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դեռաՀասների միջանձնային 
կոնֆԼիկտների փոխկաՊՎածությունը 

ինքնագնաՀատականի Հետ 

Կոնֆ լիկ տի հիմ նախնդ րի նկատ մամբ 
գի տա կան հե տաքրք րու թյու նը նշա նա
կա լի ո րեն մե ծա ցել է, ին չը կա րե լի է բա
ցատ րել ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան 
կոնֆ լիկ տայ նու թյան ընդ հա նուր մա կար
դա կի բարձ րաց մամբ, երբ այն ամ բողջ 
հա սա րա կու թյա նը, այդ թվում նաև առան
ձին ան հա տին կանգ նեց նում է դրանց լուծ
ման անհ րա ժեշ տու թյան առ ջև: Կոնֆ լիկ
տա յին իրա վի ճակ նե րում յու րա քան չյուր 
մար դու հա տուկ են վար քի որո շա կի ձև եր, 
որոնք ձև ա վոր վում են ան ձի զար գաց ման 
վաղ փու լե րում` երե խա յի կող մից շրջա պա
տող իրա կա նու թյան ակ տիվ յու րաց ման, 
սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի լայն 
ոլորտ ընդգրկ վե լու գոր ծըն թա ցում: Այս 
տե սան կյու նից հատ կա պես կա րև որ վում 
է դե ռա հա սու թյան տա րի քը` որ պես առա
վել բարդ, հա կա սա կան և կոնֆ լիկ տա
յին շրջան, երբ վե րա փոխ վում է երե խա յի 
նախ կին վե րա բեր մուն քը սե փա կան ան
ձի, շրջա պա տող նե րի և աշ խար հի նկատ
մամբ: Այդ խոր քա յին փո փո խու թյուն նե րը 
զար գա ցող ան ձի մոտ առա ջաց նում են 
ան խու սա փե լի կոնֆ լիկտ ներ ինչ պես սե
փա կան ան ձի, այն պես էլ այլ մարդ կանց 
հետ (6, 48):

Չնա յած նրան, որ 20–րդ դա րում դե ռա
հա սու թյան շրջա նը հո գե բա նու թյան մեջ 
լայ նո րեն ու սում նա սիր վել է, ժա մա նա կա
կից դե ռա հաս նե րը նա խորդ սե րունդ նե
րի հա սա կա կից նե րից տար բեր վում են մի 
շարք սո ցի ալ–հո գե բա նա կան առանձ նա
հատ կու թյուն նե րով, նկատ վում է կոնֆ լիկ
տայ նու թյան բարձր մա կար դակ դպրո ցի 
պայ ման նե րում, մաս նա վո րա պես ման կա
վար ժա կան գոր ծըն թա ցում: 

Կոնֆ լիկ տա յին վար քի օն տո գե նե զի 
վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ դե ռա
հա սու թյան տա րի քը մի ջանձ նա յին կոնֆ
լիկտ նե րի ծագ ման տե սա կե տից հա մար
վում է առա վել լար ված: Տե սա բան նե րի 
մե ծա մաս նու թյու նը հա մա կար ծիք է այն 
հար ցում, որ դե ռա հա սու թյան տա րի քում 
բո լոր հո գե բա նա կան երև ույթ նե րի հիմքն 
է կազ մում օր գա նիզ մի կեն սա բա նա կան 
հա սու նա ցու մը` զու գորդ ված սե ռա կան հա
սու նաց մամբ, որի ար դյուն քում դե ռա հա սի 
ան ձի ձև ա վոր ման, զար գաց ման հիմ նա
կան նպա տակն է դառ նում սո ցի ալ–հո գե
բա նա կան հա սու նու թյան ձեռք բե րու մը: 
Այս տե սան կյու նից առա վել կա րև որ վում 
է հա սա կա կից նե րի հետ փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րի բնույ թը: Ընդ հա նուր առ մամբ` 
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հա ղոր դակ ցու մը հա սա կա կից նե րի հետ 
հա մար վում է դե ռա հա սու թյան տա րի
քում ան ձի առա ջա տար գոր ծու նե ու թյու
նը: Այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ար
տա հայ տե լու և կա ռա վա րե լու դրա կան 
և բա ցա սա կան հույ զե րը, ամ րապն դե լու 
ինք նագ նա հա տա կա նը, ինք նավս տա հու
թյու նը: Հա սա կա կից նե րի հետ շփու մը 
դե ռա հա սին թույլ է տա լիս ոչ մի այն հաս
կա նալ սե փա կան զգաց մունք նե րը, այ լև 
ար տա հայտ վել անվ տանգ մի ջա վայ րում: 
Դե ռա հա սի և իր հա սա կա կից նե րի հետ 
հա րա բե րու թյուն նե րում առա ջա ցող մտեր
մու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ 
հա սա կա կից նե րը ամեն ին չում հա վա սար 
են, ին չը առա ջաց նում է ամ բող ջա կա նու
թյան և հու զա կան աջակ ցու թյան անն կա
րագ րե լի զգա ցում: Պաշտ պան վա ծու թյան 
զգա ցու մը, որը ապա հո վում է ըն կե րոջ 
ներ կա յու թյու նը, հա ճախ ան մի ջա կա նո
րեն կախ ված է լի նում նրանց փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րի բնույ թից: Այս շրջա նում 
են ձև ա վոր վում այն բազ մա տե սակ, ըստ 
մտեր մու թյան աս տի ճա նի մի մյան ցից 
զգա լի ո րեն տար բեր վող հա րա բե րու թյուն
նե րը, որոնք հստա կո րեն տար բե րակ վում 
են դե ռա հա սի կող մից: Նա ու նե նում է 
պար զա պես ըն կեր ներ, մտե րիմ բա րե
կամ ներ: Դե ռա հա սի մոտ հստա կո րեն 
դրսև որ վում են մի մյանց հետ փոխ կա
պակց ված եր կու ձգտում ներ` մի կող մից 
հա սա կա կից նե րի հետ շփվե լու, հա մա տեղ 
գոր ծու նե ու թյուն կա տա րե լու, կո լեկ տիվ 
կյան քով ապ րե լու, մտե րիմ ըն կեր ներ ու
նե նա լու ցան կու թյու նը, մյուս կող մից` ըն
կեր նե րի կող մից ըն դուն ված, գնա հատ
ված և հարգ ված լի նե լու պա հանջ մուն քը: 
Սե փա կան ան ձի և ու րիշ նե րի նկատ մամբ 
չա փա զանց զգա յու նու թյունն ու նե ղաց կո
տու թյու նը, եսա կենտ րո նու թյունն ու քննա
դա տու թյու նը դե ռա հա սու թյան տա րի քի 
հա մար բնո րոշ հո գե կան ապ րում նե րի 

մեկ այլ ամ բող ջու թյուն են, որոնց դրսև
ո րու մը առան ձին ու սում նա սի րող ներ` Է. 
Էրիկ սո նը և այ լոք բա ցատ րում են «ես» 
նույ նա կա նու թյան, ինք նա վա րու թյան, սե
փա կան «ես»–ի կա յաց ման ու դրա ինք
նու րույն գո յու թյան իրա վուն քի հա մար 
պայ քա րով[7,168]: Դե ռա հա սի անձ նա յին 
աճը, նրա հե տաքրք րու թյուն նե րի շրջա
նա կի լայ նա ցու մը և ինք նա գի տա   կցու թյան 
զար գա ցու մը, հա սա կա կից նե րի հետ հա
ղոր դակց ման նոր փոր ձը կողմ նո րո շում 
է նրանց սո ցի ա լա կա նո րեն ար ժե քա վոր 
մղում նե րի և ապ րում նե րի: 

Ուսումնասիրողների կարծիքով 
12–16 տարեկանում ընկած ժամանա
կահատվա ծում դիտ վում է տագ նա
պայ նու թյան մա կար դա կի աճ, վաղ 
պա տա նե կան տա րի քում նկատ վում է 
տագ նա պայ նու թյան ամե նա բարձր մա
կար դա կը հա ղոր դա կցման բո լոր ոլորտ
նե րում [5,672]: 15 տա րե կա նից հե տո 
տե ղի է ու նե նում ինք նագ նա հա տա կա նի 
կա յու նա ցում, սե փա կան ան ձի նկատ
մամբ հար գան քի աճ, նվա զում է ամաչ
կո տու թյու նը` չնա յած մտա հոգ վա ծու
թյու նը սե փա կան ան ձով շա րու նակ վում 
է պահ պան վել: Սե փա կան յու րօ րի նա
կու թյան, անկրկ նե լի ու թյան, ու րիշ նե րից 
տար բեր վե լու գի տակ ցու թյան հետ մի ա
սին ար դեն ավագ դե ռա հա սու թյան տա
րի քի վեր ջում ի հայտ են գա լիս մի այ նա
կու թյան ապ րում նե րը [4,319; 6,186]:

Կ. Լև ի նը վեր լու ծեց հա սու նու թյան 
անց ման կոնֆ լիկ տա յին բնույ թը` ել նե լով 
այն տե սա կե տից, թե ինչ կար գա վի ճա կում 
են գտնվում դե ռա հաս նե րը հա սա կա կից
նե րի և մե ծա հա սակ նե րի խմբում (դա տե
ղի է ու նե նում նրանց որոշ իրա վունք նե րի 
և ար տո նու թյուն նե րի հա մե մա տու թյան 
շնոր հիվ): Դե ռա հա սու թյան շրջա նում տե
ղի է ու նե նում խմբի պատ կա նե լու թյան 
փո փո խու թյուն, այ սինքն՝ դե ռա հաս նե րը 
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գտնվում են փոք րե րի խմբից մե ծա հա սակ
նե րի խումբ սո ցի ա լա կան տե ղա շար ժի վի
ճա կում, ընդ որում՝ նրանց մոտ նկատ վում 
է մե ծա հա սակ նե րի խումբ տե ղա փոխ վե լու 
և նրանց որո շա կի ար տո նու թյուն նե րից 
օգտ վե լու ձգտում: Ըստ Կ. Լև ի նի՝ դե ռա
հա սի առանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ 
նա գտնվում է եր կու սո ցի ա լա կան խմբե րի 
մի ջև և ձգտում է ներ կա յիս խմբից անց
նե լու ավե լի ար տո նյալ խումբ, որի կող մից 
նա դե ռևս ըն դուն ված չէ: «Marginal men» 
վի ճա կը բնու թա գրվում է լար վա ծու թյամբ, 
ան կա յու նու թյամբ, բարձր զգա յու նա կու
թյամբ, իրադ րա յին ագ րե սի վու թյամբ, 
մի ջանձ նա յին կոնֆ լիկտ նե րի ին տեն սի
վու թյամբ: Դժվա րու թյուն նե րը և կոնֆ լի
կտ նե րի առ կա յու թյու նը Կ. Լև ի նը ու ղիղ 
կախ վա ծու թյան մեջ է դնում երե խա նե րին 
մե ծա հա սակ նե րի կող մից ներ կա յաց վող 
տար բեր պա հանջ նե րից և այդ շրջա նի, 
եր կու խմ բե րի մի ջև գտնվե լու եր կա րա տև
ու թյու նից: Նշված փաս տե րը Կ. Լև ի նին 
հան գեց րին այն մտքին, որ դե ռա հաս նե րի 
զար գաց ման մեջ կոնֆ լիկտ նե րը օրի նա
չափ բնույթ են կրում [1,29]:

Ա. Ի. Կո չե տո վի և Ն. Ն. Վեր ցինս կա
յա յի հե տա զո տու թյուն նե րում բա ցա հայ
տվե ցին մի շարք նա խադ րյալ ներ, որոնք 
հան գեց նում են շրջա պա տող մի ջա վայ
րի նկատ մամբ դե ռա հաս նե րի բա ցա սա
կան վե րա բեր մուն քի առա ջաց մա նը: Այդ 
նա խադ րյալ նե րին են վե րա բե րում կոնֆ
լիկտ նե րի առա ջա ցու մը, որը պայ մա նա
վոր ված է գի տակ ցու թյան և վար քի, պա
հանջ մունք նե րի և հնա րա վո րու թյուն նե րի 
մի ջև հա կա սու թյուն նե րով, ան ձի ձև ա վոր
ման բար դու թյու նը և ան հա մա չափ զար
գա ցու մը, դե ռա հա սի ձգտու մը՝ լի նե լու յու
րա հա տուկ և վառ ան հա տա կա նու թյուն, 
դարձ նում են նրան տա րօ րի նակ և ան հաս
կա նա լի: Ել նե լով նշած նա խադ րյալ նե րից, 
հե ղի նակ նե րը գա լիս են այն եզ րա կա ցու

թյան, որ ըն տա նե կան և դպրո ցա կան ան
լի ար ժեք դաս տի ա րա կու թյան դեպ քում 
այդ նա խադ րյալ նե րը ակ տի վո րեն դրսև
որ վում են` ու ժե ղաց նե լով ան ձի բա ցա
սա կան ուղղ վա ծու թյու նը, հան գեց նում են 
հա սա կա կից նե րի հետ ան սահ ման կոնֆ
լիկտ նե րի [3, 86]:

Դե ռա հաս նե րը աֆեկ տի վո րեն են վե
րապ րում փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը շրջա
պա տող նե րի հետ, ինչ պես նաև սե փա կան 
ան ձի դիր քը հա սա կա կից նե րի խմբում: 
Հա սա կա կից նե րի հետ հա րա բե րու թյուն
նե րի կա ռուց ման ան կա րո ղու թյու նը, 
խմբում նշա նա կա լի դիր քի հաս նե լու անհ
նա րի նու թյու նը դառ նում են հա սա կա կից
նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի խա թար
ման պատ ճառ: Հա սա կա կից նե րի խմբում 
շփման մեջ ան բա վա րա րու թյու նը անդ
րա դառ նում է նաև դե ռա հաս նե րի վար քի 
վրա, կա րող է հան գեց նել կոնֆ լիկտ նե րի: 
Բա ցի այդ՝ դե ռա հաս նե րը բարձր են գնա
հա տում սե փա կան ան ձը պաշտ պա նե լու 
կա րո ղու թյու նը: Այս տեղ կա րև որ վում է 
կոնֆ լիկ տում հա մա պա տաս խան վարք, 
վար քա յին ստրա տե գի ա յի ընտ րու թյան 
խնդի րը [2,46]:

Դե ռա հա սի՝ ան ձի ձև ա վոր ման գոր
ծում հա սա րա կու թյան մեջ գրա ված տե ղի 
սե փա կան ան ձի կող մից տրվող գնա հա
տա կա նը կա րև որ դեր է խա ղում` որո շե
լով ան ձի սո ցի ա լա կան ադապ տա ցի ան 
կամ դե զա դապ տա ցի ան: Եթե դե ռա հա
սի ինք նագ նա հա տա կա նը տեղ չի գտնում 
հա սա րա կու թյան մեջ, և ինք նա հար գան
քի պա հանջ մուն քը չի բա վա րար վում, 
զար գա նում է անձ նա յին ան բա րե հար մա
րու թյան զգա ցում: Շրջա պա տի կող մից 
տրվող գնա հա տա կա նի և ինք նագ նա հա
տա կա նի մի ջև հա կա սու թյուն նե րը կա րող 
են հան գեց նել նե րանձ նա յին և մի ջանձ նա
յին կոնֆ լիկտ նե րի: Սե փա կան ան ձի կամ 
շրջա պա տի հետ ան ձի փոխ ազ դե ցու թյան 
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ար տա քին կամ ներ քին ան ներ դաշ նա կու
թյան ար դյուն քում դե ռա հաս նե րը հա ճախ 
են դառ նում դե զա դապ տաց ված, որը ար
տա հայտ վում է ներ քին ան ներ դաշ նա կու
թյան, վար քի, գոր ծու նե ու թյան, փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րի մեջ:

Մեր կա տա րած հե տա զո տու թյու նը 
ուղղ ված էր կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճա կում 
դե ռա հաս նե րի վար քի առա ջա տար ռազ
մա վա րու թյուն նե րի, կոնֆ լիկ տայ նու թյան 
մա կար դա կի, ինք նագ նա հա տա կա նի մա
կար դա կի և նրանց մի ջև փո խա դարձ կա
պի առ կա յու թյան բա ցա հայտ մա նը:

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր
լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ տղա նե րի մոտ 
կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճա կում գե րա կա յում 
է փոխ զիջ ման ռազ մա վա րու թյու նը, որով
հե տև նրանք կա րև ո րում են հա սա կա կից
նե րի կող մից ըն դուն ված, հարգ ված, ար
ժև որ ված լի նե լը, նրանք գնա հա տում են 
հա սա կա կից նե րի կար ծի քը և դրա նով ղե
կա վար վում: Խմբի պատ կա նե լու թյան պա
հանջ մուն քը բա վա րար վում է խմբի նոր մե
րին, կա նոն նե րին հե տև ե լու ար դյուն քում, 
և որ պես զի պահ պան վեն հա սա կա կից նե
րի հետ դրա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, 
նրանք ձգտում են կար գա վո րե լու կոնֆ
լիկտ նե րը՝ զի ջում նե րի գնա լով որևէ բա
նում. ակն կա լե լով նաև զի ջում ներ դի մա
ցի նի կող մից՝ նրանք փնտրում են լուծ ման 
այն պի սի տար բե րակ ներ, որ տեղ չեն ու նե
նում մեծ ձեռք բե րում ներ և կո րուստ ներ:

Աղ ջիկ նե րը ավե լի հակ ված են կոնֆ
լիկտ նե րի խա ղաղ լուծ մա նը, քա նի որ 
հա սա կա կից նե րի հետ խա թար ված հա
րա բե րու թյուն նե րը նրանց ավե լի շատ են 
ան հանգս տաց նում: Հա սա կա կից նե րի 
կող մից հաս կաց ված լի նե լու պա հանջ
մուն քը դե ռա հաս նե րի մոտ ու ժե ղա նում է, 
և այն ավե լի ար տա հայտ ված է լի նում աղ
ջիկ նե րի մոտ, քա նի որ նրանք ավե լի շատ 
են կողմ նո րոշ ված էքսպ րե սիվ ար ժեք նե րի 

վրա (ապ րու մակ ցում, հաս կա ցում), որը 
ան կաս կած կապ ված է ինք նա գի տակ ցու
թյան զար գաց ման հետ: Մենք կար ծում 
ենք, որ այս ամե նը պայ մա նա վո րում է 
այն, որ նրանք ձգտում են պահ պա նե լու 
բա րե հա ջող հա րա բե րու թյուն նե րը հա սա
կա կից նե րի հետ և պատ րաստ են զո հա
բե րե լու սե փա կան հե տաքրք րու թյուն նե րը 
և հար մար վե լու, հաշ վի նստե լու ու րի շի 
կար ծի քի հետ:

Մեր ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար
դյուն քում պար զե ցինք, որ աղ ջիկ նե րի և 
տղա նե րի մե ծա մաս նու թյա նը բնո րոշ է 
կոնֆ լիկ տայ նու թյան մի ջին մա կար դակ: 
Դե ռա հաս նե րը առա վել շատ կոնֆ լիկտ
նե րի մեջ են մտնում սե փա կան ու ժը, 
հա մար ձա կու թյու նը ցույց տա լու, հա սա
կա կից նե րի մոտ ինք նադր սև որ վե լու, ինք
նա հաս տատ վե լու, լի դե րու թյան հա մար: 
Կոնֆ լիկ տայ նու թյան հիմ նա կան պատ
ճառ կա րող է հան դի սա նալ ինք նագ
նա հա տա կա նի և ռե ֆե րեն տա յին խմբի 
կող մից տրվող գնա հա տա կա նի ան հա
մա պա տաս խա նու թյու նը: Եթե նրանց կող
մից տրվող գնա հա տա կա նը ցածր է ինք
նագ նա հա տա կա նից, այն դի տարկ վում 
է որ պես ֆրուստ րաց նող գոր ծոն, չի բա
վա րար վում ըն դուն ված և հարգ ված լի նե
լու պա հանջ մուն քը, որը և հան գեց նում է 
կոնֆ լիկտ նե րի:

Աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի մե ծա մաս նու
թյան մոտ ինք նագ նա հա տա կա նի մա կար
դա կի վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ այն ոչ 
հա մար ժեք բարձր է և ավե լի շատ ար տա
ցո լում է ցան կա լին, քան իրա կա նու թյու նը: 
Դա բա ցատր վում է կեն սա բա նա կան զար
գաց ման գոր ծըն թաց նե րի ազ դե ցու թյամբ` 
սե ռա կան հա սու նու թյամբ, հոր մոն նե րի 
աշ խա տան քի ակ տի վու թյամբ: Այս ամե նը 
ազ դում է դե ռա հա սի հո գե կա նի վրա, այն 
դարձ նում ան ներ դաշ նակ, ին չը և անդ րա
դառ նում է անձ նա յին որակ նե րի, ըն դու
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նա կու թյուն նե րի ինք նագ նա հա տա կա նի 
և հա վակ նու թյուն նե րի մա կար դա կի մա
սին պատ կե րա ցում նե րի վրա: Հե տա զո
տող նե րի կար ծի քով ոչ հա մար ժեք բարձր 
ինք նագ նա հա տա կա նի պատ ճառ կա րող 
է լի նել հա սա կա կից նե րի կող մից տրվող 
ցածր գնա հա տա կա նը: Աղ ջիկ նե րի մոտ 
ու րիշ նե րին հա մար ժեք գնա հա տե լու ըն
դու նա կու թյու նը ավե լի բարձր է, ին չը բա
ցատր վում է այլ մարդ կանց նկատ մամբ 
ու նե ցած մեծ հե տաքրք րու թյամբ:

Այս պի սով, աղ ջիկ նե րի կոնֆ լիկ տայ նու
թյան մա կար դա կի, կոնֆ լիկ տա յին իրա
վի ճակ նե րում վար քի ձև ե րի (մրցակ ցու
թյուն, հա մա գոր ծակ ցու թյուն, փոխ զի ջում, 
խու սա փում, հար մա րում) և ինք նագ նա
հա տա կա նի կո ռե լյա ցի ա յի ար դյունք նե րը 
ցույց են տա լիս, որ գո յու թյուն ու նի փոխ
կապ վա ծու թյուն աղ ջիկ նե րի ինք նագ նա
հա տա կա նի մա կար դա կի և կոնֆ լիկ տայ
նու թյան մա կար դա կի, փոխ զիջ ման և 
հար մար ման ռազ մա վա րու թյուն նե րի մի
ջև, այ սինքն՝ որ քան բարձր է աղ ջիկ նե րի 
ինք նագ նա հա տա կա նի մա կար դա կը, այն
քան բարձր է կոնֆ լիկ տա յ նու թյու նը, փոխ
զիջ ման, հար մար ման ռազ մա վա րու թյան 
ընտ րու թյու նը: Թույլ փոխ կապ վա ծու թյուն 
է նկատ վում ինք նագ նա հա տա կա նի և 
մրցակ ցու թյան, հա մա գոր ծակ ցու թյան 
մի ջև: Ինք նագ նա հա տա կա նի և խու սափ
ման ռազ մա վա րու թյան մի ջև հա կա դարձ 
կապ է նկատ վում, այ սինքն՝ որ քան բարձր 
է ինք նագ նա հա տա կա նը, այն քան հազ

վա դեպ է դրսև որ վում կոնֆ լիկ տից խու
սա փե լու ձգտու մը:

Տղա նե րի մոտ փոխ կապ վա ծու թյուն է 
նկատ վում ինք նագ նա հա տա կա նի, կոնֆ
լիկ տայ նու թյան և մրցակ ցու թյան մի ջև, 
այ սինքն՝ որ քան բարձր է ինք նագ նա հա
տա կա նի մա կար դա կը, այն քան բարձր 
է տղա նե րի կոնֆ լիկ տայ նու թյու նը և ար
տա հայտ ված է մրցակ ցու թյան ռազ մա վա
րու թյու նը: Հա կա դարձ կապ է նկատ վում 
ինք նագ նա հա տա կա նի և հա մա գոր ծակ
ցու թյան, փոխ զիջ ման, խու սափ ման և 
հար մար ման մի ջև, այ սինքն՝ որ քան բարձր 
է ինք նագ նա հա տա կա նը, այն քան քիչ են 
ձգտում հա մա գոր ծակ ցու թյան, փոխ զիջ
ման, կոնֆ լիկտ նե րից խու սա փե լուն:

Մեր կող մից ստաց ված փոր ձա րա
րա կան հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը 
թույլ կտան ձև ա կեր պել գործ նա կան առա
ջարկ ներ, որոնք կա րող են կի րառ վել հո
գե բա նա կան ծա ռա յու թյան ախ տո րո շիչ, 
խորհր դատ վա կան, հո գեշտ կո ղա կան 
աշ խա տանք նե րում, կրթա կան հաս տա
տու թյուն նե րի ման կա վար ժա կան գոր
ծու նե ու թյան մեջ: Ման կա վարժ նե րին և 
հո գե բան նե րին անհ րա ժեշտ է ու շադ
րու թյուն դարձ նել, որ ստեղ ծե լով որո շա
կի ման կա վար ժա կան և հո գե բա նա կան 
պայ ման ներ, դե ռա հաս նե րի մոտ կա րե լի 
է ձև ա վո րել կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճակ նե
րում վար քի օպ տի մալ ռազ մա վա րու թյուն
ներ և նպաս տել ար դյու նա վետ վար քի ձև
ա վոր մա նը:
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Взаимосвязь самооценки подростков с их межличностными конфликтами 
А. Симонян

В статье пред став ле ны ре зуль та ты эм пи ри чес ко го ис сле до ва ния вза и мос вя зи меж
лич ност ных конф лик тов под рост ков с их са мо о цен кой. Оп ре де ле ны ве ду щие стра те гии 
по ве де ния под рост ков в конф ликт ной си ту а ции, уро вень лич ност ной конф ликт но сти и 
са мо о цен ки под рост ков, вы яв ле ны кор ре ля ци он ные свя зи меж ду ни ми. Был про ве ден 
срав ни тель ный ана лиз меж ду маль чи ка ми и де воч ка ми. Про а на ли зи ро ва ны при чи ны 
вы бо ра под рост ка ми оп ре де лен ных сти лей раз ре ше ния конф ликт ной си ту а ции и при
су щий им уро вень са мо о цен ки.

