակ վում կամ ընտր վում է, ինչն էլ նպա-
տա կաուղղ ված, սո ցիա լա կան կա ռուց ված քի տար բեր բա ղադ րիչ նե րի վե-
րահս կո ղութ յամբ ի րա կա նաց վող գոր ծըն թաց է:  Լի դե րութ յունն իր բնույ թով 
կա յուն չէ, քա նի որ լի դե րի հան դես գա լը մե ծա պես կախ ված է խմբի տրա-
մադր վա ծութ յու նից, իսկ ղե կա վա րու մը ա ռա վել կա յուն եր ևույթ է13: Են թա-
կա նե րի ղե կա վա րու մը, ի տար բե րութ յուն լի դե րութ յան, տի րա պե տում է տար-
բեր սանկ ցիա նե րի հա մա կար գի, ո րոնք, ի հար կե, լի դե րը չու նի:

 Սո ցիա լա կան լի դե րութ յան դա սին վե րա բե րում են լի դե րութ յան կազ-
մա կերպ չա կան, կրո նա կան, տեխ նո լո գիա կան և  այլ տի պեր, այդ թվում նաև 
քա ղա քա կան լի դե րութ յու նը, ո րը սո ցիա լա կան լի դե րութ յան տա րա տե սակ-
նե րից մեկն է: Ել նե լով նրա նից, թե քա ղա քա կան լի դե րութ յան շատ չա փա-
նիշ ներ նույ նա կան են սո ցիա լա կան լի դե րութ յան այլ տե սակ նե րին, մի շարք 
հե տա զո տող ներ այն դի տար կում են ա վե լի լայն հաս կա ցութ յան հա մա-
տեքս տում14:  Ճիշտ է, ցան կա ցած լի դե րութ յուն անխ զե լիո րեն կապ ված է 
ի րա դար ձութ յուն նե րի ըն թաց քի փո փոխ ման և  սահ ման ման ըն դու նա կութ-
յան հետ, սա կայն քա ղա քա կան լի դե րութ յունն ու նի նաև իր ա ռանձ նա հատ-
կութ յու նը:  Քա ղա քա կան լի դե րութ յու նը տար բեր վում է սո ցիա լա կան 
լի դե րութ յան այլ տե սակ նե րից նրա նով, որ լի դեր նե րը տի րա պե տում 
են իշ խա նութ յան, այ սինքն՝ հնա րա վո րութ յուն ու նեն այն կի րա ռե լու 

13 Տե՛ս Урбанович А. А., Психология управления, М., «Харвест», 2005. Шикун А. Ф., Управленческая 
психология: учеб. пособие. М., «Аспект Пресс», 2002:
14Տե՛ս Grint K., Leadership: Limits and Possibilities, New York: Palgrave Macmillan, 2005:
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սո ցիա լա կան ազ դե ցութ յան ե ղա նակ նե րի մի ջո ցով ի րա դար ձութ յուն-
նե րի ըն թաց քը փո խե լու գոր ծըն թա ցում, օ րի նակ՝ ազ դե ցութ յան, հե ղի-
նա կութ յան և  հա մոզ մուն քի, նյու թա կան և  հոգ ևոր խրա խուս ման, բռնութ յան 
մի ջո ցով (այ սինքն՝ ուժ կի րա ռե լու սպառ նա լի քի և  հար կադ րան քի մի ջո ցով): 
 Քա ղա քա կան լի դե րութ յու նը սո ցիա լա կան լի դե րութ յան այլ տե սակ նե րից 
ա վե լի լայն է, քա նի որ հար կադ րան քի և  ու ժի կի րառ մամբ բնու թագր վում 
է մե նաշ նոր հա յին և  ար տոն յալ «մուտ քով»: 

Իշ խա նութ յան հա րա բե րութ յու նը միշտ ան հա վա սա րութ յան հա րա բե-
րութ յուն է: Ժ. Բ լոն դե լի կար ծի քով՝ լի դե րութ յան հա մա տեքս տում ի րա կա-
նաց վող իշ խա նութ յան հա րա բե րութ յու նը դրսևոր վում է յու րա հա տուկ ան-
հա վա սա րութ յամբ, քա նի որ լի դեր նե րը ըն դու նակ են ի րենց խմբի (ո րոշ 
դեպ քե րում նաև ազ գի) բո լոր ան դամն ե րին ա նել այն, ին չը նրանք այլ դեպ-
քում չէին ա նի:  Լի դե րի տվյալ ըն դու նա կութ յու նը չնչին բա ցա ռութ յուն նե րով 
եր կա րա ժամ ետ է: «Այս տե ղից,-  շա րու նա կում է Ժ. Բ լոն դե լը,- հ նա րա վոր է 
քա ղա քա կան և  հատ կա պես հա մազ գա յին քա ղա քա կան լի դե րութ յու նը սահ-
մա նել որ պես իշ խա նութ յուն, որն ի րա կա նաց վում է մեկ կամ մի քա նի ան-
հատ նե րի կող մից այն նպա տա կով, որ խմբի, ազ գի ան դամն ե րին ուղ ղոր դի 
գոր ծո ղութ յուն նե րի15: Այս տե սանկյ ու նից հա տուկ նշա նա կութ յուն է ձեռք բե-
րում քա ղա քա կան լի դե րութ յան պաշ տո նա կան կար գա վի ճա կը, ո րը նրա իշ-
խա նութ յան փաս տա ցի հիմքն է: 

 Կա րե լի է հա մա ձայ նել ռուս քա ղա քա գետ Ա.  Սո լովյ ո վի այն եզ րա կա-
ցութ յան հետ, ըստ ո րի՝ քա ղա քա կա նութ յան մեջ լի դե րութ յան եր ևույ թը պետք 
է ինս տի տու ցո նա լաց ման են թարկ վի: Ըստ նրա՝ դա իշ խա նութ յան ա ռանձ-
նա հա տուկ ինս տի տուտ է, ո րը թույլ է տա լիս ա ռան ձին ան ձին (մարդ կանց 
ո րոշ խմբի) պե տա կան մա կար դա կով ո րո շումն ե րի ըն դուն ման գոր ծըն թա-
ցում իշ խա նութ յուն ու նե նալ և  հե ղի նա կութ յան առ կա յութ յան հաշ վին թույլ 
է տա լիս վա րել ա ռանձ նա հա տուկ քա ղա քա կա նութ յուն16:

 Քա ղա քա կան լի դե րութ յու նը՝ որ պես ազ դե ցութ յան յու րա հա տուկ տե-
սակ, ընդգր կում է ոչ միայն իշ խա նութ յան հա րա բե րութ յուն նե րը, այլև հեն-
վում է հե ղի նա կութ յան, ղե կա վա րող ազ դե ցութ յան հա մո զիչ տե սակ նե րի 
վրա, ո րոնք են թադ րում են ոչ այն քան կոշտ, միաուղղ ված ազ դե ցութ յուն, 
ինչ պես իշ խա նութ յու նը: Ի րոք, քա ղա քա կան լի դե րութ յու նը լայն և 
 բազ մա կող մա նի հաս կա ցութ յուն է:  Լի դերն ազ դե ցութ յուն է գոր ծադ րում 
իր հետ ևորդ նե րի դիր քո րոշ ման, հա յացք նե րի, սպա սե լիք նե րի, պա հանջ-
նե րի և  ցան կութ յուն նե րի վրա, իսկ վեր ջին ներս ի րենց հեր թին ազ դե ցութ-
յուն են ու նե նում լի դե րի վար քագ ծի, ո րակ նե րի, հույ սե րի և  մո տի վա ցիա յի 
վրա: Ի վեր ջո, այս ա մե նը տա նում է շրջա պա տող քա ղա քա կան մի ջա վայ-
րի փոխակերպմանը:

Չ նա յած իր հա մա տեքս տա յին տար բե րակ նե րին՝ քա ղա քա կան լի դե րութ-
յան գոր ծո նը, միև նույնն է, իր շրջա պա տի կամ հա մա տեքս տի նկատ մամբ 
միշտ էլ ի նո վա ցիա յի և  հար մար վո ղա կա նութ յան սո ցիա լա կան գոր ծըն թաց 
է, ո րը մար տահ րա վեր է նե տում ապ րե լա կեր պին կամ խմբի ար ժեք նե րին: 

15 Տե՛ս Блондель Ж., Политическое лидерство: Путь к всеобъемлющему анализу, М., 1992, с 20:
16 Տե՛ս Соловьев А. И., Политология: Политическая теория, политические технологии: учебник, М., 2000, 
с. 145:
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 Լի դե րի խնդիր նե րի մեջ են մտնում.
•	 հիմն ախն դիր նե րի մեկ նա բա նու մը, 
•	 հիմն ախն դիր նե րի լուծ ման ե ղա նակ նե րի ա ռա ջադ րու մը,
•	 հիմն ախնդ րի և ն րա լուծ ման անձ նա կան տե սա կե տի տա րա ծու մը և 

 քա րոզ չութ յու նը,
•	 հիմն ախնդ րի լուծ ման մե խա նիզմն երն ի րա գոր ծե լու հա մար հա մա-

խոհ նե րի հա վա քագ րու մը: 
 Քա ղա քա կան լի դե րութ յու նը ա ռանձ նա հա տուկ տեղ է գրա վում լի դե-

րութ յան տար բեր տե սակ նե րի մեջ, քա նի որ նրա ազ դե ցութ յու նը նշա նա-
կա լից է հա սա րա կա կան կյան քի և  ի րա դար ձութ յուն նե րի վրա, առնչ վում է 
հսկա յա կան թվով մարդ կանց կյան քի խնդիր նե րին: 

 Քա ղա քա կան լի դե րութ յու նը ար ժեք նե րի և  գա ղա փար նե րի շու կա յում 
կա րող է դի տարկ վել որ պես մրցակ ցա յին քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յուն 
ի րա կա նաց նող եր ևույթ: Ի հար կե, ի լրումն լի դե րութ յուն-հետ ևորդ երկճ յու-
ղութ յան (դի խո տո միա յի)՝ հա սա րա կա կան հիմն ախն դիր նե րի մեկ նա բան ման 
գոր ծըն թա ցին ներգ րավ ված են է լի տա նե րը, ա պա քա ղա քա կան ան հա տա-
կա նութ յուն նե րը, ա զատ ին տե լեկ տո ւալ նե րը, տե ղա կան հան րույ թի ան դամ-
նե րը և  այլն:  Սա կայն «լի դեր-հետ ևորդ» խումբն իր էութ յամբ յու րա հա տուկ 
է, քա նի որ այն ոչ միայն մեկ նա բա նում է հիմն ախնդ րա յին ի րա վի ճա կը, 
այլ նաև մշա կում է կո լեկ տիվ գոր ծու նեութ յան ա ռանձ նա հա տուկ հեր թա-
կա նութ յուն և  մարդ կանց հա մախմ բում է հա նուն սո ցիա լա կան խնդիր նե րի 
լուծ ման17:

Անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել, որ սո ցիա լա կան կյան քում ի րա վի ճա կա յին մեկ-
նա բա նութ յուն նե րը նա խա պես ծրագր ված չեն: Այն պա րա գա յում, երբ քա-
ղա քա կան դե րա կա տար նե րը հայտն վում են ա նե լա նե լի և  ա նո րոշ ի րա վի-
ճակ նե րում, քա ղա քա կան լի դեր նե րը մեկ նա բա նութ յուն նե րի փոր ձեր են 
մշա կում: Այս պի սի փոր ձե րի արդ յունք նե րը դառ նում են քա ղա քա կան և 
 գա ղա փա րա կան քննարկ ման ա ռար կա: Ա մեն դեպ քում, երբ խնդի րը մուտք 
է գոր ծում քա ղա քա կան դիս կուրս, քա ղա քա կան լի դե րութ յան մեկ նա բա-
նա կան (ին տերպ րե տա տի վա յին) գոր ծա ռույ թը ա ռա ջին պլան է մղվում, իսկ 
քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յան ձեռ նարկ ման և կ րեա տի վութ յան սահ մա նը 
ընդ լայն վում է մեկ նա բան մա նը զու գա հեռ18:

 Մեր կար ծի քով՝ քա ղա քա կան լի դե րութ յան հիմն ախնդ րի ի հայտ գա լու 
հա մար անհ րա ժեշտ են ո րո շա կի քա ղա քա կան պայ ման ներ և  քա ղա քա կան 
ա զա տութ յուն ներ՝ քա ղա քա կան պլյու րա լիզ մի, բազ մա կու սակ ցա կա նութ-
յան, ներ կու սակ ցա կան և  ներ խորհր դա րա նա կան (ֆրակ ցիոն) պայ քա րի 
առ կա յութ յան տես քով, ի հար կե, մարդ կանց մշտա կան ին տե լեկ տո ւալ-քա-
ղա քա կան մրցակ ցութ յան, բազ մա կար ծութ յան և  սո ցիա լա կան տար բեր 
խմբե րի շա հե րի և  ար ժեք նե րի ար տա հայտ ման պայ ման նե րում:

 Վե րոնշ յալ նա խադր յալ նե րի բա ցա կա յութ յու նը դժվա րաց նում է դե մոկ-
րա տա կան ար ժեք նե րի մի ջո ցով նոր լի դեր նե րի մուտ քը քա ղա քա կա նութ յան 
թա տե րա բեմ:  Սա ակն հայտ է դառ նում տո տա լի տար և  ավ տո րի տար քա-
ղա քա կան ռե ժիմն ե րի օ րի նա կով, ո րոնց ժա մա նակ քա ղա քա կան լի դե ր որ-

17 Տե՛ս Tucker R. C., Politics as Leadership. 2nd edn. Columbia MO: University of Missouri Press, 1995:
18 Տե՛ս Guntern G., The Challenge of Creative Leadership. London: Shepheard-Walwyn, 1997:
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պես այդ պի սին գո յութ յուն չու նի. այն փոխ արինվում է դիկ տա տոր նե րով և 
 կու սակ ցա կան նո մենկ լա տու րա յով: Ընդ ո րում՝ հատ կա պես նո մենկ լա տու-
րա յի, այլ ոչ թե լի դե րութ յան օ րենք ներն են ուղ ղոր դում դե պի իշ խա նա կան 
լիա զո րութ յուն ներ: 

Այս պի սով, լի դե րութ յու նը մեկ ան հա տի գե րիշ խա նութ յունն է ո րո-
շա կի խմբի վրա, ո րը պայ մա նա վոր ված է նրա յու րա հա տուկ ըն դու նա-
կութ յուն նե րով և խմ բի ան դամ ե րի բա րո յա կան վե րա բեր մուն քով: Ա հա 
այս տե սանկյ ու նից լի դերն իշ խա նութ յան ձգտող և  կա մա յին բարձր 
ո րակ ներ ու նե ցող, բա րո յա կան հե ղի նա կութ յամբ և  բա նա խո սա կան կա-
րո ղութ յուն նե րով օժտ ված ան հա տա կա նութ յունն է, ո րը մարդ կանց մոտ 
ա ռա ջաց նում է սուբ յեկ տիվ հա մակ րանք և ձգ տում՝ հետ ևե լու այդ պի սի 
լի դե րին: « Լի դե րութ յուն» հաս կա ցութ յու նը մաս նա կիո րեն հատ վում է իշ խա-
նութ յան, ղե կա վար ման, հզո րութ յան, մեկ նա բան ման հետ, սա կայն բո վան-
դա կում է ինչ-որ բա րո յա կան բա ղադ րիչ ներ:  Խում բը ճա նա չում է լի դե րի 
անձ նա կան գե րիշ խա նութ յու նը և ն րա բա րո յա կան հե ղի նա կութ յու նը՝ նրան 
օժ տե լով իշ խա նա կան լիա զո րութ յուն նե րով:  Հատ կա պես խմբի ան դամն ե րի 
բար յա ցա կամ վե րա բեր մուն քի շնոր հիվ է, որ լի դե րը կա ռա վա րում է մարդ-
կանց և  իշ խա նութ յուն կրում:

2.  Քա ղա քա կան լի դե րութ յան հիմն ա կան հա յե ցա կար գե րը
 Քա ղա քա կան լի դե րութ յան զար գաց ման հիմն ա կան փու լե րը ներ կա յաց-

ված են ինչ պես ան տիկ մտա ծող նե րի, այն պես էլ ժա մա նա կա կից տե սա-
բան նե րի կող մից19: 

Լա վա գույն քա ղա քա կան կա ռա վար ման խնդի րը, ո րը կա պա հո վեր հա-
սա րա կութ յան անվ տանգ և  ա ռա ջըն թա ցա յին զար գա ցու մը, իր տեղն է գտել 
պատ մութ յան մեջ հայտ նի փի լի սո փա նե րի և հ րա պա րա կա խոս նե րի աշ խա-
տութ յուն նե րում ( Կոն ֆու ցիոս, Ա րիս տո տել, Պ լա տոն, Ն.  Մա քիա վե լի, Թ. 
 Հոբս, Է.  Կանտ և  ու րիշ ներ):

Տվյ ալ հիմն ախնդ րի ու սումն ա սի րութ յան նկա տե լի զար գա ցու մը տե ղի 
ու նե ցավ 19-րդ  դա րի վեր ջին և 20-րդ  դա րի սկզբին։ Այդ շրջա նում փորձ 
ար վեց քա ղա քա կան լի դե րութ յան ձևա վոր ման եր ևույ թը բա ցատ րել հո գե-
բա նա կան տե սանկյ ու նից (Գ.  Լե բոն, Ֆ.  Նից շե, Զ. Ֆ րեյդ, Ու.  Բու լիտ, Հ. 
 Լա սո ւել և  ու րիշ ներ):