The connection of estimation with interpersonal conflicts of teenagers
A. Simonyan

This article prezents the rezults of empirical rezearch ofconnect of teenagers interpersonal 
conflicts and their self–estimation. Main strategies of teenagers behaviour in conflict situation 
are defined, the level of personal conflicts and self estimation are studied, the corelative con-
nections between them were discovered. The comporative analysis between girls and boys was 
conducted. The reasons of teenagers choice of cetain styles how to solve the conflicts and self–
estimational levels were analysed.
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ԹԱՄԱՐԱ ԱՅԴԻՆՅԱՆ
ԼՈՒՍԻՆԵ ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ
ՌԱՋՆԻ ԱՎԱԳՅԱՆ
ՖԱԻՆԱ ՍԵՅՐԱՆՅԱՆ

դեռաՀասության տարիքում  
անձնային առանձնաՀատկությունների 

ուսումնասիրումը ռ. կետտեԼի 
գործոնային ՎերԼուծության  

մոդեԼի ՕրինակոՎ 
Անձ նա յին առանձ նա հատ կու թյո ւննե րի 

ու սում նա սի րու մը հե տա զո տո ղին տրա
մադ րում է ան ձի բնու թա գիր, որը մար դու 
վար քը որոշ իրա վի ճակ նե րում կան խա տե
սե լու հնա րա վո րու թյո ւն է ըն ձե ռում: Զար
գաց ման տար բեր փու լե րում անձ նա յին 
գծե րի ու սում նա սի րու թյո ւնը յու րա հա տուկ 
բնո ւյթ է կրում: Ան ձի բնու թագ րի ու սում
նա սի րու մը իր ու րույն կա րև ո րու թյո ւնն 
ու նի դպր ոցա կան մի ջա վայ րում, քա նի 
որ աշա կերտ նե րի անձ նա յին առանձ
նա հատ կու թյո ւննե րի իմա ցու թյո ւնը թույլ 
է տա լիս ստեղ ծել նրանց ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցին հնա րա վո րինս նպաս տող 
պայ ման ներ: Սույն հոդ վա ծում անդ րա
դարձ է կա տար վում ան ձի հիմ նա կան 
տե սու թյո ւննե րում տի պա կա նաց ման և 
դա սա կարգ ման խնդրին, դրանց ու սում
նա սիր ման առանձ նա հատ կու թյո ւննե րին՝ 
շեշ տադ րե լով դե ռա հա սու թյան շրջա նը, 
ին չպես նաև դի տարկ վում են դե ռա հա սի 
ան ձի ու սում նա սի րու թյանն ուղղ ված մե
թոդ նե րը Ռ.Կետ տե լի գոր ծո նա յին վեր լու
ծու թյան մո դե լի օր ինա կով:

Հան գու ցա յին բա ռեր և բա ռա կա պակ
ցու թյո ւննե րը՝ անձ նա յին առանձ նա հատ
կու թյո ւններ, անձ նա յին գծեր, գոր ծո նա յին 
վեր լու ծու թյո ւն, անձ նա յին հար ցա րան ներ:

«Մար դո ւ» հիմ նախն դի րը դե ռևս ան
տիկ ժա մա նակ նե րից հե տաքրք րել է մի 

շարք մտա ծող նե րի, փի լի սո փա նե րի, ով
քեր, փոր ձե լով դա սա կար գել, խմբա վո րել 
մարդ կանց, բախ վել են ան ձի տի պա կա
նաց ման խնդրին: Հե տա գա յում, հո գե բա
նա կան գի տու թյան զար գաց մա նը զու գըն
թաց, առա ջարկ վել են ան ձի վե րա բե րյալ մի 
շարք տե սու թյուն ներ և հա յե ցա կար գեր: Ան
ձի տե սու թյուն նե րի բազ մա թիվ ակա նա վոր 
հե ղի նակ ներ անդ րա դար ձել են անձ նա յին 
առանձ նա հատ կու թյուն ներ հաս կա ցու թյա
նը՝ փոր ձե լով տե սու թյան շրջա նակ նե րում 
տալ անձ նա յին տի պե րի՝ իրենց դա սա կար
գումն ու նկա րագ րու թյու նը:

Ըստ մի շարք տե սու թյուն նե րի՝ անձ նա
յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րի ձև ա վո
րու մը տե ղի է ու նե նում ան ձի զար գաց ման 
տար բեր փու լե րում առա ջա ցող կոնֆ լիկ տի 
բա ցա սա կան ել քի ար դյուն քում, իսկ անձ
նա յին տի պե րը ու նեն զար գաց ման որևէ 
փու լում ֆիքս վա ծու թյան բնույթ, խնդրհա
րույց են ու դեստ րուկ տիվ: Դի տար կենք 
այդ տե սու թյուն նե րից մի քա նի սը [5]:

 Հոգեվերլուծական տե սու թյու նում 
առանձ նաց ված ան ձի հո գե սե ռա կան 
զար գաց ման փու լե րում կոնֆ լիկտն առա
ջա նում է տվյալ շրջա նում ակ տո ւալ պա
հանջ մուն քը բա վա րա րե լու ցան կու թյու նը 
մի ջա վայ րի կող մից սահ մա նա փա կե լու 
պայ ման նե րում: Է. Էրիքսոնն իր տե սու
թյան մեջ զար գաց ման ամեն փու լի հա
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մար ներ կա յաց նում է որո շա կի անձ նա յին 
նո րա գո յա ցու թյուն նե րի կոնֆ լիկտ, որի 
ար դյուն քում ձեռք է բեր վում կամ կոնստ
րուկ տիվ կամ դեստ րուկ տիվ որակ: ս. 
սալլիվանի կող մից առա ջար կած զար
գաց ման փու լե րում առանձ նաց վում է եր
կու ընդ հա նուր մի տում՝ բա վա րար ման և 
ապա հո վու թյան ձգտում, որոնց բա խու մը 
մի ջա վայ րի հետ առա ջաց նում է կոնֆ
լիկտ: Ըստ Օ. ռանկի տե սու թյան՝ գո յու
թյուն ու նեն որո շա կի ու ժեր, որոնք ան ձին 
մղում են դե պի ան հա տա կա նա ցում կամ 
ձու լում, մի ա վո րում [6]: 

կ. գ. յունգի առա ջար կած ան ձի տի
պո լո գի ան սկզբուն քո րեն տար բեր վում է 
նա խորդ բո լոր տե սու թյուն նե րից, քա նի 
որ առանձ նաց նում է բնա վո րու թյան տի
պեր՝ չհեն վե լով ան ձի զար գաց ման վրա 
և հա մա րե լով, որ անձ նա յին առանձ նա
հատ կու թյուն նե րը բնա ծին են, ոչ դեստ
րուկ տիվ: Յուն գը նկա րագ րում է եր կու 
գլխա վոր, բնա ծին անձ նա յին ուղղ վա ծու
թյուն ներ՝ էքստ րա վեր սիա և ինտ րո վեր
սիա, ինչ պես նաև չորս անձ նա յին գոր ծա
ռույթ ներ՝ մտա ծո ղու թյուն, զգաց մունք ներ, 
զգա յու թյուն, ին տո ւի ցիա, որոնք հա մադր
վե լով կազ մում են ութ անձ նա յին տիպ [7]:

Չնա յած, ան հա տա կան հո գե բա նու
թյան մեջ չի ող ջուն վում տի պա բա նու թյու
նը, այ նո ւամենայ նիվ, ա. ադլերը, հիմք 
վերց նե լով ըն տա նի քի կազ մը, ըն տա նե
կան մթնո լոր տը, թե րար ժե քու թյան զգա
ցու մը, առանձ նաց նում է կյան քի ոճեր 
կամ ան ձի վար կա ծա յին տի պեր [6]: Է. 
ֆրոմը, մշակելով ան ձի դա սա կարգ ման 
առա վել բարդ և ամ բող ջա կան մո դել, 
կոնկ րետ ընդգ ծում է բնա վո րու թյան գիծ 
հաս կա ցու թյու նը, ինչ պես նաև առանձ
նաց նում ան ձի ուղղ վա ծու թյուն հաս կա
ցու թյու նը: Նա առանձ նաց նում է ան ձի 
հինգ ուղղ վա ծու թյուն, որոն ցից չոր սը ոչ 
ար դյու նա վետ (ռե ցեպ տիվ, շա հա գոր
ծող, կու տա կող և շու կա յա կան), իսկ մե կը` 

ար դյու նա վետ ուղղ վա ծու թյուն ներ են: դ. 
մակ–կլելլանդը, առանցքային հա մա րե
լով մար դու ըն տա նի քը, առանձ նաց նում 
է նրա կեն սա գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 
ձև ա վոր վող անձ նա յին երեք կա րև որ բնու
թագ րիչ` դրդապատճառ, անձնային գիծ և 
սխեմա: ս. մադդին, դիտար կե լով ան ձը 
ակ տի վաց ման տե սու թյան ներ քո, առաջ 
է քա շում «ակ տի վաց ման կո ր» հաս կա ցու
թյու նը: Նա առա ջար կում է ան ձի գծե րի 
3 բարձր ակ տի վաց ված և 3 ցածր ակ տի
վաց ված տի պեր: Կա րև ո րե լով խթան ման 
նկատ մամբ ան ձի ուղղ վա ծու թյու նը (ար
տա քին, ներ քին)` Մադ դին առաջ է քա
շում ար տա քին և ներ քին անձ նա յին գծեր 
հաս կա ցու թյուն նե րը, որոնց հա մա ձայն 
բա ժան վում են վե րը նշված 6 տի պե րից 
յու րա քան չյո ւրը: Վեր ջին ներս ևս բա ժան
վում են ըստ ակ տի վու թյան և պա սի վու
թյան: Ար դյուն քում ակ տի վաց ման տե սու
թյան սահ ման նե րում ընդ հա նուր առ մամբ 
առանձ նացվում է ան ձի 24 տիպ:

Անձ նա յին գծե րի առա ջին հան գա
մա նա լից հա յե ցա կար գը մշակ վել է 20–
րդ դա րի 30–40–ական թվա կան նե րին 
գ. Օլպորտի կող մից: Պատ մա կա նո րեն 
«անձ նա յին գի ծ» եզ րույ թը առա ջին ան
գամ տվյալ կոն տեքս տում կի րա ռել է հենց 
նա [6]: Կա րև ո րե լով ան ձի յու րա տի պու
թյու նը, նա առանձ նաց րեց ընդ հա նուր և 
ան հա տա կան գծեր հաս կա ցու թյուն նե րը: 
«Անձ նա յին գծե ր» եզ րույ թը կի րա ռեց մի
այն ընդ հա նուր գծե րը նշե լու հա մար, իսկ 
ան հա տա կան գծե րի հա մար առանձ նաց
րեց «անձ նա յին դիս պո զի ցի ա նե ր» հաս կա
ցու թյու նը: Ան ձի բնու թագ րի տե սան կյու նից 
առաջ նա յին են անձ նա յին դիս պո զի ցի ա նե
րը, որոն ցում նա առանձ նաց նում է երե քը` 
ար մա տա կան, կենտ րո նա կան, երկ րոր դա
կան: Օլ պոր տը, ան ձի բո լոր դիս պո զի ցի
ա նե րը հա մա րե լով դրդա պատ ճա ռա յին, 
առանձ նաց նում է դի նա միկ և ոճա բա նա
կան գծեր: Նա կա րև ո րում էր ան ձի մի
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ջու կի, պրոպ րի ու մի հետ ան ձի դիս պո զի
ցի ա նե րի հա րա բե րակ ցու թյան բնույ թը: 
Ըստ նրա` պրոպ րի ու մա յին ֆունկ ցի ա նե րը 
ու նեն իրենց առան ձին ար ժեք նե րը, նպա
տակ նե րը և սկզբունք նե րը, որոնք պետք է 
կազ մեն անձ նա յին դիս պո զի ցի ա նե րի բո
վան դա կու թյու նը:

Անձ նա յին գծե րի հա ջորդ խո շոր հա յե
ցա կար գը մշակ վել է ռ. կետտելի տե սու
թյան մեջ, որի ամե նա կա րև որ ներդ րու մը 
ան ձի տե սու թյուն նե րում ան ձի հա մա կար
գա յին նկա րագ րումն է: Չնա յած շա տե րը 
մե ղադ րում էին Կետ տե լին սկզբնա կան 
տե սու թյուն չու նե նա լու, բա ցա ռա պես էմ
պի րիկ՝ փոր ձա րա րա կան աշ խա տան քի 
հի ման վրա կան խա տե սում ներ անե լու 
մեջ, նա այդ տե սու թյու նը իր մա թե մա տի
կա կան մո դել ներն էր հա մա րում և պնդում 
էր, որ ան ձի զար գաց ման ու գոր ծառ նու
թյան ադեկ վատ տե սու թյու նը պետք է ան
պայ ման հիմն վի հե տա զոտ ման խիստ մե
թոդ նե րի և ճշգրիտ չա փում նե րի վրա: Ըստ 
Կետ տե լի` անձ նա յին դրդա պատ ճառ նե րը 
անհ րա ժեշտ է ու սում նա սի րել մի այն ան
հա տա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ ու նե ցած հստակ տվյա լնե րի 
հի ման վրա: Այ նո ւա մե նայ նիվ, մե տա տե
սա կան դրույթ նե րով, որոնք ընդգ ծում են 
հո լիզ մը, դրդա պատ ճառ նե րը և գոր ծառ
նու թյու նը` ֆունկ ցի ո նա լիզ մը, Կետ տե լի 
տե սու թյու նը մոտ է Գ. Մյու րեի և Գ. Օլ պոր
տի ան ձի տե սու թյուն նե րին (2, էջ 4):

Կետ տե լը ան ձը սահ մա նում է որ պես 
«այն, ին չը թույլ է տա լիս կան խա տե սել 
տվյալ իրա վի ճա կում մար դու գոր ծո ղու
թյուն նե րը», իսկ անձ նա յին գի ծը որ պես 
«այն ին չը որո շա կի իրա վի ճա կի հետ 
բախ վե լիս կան խո րո շում է մար դու գոր ծո
ղու թյուն նե րը» (4, էջ 229): Այս սահ մա նու
մը ցույց է տա լիս Կետ տե լի ամ բող ջա կան 
տե սա կան և էմ պի րիկ մո տե ցու մը «ան ձ» 
հաս կա ցու թյա նը, անձ նա յին գծե րին վե
րագր վող կան խա տե սող ար ժե քը: Ի տար

բե րու թյուն Օլլ պոր տի, նա անձ նա յին գծե
րը հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան եզ րույթ նե րով 
որա կե լու անհ րա ժեշ տու թյուն չէր տես նում: 
Նրա հա մար անձ նա յին գծե րը վե րա ցա
կան հաս կա ցու թյուն ներ էին, կան խա տես
ման գոր ծիք ներ, սա կայն ոչ վի ճա կագ
րա կան երև ույթ ներ: Եվ չնա յած Կետ տե լի 
մե թոդն ավե լի շատ կո րե լյա ցի ոն բնույթ 
ու ներ, քան փոր ձա րա րա կան, լայն վեր լու
ծու թյուն նե րը և մեծ թվով մարդ կանց մոտ 
ար տա հայտ վող մո դել նե րը (պատ տեր
նե րը), հան գեց րին այն հա մոզ մուն քին, 
որ գծե րը գո յու թյուն ու նեն որ պես վար քի 
դե տեր մի նանտ ներ: Այս կամ այն չա փով 
ակն հայտ անձ նա յին գծե րի նկա րագր ման 
հա մար նա առա ջար կեց մակերեսային 
եզրույ թը, իսկ առա վել խոր քա յին պատ
տեր նե րը, որոնք ըստ նրա հան դի սա նում 
են ան ձի թաքն ված դե տեր մի նանտ ներ, 
ան վա նեց ելակետային գծեր: Կետ տե լը 
նաև տար բե րա կում էր կոնս տի տու ցի ո
նալ (կա ռուց ված քա յին) անձ նա յին գծեր 
և մի ջա վայ րի ազ դե ցու թյամբ ձև ա վոր ված 
գծեր: Ըստ նրա` որոշ գծեր ու նեն կեն սա
բա նա կան գե նե տիկ պայ մա նա վոր վա ծու
թյուն, իսկ մյուս նե րը սո ցի ա լա կան փոր ձի 
և ու սուց ման ար դյունք են:

Այս պի սով, ամ փո փե լով անձ նա յին գծե
րի վե րա բե րյալ հա յե ցա կար գե րը, կա րող 
ենք նշել, որ «անձ նա յին գիծը» որո շա կի 
վար քի հան դեպ ան ձի կա յուն հակ վա ծու
թյունն է, որը ձև ա վոր վել է կամ որո շա կի 
պա հանջ մունք նե րի, դրդա պատ ճառ նե
րի, հե տաքրք րու թյուն նե րի առ կա յու թյան 
կամ որո շա կի սո վո րու թյուն նե րի, դիր
քո րո շում նե րի շնոր հիվ (10, էջ 311)»: 
Այլ կերպ ասած՝ «անձնային գծերը այն 
հո գե կան առանձ նա հատկություններն 
են, որոնք որոշում են անձի վարքի 
առանձնահատկությունը տիպական կամ 
նույ նանման իրավիճակներում» (7; էջ 
568): Դրանց բնորոշ են երեք հիմնական 
հատ կություններ. 
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 � տարբեր մարդկանց մոտ արտա հայտ
վա ծության տարբեր մակարդակները, 

 � տարբեր իրավիճակներում անձի գծերի 
դրսևորումը, 

 � անձի գծերի պոտենցիալ չա փե լիու թյու
նը [9]: 
Կա րև ո րե լով անձ նա յին գծե րի չա փե

լի ու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը` Կետ տե լի 
կող մից մշակ վել են մեծ քա նա կու թյամբ 
անձ նա յին հար ցա րան ներ: Դրանց հիմ
քում ըն կած են նրա կող մից մշակ ված ան
ձի գոր ծո նա յին վեր լու ծու թյան մե թո դը: 
«Ցան կա ցած տե սա բան կհա մա ձայ նի, որ 
մարդ կանց վրա մի ա ժա մա նակ ազ դում են 
բա զում գոր ծոն ներ, սա կայն շա տե րը մի ա
ժա մա նակ դի տար կում են ըն դա մե նը մեկ 
կամ եր կու փո փո խա կան ներ: Կետ տելն 
առա ջինն առա ջար կեց բազ մա տար բե րակ 
հե տա զո տա կան մե թոդ ներ` օգ տա գոր
ծե լով մի ա ժա մա նակ մի քա նի փո փո խա
կան նե ր» (4, էջ 232):

1936 թ.–ին Գ. Օլ պոր տը և Հ. Օդ բեր տը 
առաջ քա շե ցին «բա ռա պա շա րա յին վար
կա ծ» կոչ վող այն դրույ թը, որ սո ցի ա լա պես 
առա վել կա րև որ ան հա տա կան տար բե
րու թյուն նե րը վաղ թե ուշ կո դա վոր վում են 
տվյալ լեզ վի մեջ, ընդ որում, որ քան կա
րև որ է այդ տար բե րու թյու նը, այն քան մեծ 
է հա վա նա կա նու թյու նը, որ այն կար տա
հայտ վի առան ձին բա ռի տես քով: Նրանք 
առանձ նաց րե ցին այդ պի սի բա ռե րի մի ամ
բողջ ցու ցակ: 1946թ.–ին Կետ տե լը, օգ տա
գոր ծե լով հա մա կարգ չա յին տեխ նո լո գի ան, 
փոր ձեց վեր լու ծել Օլ պորտ–Օդ բեր տի ցու
ցա կը, այն բա ժա նեց բա ռե րի 181 խմբի և 
փոր ձարկ վող նե րին խնդրեց նկա րագ րել 
իրենց ծա նոթ նե րին տվյալ ցան կում առ կա 
ածա կան նե րով: Կի րա ռե լով գոր ծո նա յին 
վեր լու ծու թյու նը` Կետ տե լը են թադ րեց, որ 
մար դիկ իրենց և մյուս նե րին նկա րագ րում 
են իրա րից տար բեր ու ան կախ գոր ծոն նե
րով և առանձ նաց րեց 16 գոր ծոն [1]: Տվյալ 
փոր ձի հի ման վրա նա ստեղ ծեց 16 գոր

ծո նա յին անձ նա յին հար ցա րա նը (PF–16), 
որը հա մար վում է ան ձի ան հա տա կան–հո
գե բա նա կան գնա հատ ման ամե նա հա ճախ 
կի րառ վող մե թո դի կան: 

Այսպիսով, Կետտելի գործոնային անձ
նային հարցարանը կառուցված է անձ
նա յին գծերի տեսության հիման վրա, 
որի համաձայն անձը բնութագրվում 
է որպես առաջնային հատկանիշների 
հա մադրություն, որոնք որոշում են նե
րաշխարհը և վարքը: Կետտելի գոր ծո
նային անձնային հարցարանը` PF–16–ը, 
պա րունակում է 187 դատողություն, բա
ժանված է 16 սանդղակների, որոնք չա
փում են անձի տարբեր բևեռային հատ
կու թյուններ: Յուրաքանչյուր սանդղակ 
ստան դարտացված միավորներով 
գնա հատում է անձի առանձին որակը: 
Կետտելը ստեղծել է տվյալ հարցարանի 
երկու համարժեք տարբերակ`«A» և «B»: 
Գոյություն ունի նաև թեստի «C» տար
բերակը, որը ստեղծվել է ռուս հեղի նակ
նե րի կողմից և պարունակում է նաև ստի 
սան ղակ ( 17ФЛО): 

Հե տա գա յում Կետ տե լի բա զա յին հար
ցա րա նի հի ման վրա ստեղծ վել են դե ռա
հա սու թյան տա րի քի հա մար հար մա րեց
ված գոր ծո նա յին վեր լու ծու թյան մի շարք 
մե թո դի կա ներ: Հա մա ռոտ ներ կա յաց նենք 
դե ռա հա սու թյան շրջա նում ան ձի ու սում
նա սիր ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Դե ռա հա սու թյան շրջա նը զար գաց
ման ամե նա բարդ փու լե րից մեկն է, որի 
ըն թաց քում տե ղի են ու նե նում զար գաց
ման բո լոր կող մե րը (ֆի զի ո լո գի ա կան, 
հո գե բա նա կան և սո ցի ա լա կան) շո շա
փող որա կա կան փո փո խու թյուն ներ: Այն 
բնու թագր վում է որ պես ես–ի ձև ա վոր ման 
շրջան, հան գեց նում է անձ նա յին բնույ
թի մի շարք փո փո խու թյուն նե րի, որոնք 
առնչ վում են խառն ված քին, բնա վո րու
թյա նը, վար քի դրդա պատ ճառ նե րին: 
Մի կող մից այս փո փո խու թյուն նե րը դե
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ռա հա սի կյան քում առաջ են բե րում տա
րաբ նույթ դժվա րու թյուն ներ` նյար դա յին 
հա մա կար գի ան հա վա սա րակշ ռու թյուն 
և գրգռվա ծու թյուն, հե տաքրք րու թյուն
նե րի, ար ժեք նե րի, զգա ցո ղու թյուն նե րի 
ան կա յու նու թյուն և հա կա սա կա նու թյուն, 
անո րո շու թյուն սե փա կան ապա գա յի հան
դեպ, սե փա կան ես–ի ձև ա վոր ման, նշա
նա կա լից խմբե րի կող մից ըն դուն ված լի
նե լու անհ րա ժեշ տու թյուն և այլն: Մյուս 
կող մից դե ռա հա սու թյան շրջա նում առա
ջա նում է հե տաքրք րու թյուն սե փա կան 
ան ձի հան դեպ, ար դի ա կան է դառ նում 
ինք նա ճա նա չո ղու թյան, ինք նա վեր լու ծու
թյան ձգտու մը: Վերոհիշյալ գործոնները 
դե ռա հասի անձի ուսումնասիրումը 
դարձ նում են շատ կարևոր, քանի որ հո
գեախտորոշիչ մեթոդների միջոցով դե
ռահասի անձի ուսումնասիրությունը 
կա րող է օգնել նրան հաղթահարելու 
առա ջացած դժվարությունները, բա վա
րա րելու սեփական անձի հանդեպ հե
տա քրքրությունն ու նպաստելու ինք
նա գիտակցության, սեփական ես–ի 
ամ բողջական պատկերի ձևավորմանը: 

Դե ռա հա սու թյու նը, ման կու թյունն ու 
հա սու նու թյունն իրար կա պող ան ցու մա
յին շրջան հան դի սա նա լով, պա հանջ ներ 
է ներ կա յաց նում դե ռա հա սի ան ձի ու սում
նա սիր մա նը` են թադ րե լով առանձ նա հա
տուկ մո տե ցում և մե թոդ ներ: Դե ռա հաս
ներն ար դեն երե խա ներ չեն, բայց դեռ 
մե ծա հա սակ ներ էլ չեն, ին չը են թադ րում 
է, որ նրանց հա մար նա խա տես ված հա
տուկ հո գե ախ տո րո շիչ մո տե ցու մը պետք 
է հաշ վի առ նի ինչ պես նրանց ման կա
կան, այն պես էլ մե ծա հա սակ նե րին բնո
րոշ առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Թեև 
մե ծա հա սակ նե րի հա մար նա խա տես ված 
մի շարք հո գե ախ տո րո շիչ մե թո դի կա ներ 
լի ո վին կա րե լի է կի րա ռել դե ռա հաս նե
րի, հատ կա պես ավագ դպրո ցա կան նե րի 

նկատ մամբ, դե ռա հաս նե րի ան ձի բազ
մա կող մա նի ու սում նա սիր ման ժա մա նակ 
անհ րա ժեշտ է հեն վել տվյալ տա րի քի հա
մար ար դի ա կան, կա րև որ հար ցե րի վրա և 
հաշ վի առ նել տա րի քով պայ մա նա վոր ված 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը [3;8]:

Այս պի սով, դե ռա հաս նե րի հետ կի րառ
վող հո գե ախ տո րո շիչ մե թոդ նե րը պետք 
է հե տաքրք րու թյուն առա ջաց նեն, ինք
նու րույ նու թյան ու ոչ բո վան դա կա յին փո
փո խու թյուն ներ մտցնե լու, ոչ ստան դարտ 
պա տաս խան ներ տա լու, սե փա կան ան ձը 
դրսև ո րե լու, գի տե լիք ներն ու կա րո ղու
թյուն նե րը ցու ցադ րե լու հնա րա վո րու թյուն 
տան դե ռա հա սին: Դե ռա հաս նե րին բնո
րոշ հե տաքրք րու թյունն ինք նա ճա նա չո ղու
թյան հան դեպ բա րեն պաստ պայ ման ներ 
է ստեղ ծում հո գե ախ տո րո շիչ մե թո դի կա
նե րի կի րառ ման հա մար, հատ կա պես եթե 
դրանք հե տաքր քիր և օգ տա կար տե ղե
կու թյուն ներ են տրա մադ րում դե ռա հա
սին սե փա կան ան ձի մա սին, օգ նում են 
նրան ավե լի լավ ճա նա չե լու իրեն ու հա
մե մատ վե լու մյուս նե րի հետ: Հաշ վի առ նե
լով դե ռա հաս նե րի անձ նա յին, սու բյեկ տիվ 
ըն կա լումն ու իրենց մոտ որոշ դրա կան 
որակ ներ տես նե լու և որոշ բա ցա սա կան 
որակ ներ չտես նե լու չա փա զանց մեծ ցան
կու թյու նը` դե ռա հաս նե րին առա ջարկ վող 
մե թոդ նե րը պետք է նվա զա գույ նի հասց
նեն սու բյեկ տիվ դիր քո րո շում նե րի ազ դե
ցու թյու նը ըն թա ցիկ թես տա վոր ման ար
դյունք նե րի վրա: Հար կա վոր է հա տուկ 
ու շադ րու թյուն դարձ նել նաև հրա հան գի և 
հար ցադ րում նե րի ձև ա կերպ մա նը, որ տեղ 
ձև ա կեր պում նե րը պետք է լի նեն կոնկ
րետ, տվյալ տա րի քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հա մար պարզ, մատ չե լի, պա րու նա կեն ոչ 
այն քան գի տա կան, որ քան կեն ցա ղա յին 
հաս կա ցու թյուն ներ [3;8]:

Ան ձի ու սում նա սիր ման առանձ նա հատ
կու թյուն ներն ու անձ նա յին գծե րի չափ ման 
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կա րև ո րու թյու նը դե ռա հա սու թյան շրջա նում 
քննար կե լուց հե տո կարճ ներ կա յաց նենք 
նաև Կետ տե լի գոր ծո նա յին վեր լու ծու թյան 
հար ցա րա նի տա րի քա յին սահմա նա փա
կում նե րով տար բե րակ նե րը:

կետտելի անձնային հարցարանի 
մանկական տարբերակ (CPQ )

Տվյալ մե թո դի կան մե ծա հա սակ նե րի 
16 գոր ծո նա յին հար ցա րա նի փո փոխ ված 
տար բե րակն է, որը հա տուկ մշակ վել և 
հար մա րեց վել է 8–12 տարեկան երե
խա նե րի հա մար: Հար ցա րա նում նե րառ
ված են ավե լի քիչ քա նա կու թյամբ (120) և 
առա վել պարզ դա տո ղու թյուն ներ, որոնք 
վե րա բե րում են երե խա յի կյան քի տար բեր 
կող մե րին և մյուս նե րի հետ փոխ հա րա
բեր վե լու ձև ե րին: Հար ցա րա նը բաղ կա
ցած է 12 սան ղակ նե րից: 

կետտելի անձնային հարցարանի 
դեռահասների տարբերակ (PF –14) 

Հարցարանի այս տարբերակն առա
ջարկվում է 13–17 տարեկան դե ռա հաս
նե րի հետ աշ խա տան քի հա մար: Հար ցա
րա նում նե րառ ված են 14 սանդ ղակ ներ, 
որոնք պա րու նա կում են անձ նա յին գծեր 
դուրս բե րող 142 պնդում: Հար ցերն ընտր
ված են տա րի քին հա մա պա տաս խան, մի
ա վոր նե րը հաշվ վում են ստան դար տաց
ված սանդ ղակ նե րով: 

«մեծ հնգյակ» հարցարան (Big Five) 
Սա Կետ տե լի 16 գոր ծո նա յին հար ցա

րա նի ևս մեկ ձև ա փոխ ված տար բե րակն է: 
1960–80–ական թվա կան նե րին անձ նա յին 
հար ցա րան նե րի հե տա զո տու թյուն նե րը 
հաս տա տե ցին, որ ան ձի հո գե բա նա կան 
կեր պա րի կա ռուց ման հա մար բա վա րար 
է 5 գոր ծոն նե րի դուրս բե րու մը: 1983–1985 
թվա կան նե րին Ռ. Մակկ րա եի և Պ. Կոս
տա յի կող մից ստեղծ վեց 5 գոր ծո նա յին 
հար ցա րա նը` «Մեծ հնգյա կը»: 5 գոր ծո
նա յին թեստն ավե լի կարճ է, իսկ նրա
նով ստաց ված անձ նա յին պատ կերն ու նի 

ընդ հան րաց ման բարձր աս տի ճան, այն 
հար մար է կի րա ռել ժա մա նա կի սղու թյան 
պայ ման նե րում: Բա ցի այդ, ըստ հե ղի նակ
նե րի, «Մեծ հնգյա կի» գոր ծոն ներն առա վել 
կա յուն են տար բեր լեզ վա կան մշա կույթ նե
րում, մինչ դեռ 16 գոր ծո նա յին հար ցա րա նը 
մշա կու թա յին առա վել մեծ կախ վա ծու թյուն 
ու նի: 1992 թվա կա նին այս մե թո դի կան վե
րամ շակ վեց, դուրս եկավ նոր «NEO PIե» 
կամ «BFQ2» ան վան մամբ: Այն պա րու նա
կում է «այո» կամ «ոչ» պա տա սխան ներ 
են թադ րող 50 դա տո ղու թյուն և չու նի տա
րի քա յին սահ մա նա  փա կում ներ: Ռու սե րեն 
թարգ ման վել է հինգ գոր ծո նա յին անձ նա
յին հար ցա րա նի Խ. Տսո ւի ճա պո նա կան 
տար բե րա կը (5PFQ), որ տեղ առա ջարկ վում 
է դի տար կել գոր ծոն նե րի երկ բև եռ նայ նու
թյու նը: Հար ցա րա նը պա րու նա կում է 75 
ծայ րա հեղ դա տո ղու թյուն:

Վե րո հի շյալ հար ցա րան նե րից 2–ը` 
Կետ տե լի անձ նա յին հար ցա րա նի դե ռա
հաս նե րի տար բե րակն (PF–14) ու «Մեծ 
հնգյա կ» հար ցա րա նը (5PFQ) վեր ջին 
եր կու տա րի նե րի ըն թաց քում Երև ա նի 
«Անա նիա Շի րա կա ցու ան վան ճե մա րա ն» 
կրթա հա մա լի րի հո գե բա նա կան ծա ռա յու
թյու նում կի րառ վում են սո վո րող նե րի ան
ձի վե րա բե րյալ բազ մա կող մա նի տվյալ ներ 
ստա նա լու նպա տա կով: Հար ցա րան նե
րը թարգ ման վել են հո գե բա նա կան ծա
ռա յու թյան աշ խա տա կից նե րի կող մից, 
սկզբնա կան ընտ րան քի հետ փոր ձար կու
մից հե տո կրկնա կի թարգ մա նու թյան են 
են թարկ վել և կի րառ վել բա վա կա նա չափ 
մեծ թվով աշա կերտ նե րի հետ` անց նե լով 
թես տի ադապ տա ցի ա յի սկզբնա կան փու
լե րը: Հար ցա րան նե րի ադապ տա ցի ա յի 
հե տա գա փու լե րի իրա կա նա ցու մից հե տո 
նա խա տես վում է ներ կա յաց նել դրանց` 
Հա յաս տա նի հա մար ձև ա փոխ ված տար
բե րակ նե րը, ինչ պես նաև կի րառ ման ար
դյուն քում ստաց ված տվյալ նե րը: 
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Изучение личностных особенностей подростков на примере  
модели факторного анализа Р. Кеттелла

Т. Айдинян, Л. Агабекян, Р. Авакян, Ф. Сейранян
Изучение личностных особенностей подростков на различных стадиях развития имеет 

спе ци фический характер. Выявление индивидуальных особенностей имеет большое 
значение в школьной среде, так как знание личностных особенностей учеников позволяет 
соз дать наиболее благоприятные условия для организации учебно–воспитательного 
про цесса. В данной статье рассматриваются подходы личностных различий в основных 
тео риях личности, а так же методы изучения личностных особенностей в подростковом 
возрасте на примере модели факторного анализа Р. Кеттелла.

The study of individual features in adolscent age on an example of  
R. Kettel’s factor analysis model

T. Aydinyan, L. Agabekyan, R. Avakyan, F. Seyranyan
The study of personal features in different stages of development has its unique 

specifiques. Withdrawing individual features has its own importance in the school environ
ment, as the knowledge of which one allows to create the most conducive conditions for the 
educational process. In this article there are represented the approaches to personal differ
ences in the main personality theories and the study methods of personality in adolescent 
age on an example of R.Kettel’s factor analysis model.
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ԿԱՐԻՆԵ ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ

ինքնակարգաՎորման զարգացումը 
տարիքային երեք շրջափուԼերում. 

մանկիկություն, Վաղ մանկություն, 
նախադՊրոցական տարիք

Մինչ բուն նյու թին անց նե լը փոր ձենք 
տալ ինք նա կար գա վոր ման սահ մա նու մը: 
Հո գե բա նու թյան մեջ ինք նա կար գա վոր
ման մի ան շա նակ և հստակ սահ մա նում 
չկա: Որոշ սահ մա նում ներ մատ նան շում 
են մի այն վար քա յին ինք նա կար գա վո րու
մը, մյուս նե րը՝ հու զա կան, եր րորդ նե րը` 
կոգ նի տիվ: Ինք նա կար գա վոր ման տար
բեր սահ մա նում ներ են առա ջար կում հո
գե վեր լու ծա կան, վար քա բա նա կան, սո ցի
ա լա կան ու սուց ման տե սու թյուն նե րը: 

Ինքնակարգավորումը, ընդհանուր առ
մամբ, խորքային ներքին մեխանիզմ է, 
որը թույլ է տալիս երեխային, ինչպես նաև 
մե ծահասակին կառավարել սեփական 
մարմ նական գործառույթները, հույզերը, 
մտա  վոր գործընթացները, ձեռնարկել խե
լա միտ, մտածված նպատակահարմար 
վար քաձև [4]:

Ինք նա կար գա վոր ման զար գա ցու մը 
սկսվում է վաղ ման կու թյան տա րի նե րին, 
և դրա կա րև ո րա գույն կող մե րի հիմ քը 
դրվում է մին չև երեք տա րե կա նը: Ինք նա
կար գա վոր ման սո ցի ա լա կան, վար քա յին, 
հու զա կան, մտա վոր կող մե րը խիստ փոխ
կա պակց ված են ման կու թյան ժա մա նակ: 
Դրանք զար գա նում են մի մյանց հետ փո
խազ դե ցու թյան մեջ սո ցի ա լա կան և ֆի
զի կա կան մի ջա վայ րե րի ազ դե ցու թյամբ: 
Սո ցի ա լա կան և ֆի զի կա կան մի ջա վայ
րե րը նե րազ դում են նյար դա բա նա կան 
զար գաց ման վրա, որն էլ, իր հեր թին, նե
րազ դում է սո ցի ա լա կան, հու զա կան, կոգ

նի տիվ ինք նա կար գա վոր ման վրա:
Այս հոդ վա ծում մենք կդի տար կենք ինք

նա կար գա վոր ման զար գաց ման առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը տա րի քա յին երեք 
փու լե րում` ման կի կու թյուն, վաղ ման կու
թյուն և նա խադպ րո ցա կան տա րիք:

Եվ այս պես, դի տար կենք ինք նա կար
գա վոր ման տար իք ա յին զար գա ցու մը` 
սկսելով նորածնության և մանկիկության 
շրջանից:

Մի ջա վայ րը նե րազ դում է ինք նա կար
գա վոր ման զար գաց ման վրա նույ նիսկ 
մին չև ծնուն դը: Նե րար գան դա յին մի ջա
վայ րում մոր քնի և արթ նու թյան ցիկ լը, 
ակ տի վու թյան մա կար դա կի փո փո խու
թյուն նե րը, քի մի ա կան նյու թե րը, որոնք 
ար տադր վում են մոր օր գա նիզ մում, ազ
դում են սաղ մի ու ղե ղի զար գաց ման վրա և 
սկսում են կար գա վո րել նրա գո յու թյու նը: 
Հո գե բա նա կան գոր ծոն նե րը ևս կա րև որ 
դեր են կա տա րում այս առու մով (հո գե բա
նա կան մթնո լոր տը, սթրե սի առ կա յու թյու
նը և այլն):

Ծնվե լուց հե տո թե՝ ֆի զի կա կան, թե՝ 
սո ցի ա լա կան` «ծնո ղա կան», մի ջա վայ րե
րը սկսում են ազ դել երե խա յի վաղ ինք նա
կար գա վոր ման մե խա նիզմ նե րի զար գաց
ման վրա: Առա ջին ամիս նե րում սկսում է 
զար գա նալ արթ նու թյան կար գա վո րու մը, 
իսկ երե քից ինը ամիս նե րի ըն թաց քում՝ 
հու զա կան հա կազ դում նե րի կար գա վո րու
մը: Կար գու կա նո նը, հե տև ո ղա կա նու թյու
նը, կար գա վոր վա ծու թյու նը մի ջա վայ րում` 
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օր վա և գի շեր վա ցիկ լե րը, կե րակր ման 
օրա կար գը, ծնող նե րի ակ տի վու թյու նը և 
հա ղոր դակ ցու մը երե խա յի հետ սկսում են 
ներք նայ նաց վել նրա սե փա կան կար գա
վոր ման հա մա կար գի մեջ: Երե խան այս 
տա րի քում ինք նա կար գա վոր ման հա մար 
օգ տա գոր ծում է ինք նա հանգս տաց նող 
մի ջոց ներ, ինչ պի սիք են հա յաց քի ուղ ղու
թյու նը փո խե լը և ծծե լը: Բա ցի այդ ման
կիկ նե րը սո վո րում են տալ մե քե նա յա կան 
հու զա կան և վար քա յին պա տաս խան ներ 
ար տա քին և ներ քին ազ դակ նե րին:

Երե խա յի այս հատ կու թյուն նե րի զար
գա ցու մը կա րող է հե տաձգ վել, եթե ֆի զի
կա կան մի ջա վայ րը քա ո տիկ, ան կա նոն, 
ան կան խա տե սե լի է: [3,5]

Իսկ սոցիալական միջավայրը, հատ
կա պես մոր դե րը, առանձ նա հա տուկ մեծ 
նշա նա կու թյուն ու նի: Ֆի զի կա կան կոն
տակ տը, զգա յա կան ստի մու լյա ցիանե րը 
շատ կա րև որ են վաղ ինք նա կար գա վոր
ման մե խա նիզմ նե րի զար գաց ման հա
մար: Եթե ծնող նե րը վեր բալ և ֆի զի կա
կան կոն տակ տի չեն գնում երե խա յի հետ, 
չեն ար ձա գան քում նրա ազ դակ նե րին կամ 
ար ձա գան քում են ան կան խա տե սե լի, ան
հա մա պա տաս խան ձև ով, ապա երե խա յի` 
մի ջա վայ րի մեջ ներգ րավ վե լու, այն տեղ 
հիմ քեր և իմաստ գտնե լու ջան քե րը ձա
խող վում են:

Այս պի սով, սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րի 
դե րը վար քա յին և հու զա կան կար գա վոր
ման գոր ծում շատ կա րև որ է: Ծնող նե րի 
վար քը ազ դում է երե խա յի` ինք նա կար գա
վո րու մը մար զե լու ու նա կու թյան և սո ցի ա
լա կան մի ջա վայ րի կա նոն նե րը, օրի նա չա
փու թյուն նե րը, ռիթ մը հաս կա նա լու վրա: 
Երբ սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րը կան խա տե
սե լի և ար ձա գան քող է, երե խան զգում է 
այն տեղ իրեն ապա հով, ին չը օգ նում է երե
խա յին կար գա վո րե լու ցիկ լը և ճա նա չե լու 
սո ցի ա լա կան ազ դակ նե րի կա րև ո րու թյու նը: 

նորածիններ.  
զրոյից երեք ամսական [4]:

Այս շրջա նում նո րա ծին նե րը կա րիք 
ու նեն ջերմ, զգա յա կան, կան խա տե սե լի 
հա ղոր դակց ման իրենց ծնող նե րի հետ և 
կան խա տե սե լի ֆի զի կա կան մի ջա վայ րի, 
որը հե տաքր քիր է, ար ձա գան քող, նե
րա ռում է հե տև ո ղա կան կար գու կա նոն, 
որը երե խան կա րող է սո վո րել, հի շել և 
ակն կա լել: Քա նի որ երե խան սկսում է 
ադապ տաց նել իր քնի և արթ նու թյան 
ցիկ լե րը իրենց մի ջա վայ րի ռիթ մին, մի
ջա վայ րը պետք է լի նի հա րա բե րա կա
նո րեն հե տև ո ղա կան և հա մա ձայ նեց ված 
ժա մա նա կի մեջ: 

Միջավայրի կարգավորվածությունը չի 
նշա նա կում ռի գիդ, խիստ, ոչ ճկուն օրա
կարգ: Երե խա յի կե րակր ման, արթ նու
թյան վի ճակ նե րը պետք է զար գա նան ժա
մա նա կի մեջ, և երե խան ևս պետք է սկսի 
հար մար վել ըն տա նի քի ռիթ մին: Որոշ 
երե խա ներ, խառն ված քից ել նե լով, ավե լի 
ուշ են հար մար վում, սա կայն չա փից շատ 
խիստ, ան փո փոխ օրա կար գե րը կա րող 
են նվա զեց նել ճկուն լի նե լու երե խա յի ու
նա կու թյու նը:

Հու զա կան կար գա վոր ման վրա ազ
դում է թե՛ կան խա տե սե լի մի ջա վայ րը, թե՛ 
ար ձա գան քող խնամ քը: Երե խան ավե լի 
քիչ կֆրուստ րաց վի սո վից, երբ նա սո վո
րում է կան խա տե սե լի կար գու կա նո նին և 
որ իր ազ դակ նե րը, ի վեր ջո, կհան գեց նեն 
կե րակր ման: Դրա շնոր հիվ նրանք հանգս
տա նում են ծնո ղի հայտն վե լով մի այն, նույ
նիսկ մին չև սնուն դի կամ այլ պա րա գա յի, 
որն իրեն անհ րա ժեշտ է, հայտն վե լը: Այս
պի սով, անընդ հատ, հե տև ո ղա կան պայ
ման նե րը, ու րիշ նե րի ար ձա գանք նե րը, 
ինք նա հանգս տաց նող ռազ մա վա րու թյու
նը նպաս տում են հու զա կան ինք նա կար
գա վոր ման զար գաց մա նը: 
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Սոցիալական շփումները սո ցիա լա
կան վար քի և կար գա վոր ման հա ջորդ 
կա րև որ օգ նա կանն են: Այդ շփում նե րը 
հա յե լա յին կեր պով ար տա ցո լում են ավե
լի մեծ մի ջա վայ րի պա հանջ նե րը, հե
տև ա բար, դրանք օգ նում են երե խա յին 
պատ րաստ վե լու ապա գա յին, "կար գա
վոր վե լու" ապա գա յի հա մար: Նո րա ծի նը 
բա ցա հայ տում է շփման ու նա կու թյուն նե րը 
ու րիշ նե րի հետ և ու րիշ նե րի վրա նե րազ
դե լու ու նա կու թյուն նե րը, երբ նա ու նե նում 
է փո խա նակ ման փոր ձա ռու թյուն, երբ ու
րիշ նե րը ար ձա գան քում են իր ազ դակ նե
րին: Ծնող նե րի ար ձա գանք նե րը և կար
գա վոր ված սո ցի ա լա կան և ֆի զի կա կան 
առօ րյան, որը երե խան սկսում է կան խա
տե սել և սպա սել, օգ նում են զար գաց նել 
պա տաս խան նե րի փա թեթ ներ` ձև ան մուշ
ներ, որոնք աս տի ճա նա բար դառ նում են 
ինք նա կար գա վոր վող: Երե խան սկզբում 
սկսում է ճա նա չել ծա նոթ իրա վի ճակ նե
րը, հե տո սկսում է կան խա տե սել քայ լե
րը, պատ րաստ վել դրանց և ար դյուն քում 
պա տաս խա նել հա մա պա տաս խան ձև ով: 
Հե տա գա յում, հա ջորդ տա րի քա յին փու լե
րում երե խան ներք նայ նաց նում է այս ամե
նը և ակ տի վո րեն կար գա վո րում դրանք:

Շփման և ֆի զի կա կան ներ գոր ծու թյան 
մա կար դա կ նե րը տար բեր վում են տար բեր 
երե խա նե րի մոտ: Չնա յած բո լոր երե խա
նե րը պա հան ջում են հա րա բե րա կա նո րեն 
հան գիստ, խա ղաղ, կան խա տե սե լի մի ջա
վայր, որոշ երե խա ներ կա րող են բա վա
րար վել կամ պա հան ջել ավելի ազ դակ ներ 
և նո րու թյուն ու րիշ ներից: Հե տև ա բար ար
ձագանքող խնամքի կարևորագույն մա
սերից է երեխայի անհատական առանձ
նա հատկությունների վրա ուշադրություն 
դարձ նելը, հետևելը, թե ինչպես է երեխան 
արտահայտում ինքն իրեն, ինչպես է 
արձագանքում տարբեր ազդակներին` 
սովին, քնին, հոգնածությանը, հաճույքի ու 
դիստրեսի տարբեր ձևերին:

մանկիկներ. չորսից տասներկու 
ամսական [4]

Այս տա րի քում երե խա նե րը ձև ա վո րում 
և զար գաց նում են ավե լի կազ մա կերպ ված 
և տար բե րակ ված հու զա կան հա մա կարգ, 
վար քը և ներ քին կար գա վո րու մը սկսում 
է աս տի ճա նա բար գոր ծել: Նրանք մշա
կում են ավե լի մեծ ինք նա հանգս տաց նող 
ռազ մա վա րու թյուն՝ նե րա ռյալ ու րիշ նե րին 
ձգտե լը կամ հրա ժար վե լը:

Երե խա յի գի տակ ցու թյու նը սկսում է 
զար գա նալ, և նրա հա մար առա վել կա
րև որ են դառ նում ծնող նե րը: Ան ցյա լում, 
ու նե նա լով նրանց հետ շփման փոր ձա
ռու թյուն, երե խան սո վո րել է նրանց հետ 
շփվել: Իսկ օտար մի ջա վայ րում երե խան 
ակն կա լում է ծա նոթ մարդ կան ցից որո
շա կի հու շում` ինչ պես ար ձա գան քել նոր 
մարդ կանց, իրա վի ճակ նե րին: 

Ծանոթ և վստահելի մարդկանց ներ կա
յու թյունը աջակցում է երեխային և տալիս 
է իրավիճակի հանդեպ կարգավորման և 
վերահսկման որոշակի մակարդակ[4,6]:

Երե խա նե րի շփում նե րը ծա նոթ մե ծե րի 
հետ դառ նում են ավե լի ակ տիվ` սո ցի ա լա
պես ակ տիվ: Նրանց ակ տի վու թյու նը նե
րա ռում է  ու շադ րու թյուն գրա վե լու, սո ցի
ա լա կան էֆեկտ թող նե լու փորձ, և նրանք 
ար դեն տե ղյակ են դառ նում խրա խու սան
քի և հա կա ռա կի մա սին: Նրանք սի րում 
են ծնող նե րի, սիբ լինգ նե րի հետ շփում նե
րը և սի րում են ներգ րավ ված լի նել հա մա
տեղ գոր ծու նե ու թյան մեջ:

Այս շրջա նում երե խա նե րը ար դեն սո
վո րում են հե տև ել ուղ ղոր դում նե րին, 
մաս նակ ցել սո ցի ա լա կան արա րո ղու
թյուն նե րին, ին չը վկա յում է ինք նա կար
գա վոր ման զար գաց ման և բա րե լավ ման 
մա սին: Նրանք նաև ավե լի հե տաքրքր
ված են դառ նում ինք նա ուղ ղորդ ման մեջ 
և այս տե սան կյու նից կա րող են ընդվ
զել խնա մող նե րի խնդրանք նե րին: Զար
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գա նում է ասեր տի վու թյու նը, որը դրսև
որ վում է ինք նա հաս տատ ման, իրե նը 
պնդե լու մեջ: Այս տեղ կա րև որ դեր են 
կրկին խա ղում ծնող նե րը: Այ սինքն, կա
րև որ է գի տակ ցել, որ ինքնաուղղորդման 
և ինքնավերահսկողության մեջ հե տա
քրքրվա ծությունը, որն արտահայտվում է 
ուրիշ ներին ընդվզելով, կարևոր գործոն 
կա րող է լինել ինքնակարգավորման 
զար գացման մեջ այս տարիքում [4]: Եթե 
երե խա յին հնա րա վո րու թյուն է տրվում 
ապա հով կեր պով գոր ծե լու բազ մա պի սի 
տար բե րակ նե րի հետ, նա ավե լի մեծ հա
վա նա կա նու թյամբ կսո վո րի ընտ րել առա
վել ճիշտ, հար մար վո ղա կան տար բե րակ
նե րը և ուղ ղոր դել սե փա կան վար քը ավե լի 
ար դյու նա վետ կեր պով:  

Վաղ մանկության շրջան. մեկից 
երեք տարեկան

Մե կից երեք տա րե կան երե խա նե րի 
մոտ մեծ առա ջըն թաց է նկատ վում ինք
նա կար գա վոր ման զար գաց ման տե սան
կյու նից: Այս տա րի քա յին շրջա նում ու ղեղի 
ճակատային բաժինների զար գա ցու մը, 
որոնք կենտ րո նա կան դեր ու նեն ինք նա
կար գա վոր ման մեջ, մեծ առա ջըն թաց են 
ապ րում [5]:

Այս տա րի քում երե խան սկսում է հաս
կա նալ, թե ինչ է ու զում և կա րող է հա կադր
վել, ընդվ զել ար տա քին վե րահս կո ղու
թյան հան դեպ: Երե խա նե րը կա րո ղա նում 
են ար տա քին պա հանջ նե րի հետ հաշ վի 
նստել, բայց նաև ճա նա չում և սկսում են 
կիրար ռել ոչ–ը [3]:

Ճա նա չե լով մի ջա վայ րը, մա նուկ նե րը 
մեծ հե տաքրք րու թյուն են սկսում դրսև ո րել 
կարգուկանոնի, կրկնումների հան դեպ: 
Եվ այս` մի ջա վայ րի ճա նաչ ման փու լում 
երե խա յի հա մար ան ցան կա լի է մի ջա վայ
րի ցան կա ցած փո փո խու թյուն: Կար գու
կա նո նի և մի ջա վայ րի հաս տա տու նու թյան 

պա հանջ մուն քը ևս նպաս տում է ինք նա
կար գա վոր ման զար գաց մա նը:

Ինք նա կար գա վոր ման զար գաց մա նը 
նպաս տում է նաև խոսքի զարգացումը: 
Այն օգ նում է երե խա նե րին կազ մա կեր պե
լու և դա սա կար գե լու մի ջա վայ րը, հի շե լու 
և ներք նայ նաց նե լու կա նոն նե րը: Այս տա
րի քա յին փու լում մե ծե րի խոս քը ավե լի մեծ 
նշա նա կու թյուն ու նի ինք նա կար գա վոր
ման զար գաց ման հա մար, քան երե խա յի 
ավ տո նոմ խոս քը: Սա կայն, ինչ պես նշում 
է Վի գոտս կին, երե խան այս ըն թաց քում 
սո վո րում է ան վա նել իր ակ տի վու թյու նը, 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, որն էլ նա խա պատ
րաս տա կան փուլ է սե փա կան վար քը ներ
քին խոս քով կար գա վո րե լու հա մար [1]:

Մեծ նշանակություն ունեն ծնողների 
դերը և ուղ ղորդ ման ձև ե րը: Ծնող նե րի 
ար ձա գան քող,հա մա գոր ծակ ցող, բաց 
վե րա բեր մուն քը նպաս տում են երե խա յի 
մոտ ինք նու թյան զգա ցու մի առա ջաց մա
նը և ու րիշ նե րի մա սին պատ կե րա ցում ներ 
կազ մե լուն:

Ծնող նե րը և խնա մող նե րը կա րող են 
նպաս տել երե խա յի հույ զե րի և վար քի 
ներ քին կա ռա վար ման և կար գա վոր ման 
զար գաց մա նը մի քա նի եղա նա կով` մի
ջա վայ րը կազ մա կեր պե լով, երե խա յի հետ 
հա րա բե րու թյան ոճով, ուղ ղորդ ման ռազ
մա վա րու թյան ձև ով, սե փա կան վար քով և 
վե րա բեր մուն քով:

Մեծ դեր է խա ղում մի ջա վայ րը: Այն 
ապա հո վում է ազա տու թյան հա մա պա
տաս խան մա կար դա կը: Ծնող նե րի կող
մից ուղ ղորդ ման բարձր և ցածր մա
կար դակ նե րը անն պա տա կա հար մար են 
ինք նա կար գա վոր ման զար գաց ման հա
մար: Մի ջա վայ րը պետք է նաև ապա հո վի 
երե խա յի հա մար գոր ծե լու, այ լընտ րանք
ներ ու նե նա լու հնա րա վո րու թյուն:

Սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում պետք է լի
նեն տա րի քին և հմտու թյուն նե րին հա մա
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պա տաս խան հնա րա վո րու թյուն ներ դիտ
ման, կրկնօ րի նակ ման, շփման, ու րիշ նե րի 
հետ հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե
լու հա մար: Դի տու մը և հա սա կա կից նե րի 
հետ շփու մը սո ցի ա լա կան կա նոն նե րի յու
րաց ման կա րև որ մի ջոց կա րող են լի նել:

Սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րը պետք է 
առա ջար կի հնա րա վո րու թյուն ներ սո վո
րե լու և փոր ձե լու սո ցի ա լա կան հմտու
թյուն նե րը` առանց մե ծա հա սակ նե րի 
կող մից խիստ հսկո ղու թյան և ֆրուստ
րա ցի ա յի: Հա սա կա կից նե րի հետ կոնֆ
լիկտ նե րը կա րող են լավ հնա րա վո րու
թյուն լի նել ու րիշ նե րի հույ զե րը ճա նա չե լու 
և հար գե լու առու մով և լավ սկիզբ դառ
նալ խնդիր նե րի լուծ ման հմտու թյուն նե րի 
զար գաց ման հա մար:

Մե ծե րի ուղ ղորդ ման ոճը ևս կա րև որ է: 
Աջակ ցող, հու զա կան շփու մը, հար գան քը 
երե խա յի ինք նու րույ նու թյան հան դեպ, հա
մա գար ծակ ցող ոճը երե խա յի հետ խնդիր
ներ լու ծե լու հար ցում օգ տա կար են: Այն 
ոճե րը, որոնք խիստ վե րահս կող են, ան
կան խա տե սե լի, ան կա յուն երե խա յի մոտ 
ստեղ ծում են ջղայ նու թյուն, անօգ նա կա
նու թյան զգա ցում և չեն նպաս տում սո ցի
ա լա կան իրա վի ճակ նե րում ներ քին կար
գա վոր ման զար գաց մա նը:

Ծնող նե րի կող մից ցան կա լի վար քի 
իրա գոր ծու մը ևս կա րև որ ձև կա րող է լի
նել, քան թե պար զա պես պա հան ջե լը: Այս 
ռազ մա վա րու թյու նը օգ տա կար կա րող է 
լի նել, քա նի որ երե խա նե րը նմա նա կում 
են մե ծա հա սակ նե րին, հատ կա պես իրենց 
հա մար կա րև որ մե ծա հա սակ նե րին: 

Կարգուկանոնը և կան խա տե սե լիու
թյու նը կարևոր են: Սրանք ապա հո վում են 
կոգ նի տիվ զար գա ցու մը, ու շադ րու թյան 
ար դյու նա վետ կենտ րո նա ցու մը: Երե խա
նե րը կա րող են սե փա կան վար քի ավե լի 
մեծ կար գա վո րում և վե րահս կո ղու թյուն 

իրա կա նաց նել, երբ հստակ գի տեն որ տե
ղից ինչ վերց նել, որն է հա ջոր դը, ինչ պես 
մաս նակ ցել կամ իրա կա նաց նել այս կամ 
այն գոր ծու նե ու թյու նը: Եվ հա կա ռա կը, 
ան կազ մա կերպ, ան կան խա տե սե լի մի ջա
վայ րում նրանք իրենց կզգան անօգ նա
կան, ամաչ կոտ, անվս տահ:

Այս կար գու կա նո նը պետք է լի նի կան
խա տե սե լի: Սա չի նշա նա կում, որ այն 
պետք է լի նի խիստ և ռի գիդ: Ճկու նու թյու
նը և փո փո խու թյուն նե րը հե տաքր քիր կլի
նեն, և կնպաս տեն երե խա յի ադապ տա ցի
ա յին [2,4]:

նախադպրոցական տարիք

Ի տար բե րու թյուն վաղ ման կու թյան 
շրջա նում գտնվող երե խա նե րի, որոնք 
խիստ անհ րա ժեշ տու թյուն ու նեն մե
ծա հա սակ նե րի կող մից աջակ ցու թյան 
և ուղ ղորդ ման` կար գա վո րու մը և վե
րահս կո ղու թյու նը իրա կա նաց նե լու հա
մար, նախադպրոցականները ավելի ու 
ավելի են ընդունակ դառնում ներքին 
ինքնակարգավորման [4]:

Նրանք ավե լի լավ են կա րո ղա նում կա
ռա վա րել իրենց վար քը և հույ զե րի ար տա
հայ տու մը: Ար գե լակ ման  ֆունկ ցի ա յի և 
աշխատանքային հիշողության զար գաց
ման հետ մեկ տեղ նրանք ավե լի ու նակ են 
դառ նում հրա ժար վե լու ար գել ված գոր ծո
ղու թյուն նե րից: Նրանք նաև ավե լի ար դյու
նա վետ են օգ տա գոր ծում խոս քը ու րիշ նե րի 
վրա ազ դե լու և սե փա կան վար քը կա ռա
վա րե լու հա մար: Այս տարիքային փուլում 
է, որ տեղի է ունենում անցումը արտաքին 
կարգավորումից դեպի ներքինը: Սա կայն 
մի ջա վայ րը կրկին կենտ րո նա կան դեր է 
խա ղում ինք նա կար գա վոր ման զար գաց
ման գոր ծում: Այն ապա հո վում է ար դեն 
մշակ ված հմտու թյուն նե րը:

Մե ծա հա սակ նե րը կենտ րո նա կան դեր 
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են խա ղում այս տա րի քի երե խա յի կյան
քում: Մե ծա հա սա կը երե խա յի հա մար 
մո դել է, ռե սուրս ան կա խու թյան զար
գաց ման հա մար: Մե ծա հա սա կի կող մից 
այս դե րե րի իրա կա նա ցու մից է կախ ված, 
թե երե խան ինչ պես կսո վո րի ինքն իրեն 
ուղ ղոր դել: 

Նախադպրոցական տարիքում երե
խա ների վրա ազդում է երկու գոր ծոն` 
մեծահասակի վարքագիծը և մե ծա հա
սակի արտահայտած արժեքներն ու 
հավատալիքները: Մա նուկ նե րը կրկնօ
րի նա կում են բա ռեր և վար քա գիծ, իսկ 
ավե լի մեծ երե խա նե րը ար դեն սկսում են 
ձև ա վո րել քննա դա տու թյուն և կա յաց նել 
որո շում ներ, որոնք հիմն ված են իրենց դի
տում նե րի վրա: Նրանք ներք նայ նաց նում 
են այն, ինչ տես նում են, այդ թվում և մե
ծա հա սակ նե րի ար ժեք նե րը, հատ կա պես 
նրանց, ում հու զա կա նո րեն կապ ված են: 
Եվ ար դյուն քում մշա կում են իրենց սե փա
կան վար քի հա մար չա փա նիշ ներ:

Այս պի սով նա խադպ րո ցա կան նե րի 
հա մար ծնո ղա կան ղե կա վա րու մը կամ 
ուղ ղոր դու մը կենտ րո նա կան դեր է խա
ղում ինք նա կար գա վոր ման զար գաց ման 
և սո ցի ա լա կան կամ հա կա սո ցի ա լա կան 
վար քի զար գաց ման գոր ծում [2,3]:

Ինքնակարգավորման զարգացման 
մյուս կարևոր աղբյուրը հասակակիցներն 
են, դաստիարակները, մշակութային գոր
ծոն ները: Հա սա կա կից նե րի հետ շփու մը 
կա րող է օգ նել երե խա յին հաս կա նա լու 
ու րիշ նե րի մտադ րու թյունները և ար դյուն
քում ձև ա վո րել հա մա պա տաս խան վար
քա գիծ: Սա կայն հա սա կա կից նե րը հետ 
շփում նե րը կա րող են նաև հա կա ռակ ազ
դե ցու թյու նը ու նե նալ [4,6]:

Կենտրոնական դեր է խաղում նաև 
խաղը ` նա խադպ րո ցա կա նի հիմ նա կան 
գոր ծու նե ու թյան ձևը: Երե խա նե րը խա

ղի մի ջո ցով ճա նա չում են տար բեր դե րեր, 
վի ճակ ներ, կա րո ղա նում են հաս կա նալ և 
ճա նա չել դի մա ցի նի հույ զե րը [2,3]:

Հեռուստատեսության, համացանցի 
ազ դե ցու թյու նը ևս կա րող է դեր խա ղալ 
այս հա մա տեքս տում: Բռնու թյուն, հա կա
սո ցի ա լա կան վարք ցույց տվող հա ղոր
դում նե րը մե ծաց նում են ագ րե սի ա յի մա
կար դա կը նա խադպ րո ցա կան նե րի մոտ, 
իսկ հե տա գա յում դա կա րող է վե րած վել 
հան ցա վոր վար քի: Եվ հա կա ռա կը՝ սո ցի ա
լա կան վար քա գիծ ցույց տվող հա ղոր դում
նե րի դի տու մը մե ծաց նում է երե խա նե րի 
մեջ նմա նա տիպ վար քա գի ծը և ինք նա վե
րահս կո ղու թյան մա կար դա կը [4]:

Նա խադպ րո ցա կան շրջա նում սո ցի
ա լա կան, հու զա կան, կոգ նի տիվ ինք նա
կար գա վոր ման հմտու թյու նը զար գա նում 
և աճում է: Եթե ավե լի վաղ տա րի քում 
երե խա յին պար զա պես հե տաքր քիր է մի
ջա վայ րը և այն հե տա զո տե լու գոր ծըն թա
ցը, ապա այս տա րի քում երե խան ար դեն 
սկսում է կենտ րո նա նալ նպա տակ նե րի և 
դրանք իրա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն նե
րի մշակ ման վրա: Մին չև հինգ տա րե կան 
երե խան կենտ րո նա ցած է նպա տա կին 
հաս նե լու գործընթացի, քան բուն նպա
տա կին հաս նե լու վրա: Եվ նա կա րող է 
փո խել նպա տա կը, եթե գոր ծըն թա ցը հե
ռաց նում է նրան իր հիմ նա կան մտքից: 
Օրի նակ, երե խան ու զում է նկա րել տուն, 
բայց նկար չու թյան ըն թաց քում ստաց ված 
պատ կե րը նա կա րող է նմա նեց նել ու րիշ 
մի բա նի և փո խել իր սկզբնա կան` տուն 
նկա րե լու նպա տա կը: Իսկ ահա հինգ 
տա րե կա նից հե տո երե խան ար դեն հե
տաքրքր ված է արդյունքի վրա: Եվ նա 
կա րող է տխրել, ֆրուստ րաց վել, եթե իր 
ու զած ար դյուն քը չի ստա նում: Երե խան, 
այս պի սով, սկսում է գնա հա տել ար դյուն քը 
ըստ ար տա քին և ներ քին չա փա նիշ նե րի:
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Development Of  Self regulation in three age phases : Infants, Toddlers,  
Preschool Children

K. Khachaturyan

Self–regulation begins with life itself. The development of self –regulation begins very 
early in the first year of life and important milestones are reached during the first 3 year. 
Motivational, social–emotional, and cognitive areas of self–regulatory functioning are inter
related in the early years. They develop in interaction with each other and with stimulation 
from the social and physical environment. The environment affects neurological development 
which in turn affects the development of self –regulation.

Развитие саморегуляции в треx возрастныx периодах: младенчество,  
раннее детство, дошкольный возраст 

К. Xачатурян

Развитие саморегуляции начинается с первым годом жизни. И важнейшие достижения 
в этой области развиваются в первые три года. В раннем возрасте мотивационные, 
социальные, эмоциональные и когнитивные стороны саморегуляции взаимосвязаны. 
Они развиваются во взаимодействии друг с другом и при стимуляции социальной и 
физической среды. Среда влияет на неврологическое развитие, которое, в свою 
очередь, влияет на развитие саморегуляции.

Այս պի սով, ինք նա կար գա վոր ման ու
նա կու թյու նը մե ծա նում է, երբ երե խան 
գի տակ ցում է իր գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը և 
հա վա տում է, որ ու նակ է կար գա վո րե
լու դրանք և որ ու նի տար բե րակ նե րի 
ընտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն: Սա վե

րա բե րում է ինք նա կար գա վոր ման բո լոր 
ձև ե րի զար գաց մա նը` կոգ նի տիվ, հու
զա կան, սո ցի ա լա կան: Իսկ այս ամե նի 
ապա հով ման մեջ այս երեք տա րի քա յին 
փու լե րում կենտ րո նա կան դեր են խա
ղում սո ցի ա լա կան և ֆի զի կա կան մի ջա
վայ րե րը: 
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ԷԼՅԱ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

կրտսեր դՊրոցականների եՎ 
դեռաՀասների տագնաՊայնության 

Հոգեբանական Պատճառները եՎ 
տարիքային դինամիկան

Ներ կա յումս կրթա կան բա րե փո
խում նե րը, սո ցի ալ–տնտե սա կան փո
փո խու թյուն նե րը, ին ֆոր մա ցի ոն ծան
րա բեռն վա ծու թյու նը հան գեց նում են 
տագ նա պայ նու թյան մա կար դա կի բարձ
րաց մա նը, հե տև ա բար, հո գե բան նե րի առ
ջև կա րև որ խնդիր է դրված` ու սում նա սի
րե լու տագ նա պայ նու թյան հո գե բա նա կան 
պատ ճառ նե րը և զար գա ցու մը, ու ղի ներ 
փնտրել այն հաղ թա հա րե լու հա մար, քա
նի որ տագ նա պայ նու թյան ոչ նոր մալ մա
կար դա կը կա րող է խո չըն դո տել մար դու 
գոր ծու նե ու թյա նը և առ հա սա րակ զար
գաց մա նը: Յու րա քան չյուր մար դու հա մար 
կա տագ նա պայ նու թյան ցան կա լի մա կար
դակ՝ դա, այս պես ասած, օգ տա կար տագ
նա պայ նու թյունն է, որը օգ նում է մար դու 
ինք նադր սև որ մա նը: Տագ նա պայ նու թյան 
բարձր մա կար դա կը մար դուն ոչ մի այն 
հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս ինք նադր սև
որ վե լու, այ լև կա րող է առող ջա կան լուրջ 
խնդիր նե րի հան գեց նել: Ցածր տագ նա
պայ նու թյու նը նույն պես խո չըն դո տում է 
մար դու գոր ծու նե ու թյա նը և կա րող է հան
գեց նել նրան, որ մար դը պա տաս խա նատ
վու թյուն չցա նա կա կրել որևէ բա նի հա
մար: Ըստ մի շարք հե տա զո տու թյուն նե րի` 
հենց տագ նա պայ նու թյունն է ըն կած հո
գե բա նա կան դժվա րու թյուն նե րի հիմ քում: 
Տագ նա պայ նու թյան խնդրի վե րա բե րյալ 
կան տար բեր տե սա կան մո տե ցում ներ: 
Ըստ Զ. Ֆրոյ դի՝ տագ նա պը փո խա րի նում 
է թաքն ված լի բի դո յին: Սե ռա կան մղում

նե րը ան հե տա նում են, և նրա տե ղը տագ
նապ է հայտն վում: Եթե բա վա րար ման 
ճա նա պար հին կան խո չըն դոտ ներ, այն 
փո խա կերպ վում է տագ նա պի: Զ. Ֆրոյ դը 
տագ նա պի առա ջաց ման պատ ճառ նե րից 
էր հա մա րում ծննդա բե րու թյան տրավ
ման և ներք նայ նաց ման վա խը [4,5,9]: Վ. 
Ֆրանկ լը գտնում էր, որ մար դը ծնվում 
է վա խի զգա ցու մով, այդ ներ քին վա խը 
կախ ված չէ ար տա քին վտանգ նե րից: Ա. 
Ադ լե րը որ պես տագ նա պի առա ջաց ման 
պատ ճառ նշում էր ան լի ար ժե քու թյան 
զգա ցու մը [6]: Կ. Յուն գը գտնում էր, որ 
տագ նա պը` վախն է կո լեկ տիվ ան գի տակ
ցա կա նի նկատ մամբ, վախ կեն դա նա կան 
նախ նի նե րից, նա խա հայ րե րից փո խանց
ված, որոնք շա րու նա կում են մնալ մար
դու ան գի տակ ցա կա նում[12]: Կ. Հոր նին 
գտնում էր, որ տագ նա պը նա խոր դում է 
բնազ դա յին ցան կու թյուն նե րին: Ըստ նրա` 
դա հա մար վում է տագ նա պի պատ ճառ[11]: 
Ըստ Կ. Ռո ջեր սի` տագ նա պայ նու թյուն ու
նե նում են այն մար դիկ, որոնք ու նե նում են 
ներ քին կոնֆ լիկտ իրա կան «ես»–ի և իդե
ա լա կան «ես»–ի մի ջև [10]:

Ըստ Ա. Մ. Պրի խո ժա նի` տագ նա պը 
հու զա կան դիս կոմ ֆորտ վի ճակ է, հնա
րա վոր վտան գի կան խազ գա ցում[1,2]: Այն 
լար վա ծու թյան, մտա հոգ վա ծու թյան վի
ճակ է, անո րո շու թյան, ան պաշտ պան վա
ծու թյան, մե նա կու թյան զգա ցո ղու թյուն նե
րի առ կա յու թյամբ, որը ֆի զի ո լո գի ա յում 
ար տա հայտ վում է սրտի զար կե րի ու ժե
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ղաց մամբ, շնչա ռու թյան արա գաց մամբ: 
Տար բե րում ենք տագ նա պայ նու թյան հե
տև յալ տե սակ նե րը` տագ նա պայ նու թյուն 
որ պես հու զա կան վի ճակ և որ պես կա յուն 
հատ կու թյուն, անձ նա յին կամ խառն ված
քի գիծ: Տագ նա պայ նու թյան առա ջա ցու մը 
վտան գի ազ դան շան է տվյալ պա հանջ մուն
քի բա վա րար ման հա մար, իսկ տագ նա պայ
նու թյան ամ րապն դու մը ցույց է տա լիս, որ 
այդ և այլ «ես»–ի պա հանջ մունք ներ բա վա
րար ված չեն: Ամեն ինչ կախ ված է նրա նից, 
թե այն դի տարկ վո՞ւմ է անձ նա յին կազ մում, 
որ պես խառն ված քի հատ կու թյուն: Անձ
նա յին տագ նա պը վկա յում է, որ ան ձի հա
մար կա րև որ ար ժեք ներ վտան գի տակ են 
դրված, որոնք անհ րա ժեշտ են անձ նա յին 
անվ տան գու թյան հա մար: Ըստ Ա. Մ. Պրի
խո ժա նի, եթե տագ նա պայ նու թյու նը ըն դու
նենք որ պես խառն ված քի հատ կու թյուն, 
ապա այդ դեպ քում գործ ու նենք նյար դա
յին գոր ծըն թաց նե րի թու լու թյան հետ [1,2]: 
Մենք չենք կա րող տագ նա պը դի տել կող քից 
և օբյեկ տի վաց նել, քա նի որ այն չե զո քաց
նում է կող քից դի տե լու կա րո ղու թյու նը: Ըստ 
Գ. Սա լի վա նի՝ մար դու «ես»–ը զար գա նում 
է նրա հա մար, որ մար դուն պաշտ պա նի 
տագ նա պից [7]: Ըստ Ռ. Մե յի՝ տագ նա պը 
սահ մա նա փա կում է ինք նա գի տակ ցու թյան 
սահ ման նե րը: Որ քան տագ նա պը ու ժեղ է, 
այն քան քիչ է մարդն իրեն որ պես սու բյեկտ 
գի տակ ցում: Տագ նա պի ժա մա նակ խան
գար վում է սու բյեկ տի վը օբյեկ տի վից տար
բե րե լու կա րո ղու թյու նը [13]:

Ըստ տար բեր հե ղի նակ նե րի՝ տագ
նա պայ նու թյան և վա խի մի ջև կան տար
բե րու թյուն ներ: Վա խի ժա մա նակ մար դու 
ու շադ րու թյու նը ուղղ վում է ար տա քին գոր
ծոն նե րին, իսկ տագ նա պայ նու թյան ժա մա
նակ մար դը ամ փոփ վում է իր ներ քին աշ
խար հում:

Տագ նա պայ նու թյուն կա րող է առա ջա
նալ ցան կա ցած ներ քին կոնֆ լիկ տի առա

ջաց ման պա րա գա յում: Որո շիչ է հա մար
վում ոչ թե կոնֆ լիկ տի պա րու նա կու թյու նը 
կամ գի տակ ցե լու ըն թաց քը, այլ նրա անձ
նա յին իմաս տը: Հենց նշա նա կու թյունն է 
որո շում կոնֆ լիկ տի ու ժը, ստեղ ծում հու
զա կան ճնշվա ծու թյուն, որն էլ ար տա հայտ
վում է տագ նա պայ նու թյան ձև ով: Ներ քին 
կոնֆ լիկ տի եր կա րա տև պահ պա նու մը 
հան գեց նում է նրան, որ տագ նա պայ նու
թյու նը պահ պան վում և ու ժե ղա նում է:

Հո գե բան նե րի մոտ մի տում է նկատ
վում «սթրե ս» բա ռը որ պես տագ նա
պի հո մա նիշ օգ տա գոր ծե լու, չնա յած, որ 
դրանք տար բեր են: «Սթրե ս» նշա նա կում է 
ճնշվա ծու թյուն [8]: Սթրե սի դեպ քում ավե
լի շատ նշվում է մար դու վրա ար տա քին 
գոր ծո նի ազ դե ցու թյու նը, սու բյեկ տիվ գոր
ծո նին այդ քան էլ ու շադ րու թյուն չի դարձ
վում, սա կայն տագ նա պը ան քակ տե լի ո
րեն կապ ված է գի տակ ցու թյան և մար դու 
սու բյեկ տիվ ապր ման հետ: Ահա րոն Բե կը 
հաս տա տում է, որ տագ նա պի առա ջաց
ման մեջ կա րև որ է ոչ այն քան սթրե սա
յին իրա վի ճա կը, որ քան այն, թե ինչ պես 
է մար դը ըն դու նում այդ իրա վի ճակ նե րը: 
Սթրե սը կա րող է մար դուն ազա տել տագ
նա պից: Սթրե սա յին իրա վի ճա կում նև րո
տիկ խնդիր նե րը ան հե տա նում են, քա նի 
որ մար դու մոտ ի հայտ են գա լիս կոնկ
րետ առիթ ներ ան հանգս տա նա լու, որոնց 
վրա կա րող է կենտ րո նա նալ: Գ. Սա լի վե
նը առա ջին նե րից մեկն էր, ով գտնում էր, 
որ տագ նա պայ նու թյու նը մի ջանձ նա յին 
երևույթ է, առա ջա նում է մի ջանձ նա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րում [7]: Այն կապ ված 
է այլ մարդ կանց հետ, առա ջա նում է մեր 
մեջ, երբ ու նե նում ենք անվս տա հու թյան 
զգա ցո ղու թյուն, երբ վա տաց նում ենք մեր 
հա րա բե րու թյուն նե րը այլ մարդ կանց հետ: 
Կ. Հոր նիի աշ խա տու թյուն նե րում նշվում 
է, որ պա հանջ մունք նե րի ան բա վա րար
վա ծու թյու նը կա րև որ նշա նա կու թյուն ու
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նի մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րում 
վստա հու թյան առա ջաց ման հա մար [11]: 
Երե խան ու նի մի ջանձ նա յին պա հանջ
մունք ներ` սի րո, հո գա տա րու թյան և այլն: 
Եթե նման պա հանջ մունք նե րը բա վա րար
վում են վաղ հա սա կում, եթե նա զգում է 
սեր և հո գա տա րու թյուն, ապա նրա մոտ 
առա ջա նում են անվ տան գու թյան և ինք
նավս տա հու թյան զգա ցո ղու թյուն ներ: 
Բայց հա ճախ մտե րիմ մար դիկ ոչ մի այն 
չեն կա րո ղա նում երե խա յի հա մար նման 
մթնո լորտ ստեղ ծել, այլ նաև կոնֆ լիկտ
նե րով են շրջա պա տում նրան: Դրանք 
այն պի սի գոր ծոն ներ են, որոնք խան գա
րում են երե խա յի նոր մալ զար գաց մա նը: 
Ար դյուն քում երե խա յի մեջ առա ջա նում են 
անվս տա հու թյան և մտա հոգ վա ծու թյան 
զգա ցո ղու թյուն ներ, այդ ան պաշտ պան
վա ծու թյու նը նա ըն դու նում է որ պես իրեն 
թշնա մի: Երե խան մե ծա նում է տագ նա պա
յին մթնո լոր տում, նա դժվար է հար մար
վում շրջա պա տին, որը սահ մա նա փա կում 
է նրա զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե
րը: Ներ կա յումս հո գե բան նե րը հան գել են 
այն եզ րա կա ցու թյան, որ տագ նա պայ նու
թյու նը մո րից երե խա յին է փո խանց վում 
սրտի զար կե րի ռիթ մի մի ջո ցով: Երե խա յի 
մոտ անվս տա հու թյան տպա վո րու թյուն
ներ են առա ջա նում, երբ մայ րը լար ված 
վի ճա կում իր ձեռ քե րի վրա է վերց նում 
երե խա յին: Դեռ ավե լին՝ մո րից երե խա յին 
փո խանց վող ան հանգս տու թյու նը վե րա
բե րում է ամ բողջ հղի ու թյան ըն թաց քին: 
Ա. Ի. Զա խա րո վը գրել է «Կնոջ ան հանգս
տու թյուն նե րը հղի ու թյան ըն թաց քում հա
մար վում են երե խա յի հա մար ան հանգս
տու թյան առա ջին փորձ: Կնոջ հղի ու թյան 
երկ րորդ շրջա նում արագ զար գա նում 
են պտղի արյու նա տար անոթ նե րը, և նա 
ըն կեր քի և պոր տա լա րի մի ջո ցով հոր մո
նա լա րա յին միջ նոր դա վոր վա ծու թյամբ 
ամեն ան գամ ստա նում է ան հանգս տու

թյան չա փա բա ժին, երբ մայ րը գտնվում է 
տագ նա պա յին վի ճա կում: Մոր ան հանգս
տու թյու նը առա ջաց նում է հա մա պա տաս
խան ռե ակ ցիա պտղի կող մի ց» [3]: Դրա
նով հան դերձ չենք կա րող հա մա րել մո րից 
երե խա յին փո խանց վող տագ նա պը լի ո
վին ապա ցուց ված: Ֆ.Պերլ զը նշել է, որ 
ցան կա ցած տագ նապ հա սա րա կու թյան 
նկատ մամբ վախն է [14]:

Կրտսեր դպրո ցա կան նե րի տագ նա
պայ նու թյան հո գե բա նա կան պատ ճառ
ներն են`
 � առա ջա դի մու թյու նը դպրո ցում,
 � փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը ու սու ցիչ նե

րի, հա սա կա կից նե րի, մե ծա հա սակ նե
րի հետ,

 � գնա հա տա կան ստա նա լու վա խը,
 � ներ քին կոնֆ լիկտ նե րը,
 � ու սում նա կան մո տի վա ցի ա յի կո րուս տը,
 � ին ֆոր մա ցի ոն ծան րա բեռն վա ծու թյու նը,
 � ծնող նե րի, ման կա վարժ նե րի հա կա սա

կան պա հանջ նե րը, որոնք չեն հա մա
պա տաս խա նում երե խա յի հնա րա վո
րու թյուն նե րին,

 � շրջա պա տող նե րի գնա հա տա կա նի 
հան դեպ վա խը,

 � ինք նա ար տա հայտ վե լու վա խը,
Դեռահասների տագնապայնության 

հոգեբանական պատճառներն են
 � ֆի զի ո լո գի ա կան փո փո խու թյուն նե րը, 

սե ռա կան հա սու նա ցու մը
 � ֆի զի կա կան առանձ նա հատ կու թյուն

նե րի հան դեպ չա փից մեծ ու շադ րու
թյու նը

 � հա կա ռակ սե ռի հետ փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րը

 � ծնող նե րի. ու սու ցիչ նե րի, հա սա կա կից
նե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը

 � ներ քին կոնֆ լիկ տը
 � բա ցա սա կան հու զա կան փոր ձը
 � ին ֆոր մա ցի ոն ծան րա բեռն վա ծու թյու նը

Տագնապային երեխաների հետ 
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աշխատանքը բավականին բարդ է և 
ժամանակ է պահանջում: Հոգեբանները 
խորհուրդ են տալիս աշխատանքը 
իրականացնելու երեք ուղղություններով`
1. բարձրացնել ինքնագնահատականը,
2. սովորեցնել երեխային վերահսկել 

սեփական անձը իր համար դժվարին 
իրավիճակներում,

3. թուլացնել մկանային լարվածությունը:
Դե ռա հաս նե րի տագ նա պայ նու թյան 

մա կար դա կը իջեց նե լու հա մար անհ րա
ժեշտ է, որ ծնող նե րը և ման կա վարժ նե
րը ապա հո վեն դե ռա հա սի հա ջո ղու թյու նը 
որևէ գոր ծու նե ու թյան մեջ: Անհ րա ժեշտ 
է ավե լի շատ վստա հել դե ռա հա սին, հե
տաքրքր վել նրա գոր ծե րով, հա վա տալ 
նրա հա ջո ղու թյուն նե րին: Ջերմ հու զա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը, վստա հու թյու նը, 
շփու մը ծնող նե րի հետ կա րող են իջեց նել 
տագ նա պայ նու թյան մա կար դա կը: Անհ
րա ժեշտ է զար գաց նել դրա կան որակ նե
րը, բարձ րաց նել ինք նագ նա հա տա կա նը, 
որ պես զի կար գա վոր վեն մի ջանձ նա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րը: Կա րև որ է նաև, որ 
ման կա վարժ նե րը վե րա նա յեն իրենց վե
րա բեր մուն քը դե ռա հաս նե րի նկատ մամբ: 
Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում պետք է դի
մել հո գե բա նի օգ նու թյա նը: Յու րա քան չյուր 
երև ույ թի մա սին ճիշտ պատ կե րա ցում ներ 
ու նե նա լու հա մար անհ րա ժեշտ է դրանք ու
սում նա սի րել փոր ձա րա րա կան եղա նա կով: 
Ըստ մեր վար կա ծի` տագ նա պայ նու թյու նը, 
որ պես անձ նա յին որակ, տա րի քա յին զար
գաց ման ըն թաց քում փո խում է իր դրսև որ
ման ձևը` կախ ված վար քի գի տակց ված կա
ռա վար ման մա կար դա կից և վե րահսկ ման 
լո կու սից: Հե տա զո տու թյան նպատակն է 
ուսում նա սի րել կրտսեր դպրո ցա կան նե րի 
և դե ռա հաս նե րի տագ նա պայ նու թյան հո
գե բա նա կան պատ ճառ նե րը և տա րի քա
յին դի նա մի կան: Նպա տա կը իրա գոր ծե լու 
հա մար էմ պի րիկ հե տա զո տու թյան առ ջև 
դրվել են հե տև յալ խնդիրները`

 � ու սում նա սի րել տագ նա պայ նու թյան 
դրսև ո րու մը կրտսեր դպրո ցա կան նե
րի և դե ռա հաս նե րի մոտ,

 � բա ցա հայ տել կրտսեր դպրո ցա կան
նե րի և դե ռա հաս նե րի տագ նա պայ
նու թյան, կո պինգ մե խա նիզմ նե րի և 
վե րահսկ ման լո կու սի փոխ հա րա բե
րակ ցու թյու նը և դի նա մի կան,

 � բա ցա հայ տել կրտսեր դպրո ցա կան
նե րի և դե ռա հաս նե րի տագ նա պայ
նու թյան և ուս ման առա ջա դի մու թյան 
փոխ կա պակց վա ծու թյու նը,

 � բա ցա հայ տել կրտսեր դպրո ցա կան
նե րի և դե ռա հաս նե րի հո գե բա նա կան 
պաշտ պա նու թյան և տագ նա պայ նու
թյան հա մա հա րա բե րակ ցու թյու նը,

 � բա ցա հայ տել կրտսեր դպրո ցա կան
նե րի և դե ռա հաս նե րի ան հանգս տու
թյուն նե րի, վա խե րի կամ երա զանք
նե րի և հույ սե րի գե րակշ ռու թյու նը:

Վար կա ծը հաս տա տե լու հա մար իրա
կա նաց վել է հե տա զո տա կան աշ խա
տանք: Այն իրա կա նաց վել է Էջ մի ած նի 
շրջա նի Գայ գյու ղի միջ նա կարգ դպրո
ցում: Հե տա զո տու թյու նը անց կաց վել է 36 
կրտսեր դպրո ցա կան նե րի և 43 դե ռա հաս
նե րի հետ: Հե տա զո տա կան աշ խա տան քը 
իրա կա նաց վել է 2011 թվա կա նի գար նա
նը և աշ նա նը: Հե տա զո տու թյու նը իրա
կա նաց նե լու հա մար ընտր վել են հե տև յալ 
մեթոդիկաները`
1. Ֆի լիպս «Դպրո ցա կան տագ նա պայ

նու թյան թես տ»
2. Ռ. Լա զա րուս «Կո պինգ թես տ»
3. Դ. Ջ. Ռոտ տեր «Վե րահսկ ման լո կու սե
4. Վ. Վ. Բոյ կո «Շփման մեջ հո գե բա նա

կան պաշտ պա նու թյան գե րակշ ռող 
ռազ մա վա րու թյուն նե րի մե թո դի կա»

5. «Երա զանք նե րի, հույ սե րի, վա խե րի և 
ան հանգս տու թյուն նե րի» մե թո դի կա 

Հետազոտության արդյունքները ներ
կա յացված են ստորև:
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Գծապատկեր 1.

Կրտսեր դպրո ցա կան նե րի և դե ռա
հաս նե րի տագ նա պայ նու թյան պատ ճառ
նե րի և տա րի քա յին դի նա մի կա յի հա մե
մա տա կան վեր լու ծու թյուն:

Կրտսեր դպրո ցա կան նե րի 59,5 % – ի 
մոտ տագ նա պայ նու թյան մա կար դա կը մի
ջի նից բարձր է, որը պայ մա նա վոր ված է 
մի շարք գոր ծոն նե րի մի ջի նից բարձր մա
կար դա կով (պա հանջ մունք նե րի ֆրուստ
րա ցիա, ինք նա ար տա հայտ վե լու վախ, 
ու սու ցիչ նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում 
վա խեր, գի տե լի քի ստուգ ման իրադ րա

յին վախ, շրջա պա տող նե րի սպա սում նե րը 
չար դա րաց նե լու վախ), իսկ դե ռա հաս նե րի 
60,4 % – ի մոտ տագ նա պայ նու թյան մա
կար դա կը մի ջի նից ցածր է, որը պայ մա նա
վոր ված է մի շարք գոր ծոն նե րի մի ջի նից 
ցածր մա կար դա կով (պա հանջ մունք նե րի 
ֆրուստ րա ցիա, ինք նա ար տա հայտ վե
լու վախ, ու սու ցիչ նե րի հետ հա րա բե րու
թյուն նե րում վա խեր, գի տե լի քի ստուգ ման 
իրադ րա յին վախ, շրջա պա տող նե րի սպա
սում նե րը չար դա րաց նե լու վախ (տես գծա
պատ կեր 1):

Աղյուսակ 1

կրտսեր դպրոցականների և դեռահասների տագնապայնության, վերահսկման 
լոկուսի և կոպինգ մեխանիզմների միջև կապը

Տարիքային 
խմբերը 

Կրտսեր դպրոցականների և դեռահասների տագնապայնության, 
վերահսկման լոկուսի և կոպինգ մեխանիզմների միջև կապը 

կրտսեր 
դպրոցական 

տարիք 

միջինից ցածր միջինից բարձր 

40,4 %  59,5 % 

էքստերնալ ինտերնալ էքստերնալ ինտերնալ 

56,2 % 43,7 % 56,2 % 43,7 % 

ցածր միջին բարձր ցածր միջին բարձր 

30,5 % 17,8 % 51,3 % 30,5 % 17,8 % 51,3 % 
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դեռահա– 
սության 
տարիք 

 միջինից ցածր  միջինից բարձր 

 60,4 %  39,5 % 

էքստերնալ ինտերնալ էքստերնալ ինտերնալ 

42,1 % 57,8 % 42,1 % 57,8 % 

ցածր միջին բարձր ցածր միջին բարձր 

45,7 % 15,8 % 38,4 % 45,7 % 15,8 % 38,4 % 

Կրտսեր դպրո ցա կան նե րի 59,5 % – ի 
մոտ գե րակշ ռում է տագ նա պայ նու թյան 
մի ջի նից բարձր մա կար դա կը, 51,3 % – ի 
մոտ` ինք նա վե րահս կո ղու թյան բարձր, ոչ 
ադապ տիվ մա կար դա կը, 56,2 % ի– մոտ` 
վե րահսկ ման լո կու սի էքս տեր նալ տե սա
կը: Դե ռա հաս նե րի 60,4% – ի մոտ գե րակշ
ռում է տագ նա պայ նու թյան մի ջի նից ցածր 
մա կար դա կը, 45,7 % – ի մոտ` ինք նա վե

րահս կո ղու թյան ցածր, ադապ տիվ մա
կար դա կը, 57,8 % – ի մոտ` վե րահսկ ման 
լո կու սի ին տեր նալ տե սա կը, որից կա րող 
ենք եզ րա կաց նել, որ տագ նա պայ նու թյու
նը տա րի քա յին զար գաց ման ըն թաց քում 
փո խում է իր դրսև որ ման ձևը` կախ ված 
վար քի գի տակց ված կա ռա վար ման մա
կար դա կից և վե րահսկ ման լո կու սից (տես 
աղյու սակ 1):

Աղյուսակ 2
կրտսեր դպրոցականների և դեռահասների տագնապայնության և ուսման 

առաջադիմության համահարաբերակցությունը

Տարիքային 
խմբերը 

Կրտսեր դպրոցականների և դեռահասների տագնապայնության և ուսման 
առաջադիմության համահարաբերակցությունը 

կրտսեր 
դպրոցական 

տարիք 

 միջինից ցածր  միջինից բարձր 

 40,4 %  59,5 % 

ցածր միջին բարձր ցածր միջին բարձր 

16,2 % 48,6 % 35,1 % 16,2 % 48,6 % 35,1 % 

դեռահա– 
սության 
տարիք 

միջինից ցածր  միջինից բարձր 

 60,4% 39,5% 

ցածր միջին բարձր ցածր միջին բարձր 

44,6% 37,5% 17,8% 44,6% 37,5% 17,8% 

Տագ նա պայ նու թյան և ուս ման առա
ջա դի մու թյան կա պը պայ մա նա վոր ված է 
նրա նով, թե կրտսեր դպրո ցա կան նե րը և 
դե ռա հաս նե րը որ քա նով են կա րև ո րում 
ու սու մը: Կրտսեր դպրո ցա կան նե րի հա

մար կա րև որ է ուս ման առա ջա դի մու թյու
նը, նրանց 35,1 % – ի մոտ գե րակշ ռում է 
ուս ման առա ջա դի մու թյան բարձր մա կար
դա կը, 59,5 % – ի մոտ գե րակշ ռում է տագ
նա պայ նու թյան մի ջի նից բարձր մա կար
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դա կը, իսկ դե ռա հաս նե րը չեն կա րև ո րում 
ուս ման առա ջա դի մու թյու նը, նրանց 44,6% 
–ի մոտ գե րակշ ռում է ուս ման առա ջա դի

մու թյան ցածր մա կար դա կը, իսկ 60,4 %– 
ի մոտ` տագ նա պայ նու թյան մի ջի նից ցածր 
մա կար դա կը (տե՛ս աղյու սակ 2):

Աղյուսակ 3  
կրտսեր դպրոցականների և դեռահասների տագնապայնության և 
պաշտպանական մեխանիզմների փոխհարաբերակցությունը

Տարիքային 
խմբերը 

Կրտսեր դպրոցականների և դեռահասների տագնապայնության և 
պաշտպանական մեխանիզմների փոխհարաբերակցությունը 

կրտսեր 
դպրո ցա կան 

տարիք 

 միջինից ցածր  միջինից բարձր 

 40,4%  59,5%

խաղաղա
սիրություն 

խուսափում ագրեսիա 
խաղաղա
սիրություն 

խուսափում ագրեսիա 

64,5 % 20,2 % 15,1 % 64,5 % 20,2 % 15,1 %

դեռահա– 
սության 
տարիք 

միջինից ցածր միջինից բարձր 

60,4 % 39,5 %

Խաղաղա
սիրություն 

խուսափում ագրեսիա 
խաղաղա
սիրություն 

խուսափում ագրեսիա 

36,7 % 30,3 % 32,8 % 36,7 % 30,3 % 32,8 %

Կրտսեր դպրո ցա կան նե րի 59,5%–ի 
մոտ՝ տագ նա պայ նու թյան մա կար դա կը 
մի ջի նից բարձր է, 64,5%–ի մոտ գե րակշ
ռում է հո գե բա նա կան պաշտ պա նու թյան 
խա ղա ղա սի րու թյան ձևը: Դե ռա հաս նե րի 
60,4%–ի մոտ՝ տագ նա պայ նու թյան մա
կար դա կը մի ջի նից ցածր է, իսկ հո գե
բա նա կան ինք նա պաշտ պա նու թյան խա
ղա ղա սի րու թյան (36,7%), խու սա փու մի 
(30,3%) և ագ րե սի ա յի (32,8%) տե սակ նե
րը գրե թե հա վա սար մա կար դա կի վրա 
են գտնվում, հե տև ա բար տագ նա պայ նու
թյան մի ջի նից ցածր մա կար դա կը պայ
մա նա վոր ված է ինք նա պաշտ պա նու թյան 
տար բեր ձև ե րի կի րառ մամբ, ինչ պես նաև 

այն հան գա ման քով, որ ինք նա պաշտ պա
նու թյան այս կամ այն մի ջո ցը հա մա պա
տաս խա նում է տվյալ դե ռա հա սի բնա վո
րու թյա նը (տես աղյու սակ 3):

Կրտսեր դպրո ցա կան նե րի և դե ռա
հաս նե րի մոտ գե րակշ ռում են հույ սերն 
ու երա զանք նե րը: Կրտսեր դպրո ցա կան
նե րի հույ սե րը, երա զանք նե րը կապ ված 
են ուս ման առա ջա դի մու թյան հետ, իսկ 
դե ռա հաս նե րի հույ սե րը, երա զանք նե րը 
կապ ված են բուհ ըն դուն վե լու, հա կա ռակ 
սե ռի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հետ: 
Վա խե րը, ան հանգս տու թյուն նե րը կապ
ված են այդ երա զանք նե րի իրա կա նաց
ման հետ:
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Психологические причины и возрастная динамика 
тревожности младших школьников и подростков  

Э. Маркосян

Данная работа посвящена исследованию психических причин тревожности и ди
на мики возрастных особенностей младших школьников и подростков. В работе пред
ставлены различные теоретические подходы основных проблем тревожности. Про ве
ден ное исследование показало, что тревожность, как личностное качество, в процессе 
раз вития возрастных особенностей меняет свою форму проявления, которое зависит от 
сознательного уровня поведения и локуса контроля.

The psychological reasons of panic of junior school children 
 and teenagers and their age dynamics

E. Markosyan

This work is dedicated to the psychological reasons of the anxiety of the junior schoolchil
dren and teenagers as well as the study of age dynamics. Different theoretical approaches 
concerning the problem of the anxiety are represented in the work. As a result of our re
search carried out it turned out that the anxiety as a kind of personal character changes its 
forms of display during the age development depending on the realized control level of the 
behavior and the locus of control. 
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ԱՐփԻՆԵ ՎԱՀԱՆՅԱՆ

ինքնագնաՀատականի եՎ արտաքին 
գնաՀատականի Հարաբերակցությունը՝

որՊես դեռաՀասների 
սոցիաԼականացման գործոն

Մեր հա սա րա կու թյան զար գաց ման 
ժա մա նա կա կից փու լում տե ղի ու նե ցող սո
ցի ալ–տնտե սա կան, քա ղա քա կան, մշա
կու թա յին փո փո խու թյուն նե րը պայ մա նա
վո րում են կրթա կան հա մա կար գին նոր 
պա հանջ նե րի թե լադ րու մը: Այս ամե նը 
կա տար վում է հա մաշ խար հա յին արա
գըն թաց զար գա ցում նե րի, տե ղե կատ վա
կան–հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե
րի տա րած ման, գի տու թյան և տեխ նի կա յի 
նվա ճում նե րի հա մա տեքս տում: Ներ կա
յումս հատ կա պես սուր է դրված հո գե պես 
և ին տե լեկ տո ւալ առու մով զար գա ցած, 
ինք նու րույն, ակ տիվ անձ նա վո րու թյան ձև
ա վոր ման և դաս տի ա րա կու թյան հար ցը: 
Այդ մա սին է վկա յում աշա կեր տա կենտ րոն 
ու սուց ման մո տե ցու մը, որը հիմն վում է 
աշա կեր տի ինք նու րույ նու թյան խթան ման, 
նրա կող մից ակ տի վու թյան դրսև որ ման, 
հե տև ա բար և իր անձ նա յին հատ կու թյուն
նե րի ու հնա րա վո րու թյուն նե րի հա մար ժեք 
գնա հատ ման հմտու թյուն նե րի ձև ա վոր
ման վրա: Այս բո լոր փո փո խու թյուն նե րի 
ար դյուն քում ինք նագ նա հա տա կա նի զար
գաց ման խնդի րը դար ձել է խիստ կա րև
որ, քա նի որ այն հան դես է գա լիս ոչ մի այն 
որ պես ան ձի առան ձին հատ կու թյուն նե րի 
գնա հա տում, այ լև իր նկատ մամբ որո շա կի 
վե րա բեր մուն քի դրսև ո րում, գնա հատ ման 
են թա կա հատ կու թյուն նե րի գի տակ ցում: 

21–րդ դա րում գնա հատ վում են այն
պի սի ար ժեք ներ, ինչ պի սիք են՝ անձ
նա վո րու թյան ան կա խու թյու նը, ազատ 
ինք նո րո շու մը, ինք նա ի րա կա նա ցու մը, նա
խա ձեռ նո ղա կա նու թյու նը, այ սինքն՝ անձ

նա յին հատ կու թյուն ներ, որոնք կապ ված 
են ան ձի ինք նագ նա հա տա կա նի և, հա մա
պա տաս խա նա բար, հա վակ նու թյուն նե րի 
մա կար դա կի հետ: Տվյալ պա րա գա յում 
բարձ րա նում է հա մար ժեք ինք նագ նա հա
տա կա նի ձև ա վոր ման խնդի րը: Այս հիմ
նախնդ րի հա մա կող մա նի ու սում նա սի րու
թյու նը թույլ կտա լու ծել հա սա րա կու թյան 
առ ջև ծա ռա ցած խնդիր նե րը՝ կապ ված 
ար ժեք նե րի հի ե րար խի ա յում կա տար ված 
փո փո խու թյան և դրա հե տև ան քով առա
ջա ցած խառ նաշ փո թի հետ, որն իր մեջ 
է ներ քա շում, առա ջին հեր թին, ինք նա
հաս տատ ման և ինք նո րոշ ման խնդիր նե
րի առ ջև կանգ նած դե ռա հաս նե րին: Իսկ 
նման բարդ սո ցի ա լա կան պայ ման նե րում, 
որոն ցում մե ծա նում է ժա մա նա կա կից դե
ռա հա սը, ինք նա հաս տատ վե լը և ինք նո
րոշ վե լը կրկնա կի բար դա նում է՝ կապ ված 
ԶԼՄ–նե րի աճող և չվե րահսկ վող ազ դե
ցու թյան հետ: Որ պես հե տև անք՝ ու նե նում 
ենք հա կա սո ցի ա լա կան վար քով դե ռա
հաս ներ, դժվար երե խա ներ, ան չա փա հաս 
իրա վա խախտ ներ և հան ցա գործ ներ: Ըստ 
էու թյան՝ նրանք այդ պի սին են դառ նում 
սո ցի ա լա կա նաց ման որո շա կի պայ ման
նե րի ար դյուն քում: Հատ կա պես դե ռա
հաս նե րի շրջա նում հա կա սո ցի ա լա կան 
վար քի մի տում նե րը կա րող են կապ ված 
լի նել ան ձի ոչ հա մար ժեք ինք նագ նա հա
տա կա նի և դրա նից բխող հա կա սու թյուն
նե րի հետ, որոն ցում կա րև որ դեր ու նեն 
ար տա քին գնա հա տա կան նե րը: Կա րե լի է 
ասել, որ մար դու կող մից ինքն իրեն ճա
նա չե լը սկսվում է իր մա սին ծնող նե րի և 
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մյուս մե ծա հա սակ նե րի պատ կե րա ցում
նե րի յու րա ցու մից: Շրջա պա տող մարդ
կանց կար ծիք նե րից ել նե լով էլ՝ ձև ա վոր
վում է ան ձի ինք նագ նա հա տա կա նը, որի 
մի ջո ցով կա տար վում է նրա վար քի կար
գա վո րու մը:

Ժա մա նա կա կից հո գե բա նու թյան մեջ 
ինք նագ նա հա տա կա նի հիմ նախն դի րը 
բա վա կա նին մշակ ված է: Ինք նագ նա հա
տա կա նի ու սում նա սի րու թյանն անդ րա
դար ձել են ար տա սահ մա նյան և խորհր
դա յին շատ հո գե բան ներ (Ա. Թես սեր, Ու. 
Ջեյմս, Մ. Ռ. Բերնս, Ա. Վ. Զա խա րո վա, Գ. 
Կ. Վա լից կաս, Լ. Վ. Բո րոզ դի նա և ու րիշ
ներ), ընդ որում՝ ինք նագ նա հա տա կա նի 
ու սում նա սիր ման հետ կապ ված աշ խա
տու թյուն նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա
լիս, որ ար տա սահ մա նյան հե ղի նակ նե րի 
մոտ հիմ նա կա նում շեշ տադ րում է կա
տար վում Ու. Ջեյմ սի հա յե ցա կար գի վրա, 
իսկ խորհր դա յին հո գե բա նու թյան մեջ 
ինք նագ նա հա տա կա նի հիմ նախն դի րը 
դի տարկ վում է անձ նա վո րու թյան ձև ա վոր
ման և ինք նա գի տակ ցու թյան խնդիր նե
րի ու սում նա սի րու թյան հա մա տեքս տում: 
Լ. Վ. Բո րոզ դի նան իրա վա ցի ո րեն նշում 
է, որ ինք նագ նա հա տա կանն ինք նա գի
տակ ցու թյան առան ձին մի ա վոր է, և հաս
կա ցու թյուն նե րի շփո թից խու սա փե լու և 
երև ույթ նե րը խո րա պես ու սում նա սի րե լու 
հա մար հար կա վոր է տար բե րա կել «Ես» 
պատ կե րը, ինք նագ նա հա տա կա նը և իր 
նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը [2, 99–100], 
թեև չենք կա րող ան տե սել վեր ջին նե րիս 
փոխ կապ վա ծու թյու նը և փոխ պայ մա նա
վոր վա ծու թյու նը:

Ընդ հա նուր առ մամբ, ինք նագ նա հա
տա կա նը դի տարկ վում է որ պես ինք նա
գի տակ ցու թյան աֆեկ տիվ բա ղադ րիչ, 
որ պես իր նկատ մամբ հու զա կան վե րա
բեր մունք, կապ վում է ինք նա հար գան քի, 
ար ժա նա պատ վու թյան զգաց ման հետ [1], 

[8], ներ կա յա նում է որ պես որո շա կի ար
ժե հա մա կար գի տե սան կյու նից իր ան ձին 
տրվող գնա հա տա կան, ներ քին քննա դա
տա կան դիր քո րո շում [2], [3] հա մար վում է 
սու բյեկ տի «Ես» պատ կեր կամ «Ես» սխե
մա [13], որն ընդ հան րաց նում է ան հա տի 
անձ նա յին փոր ձը՝ հան դի սա նա լով իմա
ցա կան կա ռույց Ես–ի տար բեր մա կար
դակ նե րի մի ջև, կա տա րում է կար գա վոր
ման գոր ծա ռույթ, հան դի սա նում է վար քի 
մե խա նիզմ [5], [6]:

Ինք նագ նա հա տա կան ասե լով՝ հաս կա
նում ենք այն սահ մա նու մը, որը տվել են Գ. 
Կ. Վա լից կա սը, Յու. Բ. Գիպ պեն րեյ տե րը. 
«սու բյեկ տի՝ իր մա սին տե ղե կատ վու թյան 
ար տա ցոլ ման ար դյունք՝ հա րա բե րակց
ված նրա որո շա կի ար ժեք նե րով և էտա
լոն նե րով, որը գո յու թյուն ու նի գի տակց վող 
և չգի տակց վող, հու զա կան և իմա ցա կան, 
ընդ հա նուր և մաս նա վոր, իրա կան և ցու
ցադ րա կան բա ղադ րիչ նե րի մի աս նու թյան 
տես քո վ» [3, 45]: Բնա կա նա բար այս բա
ղադ րիչ նե րը ձև ա վոր վում են աս տի ճա նա
բար՝ անձ նա յին մյուս կա ռույց նե րի ձև ա
վոր մանն ու զար գաց մա նը զու գա հեռ:

Թեև Ա. Ա. Ռե ա նը հա վաս տում է, որ 
վաղ ման կու թյան շրջա նում ձև ա վոր ված 
ինք նագ նա հատ ման կողմ նո րո շիչ նե
րը պահ պան վում են մար դու ողջ կյան քի 
ըն թաց քում [9], այ նո ւա մե նայ նիվ դրանք 
ավե լի ակ նա ռու են դառ նում դե ռա հա
սու թյան տա րի քում, երբ ան ձը կանգ նում 
է իր հնա րա վո րու թյուն նե րը նո րո վի գնա
հա տե լու, նոր չա փա նիշ ներ ձև ա վո րե լու և 
գնա հատ ման սահ ման ներն ընդ լայ նե լու 
խնդրի առ ջեւ: 

Այս պի սով, ինք նագ նա հա տա կա նի ձև
ա վոր ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
կապ վում են ար տա քին գնա հա տա կան
նե րի ներք նայ նաց ման գոր ծըն թա ցի հետ: 
Ար տա քին գնա հա տա կան նե րը երե խա յին 
տրվում են շրջա պա տող մարդ կանց կող
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մից՝ ծնող ներ, ըն տա նի քի այլ ան դամ ներ, 
հա սա կա կից ներ և այլ մե ծա հա սակ ներ: 
Կա րե լի է ինք նագ նա հա տա կա նի ձև ա վոր
ման սկզբնա կան փու լե րը բնու թագ րել որ
պես երե խա յին շրջա պա տող մարդ կանց 
վե րա բեր մուն քի և գնա հա տա կան նե րի 
ներ գոր ծու թյամբ պայ մա նա վոր ված և դրա 
վրա հիմն ված ինք նագ նա հա տա կա նի ձև
ա վոր ման փու լեր: Հե տև ա բար, հա մար
ժեք ինք նագ նա հա տա կա նի ձև ա վոր ման 
հա մար պետք է մի ան շա նակ լի նի երե խա
յի նկատ մամբ շրջա պա տող նե րի վե րա
բեր մուն քը և գնա հա տա կա նը:

Երե խա յի վաղ ման կա կան փոր ձը, 
ինք նին, կա րև որ է ինք նագ նա հա տա կա նի 
ձև ա վոր ման հա մար, սա կայն նրա սո ցի
ա լա կան փո խազ դե ցու թյուն նե րը շա րու
նակ վում են նաև ման կա պար տե զում և 
դպրո ցում, որ տեղ ըն թա նում է երե խա յի 
«Ես–հա յե ցա կար գի» հե տա գա ձև ա վո
րումն ու զար գա ցու մը: Հատ կա պես ման
կա վարժ նե րը բա վա կա նին եր կար ժա
մա նա կի ըն թաց քում շփվում են երե խա յի 
հետ, իսկ դպրո ցա կան կյան քը կազ մում 
է նրա առօ րյա յի մի մա սը: Հե տև ա բար, 
հատ կա պես դպրո ցա կան ու սուց ման առա
ջին տա րի նե րին, ել նե լով այն փաս տից, որ 
ման կա վարժ նե րը մեծ հե ղի նա կու թյուն են 
վա յե լում երե խա նե րի շրջա նում, հարկ է 
առանձ նա հա տուկ տեղ տալ նրանց տված 
ման կա վար ժա կան գնա հա տա կան նե րին 
և դրանց ազ դե ցու թյա նը երե խա յի ինք
նագ նա հա տա կա նի ձև ա վոր ման վրա:

Կա րող ենք փաս տել, որ ինք նագ նա
հա տա կա նի զար գաց ման ըն թաց քում 
շատ կա րև որ է մե ծա հա սակ նե րի և հատ
կա պես ան ձի հա մար նշա նա կա լի մարդ
կանց հետ շփու մը: Սա կայն դրա հի ման 
վրա երե խա յի մոտ ձև ա վոր վում են մի այն 
նախ նա կան պատ կե րա ցում ներն իր հնա
րա վո րու թյուն նե րի և հատ կու թյուն նե րի 
մա սին: Ինչ պես տե ղին է նշում Վ. Վ. Ստո

լի նը՝ նույ նիսկ ծնող նե րի կող մից ուղ ղա կի
ո րեն ներշնչ վող վե րա բեր մուն քը կա րող է 
տար բեր հե տև անք ներ ու նե նալ երե խա յի 
ինք նագ նա հա տա կա նի և ինք նա գի տակ
ցու թյան ձև ա վոր ման վրա [11, 25–27]:

Պա տա հա կան չէ, որ անձ նա վո րու
թյան ինք նագ նա հա տա կա նը և ար տա քին 
գնա հա տա կա նը դի տարկ վել են մի շարք 
հո գե բա նա կան և ման կա վար ժա կան հե
տա զո տու թյուն նե րում. ու սում նա սիր վել 
են ինք նագ նա հա տա կա նը և ման կա
վար ժա կան գնա հա տա կա նը [6], [8] ինք
նագ նա հա տա կա նի և հա սա կա կից նե րի 
ռե ֆե րենտ խմբի գնա հա տա կան նե րի ազ
դե ցու թյու նը դե ռա հաս նե րի հո գե բա նա
կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի վրա [4], 
սա կայն գործ նա կա նում առան ձին–առան
ձին են ու սում նա սիր վել ինք նագ նա հա
տա կա նը և ար տա քին գնա հա տա կա նի 
որևէ խում բը: Հե տև ա բար, դե ռա հաս նե
րի սո ցի ա լա կա նաց ման հա մա տեքս տում 
նրանց ինք նագ նա հա տա կա նի և ար տա
քին գնա հա տա կա նի հա րա բե րակ ցու թյան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը բա ցա հայ տե
լու հա մար անհ րա ժեշտ է մի ա ժա մա նակ 
ու սում նա սի րել ար տա քին գնա հա տա
կան նե րի այն խմբե րը (ծնող նե րի, ման
կա վարժ նե րի և ըն կեր նե րի կող մից տրվող 
ար տա քին գնա հա տա կան ներ), որոնք 
տվյալ պա հին ար դի ա կան են ան ձի հա
մար: Վեր ջին նե րիս հետ ինք նագ նա հա
տա կա նի գի տակց ված կամ չգի տակց ված 
հա րա բե րակ ցու թյան ար դյունք ներն ինչ
պես բխում են նրա սո ցի ա լա կա նաց ման 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րից, այն պես էլ 
իրենց ազ դե ցու թյունն են ու նե նում սո ցի
ա լա կա նաց ման հե տա գա ըն թաց քի վրա:

Ինք նագ նա հա տա կա նի և ար տա քին 
գնա հա տա կա նի հա րա բե րակ ցու թյան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի բա ցա հայտ
ման նպա տա կով փոր ձա րա րա կան հե
տա զո տու թյուն ներ ենք իրա կա նաց րել 
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Հան րա պե տա կան թիվ 1 հա տուկ կրթա
հա մա լի րում և Խ. Դաշ տեն ցի ան վան թ. 
114 ավագ դպրո ցում 2011թ. նո յեմ բեր–
2012թ. ապ րիլ ամիս նե րին: Հե տա զո տու
թյա նը մաս նակ ցել են 11–15 տա րե կան 68 
աշա կերտ ներ՝ 36 տղա և 32 աղ ջիկ: Այն 
անց կաց վել է եր կու խմբե րում. առա ջին 
խմբում ընդգրկ վել են Հան րա պե տա կան 
թիվ 1 հա տուկ կրթա հա մա լի րի 34 աշա
կերտ ներ (փոր ձա րա րա կան խումբ), երկ
րորդ խմբում՝ Խ. Դաշ տեն ցի ան վան թ. 114 
ավագ դպրո ցի 34 աշա կերտ ներ (ստու գիչ 
խումբ): Հե տա զո տու թյուն ներն անց կաց
վել են եր կու փու լով.

1–ին փուլ՝ փաս տար կող, որի նպա
տա կը սո ցի ա լա պես ըն դու նե լի և հա
կա սո ցի ա լա կան վար քով երե խա նե րի 
վար քագ ծա յին դրսև ո րում նե րի առանձ
նա հատ կու թյուն նե րի հայտ նա բե րումն է,

2–րդ փու լի ըն թաց քում անց կաց րել ենք 
ձև ա վո րող գի տա փորձ՝ երեք փու լով՝ ար
ձա նագ րող, ձև ա վո րող և ստու գիչ:

Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում օգ տա
գոր ծել ենք հե տև յալ մե թոդ ներն ու մե
թո դի կա նե րը՝ դիտ ման մե թոդ, զրույ ցի 
մե թոդ, գի տա փորձ, Օ. Ի. Մոտ կո վի «Անձ
նա վո րու թյան ինք նագ նա հա տա կա ն» մե
թո դի կան [10], ինք նագ նա հա տա կա նի 
ու սում նա սիր ման մե թո դի կան՝ ըստ Ս. Ա. 
Բու դաս սիի (ձև ա փոխ ված տար բե րակ), 
անա վարտ նա խա դա սու թյուն նե րի մե թո
դի կան [12], «Ռեֆ լեք սի վու թյան զար գաց
ման մա կար դա կի ախ տո րո շու մ» մե թո դի
կա (Ա. Վ. Կար պով) [7]: 
փորձարարական հետազոտության 
արդյունքները և դրանց վերլուծությունը

Հա մա լիր հե տա զո տու թյուն կա տա րե
լու նպա տա կով՝ ու սում նա սի րել ենք դե
ռա հաս նե րի ինք նագ նա հա տա կա նի հա
մար ժե քու թյու նը, ծնող նե րի, ըն կեր նե րի 
ու ման կա վարժ նե րի կող մից տրվող գնա
հա տա կան նե րի և ինք նագ նա հա տա կա նի 

ռան գա յին հա մա հա րա բե րակ ցու թյուն
նե րը, դե ռա հաս նե րի՝ իրենց ան ձի, ինչ
պես նաև նրանց ծնող նե րի, ըն կեր նե րի ու 
ման կա վարժ նե րի նկատ մամբ վե րա բեր
մուն քը և ռեֆ լեք սի վու թյան զար գաց ման 
մա կար դա կը:

Այս պես, փոր ձա րա րա կան հե տա զո
տու թյան ար դյուն քում փոր ձա րա րա կան 
խմբում ար ձա նագր վե ցին հե տև յալ տվյալ
նե րը՝ հե տա զոտ վող նե րի մի այն 26 %–ի 
մոտ է անձ նա վո րու թյան դրա կան որակ
նե րի ընդ հա նուր ինք նագ նա հա տա կա նը 
հա մար ժեք, 48 %–ի մոտ ցածր է, իսկ 26 
%–ի մոտ՝ բարձր, այ նինչ ստու գիչ խմբում 
հա մար ժեք ինք նագ նա հա տա կան ու նի հե
տա զոտ վող նե րի 48 %–ը, բարձր՝ 34 %–ը 
և ցածր՝ 18 %–ը: Առան ձին որակ նե րի հա
մար ժեք ինք նագ նա հատ ման ցու ցա նիշ
ներ առա ջին խմբում առ կա են մոտ 32 
%–ի մոտ, ոչ հա մար ժեք՝ բարձր և ցածր 
ինք նագ նա հատ ման ցու ցա նիշ ներ ու նեն 
հա մա պա տաս խա նա բար 41 %–ը և 27 
%–ը, այ սինքն՝ հե տա զոտ վող նե րի 68 %–ն 
ու նի առան ձին որակ նե րի ոչ հա մար ժեք 
ինք նագ նա հա տա կան, այ նինչ ստու գիչ 
խմբում հե տա զոտ վող նե րի մի այն 48 %–ն 
ու նի առան ձին որակ նե րի ոչ հա մար ժեք 
ինք նագ նա հա տա կան: Բա ցա ռու թյուն է 
կազ մում «բա րո յա կա նու թյու ն» սանդ ղա
կը, որ տեղ եր կու խմբե րում պատ կե րը 
գրե թե նույնն է. այս սանդ ղա կում հա մար
ժեք ինք նագ նա հատ ման ցու ցա նիշ ներ 
ու նեն փոր ձա րա րա կան խմբում՝ հե տա
զոտ վող նե րի 60 %–ը և ստու գիչ խմբում՝ 
հե տա զոտ վող նե րի 63 %–ը:

Հե տա զոտ վող նե րի ինք նագ նա հա
տա կա նի և ըն կեր նե րի, ծնող նե րի և 
ման կա վարժ նե րի կող մից ար տա քին 
գնա հա տա կան նե րի ռան գա յին հա մա հա
րա բե րակ ցու թյան ար դյունք նե րը ներ կա
յաց ված են հա մա պա տաս խա նա բար հիս
տոգ րամ 1–ում, 2–ում և 3–ում:
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Հիստոգրամ 1
Հետազոտվողների ինքնագնահատականի և ընկերների կողմից արտաքին 

գնահատականի ռանգային համահարաբերակցության արդյունքները

Հիստոգրամ 2
Հետազոտվողների ինքնագնահատականի և ծնողների կողմից արտաքին 

գնահատականի ռանգային համահարաբերակցության արդյունքները

Հիստոգրամ 3
Հետազոտվողների ինքնագնահատականի և մանկավարժների կողմից արտաքին 

գնահատականի ռանգային համահարաբերակցության արդյունքները

Ինչ պես երև ում է ստաց ված ար դյունք
նե րից՝ եր կու խմբե րում, հատ կա պես փոր
ձա րա րա կան խմբում, ար տա հայտ ված է 
նշա նա կա լի դրա կան կա պը ըն կեր նե րի 
կող մից տրվող գնա հա տա կան նե րի հետ: 
Սա կա րե լի է տա րի քա յին առանձ նա հատ
կու թյուն դի տար կել: Այդ մա սին է վկա յում 
նաև տե սա կան ու սում նա սի րու թյու նը. Ա. 
Ա. Ռե ա նը, Լ. Ի. Բո ժո վի չը, Ե. Ե. Սա պո գո
վան և շատ ու րիշ ներ այն ներ կա յաց նում 
են՝ որ պես դե ռա հաս նե րի տա րի քա յին 

առանձ նա հատ կու թյուն նե րից մե կը: Սա
կայն, երբ այս ար դյունք նե րը հա մե մա տում 
ենք ման կա վարժ նե րի և ծնող նե րի կող մից 
տրված ար տա քին գնա հա տա կան նե րի 
ցու ցա նիշ նե րի հետ, ապա այս տեղ մի հե
տաքր քիր պատ ճա ռա հե տև ան քա յին կապ 
ենք տես նում: Խոսքն այն պաշտ պա նա
կան մե խա նիզ մի մա սին է, որը հան դես է 
գա լիս որ պես փոխ հա տու ցում, այ սինքն՝ 
այն դեպ քում, երբ դե ռա հաս նե րի ինք
նագ նա հա տա կա նը շատ է տար բեր վում 
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ար տա քին գնա հա տա կան նե րից (հա րա
բե րակ ցու թյան այս տի պը կոչ վում է կոնֆ
լիկ տա յին տիպ): Նա սկսում է խու սա փել 
նման գնա հա տա կան ներ տվող ան ձան
ցից և մտեր մա նալ նրանց հետ, ով քեր 
իր ինք նագ նա հա տա կա նը պաշտ պա նող, 
դրան նման գնա հա տա կան ներ են տա լիս: 

Այս պի սով, ինք նագ նա հա տա կա նի և 
ար տա քին գնա հա տա կա նի հա րա բե րակ
ցու թյան վե րոն շյալ երեք տի պե րի վեր
լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ փոր ձա
րա րա կան խմբի հե տա զոտ վող նե րի մոտ 
առ կա է նշա նա կա լի բա ցա սա կան կապ 
հատ կա պես ծնող նե րի կող մից տրվող 
գնա հա տա կան նե րի և ինք նագ նա հա տա
կա նի մի ջև, այ սինքն՝ առ կա է կոնֆ լիկտ: 
Ինչ պես հայտ նի է՝ ան ձի զար գաց ման և, 
մաս նա վո րա պես, ինք նագ նա հա տա կա
նի ձև ա վոր ման ըն թաց քը լի է հա կա սու
թյուն նե րով, որոնք զար գաց ման շար ժիչ 
ուժ են հան դի սա նում: Երբ հա կա սու թյունն 
այն քան նշա նա կա լի է, որ անուղ ղա կի ձև
ով ար տա հայտ վում է, վկա յում է ներ քին 
ան բա րե հար մա րու թյան զգաց ման մա
սին, որը բա ցա սա բար է անդ րա դառ նում 
ինք նագ նա հա տա կա նի զար գաց ման վրա, 
նպաս տում է գնա հատ ման չա փա նիշ նե
րի կարծ րաց մա նը, ներ քին կոնֆ լիկտ նե րի 
առա ջաց մա նը:

Այս ար դյունք նե րը հա մադ րել ենք հե
տա զոտ վող նե րի՝ իրենց ան ձի, նրանց 
ծնող նե րի, ըն կեր նե րի ու ման կա վարժ
նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի ու սում
նա սի րու թյան ար դյունք նե րի հետ, որոնց 
հա մա ձայն՝ փոր ձա րա րա կան խմբում գե
րիշ խում է դե ռա հաս նե րի բա ցա սա կան 
վե րա բեր մուն քը իրենց ծնող նե րի, ման կա
վարժ նե րի նկատ մամբ և ար տա հայտ ված 
դրա կան վե րա բեր մուն քը իրենց հա սա կա
կից նե րի նկատ մամբ: Սա կայն մոտ 44 %–ի 

մոտ ար տա հայտ ված է նաև բա ցա սա կան 
վե րա բեր մունք իրենց ան ձի նկատ մամբ, 
ին չը ևս մտա հո գող հան գա մանք է: Ամե
նա բարձր ցու ցա նի շը ման կա վարժ նե րի 
նկատ մամբ բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քի 
սանդ ղա կում է, ին չը կա րող է բա ցատր
վել ծնող նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն
քի ընդ հան րաց ման և ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ մո տեց ման 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րով:

Ել նե լով նրա նից, որ ան ձի ինք նագ նա
հա տա կա նի և ար տա քին գնա հա տա կա
նի հա րա բե րակ ցու թյան գոր ծում կա րև որ, 
մի ջան կյալ օղակ է ան ձի ռեֆ լեք սի վու թյու
նը, բա ցա հայ տել ենք հա կա սո ցի ա լա կան 
վար քով դե ռա հաս նե րի ռեֆ լեք սի վու թյան 
զար գաց ման մա կար դա կը: Նրանց 47 %–ի 
մոտ այն ցածր է, 44 %–ի մոտ՝ մի ջին, 9 
%–ի մոտ՝ բարձր:

Ար ձա նագ րող փու լի ար դյունք նե րի 
վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ սո ցի ա լա
պես ըն դու նե լի և հա կա սո ցի ա լա կան վար
քով դե ռա հաս նե րի խմբե րի հիմ նա կան 
տար բե րու թյու նը կապ ված է ռեֆ լեք սի
վու թյան զար գաց ման ցածր և մի ջին մա
կար դակ նե րի և իրենց ան ձի նկատ մամբ 
բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քի ար տա
հայտ վա ծու թյան հետ, որը հա մադր վում 
է ինք նագ նա հա տա կա նի և, հատ կա պես, 
ծնող նե րի կող մից տրվող ար տա քին գնա
հա տա կան նե րի մի ջև առ կա կոնֆ լիկ տի 
հետ: Ել նե լով բա ցա հայտ ված օրի նա չա
փու թյան առանձ նա հատ կու թյու նից՝ մշա
կել ենք վար ժու թյուն նե րի ծրա գիր, որը 
հիմն ված է ռեֆ լեք սի ա յի կա րո ղու թյան ձև
ա վոր ման և ինք նա ճա նաչ ման խթան ման 
վրա: Ծրա գիրն իրա կա նաց վել է 10 հան
դի պում նե րի ըն թաց քում, որոնց ժա մա
նակ կի րա ռել ենք «Ինք նա վե րու ծու թյու ն», 
«Ես այն պի սին եմ, ինչ պի սին կա մ», «Կա
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խար դա կան ձեռ ք», «Ես–պատ կե ր», «Ես–
իրա կան և Ես–իդե ա լա կա ն», «Ան ցյա լը, 
ներ կան ու ապա գան. Ներ կա», «Ան ցյա լը, 
ներ կան ու ապա գան. Ան ցյա լ», «Ան ցյա լը, 
ներ կան ու ապա գան. Ապա գա», «Կա րու
սե լ» վար ժու թյուն նե րը [15]:

Պար զե լու հա մար, թե որ քա նով է հա
ջող վել ձև ա վո րող գի տա փոր ձը, կի րա ռել 
ենք Ստյու դեն տի չա փա նի շը: Հա մա պա
տաս խան (ի2) բա նա ձևի մի ջո ցով ստա ցել 
ենք գի տա փոր ձից առաջ և հե տո ստաց
ված տվյալ նե րի տար բե րու թյու նը, որի 
ար ժե քը կազ մում է 18.49, որը աղյու սա կի 
հա մա պա տաս խան ազա տու թյան աս տի
ճա նի ցու ցա նի շից (13.82) ավե լի շատ է, 
ին չը հաս տա տում է նշա նա կա լի փո փո
խու թյու նը [14]:

Ստու գիչ փու լում կա տա րել են հե տա
զոտ վող նե րի ինք նագ նա հա տա կա նի և 
նրանց ծնող նե րի կող մից տրվող գնա հա
տա կան նե րի մի ջև ռան գա յին հա մա հա
րա բե րակ ցու թյան կրկնա կի ստու գում, որի 
ար դյուն քում ար ձա նագ րել ենք հե տև յալ 
տվյալ նե րը՝ հե տա զոտ վող նե րի ինք նագ
նա հա տա կա նի և ծնող նե րի կող մից տրված 
ար տա քին գնա հա տա կան նե րի մի ջև անն
շան կապ է առ կա 32 %–ի մոտ նախ կին 
15 %–ի փո խա րեն, ին չը ցույց է տա լիս, որ 
ռեֆ լեք սի վու թյան զար գաց ման շնոր հիվ 
ինք նագ նա հա տա կա նի կա պը, հե տև ա
բար և ազ դե ցու թյու նը ար տա քին գնա հա
տա կան նե րից, մաս նա վո րա պես ծնող նե րի 
գնա հա տա կան նե րից, թու լա ցել է:

Ստաց ված տվյալ նե րի հա մադր ման 
ար դյուն քում եզ րա կաց նում ենք, որ.

1.  Դե ռա հաս նե րի սո ցի ա լա կան դե
զա դապ տա ցի ան կապ ված է իրենց ան ձի 
նկատ մամբ բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քի 

հետ, որի հիմ քը ինք նագ նա հա տա կա նի ու 
ար տա քին գնա հա տա կան նե րի, հատ կա
պես ծնող նե րի գնա հա տա կան նե րի հա
րա բե րակ ցու թյան կոնֆ լիկ տա յին տիպն է:

2. Ար տա քին գնա հա տա կա նի և ինք
նագ նա հա տա կա նի հա րա բե րակ ցու թյան 
տար բեր տի պե րի առանձ նա հատ կու թյուն
նե րը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված են 
ան ձի ռեֆ լեք սի վու թյան ցածր մա կար դա
կի հետ: Կոնֆ լիկ տա յին հա րա բե րակ ցու
թյան տի պե րի բա ցա սա կան ազ դե ցու
թյու նը դե ռա հա սի սո ցի ա լա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցի վրա կա րե լի է նվա զեց նել 
նրա ռեֆ լեք սի վու թյան զար գաց ման մա
կար դա կի բարձ րաց ման մի ջո ցով, ին չը 
փոր ձարկ վել և ստուգ վել է ձև ա վո րող գի
տա փոր ձի մի ջո ցով:

Այս պի սով, դե ռա հա սու թյան տա րի քում 
ինք նագ նա հատ ման նոր չա փա նիշ նե րի 
ձև ա վոր մա նը, ինք նագ նա հատ ման սահ
ման նե րի ընդ լայն մա նը զու գա հեռ շա րու
նա կում են ազ դե ցիկ լի նել ծնող նե րի ու 
ման կա վարժ նե րի գնա հա տա կան նե րը, 
ու ժե ղա նում է ըն կեր նե րի կող մից տրվող 
ար տա քին գնա հա տա կան նե րից կախ
վա ծու թյու նը: Դե ռա հաս նե րի ինք նագ նա
հա տա կա նի հա մե մատ՝ հիմ նա կա նում 
ծնող նե րի կող մից տրվող ար տա քին գնա
հա տա կան նե րի ինչ պես ցածր, այն պես էլ 
բարձր լի նե լը, միջ նոր դա վոր ված ռեֆ լեք
սի վու թյան ցածր մա կար դա կով, վար քի 
շեղ ման մե խա նիզմ է և որ պես առաջ նա
յին հե տև անք՝ դրսև որ վում է բա ցա սա կան 
վե րա բեր մունք իրենց նկատ մամբ, որ պես 
երկ րոր դա յին հե տև անք՝ մե ծա նում է կախ
վա ծու թյունն այն մարդ կան ցից, որոնց 
գնա հա տա կան ներն ամ րապն դում են 
նրանց ինք նագ նա հա տա կա նը:
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Соотношение самооценки и внешней оценки как фактор социализации подростков
А. Ваганян

В статье обсуждается проблема соотношения самооценки подростков и внешней оценки 
социальной среды в контексте социально–экономических, политических и культурных изменений.

Выявлены особенности соотношения самооценки подростков и внешной оценки и те условия, 
при которых конфликтный тип этого соотношения является механизмом девиации поведения.