Ավստ րիա ցի հո գե բույժ Զ. Ֆ րեյդն (1856-1939) ա ռա ջինն էր, որ ա ռա-
ջար կեց հո գե բա նա կան և  հո գե վեր լու ծա կան մե թո դա բա նութ յամբ նո րա պես 
հե տա զո տել քա ղա քա կան լի դե րութ յու նը: Ընդ ո րում՝ նա հեն վում էր իր 
նա խորդ նե րի կող մից ներ կա յաց ված գա ղա փար նե րի վրա, ինչ պես, օ րի նակ, 
ամ բո խի կազ մա կերպ ման և  ղե կա վար ման գոր ծում «ա ռաջ նորդ նե րի» դե-
րի մա սին ֆրան սիա ցի հո գե բան և  սո ցիո լոգ  Գուս տավ  Լե բո նի (1841-1931) 
կող մից ներ կա յաց ված մո տե ցումն է: «Ե թե նույ նիսկ ո րոշ քա նա կութ յամբ 
կեն դա նի էակ ներ հա վաք վեն մեկ տեղ,- գ րում է Գ.  Լե բո նը,-  միև նույնն է, 
լի նի դա կեն դա նի նե րի հոտ կամ մարդ կանց ամ բոխ, նրանք բնազ դա բար 

19 Այս մասին տե՛ս Մարգարյան Մ., Քաղաքական լիդերություն. Տեսություն և պրակտիկա, Եր., ՀՀ ՊԿԱ, 
2017, էջ 73-202: Клейменова А., Историческое развитие изучения феномена лидерства, «Аналитика 
культурологии», Тамбовский гос. ун-т им. Г. Р. Державина. N 28, 2014, с. 17-22 և այլն: 
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են թարկ վում են ի րենց ա ռաջ նոր դի իշ խա նութ յա նը:  Մարդ կանց ամ բո խում 
ա ռաջ նոր դը հա ճախ լի նում է միայն որ պես ա վագ, բայց բո լոր դեպ քե րում 
նրա դե րը շատ մեծ է…»20: Զ. Ֆ րեյ դը քա ղա քա կան լի դեր նե րի հան դես գա լու 
հիմ քում տես նում էր մարդ կանց են թա գի տակ ցա կան ձգտու մը, իսկ եր ևույ թը 
նա դի տում էր որ պես լի դե րի ան գի տակ ցա կան վար քի և  մո տի վա ցիա յի՝ 
խոր քա յին մա կար դակ նե րում գի տակց ման արդ յունք:  Քա ղա քա կան լի դե-
րութ յան բնա կան սկիզ բը, ի տար բե րութ յուն սո ցիոմ շա կու թա յի նի, Զ. Ֆ րեյ դի 
կող մից դի տարկ վում է որ պես այդ եր ևույ թի ի րա կան ար տա հայ տութ յուն և 
 մեկ նա բան վում քա ղա քա կան լի դե րի, նրա վար քագ ծի մո տի վա ցիա յի ներ-
քին ակ տի վութ յամբ:  Հե տա գա յում Զ. Ֆ րեյդն ու ԱՄՆ-ի քա ղա քա կան գոր ծիչ 
Ու.  Բու լի տը (1891-1967) ա ռա ջինն էին, որ հո գե ֆի զիո լո գիա կան ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րի և  ան գի տակ ցա կան ձգտումն ե րի հե տա զո տութ յուն-
նե րի հի ման վրա շա րադ րե ցին ԱՄՆ նա խա գահ նե րից մե կի՝ Վ.  Վիլ սո նի 
հո գե կեն սագ րութ յու նը: Այդ տե սա բան նե րի կող մից ներ կա յաց ված՝ « Թո մաս 
 Վուդ րո  Վիլ սոն, ԱՄՆ 28-րդ  նա խա գա հը»21 վեր նագ րով աշ խա տութ յու նը 
դրեց քա ղա քա կան լի դե րութ յան հո գե վեր լու ծա կան հե տա զո տութ յան հիմ քը:

Հո գե վեր լու ծա կան մո տե ցու մը շա րու նակ վեց ա մե րիկյ ան հո գե բան և 
 քա ղա քա գետ Հ.  Լա սո ւե լի կող մից:  Վեր ջինս իր « Հո գեախ տա բա նութ յուն և 
 քա ղա քա կա նութ յուն» աշ խա տութ յան մեջ նշում է, որ ակ տիվ քա ղա քա կան 
գոր ծու նեութ յուն վա րե լու հա մար ան հա տին որ պես շար ժա ռիթ է ծա ռա յում 
ցածր ինք նագ նա հա տու մը, ան հանգս տութ յան զգա ցու մը և  ան պաշտ պան-
վա ծութ յու նը, որն ամ բող ջութ յամբ ո րո շում է իշ խա նութ յա նը տի րե լու ան-
հա տի պա հանջ մուն քը22: Հ.  Լա սո ւե լին քա ղա քա կան հո գե բա նութ յան մեջ 
կա րե լի է հա մա րել նեոֆ րեյ դիզ մի հիմն ա դիր:  Նա և  իր հա մա խոհ նե րը 
ընդ գ ծում են, որ իշ խա նութ յու նը և ն րա հա մար մղվող պայ քա րը կոչ ված 
են բա վա րա րե լու հո գե բա նա կան ան բա վա րար վա ծութ յու նը:  Քա ղա քա կան 
լի դե րութ յու նը նեոֆ րեյ դիզ մի կող մից ու սումն ա սիր վում է եր կու ուղ ղութ-
յուն նե րով.