The ratio of self–assessment and external assessment 
as a factor in the socialization of adolescents

A. Vahanyan
In this article it's discussed the ratio of adolescents' self–assessment and external assessment  of 

social environment in the context of discrepancy оf their actual need of self–affirmation and the real 
possibilities of self–expression in the socio–economic, political and cultural mixed conditions оf the 
country. It have been discovered the features of the ratio of self–assessment and external assessment  
and the conditions under which the conflict type of this relationship becomes the mechanism of the 
deviation of behavior.
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ՏԱԹԵՎ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

կրեատիՎությունը որՊես 
ՕժտՎածության բաղադրիչ կրտսեր 

դՊրոցական տարիքում

Ներ կա յումս նկա տե լի է դար ձել, որ 
կրտսեր դպրո ցա կան տա րի քի երե խա նե
րը քիչ ծան րա բեռն վա ծու թյուն ու նեն: Շատ 
հա ճախ ան հե տաքրք րու թյուն են դրսև
ո րում թե՛ դա սե րի, թե՛ այլ խմբակ նե րի 
նկատ մամբ: Դրա պատ ճառ նե րը կա րող 
են բազ մա զան լի նել, սա կայն քննու թյան 
ենք առել դրան ցից մե կը: Մեր կար ծի քով 
դպրո ցում երե խա նե րի կրե ա տիվ միտ քը 
զար գաց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է մշա
կել թրեյ նին գա յին ծրագ րեր, ինչ պես նաև 
դպրո ցա կա նին ուղ ղոր դել հա մա պա տաս
խան ար տա դա սա րա նա կան խմբակ ներ: 
Դպրո ցում երե խա յին տա լիս են նյու թեր, 
բայց թե ին չը կօգ նի դրանք ավե լի հեշ
տու թյամբ յու րաց նե լու, դեռ մշակ ված չէ: 
Երե խա յի ստեղ ծա րար միտ քը հնա րա վո
րու թյուն կըն ձե ռի ձև ա վո րելու թե՛ ազատ 
աշ խար հա յացք, թե՛ լայն մտա հո րի զոն ու
նե նա լուն:

Մեր հա սա րա կու թյունն այ սօր զգում է 
կրե ա տիվ մաս նա գետ նե րի կա րիք, քան
զի կրե ա տի վու թյու նը գո յու թյուն ու նի ճիշտ 
այն քան, որ քան մարդ կու թյու նը, թեև այս 
երե ւույ թը վեր ջին հինգ հա րյու րա մյա կի ըն
թաց քում վե րա բեր վել էր մի այն նրբա գեղ 
ար վես տին:

Իսկ ինչ պե՞ս զար գաց նել կրե ա տի վու
թյան մա կար դա կը, ի՞նչ մի ջոց ներ և մե
թոդ ներ կի րա ռել կրտսեր դպրո ցա կա նի 
հա մա կող մա նի և ներ դաշ նակ զար գաց
ման հա մար, կփոր ձենք շա րադ րել ստո րև:

Կրտսեր դպրո ցա կան տա րի քի երե
խա նե րի մտա վոր զար գաց ման վրա մեծ 

ներ գոր ծու թյուն են ու նե նում սո ցի ա լա կան 
ինս տի տուտ նե րը (ըն տա նի քը, դպրո ցը, 
ար տա դա սա րա նա կան խմբակ նե րը):

Ին տե լեկ տի զար գաց ման այլ բա ղադ
րիչ նե րի շար քում մենք, այս պես ասած, 
կենտ րո նա նում և ծան րա բեռ նում ենք մի
այն մի տե սան կյու նը: Նման մո տե ցու մը 
խախ տում, դե ֆոր մաց նում է երե խա յի ան
հա տա կա նու թյու նը, եթե օժտ ված երե խա
նե րի դաս տի ա րա կու թյան մեջ հաշ վի չի 
առն վում ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու
թյու նը, սո ցի ա լա կան և էմո ցի ո նալ ակ տիվ 
գոր ծու նե ու թյու նը: Անաս տա զին բա ցա
հայ տեց, որ շրջա պա տի փո փո խու թյուն նե
րը, մաս նա վո րա պես, ըն տա նե կան հա մա
կար գում (նոր երե խա յի ծնունդ, առա վել 
օժտ ված քույր կամ եղ բայր, ծնող նե րի բա
ժա նում, հի վան դու թյուն, հա րա զատ նե րից 
որևէ մե կի կո րուս տ) նե գա տիվ, բա ցա սա
կան ձև ով են ազ դում երե խա յի ին տե լեկ
տի և կրե ա տի վու թյան մա կար դա կի զար
գաց ման վրա:

«Կրե ա տի վու թյուն» բա ռը լա տի նե րեն 
ծա գում ու նի (crear), որը նշա նա կում է 
ծնել, ստեղ ծել: Կրե ա տի վու թյան գի տա
կան հե տա զո տու թյուն նե րի սկիզ բը, ինչ
պես օժտ վա ծու թյու նը, կա րե լի է հա մա րել 
Գալ տո նի «ժա ռան գա կան հան ճա րե ղու
թյուն» եզ րույ թը (1869թ) [6]: Գիլ ֆորդն ար
դեն ներ մու ծեց նոր եզ րույթ՝ «կրե ա տի վու
թյուն» և դրա նում տե սավ մի նոր երե ւույթ, 
որն ին տե լեկ տից տար բեր է: Նա աշ խա
տել է մտա վոր գոր ծու նե ու թյան եռա չափ 
մո դե լով «որի ար դյունք նե րը չեն կա րող 
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բա ցա հայտ վել ին տե լեկ տի թես տե րով [9]: 
Բարձր ին տե լեկ տը կրե ա տի վու թյան առա
ջին նա խա պայ մանն է, «որը նշված դեպ
քում կախ ված է ին տե լեկ տից: Հայտ նի է, 
որ ին տե լեկ տը և կրե ա տի վու թյունն օժտ
վա ծու թյան բա ղադ րիչ ներն են»: Կրե ա տի
վու թյու նը կա րե լի է հա մե մա տել ին տե լեկ
տի հետ ոչ որ պես ին տե լեկ տի հա կա դարձ, 
այլ լրաց նող և ին տե լեկ տի գո յու թյուն ու նե
ցող հաս կա ցու թյան ծա վա լում:

Կրե ա տի վու թյան հե տա զո տու թյան ան
հա տա կան աս պեկտ նե րը վե րա բե րում են 
նաև դրդա պատ ճառ նե րին: Ո՞ր դեպ քում է 
ան հա տը հա մար վում կրե ա տիվ: Այս հար
ցի պա տաս խա նը նույն քան բազ մաբ նույթ 
է, որ քան կրե ա տի վու թյան բա ցա հայ
տումն ու մեկ նա բա նու թյու նը:

Է. Լան դա ուն նշում է. «Մենք առանձ
նաց նում ենք ան հա տա կան և ընդ հա նուր 
կրե ա տի վու թյուն: Ան հա տա կան կրե ա տի
վու թյունն իրեն է ձգում մար դուն փոր ձի 
աշ խար հից, իսկ ընդ հա նուր կրե ա տի վու
թյու նը հա յացք է ուղ ղում դե պի ողջ մշա
կույ թը» [1. էջ 25]:

Մեր հոդ վա ծի սահ ման նե րում ներ
կա յաց նենք հե տա զո տու թյան ըն թաց քը: 
Նախ նա կան ար դյունք ներ ստա նա լու հա
մար օգտ վել ենք թես տե րի մե թո դից և կի
րա ռել «Վի լյամ սի կրե ա տի վու թյան մո դի
ֆի կաց ված թեստ»–ը [5]: Կրե ա տի վու թյան 
մա կար դա կը զար գաց նե լու հա մար անհ
րա ժեշտ է իրա կա նաց նել հա տուկ մշակ
ված թրեյ նին գա յին ծրա գիր, որն իր մեջ 
նե րա ռում է կրե ա տի վու թյան մա կար դա կը 
զար գաց նող վար ժու թյուն ներ: Մեր կող մից 
մշակ վել է նաև կրե ա տի վու թյան մա կար
դա կը զարգաց նող եր կու վար ժու թյուն:

1.Վարժության նկարագիրը
Թրեյ նին գա յին ծրագ րի 7 հան դիպ ման 

ըն թաց քում կի րա ռել ենք հե տև յալ վար ժու

թյու նը: Մաս նա կից նե րը մի ա սին հո րի նում 
են պատ մու թյուն: Այ նու հե տև հեր թա կա
նու թյամբ մո տե նում էլեկտ րո նա յին գրա
տախ տա կին և նկա րում այն, ինչն այդ 
պա հին պատ մում է իր ըն կե րը: Հա ջորդ 
մաս նա կի ցը պետք է շա րու նա կի նկա րել 
նույ նի սյու ժեն, ավե լաց նի կեր պար նե րը:

Մեր կող մից առա ջարկ ված վար ժու
թյան հո գե բա նա կան իմաստն այն է, որ 
երե խա նե րի մոտ ձև ա վոր վում է խմբի հետ 
ընդ հա նուր աշ խա տե լու և դրան զու գա
հեռ սո վո րեց նում խմբո վի ստեղ ծա գոր ծել, 
աշ խա տել բազ մա թիվ նոր կեր պար նե րի 
ստեղծ ման վրա և զար գաց նել երև ա կա յու
թյու նը, մտքի ճկու նու թյու նը: 

2.Վարժության նկարագիրը
Այս վար ժու թյան ըն թաց քում երե խա

նե րի հետ նա խա պես պայ մա նա վոր վում 
ենք, որ չպետք է խո սել և չկանգ նել նստած 
տե ղից: Թրեյ նե րը սկսում է շա րադ րել մի 
դեպք, պատ մու թյուն, որի գլխա վոր հե
րոս նե րը հենց իրենք են: Պատ մու թյու նը 
պետք է լի նի տա րօ րի նակ մտքեր պա րու
նա կող: Օրի նակ` «Ես մո տե ցա ան տա ռին 
և տե սա ան գույն ծա ռեր…»:

Երե խա ներն ամեն մի լսած նա խա դա
սու թյուն պետք է ցու ցադ րեն, նույ նիսկ 
այն պի սի մտքեր, որ պի սիք են` «ես քայ
լում եմ», «ես բարձ րա ձայն ծի ծա ղե ցի» և 
այլն, մտքե րը մի այն պետք է մի մի կա յի 
և ժես տե րի մի ջո ցով ար տա հայ տեն: Այս 
վար ժու թյա ն տև ո ղու թյու նը 7–10 րո պե է, 
ճիշտ այն քան, որ պես զի երե խան չկորց նի 
հե տաքրք րու թյու նը: Յու րա քան չյուր թրեյ
նին գա յին օր մենք կա տա րել ենք այս վար
ժու թյու նը:

Այս վար ժու թյան հո գե բա նա կան 
իմաստն այն է, որ երե խա ներն իրենց 
մարմ նի մի ջո ցով են ար տա հայտ վում: 
Ներ կում են երև ա կա յա կան բնու թյու նը, 
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ծա ռե րը՝ երև ա կա յա կան գույ նե րով: Զար
գա նում է նաև մտքի արա գու թյու նը, քա
նի որ թե մա ներն արագ են են թարկ վում 
փո փո խու թյան, և չենք անդ րա դառ նում 
նա խորդ մտքին, այլ արագ շարժ վում ենք 
առաջ:

Ողջ թրեյնինգի ընթացքում հնչել է 
դասական երաժշտություն, հատկապես` 
Ի. Ս. Բախ «Хорошо темперированный 
клавир Том 1», Ա. Վի վալ դի «4 եղա նակ», 
հատ կա պես` «Ամառ»: Դա նպաս տում է 
կրե ա տիվ մթնո լոր տի ձև ա վոր մա նը: Ճիշտ 
ընտր ված հե տաքրք րա շարժ խա ղե րը, 
դա սա կան երաժշ տու թյու նը, ստեղ ծա գոր
ծա կան ուղղ վա ծու թյուն ու նե ցող ներ կա յա
ցում ներն իրենց չա փով զար գաց նում են 
կրտսեր դպրո ցա կա նի կրե ա տի վու թյան 
մա կար դա կը:

Թրեյ նին գա յին ծրա գի րը հնա րա վո
րու թյուն է տա լիս կրտսեր դպրո ցա կա նին 
լի նե լու ինք նու րույն, ար տա հայ տած մտքե
րում լի նե լու կիրթ ու ազատ, երև ա կա յե լու՝ 
որ քան ցան կա նան:

Թրեյ նին գա յին ծրա գիրն անց նե լուց 
հե տո փո փո խու թյուն նե րը նկա տե լու հա
մար անհ րա ժեշտ է վե րա թես տա վո րում 
անց կաց նել: Այս պա րա գա յում ար դյունքն 
ակն հայտ է: Այդ ցու ցա նիշ նե րը խիստ 
տար բեր վում են նախ նա կան և ստու գիչ 
խմբե րի ար դյունք նե րից:

Այս պի սով, վե րա թես տա վոր ման ար
դյունք նե րը վկա յում են, որ զար գաց նող 
թրեյ նին գի ծրա գիրն ար դյու նա վետ է ազ

դում երե խա նե րի ըն դու նա կու թյուն նե րի 
բա ցա հայտ ման և զար գաց ման վրա: Սա
կայն երե խա յի առօ րյան և զբաղ վա ծու
թյու նը ևս զար գաց նող և դաս տի ա րա կող 
մի տում ու նի:

փաս տո րեն, ար տադպ րո ցա կան զբաղ
վա ծու թյուն ու նե ցող երե խա նե րի մոտ հա
տուկ մշակ ված թրեյ նին գա յին ծրագ րի 
մի ջո ցով աշ խա տան քը կրե ա տի վու թյան 
մա կար դա կը զգա լի ո րեն զար գաց նում 
է: Նման երե խա նե րի ցու ցա բե րած ար
դյունք նե րը գե րա զան ցում են զբաղ վա ծու
թյուն չու նե ցող նե րի ար դյունք նե րին:

Աղ ջիկ ներն ավե լի լավ և ճկուն են 
հաղ թա հա րում կրե ա տի վու թյան զար
գաց մանն ուղղ ված թես տերն ու խա
ղե րը, քա նի որ սո վո րա բար հա ճա խում 
են մի այն երգ–երաժշ տու թյան և պա րի 
խմբակ ներ, իսկ տղա նե րը հե տաքրք րու
թյուն են դրսև ո րում ֆի զի կա կան պատ
րաստ վա ծու թյան և տար բեր սպոր տա
ձև ե րի նկատ մամբ: Ար տադպ րո ցա կան 
զբաղ վա ծու թյու նը ձև ա վո րում է կրե ա
տի վու թյան մա կար դա կի փո փո խու թյուն: 
Իսկ կրե ա տի վու թյու նը մար դու ան հա
տա կան ըն դու նա կու թյուն նե րից մեկն է 
և կրտսեր դպրո ցա կան տա րի քում մեծ 
հե տև ո ղա կա նու թյուն է պա հան ջում: Ար
տադպ րո ցա կան զբաղ վա ծու թյան ձևը 
զար գաց նում է կրտսեր դպրո ցա կա նի 
ըն դու նա կու թյուն նե րը, իսկ զբաղ վա ծու
թյան յու րա քան չյուր տե սակ յու րո վի ներ
գոր ծու թյուն է ու նե նում:

գրականություն
1. Ա. Ա. Նալ չա ջյան, «Հո գե բա նա կան բա ռա րան», Երև ան, 1984:
2. Э. Лан дау, Ода рен ность тре бу ет му жест ва, М., 2002.
3. А. И. Са вен ков, Ваш ре бе нок та лант лив, Ярос лавль, Ака де мия раз ви тия, 2004.
4. М. Кип нис, Тре нинг кре а тив но сти, М., 2006.
5. Е. Е. Ту ник, Мо ди фи ци ро ван ные кре а тив ные те сты Виль ям са, М., 2003.



ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

42

6. Е. П. Иль ин, Пси хо ло гия твор чест ва, кре а тив но сти, ода рен но сти. 
7. Крат кий пси хо ло ги чес кий сло варь, под об щей ре дак цей А. В. Пет ровс ко го и М. Т. Яро шевс

ко го, М., 1985.
8. Блонс кий П. П., Вос пи та ние ода рен ных де тей // Пе да го ги чес кая эн цик ло пе дия, М., 1928.
9. Guilford J. P., Creativity Creative Abilities in the Arts//Psch. Rev 1957–64, p. 110–118

Креативность как составляющая одаренности в  
младшем школьном возрасте

Т. Аветисян 
В статье освещается понятие креативности как составляющей одаренности 

особенно в младшем школьном возрасте. Предлагаются варианты для повышения 
уровня креативности в младшем школьном возрасте. Заранее создаваемая тренинговая 
программа дает возможность повысить уровень креативности младшего школьника.

Creativity as a component of endowments in junior school age
T. Avetisyan 

In this article there are mentioning the notion of creativity as a component of endowments 
especially in junior school age. Above mentioned is stressed especially to the psychological 
work, which will help the comprehensive development of junior schoolchild. There are sug
gested a version of raising the level of creativity of a junior schoolchild. The corresponding 
training program made in advance gives an opportunity to develop the junior schoolchild’s 
creativity level.
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ՄԱՐԻՆԱ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Հեքիաթը որՊես նախադՊրոցական 
տարիքի երեխաների Վախերի 

ՀաղթաՀարման միջոց

Մարդ կու թյան պատ մու թյան ողջ ըն
թաց քը բաղ կա ցած է վա խը նվա զեց նե լու, 
հաղ թա հա րե լու փոր ձե րով: Այն ինք նա
պաշտ պա նա կան բնույթ էր կրում: Մար դը, 
անընդ հատ վտանգ նե րի են թարկ վե լով, 
ստիպ ված էր ավե լի զգույշ և զգոն լի նել, 
որ պես զի պահ պա ներ իր և իր նման նե րի 
կյան քը: Իսկ վա խի զգա ցու մը իր ֆի զի ո
լո գի ա կան և վար քա յին դրսև ո րում նե րով 
ան հանգս տաց րել է մար դուն: Այդ պատ
ճա ռով մար դիկ դի մում էին ամե նա տար
բեր մի ջոց նե րի. խմբա յին պա րեր, եր գեր, 
ռիթ միկ շար ժում ներ կամ էլ, շա ման նե րի 
կող մից կազ մա կերպ վող, տար բեր տե սա
կի արա րո ղա կար գեր, որոնք նպաս տում 
էին վա խե րը թե թև աց նե լուն:

Ման կա կան վա խե րը այս կամ այն չա
փով պայ մա նա վոր ված են տա րի քա յին 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րով և ու նեն ժա
մա նա կա վոր բնույթ: Սա կայն, եթե ման
կա կան վա խե րը պահ պան վում են եր
կար ժա մա նակ, և երե խան դրանք ծանր 
է տա նում, դա վկա յում է երե խա յի նյար
դայ նու թյան, ծնող նե րի սխալ մո տեց ման, 
ըն տա նի քում առ կա կոնֆ լիկ տա յին հա րա
բե րու թյուն նե րի մա սին, որոնց թաքն ված 
«ձե ռա գի րը» երե խան կա րող է հա սուն 
տա րիք տա նել, որն էլ, ան շուշտ իր բա ցա
սա կան հետ քը կթող նի նրա հո գե բա նա
կան և ֆի զի կա կան առող ջու թյան վրա:

Վեր ջին ժա մա նակ նե րում երե խա նե րի 
մոտ վա խե րի ախ տո րոշ ման և շտկման 
հար ցե րը կա րև որ նշա նա կու թյուն են 
ձեռք բե րել` դրանց լայն տա րած ման 

պատ ճա ռով: Երե խա նե րի վա խե րը հաղ
թա հա րե լու և նվա զեց նե լու հա մար առա
ջին հեր թին պետք է ներգ րա վել ըն տա
նի քը, քա նի որ շատ վա խեր ծնվում են 
հենց ըն տա նի քի ազ դե ցու թյամբ: Մաս նա
գետ նե րը կա րող են օգ նել կան խար գե լե
լու և հաղ թա հա րե լու վա խե րը բազ մա թիվ 
տեխ նի կա նե րի մի ջո ցով, որոնց թվում է 
հե քի ա թա թե րա պի ան:

Վա խե րի հե տա զո տու թյամբ զբաղ վել 
են շատ գիտ նա կան ներ, առաջ են քաշ վել 
«վա խ» հաս կա ցու թյան բազ մա թիվ մեկ
նա բա նու թյուն ներ: Ողջ գի տա կան բազ
մա զա նու թյու նից կա րե լի է առանձ նաց նել 
այն, որ «վա խը աֆեկ տիվ զգա յա կան հույզ 
է, որն առա ջա նում է սու բյեկ տի սո ցի ա
լա կան կամ կեն սա բա նա կան գո յու թյան 
պրե վեն տի վու թյան՝ սպառ նա լի քի, մտա
հո գու թյան հան գա մանք նե րու մ» [2, 11]:

Երե խա նե րի վա խե րի և տագ նապ նե
րի ցու ցա նիշ նե րը նվա զեց նե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել տվյալ տա
րի քա յին խմբին բնո րոշ առա ջա տար գոր
ծու նե ու թյու նը: Քա նի որ նա խադպ րո ցա
կան նե րի առա ջա տար գոր ծու նե ու թյու նը 
խաղն է, հե տև ա բար, վա խե րի առա ջաց
ման կան խար գե լու մը և դրանց շտկու մը 
պետք է անց կաց նել խա ղում [1, 16]:

Հե քի ա թա թե րա պի ան, որ պես հո գե թե
րա պի ա յի մե թոդ, հայտ նի է մարդ կու թյա
նը շատ վա ղուց, սա կայն որ պես ժա մա
նա կա կից հո գե թե րա պի ա յի ուղ ղու թյուն, 
առա ջա ցել է վեր ջերս: Հե քի ա թը սո վո րեց
նում է երե խա նե րին մտա ծել, զար գաց նում 



ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

44

է երև ա կա յու թյունն ու ին տո ւի ցի ան, թույլ է 
տա լիս ձեռք բե րել փորձ: Հե քի ա թը ու նի
վեր սալ լե զու է, որն ըն դու նակ է մատ չե լի 
ձև ով հասց նե լու երե խա յին անհ րա ժեշտ 
ին ֆոր մա ցի ան: 3–6 տա րե կան երե խա
նե րի մտա վոր զար գա ցու մը բնո րոշ վում 
է պատ կե րա վոր մտա ծո ղու թյան ձև ա վոր
մամբ: Հե քի ա թը երե խա յի հա մար ոչ թե 
պար զա պես երե ւա կա յու թյուն է, այ լև յու
րա հա տուկ իրա կա նու թյուն: Բո լոր երե խա
նե րը սի րում են հե քի աթ ներ: Հե քի ա թում 
հնա րա վոր է այն ամե նը, ինչն իրա կան 
կյան քում անհ նա րին է: Հե քի ա թա թե րա
պի ա յում ան գի տակ ցա կա նը զար գա նում 
և դրսև որ վում է որո շա կի սխե մա նե րով, 
որոնք շատ հեշտ է ու սում նա սի րել հե քի
աթ նե րի ձև ով: Այս իմաս տով հե քի ա թա
թե րա պի ան խոր քա յին հո գե բա նու թյան 
տե սակ է, թեև իր մատ չե լի ու թյամբ և բազ
մա կող մա նի ու թյամբ մի ան գա մայն կի րա
ռե լի է և ավե լի «կեն սա կա ն» խնդիր նե րի 
հա մար: Այն թե րա պիա է մի ջա վայ րով, 
յու րա հա տուկ հե քի ա թա յին մթնո լոր տով, 
որում կա րող է դրսև որ վել ան ձի նե րու
ժը, ինչ–որ չի րա կա նա ցած բան, կա րող 
է իրա կա նա նալ երա զան քը, իսկ կա րև ո
րը՝ նրա նում կստեղծ վի ապա հո վու թյան 
զգա ցում [4, 1]:

Այ սօր լայն տա րած ված է Տ. Դ. Զին կև
իչ–Եվս տիգ նե և ա յի առա ջար կած հե քի աթ
նե րի տի պա բա նու թյու նը, որը նե րա ռում է 
գե ղար վես տա կան, հո գե թե րա պև տիկ, հո
գեշտ կող, դի դակ տիկ, մե դի տա տիվ հե քի
աթ նե րը [3, 20]:

Հե տա զո տու թյուն ենք իրա կա նաց րել 
3–5 տա րե կան երե խա նե րի վա խե րի հո
գե բա նա կան և վար քա յին առանձ նա հատ
կու թյուն նե րի մի ջև եղած կա պերն ու հաղ
թա հար ման մի ջոց նե րը ու սում նա սի րե լու 
հա մար: Որ պես հե տա զոտ ման ընտ րանք 
հան դես է եկել 3–5 տա րե կան 27 երե խա 

(12 տղա և 15 աղ ջիկ): Մեր հե տա զո տու
թյան հա մար օգտ վել ենք հո գե բա նա կան 
դիտ ման, զրույ ցի, պրո յեկ տիվ թես տե րի 
մե թոդ նե րից՝ օգ տա գոր ծե լով հե տև յալ 
մե թո դի կա նե րը՝ «Վա խեր տնակ նե րում» 
ման կա կան վա խե րի հայտ նա բեր ման 
մե թո դի կան, «Անա վարտ նա խա դա սու
թյուն նե ր» երե խա նե րի տագ նա պայ նու
թյան ախ տո րոշ ման մե թո դի կա, «Ազատ 
թե մա», «Ըն տա նի քի նկա ր» և հե քի ա թի 
նկար չու թյուն պրո յեկ տիվ մե թո դի կա նե
րը, ինչ պես նաև հե քի ա թա թե րա պի ան՝ 
որ պես թե րա պի ա յի մի ջոց:

Քա նի որ աղ ջիկ նե րը ավե լի զգա
յուն են ու սեն զի տիվ քան տղա նե րը, 
նրանց մոտ վա խե րի քա նա կու թյունն ու 
ար տա հայտ վա ծու թյու նը ավե լի բարձր 
է: Առա վել շեշ տադր ված են վա խե րը 
հե քի ա թա յին կեր պար նե րից, հրդե
հից, ծնող նե րի մա հից, կեն դա նի նե րից, 
բարձ րու թյու նից: Քիչ ար տա հայտ ված 
են` վա խե րը ծնող նե րից, բաց տա րա ծու
թյու նից, ու շա նա լուց, կտրուկ ձայ նե րից, 
տրանս պոր տից:

Քա նի որ տղա նե րը ավե լի շատ են 
դի տում մուլտ ֆիլ մեր, ֆիլ մեր և խա ղում 
այն պի սի հա մա կարգ չա յին խա ղեր, որ
տեղ գե րակշ ռում են արյու նոտ ագ րե սիվ 
տե սա րան ներ, նրանց մոտ գե րակշ ռում 
են վա խե րը արյու նից, խո րու թյու նից, ցա
վից, նե րար կում նե րից, մե նակ մնա լուց, 
կեն դա նի նե րից, երազ նե րից: Առա վել քիչ 
են շեշ տադր ված վա խե րը ծնող նե րից, 
տրանս պոր տից, քնե լուց առաջ, փակ տա
րա ծու թյու նից: 

Կա տա րել ենք փոխ հա րա բե րակ ցու
թյուն վա խե րի և տագ նա պայ նու թյան մի
ջև և, ինչ պես երև ում է նկար նե րից, որ քան 
տագ նա պայ նու թյու նը բարձր է, այն քան 
վա խե րի քա նա կու թյունն ու ար տա հայտ
վա ծու թյու նը բարձր է:
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նկար 1. Աղջիկների վախերի և տագնապայնության հարաբերակցությունը 
հեքիաթաթերապիայից առաջ

Հորիզոնական առանցքն արտահայտում է առավել շեշտադրված վախերը:
Ուղղահայաց առանցքն արտահայտում է տագնապայնության մակարդակն ըստ աճի:

նկար 2. Տղաների վախերի և տագնապայնության հարաբերակցությունը 
հեքիաթաթերապիայից առաջ 

Հորիզոնական առանցքն արտահայտում է առավել շեշտադրված վախերը:
Ուղղահայաց առանցքն արտահայտում է տագնապայնության մակարդակն ըստ աճի:

«Ազատ թեմա» և «Ընտանիքի նկար» պրոյեկտիվ մեթոդիկաների արդյունքում 
ստացանք, որ երեխաներն ունեն բազմաթիվ վախեր, բարձր տագնապայնություն, 
առկա է հուզական լարվածություն, շփման հմտությունները զարգացած չեն, ագրեսիվ 
են, ունեն թույլ ընտանեկան հուզական կապեր:
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նկար 3. Երեխաների նկարները հեքիաթաթերապիայից առաջ
Նկար 3.1 «Ընտանիքի նկար»

Նկար 3.2 «Ազատ թեմա»
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նկար 4. Աղջիկների վախերի և տագնապայնության հարաբերակցությունը 
հեքիաթաթերապիայից հետո

Հորիզոնական առանցքն արտահայտում է առավել շեշտադրված վախերը:
Ուղղահայաց առանցքն արտահայտում է տագնապայնության մակարդակն ըստ աճի:

նկար № 5. Տղաների վախերի և տագնապայնության հարաբերակցությունը 
հեքիաթաթերապիայից հետո

Նկարների գույները զգալիորեն մեղմացել են, պակասել են նաև ագրեսիվության և 
տագնապայնության նշանները: 

Երեխաների հետ անց ենք կացրել հա
մա լիր հեքիաթաթերապիա, այսինքն՝
 � ամբողջ խմբին ծանոթ հեքիաթի 
պատմում (խմբային),
 � դերային խաղ,
 � նոր հեքիաթի պատմում երրորդ դեմքից,
 � հեքիաթի նկարչություն:

Մեր անց կաց րած հե քի ա թա թե րա պի ա
յից հե տո երե խա նե րի վա խե րի քա նա կու
թյու նը զգա լի ո րեն նվա զեց: Եթե աղ ջիկ նե
րի մոտ ծնող նե րի մահ վան վա խը կազ մում 
էր 73.3 %, ապա հե քի ա թա թե րա պի ա յից 
հե տո այն կազ մեց 46.6 %, հե քի ա թա յին 

կեր պար նե րից վա խը 86.6 %–ից դար
ձավ 80 %, կեն դա նի նե րից՝ 73.3 %–53,3 %, 
բարձ րու թյու նից՝ 66.6 %–ից–40 %, հրդե
հից՝ 80 %–60 %: Տղա նե րի մոտ հե քի ա թա
յին կեր պար նե րից վա խը կազ մում էր 66.6 
%, հե քի ա թա թերա պի ա յից հե տո՝ 58.3 %, 
վա խե նա լի երազ նե րից՝ 66.6 %–41.6 %, 
պա տե րազ մից՝ 66.6 %–58.3 %, նե րար կու
մից՝ 66.6 %–50 %, արյու նից՝ 83.3 %–50 %: 

Ներ կա յաց նենք նաև տղա նե րի և աղ
ջիկ նե րի վա խե րի և տագ նա պայ նու թյան 
հա րա բե րակ ցու թյու նը հե քի ա թա թե րա պի
ա յից հե տո:
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նկար 6. «Հեքիաթի նկարչություն»

նկար 7. «Հեքիաթի նկարչություն»
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Сказка как средство преодоления страхов детей дошкольного возраста
М. Габриелян

Детские страхи очень часто становятся взрослыми неврозами. Сказкотерапия – это 
целенаправленное использование сказок в психологической, психокоррекционной, 
психотерапевтической работе. В статье проанализированы влияние страхов на развитие 
личности детей, сказкотерапия как терапевтическое воздействие для преодоления 
страхов детей дошкольного возраста.