•	 սո վո րա կան, կա նո նա վոր քա ղա քա կան գործ չի պայ ման նե րում որ-
պես ներ քին ո րոշ կոնֆ լիկտ նե րի հաղ թա հար ման մի ջոց,

•	 լի դե րութ յան եր ևույ թը բխում է լի դե րի ան հա տա կան հո գեախ տա-
բա նա կան հատ կա նիշ նե րից, ո րոնք նրա հա մար ա պա հո վում են քա-
ղա քա կան հա ջո ղութ յուն ներ:

 Գեր մա նա ցի քա ղա քա կան փի լի սո փա և  սո ցիո լոգ  Մաքս  Վե բե րը (1864-
1920) քա ղա քա կան լի դե րի հո գե բա նա կան խնդիր նե րը պայ մա նա վո րում էր 
քա ղա քա կան գործ չի կող մից իշ խա նութ յան խնդիր նե րի հետ կապ ված շար-
ժա ռի թա յին ակ տի վութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով: «Ով քա ղա քա կա-
նութ յամբ է զբաղ վում, ձգտում է դե պի իշ խա նութ յան, կա՛մ որ պես մի ջոց՝ 
ո րոշ նպա տակ ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար, կա՛մ ուղ ղա կի իշ խա նութ յուն 
ու նե նա լու հա մար»23:

 Քա ղա քա կան լի դե րութ յան հո գե բա նա կան ուղ ղութ յունն իր հե տա գա 

20 Տե՛ս Лебон Г., Психология народов и масс, СПб.: «Макет», 1995, с. 234:
21 Տե՛ս Фрейд З., Буллит У., Томас Вудро Вильсон, 28-й президент США. Психологическое исследование, 
М., 1992:
22 Տե՛ս Lasswel H., Psychopathology and Politics, Chicago, 1931:
23 Տե՛ս Вебер М., Политика как призвание и профессия, Избр. соч., М.: «Прогресс», 1990, с. 646:
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զար  գա ցու մը ստա ցավ քա ղա քա կան գի տութ յան բաղ կա ցու ցիչ հան դի սա-
ցող գի տա կար գի՝ քա ղա քա կան հո գե բա նութ յան շրջա նակ նե րում: Ն րա 
ա ռար  կան սահ ման վում է այնպիսի հատ կա նիշ նե րով, վի ճակ նե րով և 
 հո  գե կան գոր ծըն թաց նե րով, ո րոնք վե րա փոխ վում են իշ խա նութ յան հետ 
ան հա տի փո խազ դե ցութ յան ժա մա նակ24: 

20-րդ  դա րի երկ րորդ կե սին լի դե րութ յան թե ման ակ տի վո րեն սկսեց 
քննարկ վել քա ղա քա կան գի տութ յան մեջ:  Հան դես ե կան  Ջեյմս  Մակգ րե գոր 
 Բերն սի,  Ժան Բ լոն դե լի, Դ.  Փեյ ջի, Ա րոն  Վիլ դավս կու, Գ. Գ յուն տե րի, Բ. 
 Կե լեր մա նի, Ռ.  Թա կե րի և  այ լոց աշ խա տութ յուն նե րը: Այս հե ղի նակ նե րը 
փոր ձում էին քա ղա քա կան լի դե րութ յան հիմն ախն դիր նե րը լու ծել նյու թի 
դա սա կարգ ման և  ընդ հա նուր նպա տա կի հա մա կարգ ման ճա նա պար հով: 
 Սա կայն նրանց մի մասն ի րենց քննար կումն ե րում բա վա րա վում էին բա-
ցատր ման նեղ շրջա նակ նե րով: Օ րի նակ՝ Դ.  Փեյ ջը օգտ վում էր լի դե րութ յան 
հո գե վեր լու ծա կան մո դե լից: Ն րա հա մար լի դե րութ յու նը ո րոշ բա ղադ րիչ նե-
րի՝ ան հա տա կա նութ յան, նրա դե րի, կազ մա կեր պութ յան, խնդիր նե րի, ար-
ժեք նե րի, ինս տի տուտ նե րի զու գակ ցութ յուն (կոմ բի նա ցիա) է: Բ.  Կե լեր մա նը, 
ընդ հա կա ռա կը, շեշ տը դնում էր քա ղա քա կան լի դե րութ յան հե տա զո տութ-
յան լայն միջ գի տա կար գա յին մո տեց ման վրա: 

Ո րոշ հե տա զո տող ներ լի դե րի վար քագ ծի դի նա մի կան դի տար կում էին 
որ պես նրա ան հա տա կա նութ յան և  մի ջա վայ րի փո խազ դե ցութ յուն։ Օ րի նակ՝ 
 Ջեյմս  Մակգ րե գոր  Բերն սը, քա ղա քա կա նութ յունն ըմբռ նե լով որ պես վար-
քա գիծ, « Լի դե րութ յուն» աշ խա տութ յան մեջ հե տա զո տել է հետ ևորդ նե րի 
վար քագ ծի մո տի վա ցիա նե րը և  ար ժեք նե րը: Ըստ նրա՝ հնա րա վոր է «լի-
դեր-հետ ևորդ» հա րա բե րութ յան եր կու հա մա կարգ և  հետ ևա բար լի դե րութ-
յան եր կու տիպ՝ «հա մա ձայ նո ղա կան» և «տրանս ֆոր մաց վող» («կեր պա-
փոխ վող»): Ա ռա ջի նի դեպ քում լի դե րը և  հետ ևորդ նե րը պար զա պես առ կա 
ար ժեք նե րի փո խա նա կում են ի րա կա նաց նում: Երկ րորդ դեպ քում լի դե րի 
կող մից ձևա վոր վում է հետ ևորդ նե րի մո տի վա ցիան, երբ նրանց ար ժե քա յին 
կողմն ո րո շու մը տրանս ֆոր մաց վում է դե պի ընդ հա նուր նպա տա կը:  Հենց 
այս պի սի լի դե րը, նկա տի ու նե նա լով զանգ ված նե րի սպա սե լիք նե րը, բա րե-
փո խումն եր է ի րա կա նաց նում25: Այս մո տեց ման սահ մա նա փակ վա ծութ յունն 
այն է, որ լի դե րի վար քագ ծի նման մո դե լը չի ար տա հայ տում քա ղա քա կան 
ի րա վի ճակ նե րի ողջ բազ մա զա նութ յու նը:  Լի դե րութ յան բա րո յա կան այս 
մո տե ցումն ա ռա վե լա պես ուղղ ված է կազ մա կերպ չա կան հա մա տեքս տի 
տրանս ֆոր մա ցիա յին (հետ ևորդ նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի բնույ թին 
և  կա ռուց ված քին):  Սա կայն գլխա վոր փո փո խութ յուն նե րը վե րա բե րում են 
սո ցիու մին, ո րի փո փոխ ված ար ժեք նե րը հար մա րեց ված են շրջա կա մի ջա-
վայ րին:

 Լի դե րա յին վար քագ ծի հիմն ախն դիր նե րի քննար կու մը՝ ի րա վի ճա կա յին 
փո փո խութ յուն նե րի հետ կապ ված, շա րու նա կեց ա մե րիկյ ան քա ղա քա գետ 
 Ռո բերտ  Թա քե րը (1918-2010) « Քա ղա քա կան մշա կույ թը և  լի դե րութ յու նը 
 Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նում:  Լե նի նից մինչև  Գոր բա չով» (1987) գրքում26: 
24 Տե՛ս Юрьев А. И., Введение в политическую психологию. СПб.: Изд. СПбГУ, 1992, с. 13:
25 Տե՛ս Burns J. M., Leadership, N.Y., 1978:
26 Տե՛ս Такер Р., Политическая культура и лидерство в Советской России. От Ленина до Горбачева, «США: 
экономика, политика, идеология», 1990, N 1-3:
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 Քա ղա քա կան լի դե րութ յան այս վեր լու ծութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն 
է, որ լի դե րութ յան եր ևույ թի հա մար ընդ հա նուր հա մա տեքստ է հան դես գա-
լիս քա ղա քա կան մշա կույթն ընդ հան րա պես, և  հե տա զոտ վում է  Ռու սաս տա նի 
հե ղա փո խա կան պրակ տի կան:  Մաս նա վո րա պես  Ռու սաս տա նի  Հոկ տեմ բեր յան 
հե ղաշր ջու մը Ռ.  Թա քե րը ներ կա յաց նում է որ պես մշա կու թա յին հե ղա փո-
խութ յուն, և մ շա կու թա յին փո փոխ ման այդ ի րա վի ճա կում էլ ի րա կա նաց վում 
է քա ղա քա կան լի դե րութ յու նը:  Քա ղա քա կա նութ յան մեջ լի դե րութ յան ե լա-
կե տա յին նա խադր յա լը գոր ծե րի այն պի սի վի ճակն է, ո րը սո ցիու մի մե ծա-
մաս նութ յան կող մից բա ցա սա բար է ըն դուն վում:  Հենց լի դերն է տվյալ ի րա-
վի ճա կը ներ կա յաց նում որ պես ար տա կարգ խնդիր:  Միա ժա մա նակ՝ որ պես 
քա ղա քա կան լու ծում, լի դերն ա ռա ջար կում է հա մա տեղ գոր ծու նեութ յան նոր 
կուրս: Ըստ Ռ.  Թա քե րի՝ հա սա րա կա կան շար ժումն ա ռանց լի դե րութ յան 
անհ նար է. այն կազ մա կերպ վում, ամ բող ջաց վում է լի դե րութ յան եր ևույ թի 
մի ջո ցով: Ռ.  Թա կե րի կար ծի քով՝ քա ղա քա կան մշա կույ թի ձևա վոր ման գոր-
ծում էլ լի դե րութ յան եր ևույ թը կար ևոր դեր է խա ղում27:

Ի տար բե րութ յուն նշված հե ղի նակ նե րի՝ ֆրան սիա ցի քա ղա քա գետ  Ժան 
Բ լոն դելն իր « Քա ղա քա կան լի դե րութ յուն:  Ճա նա պարհ դե պի հա մընդ հա նուր 
վեր լու ծութ յուն» (1987) աշ խա տութ յու նում փոր ձել է ներ կա յաց նել քա ղա քա-
կան լի դե րութ յան միաս նա կան հա յե ցա կարգ:  Նա կար ծում է, որ անհ րա-
ժեշտ է ստեղ ծել ընդ հա նուր դա սա կարգ ման մե խա նիզմ, ո րի սկզբուն քա յին 
հիմ քը կդառ նա լի դե րի ազ դե ցութ յան ցու ցա նի շը: Այս պես՝ քա ղա քա կան 
լի դե րութ յան հա մա կար գու մը պետք է սկսվի հա սա րա կութ յան վրա լի դե րի 
ազ դե ցութ յան ու սումն ա սի րութ յու նից: Օ րի նակ՝ քա ղա քա կան ռե ժի մը ստեղ-
ծում է այն պի սի ինս տի տու ցիո նալ և  գոր ծըն թա ցա յին ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն ներ, ո րոնք կօգ նեն սահ մա նել լի դե րի նպա տակ նե րը: Ժ. Բ լոն դե լը շեշ-
տում է մի ջա վայ րի (ան կախ փո փո խա կա նի) հա տուկ դե րը:  Մի ջա վայ րը մի 
կող մից սահ մա նա փա կումն եր է մտցնում, բայց մյուս կող մից հնա րա վո-
րութ յուն ներ է ստեղ ծում քա ղա քա կան գործ չի հա մար: Այն լի դե րին փո փո-
խութ յուն նե րի հնա րա վո րութ յուն է տա լիս, նե րառ յալ ճգնա ժա մա յին ի րա-
վի ճակ նե րը:  Քա ղա քա կան ի րա վի ճակ նե րի տա րած ված տա րան ջա տու մը 
սո վո րա կա նի և  բե կումն ա յի նի, իսկ լի դեր նե րի բա ժա նու մը «կա ռա վա րիչ-
նե րի» («մե նե ջեր նե րի») և «հե րոս նե րի», Ժ. Բ լոն դե լի կար ծի քով, չեն ար-
տա ցո լում փո փո խութ յուն նե րի մասշ տա բը: Ո րոշ լի դեր ներ ո՛չ փրկիչ ներ են 
հա մար վում, ո՛չ հե ղա փո խա կան ներ, ո՛չ պա տեր նա լիստ ներ, ո՛չ էլ պո պու-
լիստ ներ, բայց կա րող են լի նել լի դեր ներ՝ հա մա ձայն դիր քի և  ղե կա վա րին 
հա տուկ անձ նա կան հատ կա նիշ նե րի:  Փաս տո րեն Ժ. Բ լոն դելն ա ռա ջար կում 
է քա ղա քա կան լի դե րի դա սա կարգ ման եր կու մո տե ցում: Ա ռա ջի նի հա մա-
ձայն՝ լի դեր նե րը տար բեր վում են հա սա րա կութ յան վե րա փոխ ման կամ 
պահ պան ման ի րենց ցան կութ յան հիմ քով: Երկ րորդ մո տեց ման հա մա ձայն՝ 
լի դեր նե րը տա րան ջատ վում են «մեծ ան հատ նե րի» և «քա ղա քա կան գոր-
ծիչ նե րի»28:

 Քա ղա քա կա նութ յան վե րա բեր յալ ժա մա նա կա կից դա տո ղութ յուն ներն 

27 Տե՛ս նույն տեղում:
28 Տե՛ս Блондель Ж., Политическое лидерство: Путь к всеобъемлющему анализу, М: Российская академия 
управления, 1992, с. 122-131:



239

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 3
 (
63

),
 հ

ու
լի

ս-
սե

պ
տ

եմ
բե

ր,
 2

01
8 

առնչ վում են ոչ միայն իշ խա նութ յան և  ազ դե ցութ յան հաս կա ցութ յուն նե րին, 
այլև կա ռա վար ման վե րա բեր յալ պատ կե րա ցումն ե րին: Ըն դուն ված է հա-
մա րել, որ լի դե րութ յու նը՝ որ պես գոր ծու նեութ յուն, հա ղոր դակ ցութ յան գոր-
ծըն թա ցի նման թա փան ցում է կազ մա կեր պութ յան կա ռա վար ման ամ բողջ 
հա մա կարգ: Խն դիրն այն է, որ ներ կա յումս լի դե րութ յան պատ ճա ռը ոչ 
միայն պայ մա նա վոր ված է պաշ տո նով, այլև գի տե լի քով: Ե թե մար դը տի-
րա պե տում է գի տե լի քի և  գի տի, թե ինչ պես փո խել տվյալ հիմն ար կի, կազ-
մա կեր պութ յան զար գա ցու մը, ա պա նա ըն դու նակ է դառ նա լու նաև լի դեր: 
Այ սօր ակ տո ւալ է և դրս ևոր վում է իշ խա նութ յան եր կու տիպ՝ գի տե լի քի 
իշ խա նութ յուն և  ան հա տի իշ խա նութ յուն:  Լի դե րութ յան հենց այս գոր-
ծիք ներն են թույլ տալիս լի նել արդ յու նա վետ ղե կա վար և  կա ռա վա րիչ՝ 
ժա  մա նա կա կից ի րա վի ճակ նե րում, այ սինքն՝ ազ դե ցութ յուն ցու ցա բե րել և 
 փո խել մարդ կանց գի տակ ցութ յունն ու վար քա գի ծը:

Ամ փո փում
Այս պի սով, լի դե րութ յան ա ռա ջին հա մա կարգ ված հե տա զո տութ յուն նե րը 

կապ ված են լի դե րի ան հա տա կան ո րակ նե րի ու սումն ա սի րութ յուն նե րի հետ: 
 Լի դե րութ յան հատ կա նիշ նե րի բազ մա թիվ տե սութ յուն ներ այս կամ այն 
չա փով տի պա վո րե ցին (մո դե լա վո րե ցին) լի դե րա յին ան հա տին՝ են թադ-
րե լով, որ ան հա տա կան ո րակ նե րի ո րո շա կի հա վա քա ծուն ընդ հա նուր 
է բո լոր լի դեր նե րի, այդ թվում՝ նաև քա ղա քա կան լի դե րութ յան հա մար: 
Ե թե սկզբում հե տա զո տող նե րի հե տաքրք րութ յու նը լի դե րի ան հա տա կա-
նութ յան ծա գումն ա բա նութ յունն էր, ա պա 20-րդ  դա րա վեր ջին ու շադ րութ-
յու նը սևեռ վեց լի դե րի գոր ծա ռույթ նե րի մո դե լա վոր մա նը: Եվ չնա յած հատ-
կա նիշ նե րի տե սութ յու նը քննա դատ վում է արդ յունք նե րի հա կա սա կա նութ-
յան և  լի դե րա յին ո րակ նե րի հա վա քա ծո ւի վե րա բեր յալ միաս նա կան կար-
ծի քի բա ցա կա յութ յան հա մար, ակն հայտ է, որ լի դեր նե րը, այդ թվում՝ քա-
ղա քա կան լի դե րը, պետք է տի րա պե տեն ո րո շա կի հատ կա նիշ նե րի (խա-
րիզ մա յի, ի րա զեկ վա ծութ յան, ակ տի վութ յան, նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յան և  
այլն):

Այս ա մե նով հան դերձ, քա ղա քա կան լի դե րու թու նը կա րե լի է սահ մա նել 
որ պես մեկ կամ մի քա նի ան ձե րի լե գի տիմ գե րիշ խա նութ յուն ո րո շա կի 
խմբի, կազ մա կեր պութ յան վրա, ո րը պայ մա նա վոր ված է նրանց յու-
րա հա տուկ ըն դու նա կութ յուն նե րով և խմ բի ան դամ ե րի բա րո յա կան 
վե րա բեր մուն քով:

 Քա ղա քա կան լի դե րութ յան վե րա բեր յալ հիմն ա կան մո տե ցումն ե րը տար-
բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում ներ կա յաց վում են տար բեր տե սանկյ ուն նե րից: 
Ան տիկ շրջա նից սկսած՝ մինչև 19-րդ  դա րի վեր ջը, քա ղա քա կան լի դե րութ-
յու նը հիմն ա կա նում առնչ վում էր քա ղա քա կան կա ռա վար ման (պե տութ յան 
ղե կա վա րի) խնդիր նե րին, ո րը կա պա հո վեր հա սա րա կութ յան անվ տանգ և  
ա ռա ջըն թաց զար գա ցու մը: 20-րդ  դա րի սկզբնե րից փորձ ար վեց քա ղա քա-
կան լի դե րութ յան ձևա վոր ման բնույ թը բա ցատ րե լ հո գե բա նա կան տե սանկ-
յու նից: Եվ փաս տո րեն դրվեց քա ղա քա կան լի դե րութ յան հո գե վեր լու ծա կան 
հե տա զո տութ յան հիմ քը: 
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 Հե տա գա յում լի դե րութ յունն ակ տի վո րեն սկսեց քննարկ վել քա ղա քա կան 
գի տութ յան մեջ:  Մի դեպ քում այն դի տարկ վում էր հատ կա նիշ նե րի տե սութ-
յան խնդիր նե րի հա մա տեքս տում, մեկ այլ դեպ քում՝ որ պես ան հա տա կա-
նութ յան, ար ժեք նե րի, ինս տի տուտ նե րի զու գակ ցութ յուն (Դ.  Փեյջ), որ պես 
խմբա յին, ի րա վի ճա կա յին տե սութ յուն (Ջ.  Բեր նս, Ռ.  Թա քեր), որ պես վար-
քա բա նա կան մո տե ցում և  այլն: Այլ հե ղի նակ ներ փոր ձել են ներ կա յաց նել 
քա ղա քա կան լի դե րութ յան միաս նա կան հայ ցա կարգ՝ ստեղ ծե լով ընդ հա-
նուր դա սա կարգ ման մե խա նիզմ, ո րի սկզբուն քա յին հիմ քը կդառ նար լի-
դե րի ազ դե ցութ յան ցու ցա նի շը (Ժ. Բ լոն դել):

 Ներ կա յումս լի դե րութ յան հա յե ցա կար գա յին քննար կումն ե րում «լի դե-
րութ յուն» և «կա ռա վա րում» հաս կա ցութ յուն նե րի հա րա բե րակ ցութ յու նը դի-
տարկ վում է ա ռա վե լա պես «կազ մա կերպ ման» օ րի նա կով (գլխա վո րա պես 
բիզ նե սում), այ սինքն՝ լի դե րութ յան քննար կու մը կապ վում է «մե նեջ մեն թ» 
հաս կա ցութ յան հետ: Այս տեղ ա ռա ջին պլան է մղվում գի տե լի քի խնդի րը՝ 
դրսևո րե լով իշ խա նութ յան եր կու տիպ՝ գի տե լի քի իշ խա նութ յուն և  ան հա տի 
իշ խա նութ յուն:  Լի դե րութ յան հենց այս գոր ծիք ներն են ղե կա վա րին թույ-
լատ րում լի նել արդ յու նա վետ ղե կա վար և  կա ռա վա րիչ ժա մա նա կա կից 
ի րա վի ճակ նե րում, այ սինքն՝ ազ դե ցութ յուն ցու ցա բե րել և  փո խել մարդ կանց 
գի տակ ցութ յունն ու վար քա գի ծը:

Լ յուդ վիգ Գ.  Վար դան յան - գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի 
բնա գա վա ռը՝ քա ղա քա կան գի տութ յուն, քա ղա քա կա նութ յան տե-
սութ յուն, քա ղա քա կան փի լի սո փա յութ յուն, քա ղա քա կան գի տութ-
յան մե թո դա բա նութ յուն, քա ղա քա կան հա ղոր դակ ցութ յուն, քա ղա-
քա կան մշա կույթ:

 Վա հե Ո.  Պո ղոս յան - գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա-
նակն ընդգր կում է քա ղա քա կան գի տութ յա նը, քա ղա քա կան փի լի-
սո փա յութ յա նը, քա ղա քա կան մշա կույ թին վե րա բե րող հար ցե րը:

Summary

THE POLITICAL LEADERSHIP AS AN ISSUE OF INVESTIGATION FOR 
POLITICAL SCIENCE

Ludwig G. Vardanyan
Vahe W. Poghosyan

Key words - politics, political science, leadership, political 
leadership, management, group, organization.

The article considers political leadership as one of the directions of scien-
tific research in the field of political science. Moreover, the prospect of such 
research depends entirely on the ability of political science to use the intersys-
tem approach to the subject under study. The article makes an attempt to refer 
to the combination of the terms “leader”, “head”, the notion of “political lead-
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ership” as the most important issue in modern political science.
Conceptual discussions of political leadership are presented in various aspects: 

(a) the relationship between political leadership and political management (gov-
ernment), b) the complexity of the formation of political leadership in the psy-
chological aspects (psychoanalytic study); c) discussion of political leadership by 
observing the relationship between the concepts of “leadership”, “ rule” and 
“management”, primarily by organizing “social and political” (social, economic, 
political, spiritual) and various institution.

Резюме

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ПРОБЛЕМА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Людвиг Г. Варданян
Ваге В. Погосян

Ключевые слова - политика, политология, лидерство, 
политическое лидерство, руководство, менеджмент, группа, 
организация.

В статье рассматривается политическое лидерство как одна из 
проблем в научных исследованиях в области политологии. Перспектива 
таких исследований полностью зависит от способности политической 
науки использовать межсистемный подход к изучаемому предмету. В 
статье делается попытка обратиться к сочетаниям терминов «лидер», 
«руковадитель», понятию «политическое руководство» как важнейшему 
вопросу в современной политической науке.

Концептуальные обсуждения политического лидерства представлены 
в различных аспектах: a) связь между политическим руководством и 
политическим управлением (правительством), б) сложность формирования 
политического лидерства в психологическом аспекте (психоаналитическое 
исследование), в) обсуждение проблемы лидерства путем рассмотрения 
соотношения между понятиями «руководство», «управление» и «менедж-
мент», имея в виду в первую очередь организацию различных «общественно-
политических» (социальных, экономических, политических, духовных) 
учреж дений.
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