Fairy tale as a way of overcoming fears for children of preschool age
M. Gabrielyan

Children’s fears often become the neuroses when they grow up. Fairy tale therapy is a pur
poseful usage of fairy tales in the psychological, psychocorrectional, psychotherapeutic work. 
In article are analysed influence of fears on development of the personality of children, fairy 
tale therapy is a therapeutic influence for overcoming of fears of children of preschool age.

Այս պի սով՝ օգ տա գոր ծե լով երե խա նե րի 
հե քի աթ ներ պատ մե լու և ցու ցադ րե լու (դե
րա յին խա ղեր), վառ ար տա հայտ ված երև
ա կա յու թյու նը  և ստեղ ծա գոր ծա կան հում քը՝ 
ստա նում ենք թե րա պև տիկ ներ գոր ծու թյուն:

Երե խան, հե քի ա թի բո վան դա կու
թյան մեջ փո փո խու թյուն մտցնե լով, 

նոր մո դել ներ ստեղ ծե լով` ար տա հայ
տում է իր խնդի րը, այ սինքն՝ ստեղ
ծա գոր ծե լիս՝ իր խնդիր նե րին հա մա
պա տաս խան լու ծում ներ է գտնում: 
Ար դյուն քում վա խե րի քա նա կու թյու նը 
և շեշ տադր վա ծու թյու նը փո փոխ վում է՝ 
նվա զե լով:
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ԹԱԳՈՒՀԻ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ

անբարենՊաստ ընտանիքների 
երեխաների անձնային 

առանձնաՀատկությունների կաՊը 
բացաՀայտ ագրեսիՎ միտումների Հետ

Հայտ նի է, որ ըն տա նի քը ամե նա
լավ մի ջա վայրն է երե խա յի խնամ քի և 
դաս տիա րա կու թյան հա մար, քա նի դեռ 
այն տեղ ապա հով ված է նրա պաշտ պա
նու թյու նը: Կապ վա ծու թյան և սի րո հա րա
բե րու թյուն նե րը բա րեն պաստ և անհ րա
ժեշտ նա խադ րյալ ներ են երե խա յի ան ձի 
նոր մալ զար գաց ման հա մար:

Մի և նույն ժա մա նակ, յու րա քան չյուր 
հա սա րա կու թյուն իր պատ կե րա ցումն ու նի 
ման կու թյան մա սին, որը հու շում է, թե այդ 
հա սա րա կու թյան մեջ երե խա յի նկատ
մամբ ինչ պի սի վե րա բեր մունք կա րե լի է 
որա կել որ պես վատ:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, մարդ կա յին հա սա
րա կու թյան մեջ երե խա յի նկատ մամբ ցու
ցա բեր վող չա րա շա հումն ու բռնու թյու նը 
հա մընդ հա նուր երև ույթ ներ են: Դա տե ղի 
է ու նե նում տար բեր հա սա րա կար գե րում և 
բո լոր երկր նե րում ու նե րա ռում երե խա յի 
հան դեպ իրա վունք նե րի ոտ նա հա րում են
թադ րող վե րա բեր մուն քի բո լոր ձև ե րը:

Այ սօր երե խա նե րի իրա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան ոլոր տում մի ջազ գա յին 
հան րու թյան ջան քե րի հա մախմ բու մը և 
բազ մա թիվ հու շագ րե րի ըն դու նու մը հան
գեց նում են խնդրի ձև ա կերպ մա նը և լուծ
ման հար ցե րում մո տե ցում նե րի մի աս նա
կա նաց ման պաշտ պա նա կան հա ման ման 
տեխ նո լո գիա նե րի մշակ ման և ներդր ման:

Հայտ նի է, որ երե խա յի նկատ մամբ 
բռնու թյան երև ույ թի պատ ճառ նե րը բազ
մա զան են ու պայ մա նա վոր ված են ծնո ղի 
և երե խա յի, ըն տա նի քի և հա սա րա կու

թյան, ժո ղովր դա գրա կան ու մշա կու թա
յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Այս պես 
օրի նակ, հայ կա կան ավան դա կան դաս
տի ա րա կու թյու նը բռնու թյու նը խրա խու
սող տար րեր ու նի, և երե խա նե րին պատ
ժելն ու նրանց նկատ մամբ բռ նու թյու նը 
դե ռևս տա րան ջատ ված չեն: Ծնող նե րը 
հա ճախ բռնու թյու նը բա ցատ րում են երե
խա յին դաս տի ա րա կե լու և ըն տա նի քում 
կարգ ու կա նոն հաս տա տե լու անհ րա ժեշ
տու թյամբ:

Ակն հայտ է նաև, որ հա սա րա կու թյու նը 
բա վա կա նա չափ տե ղե կաց ված չէ չա րա
շահ ման և բռնու թյան հե տև անք նե րի մա
սին: Այ սինքն, երե խա յի հան դեպ դա ժա
նու թյան նկատ մամբ դե ռևս ժխտո ղա կան 
վե րա բեր մունք չկա: փաս տո րեն, խիստ 
դա տա պարտ վում են մի այն այն դեպ քե րը, 
երբ ֆի զի կա կան ծանր վնաս վածք ներ կամ 
մահ է ար ձա նագր վում: Մնա ցած դեպ քե
րում հայ ըն տա նի քը փոր ձում է առաջ տա
նել «իմ երե խան իմ սե փա կա նու թյունն է» 
վտան գա վոր մտայ նու թյու նը:

Քննարկ վող հար ցում էա կան դեր ու նի 
նա խև ա ռաջ ծնող–երե խա փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րի որա կը: Նրանք, ով քեր չա
րա շա հում և ան տե սում են իրենց երե խա
նե րին, հա ճախ բնու թագր վում են ավե լի 
բա ցա սա կան և վե րահս կող` հա մե մա
տած մյուս ծնող նե րի հետ: Նրանք, ով քեր 
մերժ ված են, հա ճախ խու սա փող կապ
վա ծու թյան պատ կեր են ներ կա յաց նում և 
նրանք, ով քեր ոչ հե տև ո ղա կան խնամք և 
դաս տի ա րա կու թյուն են ստա նում, նույն



ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

51

պես հա ճախ անա պա հով կապ վա ծու թյուն 
են ու նե նում իրենց ծնող նե րի հետ:

Նշված գոր ծոն նե րի հետ մեկ տեղ կա
րող են դեր խա ղալ նաև այն պի սի գոր ծոն
ներ, ինչ պի սիք են, օրի նակ, ըն տա նի քի 
աղ քա տու թյու նը, սո ցի ա լա կան մե կու սա
ցու մը և այլն:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ան կախ այն հան
գա ման քից, թե ինչ ձև ով է կա տար վում 
բռնու թյու նը, այն ազ դում է երե խա յի ֆի
զի կա կան, հո գե բա նա կան, սո ցի ա լա կան 
և մտա վոր զար գաց ման վրա: Հենց դա է 
պատ ճա ռը, որ ման կա պա տա նե կան հո
գե կան առող ջու թյան խնդիր ներն աս տի
ճա նա բար հայտն վում են պե տա կան և 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե
րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում, քա նի որ 
հատ կա պես ան բա րեն պաստ ըն տա նիք
նե րում դաս տի ա րակ վող մա նուկ նե րի հո
գե կան դժվա րու թյուն նե րը կա րող են մեծ 
մտա հո գու թյուն պատ ճա ռել թե՛ ըն տա նի
քին և թե՛ հա սա րա կու թյա նը:

Վե րը նշված փաս տե րը պայ մա նա վո
րում են տվյալ աշ խա տան քում դի տարկ
վող խնդիր նե րի ար դի ա կա նու թյու նը և 
նշա նա կու թյու նը, քա նի որ կա րող են հիմ
քեր ստեղ ծել ան բա րեն պաստ ըն տա նիք
նե րում մե ծա ցող երե խա նե րի հո գե կան 
առող ջու թյու նը գնա հա տե լու և մի ջոց ներ 
մշա կե լու՝ այն վե րա կանգ նե լու և պահ պա
նե լու հա մար: 

Աշխատանքում առաջ է քաշվել հե տևյալ 
վարկածը. եթե ըն տա նի քում հաս տատ
ված են ան ներ դաշ նակ հա րա բե րու թյուն
ներ երե խա նե րի և ծնող նե րի մի ջև, ապա 
դա կա րող է երե խա նե րի մոտ վար քա յին 
խան գա րում նե րի բե րել, ին չը իր հեր թին 
կա րող է պայ մա նա վո րել երե խա յի ան ձի 
ձև ա վոր ման որո շա կի խան գա րում ներ:

Այս պի սով, հաշ վի առ նե լով խնդրի 
չա փա զանց ար դի ա կա նու թյու նը՝ տվյալ 
աշ խա տան քի նպատակն է հան դի սա
ցել ան բա րեն պաստ ըն տա նի քի երե խա

յի բա ցա հայտ ագ րե սիվ վար քի անձ նա
յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րի և ան ձի 
խան գա րում նե րի հետ կա պի ու սում նա
սի րու թյու նը: 

Հետազոտության մեթոդիկա: Հետա
զո տու թյուն նե րին մաս նակ ցել է ան բա րեն
պաստ ըն տա նիք նե րի 17 երե խա, որոնք 
ընդգրկ վել են փոր ձա րա րա կան խմբում 
և 10 երե խա` լի ար ժեք ըն տա նիք նե րից, 
որոնք նե րառ վել են ստու գիչ խումբ:

փոր ձար կում նե րի հա մար օգ տա գործ
վել են հե տև յալ հո գե բա նա կան թես տա
վոր ման մե թոդ նե րը`

 � Մինի–Մուլտ հարցարանը, որը 
ՄՄփԱՅ–ի (Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory, MMPI) կրճատ 
տարբերակն է: 

 � Է` Վագների «Ձեռքի» թեստը:
 � Դեմբո–Ռուբինշեյնի ինք նա գնա հա

տականի պրոյեկտիվ մեթոդը (Պրի
խո ժանի մոդիֆիկացված տարբերակ)

Թես տա վոր ման բո լոր ար դյունք նե րը 
են թարկ վել են վի ճա կագ րա կան վեր լու
ծու թյան SPSS 17.0 for Windows վի ճա կագ
րա կան ծրագ րե րի փա թե թի օգ նու թյամբ:

Իրա կա նաց վել է տվյալ նե րի հա մե
մա տա կան, մեկ–գոր ծո նա յին (ANOVA), 
բազ մա գոր ծո նա յին (MANOVA) և հա մա
հա րա բե րակ ցա կան վի ճա կագ րա կան 
վեր լու ծու թյուն: 

Հետազոտությունների արդյունքները 
և դրանց քննարկումը: Թես տա վոր ման 
ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, 
որ և՛ փոր ձա րա րա կան, և՛ ստու գիչ խմբի 
փոր ձարկ վող նե րի մոտ հի պո խոնդ րի ա
յի (Hs), ընկ ճախ տի (D), հիս տե րի ա յի (ծց), 
փսի խո պա թի ա յի (Pd), պա րա նո յա լու թյան 
(ՀՈ), փսի խո աս թե նի ա յի (Pt), շի զո ի դու թյան 
(Se) և հի պո մա նի ա յի(ԾՈ)) մի ջին վի ճա կագ
րա կան ար ժեք նե րը հա մա պա տաս խա նում 
են նոր մա յի սահ ման նե րին, սա կայն փոր
ձա րա րա կան խմբում այդ ցու ցա նիշ ներն 
ավե լի բարձր են ստու գիչ խմբի հա մե մատ:
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Սա կա րե լի է կա պել փոր ձա րա րա կան 
խմբի դե ռա հաս նե րի կյան քի և ըն տա նե
կան ան բա րեն պաստ պայ ման նե րի հետ, 
որոնք նպաս տում են ան ձի նյար դա հու զա
կան ան կա յու նու թյան ձև ա վոր մա նը, անձ
նա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րի ապա
ին տեգր մա նը և հա սա րա կու թյան մեջ 
ապա հար մար մա նը (իՈռփպՉ, 2004) և 
հաս տա տում աշ խա տան քում առաջ քաշ
ված վար կա ծը: 

Մի և նույն ժա մա նակ, փոր ձա րա րա
կան խմբում ագ րե սի վու թյան, դի րեկ տի
վու թյան և վա խի մի ջին վի ճա կագ րա կան 
ար ժեք նե րը նոր մա յից բարձր էին, ինչ պես 
և ցու ցադ րա կա նու թյան մի ջին վի ճա կագ
րա կան ար ժեք նե րը, ին չը վկա յում էր հիս
տե րո իդ դրսև ո րում նե րի մա սին, նկա րագ
րո ղա կան պա տաս խան նե րի, ին չը թույլ էր 
տա լիս եզ րա կաց նել աս թե նի ա յի առ կա յու
թյան մա սին: Նմա նա տիպ պատ կեր դիտ
վում էր նաև ստու գիչ խմբում, սա կայն ի 
տար բե րու թյուն փոր ձա րա րա կան խմբի, 
այս տեղ դի րեկ տի վու թյան ցու ցա նիշ նե րը 
նոր մա յի սահ ման նե րում էին, և մի և նույն 
ժա մա նակ դիտ վում էին աֆեկ տի վու թյան 
և շփվո ղա կա նու թյան բարձր ցու ցա նիշ ներ:

փոր ձա րա րա կան խմբում դիտ վում էր 
նաև ակ տիվ ան դեմ պա տաս խան նե րի մի
ջին քա նա կի նվա զում, ին չը վկա յում էր փոր
ձարկ վող նե րի գերզ գա յու նու թյան մա սին:

Բա ցի այդ, ըստ Վագ նե րի ձեռ քի թես
տի, փոր ձա րա րա կան խմբում դիտ վում 
են բա ցա հայտ ագ րե սիվ վար քի մի տում
ներ, ի տար բե րու թյուն ստու գիչ խմբի, որի 
փոր ձարկ վող նե րը հակ ված են սո ցի ա լա
կան հա մա գոր ծակ ցու թյան:

Ստաց ված տվյալ նե րը այն մա սին, որ 
թե՛ ստու գիչ, թե՛ փոր ձա րա րա կան խմբե
րում ագ րե սի վու թյան և ցու ցադ րա կա
նու թյան ցու ցա նիշ նե րը նոր մա յից բարձր 
են, մեր կար ծի քով, կապ ված են դե ռա
հա սու թյա նը հա տուկ ֆի զի կա կան և հո
գե բա նա կան վե րա փո խում նե րի հետ, 

ին չը հաս տատ վում է մի շարք հե ղի նակ
նե րի կող մից (Айзина, 2002; Степанян Л., 
Степанян А., Григорян В., 2009), որոնք 
հե տա զո տել են դե ռա հաս նե րի հո գե հու
զա կան ոլոր տի առանձ նա հատ կու թյուն
նե րը: Ստու գիչ խմբի փոր ձարկ վող նե րի 
հա մե մատ փոր ձա րա րա կան խմբի երե
խա նե րի մոտ դիտ վող ավե լի ցածր աֆեկ
տի վու թյունն ու շփվո ղա կա նու թյու նը, 
ինչ պես նաև բա ցա հայտ ագ րե սիվ վարք 
ցու ցա բե րե լու մի տում նե րը կա րե լի է բա
ցատ րել այն պաշտ պա նա կան հա կազ
դում նե րով, որոնց ստիպ ված են դի մել ան
բա րեն պաստ ըն տա նիք նե րի երե խա նե րը՝ 
ըն տա նի քում երե խա նե րի և ծնող նե րի մի
ջև հաս տատ ված ան ներ դաշ նակ հա րա բե
րու թյուն նե րի պատ ճա ռով: Այս տվյալ նե րը 
ևս հաս տա տում են աշ խա տան քում առա
ջադր ված վար կա ծը:

Ինք նա գնա հա տա կա նի մի ջին վի ճա
կագ րա կան ար ժե քը փոր ձա րա րա կան 
խմբում հա մա պա տաս խա նում էր իրա տե
սա կա նին և ադեկ վատ էր, ի տար բե րու
թյուն ստու գիչ խմբի, որի փոր ձարկ վող
ներն ու նե ին բարձր ինք նագ նա հա տա կա ն: 
Այս տվյալ նե րը կա րե լի է բա ցատ րել այն 
տե սան կյու նից, որ ան բա րեն պաստ ըն տա
նիք նե րի երե խա նե րը ու նեն կյան քի ավե լի 
հա րուստ (բա ցա սա կան) փորձ և ավե լի 
քննա դա տա կան մո տե ցում են ցու ցա բե
րում սե փա կան ար ժա նիք նե րին և թե րու
թյուն նե րին, քան լի ար ժեք ըն տա նիք նե րի 
երե խա նե րը, որոնց ինք նագ նա հա տա կա
նը այդ աս տի ճան կախ ված չէ շրջա պա
տի կար ծի քից, և որ քան էլ հա կա սա կան 
չէ, այդ պի սի բարձր ինք նագ նա հա տա կա
նը նպաս տում է ան ձի առա վել հար մար
վա ծու թյա նը հա սա րա կու թյան մեջ` ինք
նա բա վու թյան շնոր հիվ (հաշ վի առ նե լով 
փոր ձարկ վող նե րի տա րի քը) (Степанян, 
Григорян, 2011):

Պա հանջ նե րի մա կար դա կը եր կու 
խմբում էլ ու ներ բարձր ար ժեք ներ, ին չը կա
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րե լի է բա ցատ րել դե ռա հաս նե րի ինք նա գի
տակ ցու թյան ոչ լի ար ժեք հա սու նու թյամբ և 
դե ռա հաս նե րին հա տուկ հո գե հու զա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րով (Болотова, 
2007; Степанян, Григорян, 2011):

Հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան ար
դյունք նե րը ցույց տվե ցին, որ թե՛ փոր
ձա րա րա կան, և թե՛ ստու գիչ խմբում հե
տա զոտ վող նե րի մե ծա մաս նու թյան մոտ 
Մի նի–Մուլտ հար ցա րա նի օգ նու թյամբ 
գնա հատ վող ան ձի առանձ նա հատ կու
թյուն նե րը (Hs, D, Ну, Pd, Ра, Pt, Se և Ма) 
գտնվում են նորմայի սահմաններում: 

Սա կայն, ի տար բե րու թյուն ստու գիչ 
խմբի, որ տեղ նշված հատ կու թյուն նե րի 
բարձր ցու ցա նիշ ներ չեն ար ձա նագր վել, 
փոր ձա րա րա կան խմբում 30.8 % փոր
ձարկ վող նե րի մոտ դիտ վել են պա րա նո
յա լու թյան և շի զոի դու թյան բարձր ցու ցա
նիշ ներ, 23.1 % փոր ձար կվող նե րի մոտ` 
ընկ ճախ տի ու հի պո մա նի ա յի բարձր ցու
ցա նիշ ներ: Այս տվյալ նե րը կա րե լի է բա
ցատ րել այն ան տե սու մով և չա րա շահ ման 
տար բեր ձև ե րով, որոնց սո վո րա բար են
թարկ վում են ան բա րեն պաստ ըն տա նի քի 
երե խա նե րը:

Մի և նույն ժա մա նակ փոր ձա րա րա կան 
խմբում Վագ նե րի ձեռ քի թես տի օգ նու
թյամբ գնա հատ վող ագ րե սիվ մի տում նե
րի ցու ցա նիշ նե րը բաշխ վել էին հե տև յալ 
կերպ. ագ րե սի վու թյան բարձր ցու ցա
նիշ ներ ու նե ին փոր ձարկ վող նե րի 81.2 
%–ը: 56.2 %–ը բնու թա գրվում էին բարձր 
ցու ցադ րա կա նու թյամբ, սա կայն ու նե ին 
աֆեկ տի վու թյան և շփվո ղա կա նու թյան 
ցածր ցու ցա նիշ ներ: Ստու գիչ խմբում ագ
րե սի վու թյան բարձր ցու ցա նիշ ներ ու ներ 
փոր ձարկ վող նե րի մի այն 60 %–ը, իսկ 
բարձր ցու ցա դրա կա նու թյամբ բնու թագր
վում էին այս խմբի բո լոր փոր ձարկ վող նե
րը: Ստու գիչ խմբի փոր ձար կվող նե րի 60 
%–ը ու նե ին նաև աֆեկ տի վու թյան և շփվո
ղա կա նու թյան բարձր ցու ցա նիշ ներ:

 Բացահայտ ագրեսիվ միտումներով 
բնութագրվում էին փորձարարական 
խմբի փորձարկվողների 62.5 %–ը, իսկ 
ստուգիչ խմբի փորձարկվողների 60 %–ը 
ուներ այս ցուցանիշի ցածր արժեքներ:

Մինի Մուլտ թեստի արդյունքների 
միա գոր ծոնային (ANOVA) վերլուծության 
ար դյուն քում ի հայտ եկավ, որ փոր ձա
րա րական խմբում «Բացահայտ ագրեսիվ 
մի տում ներ» գործոնը նշանակալի կերպով 
ազ դում է պարանոյալության (F=17,883; 
p≤0,01), շիզոի դու թյան (F=7,898; 
p≤0,05), ընկճախտի (F=7,659; p≤0,05) 
և հիստերիայի (F=7,471; p≤0,05) աս
տի ճանի վրա, ինչպես նաև տենդենցի 
մակարդակով ինքնագնահատականի 
(F=2,140) և պահանջների մակարդակի 
(F=2,807) վրա: Ստուգիչ խմբում «Բա
ցա հայտ ագրեսիվ միտում ներ» գործոնը 
նշանակալի կերպով (p≤0,01) ազդում է 
բոլոր անձնային խանգարումների դրսևոր
ման (Hs – F=1252,5; D– F=392,5; Ну– 
F=996,75; Pd– F=152,35,; Ра– F=3491,5; 
Pt– F=1127,7; Se– F=468,58; Ма– F=1683), 
ինչ պես նաև ինքնագնահատականի 
(F=16755,27) և պահանջների մակարդակի 
(F=11,877) վրա:

Անցկացված հոգեբանական թես տա
վոր ման արդյունքների բազմա գործոն 
MANOVA վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ 
փոր ձա րա րա կան խմբում բա ցա հայտ 
ագ րե սիվ մի տում նե րի մա կար դա կի վրա 
վի ճա կագ րո րեն նշա նա կա լի գե րիշ խող 
ազ դե ցու թյուն են թող նում այն պի սի անձ
նա յին գոր ծոն նե րը, ինչ պի սիք են հիս տե
րիկ դրսևո րում նե րը, փսի   խաս թե նի ան 
և շի զոի դու թյան աս տի ճա նը: Միև նույն 
ժա մա նակ, այս խմբի փոր ձարկ վող նե
րի ինք նագ նա  հա տա կա նի մա կար  դա կի 
վրա վի ճա կա գրո րեն նշա  նա կա լի գե րիշ
խող ազ դե ցու թյուն են թող նում հիս տե րիկ 
դրսև ո րում ներն ու հի պո մա նի ա յի աս տի
ճա նը, ինչ պես նաև վա խի, վնաս ված քայ
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նու թյան, ցու ցադ րա կա նու թյան ու կախ
վա ծու թյան աս տի ճա նը:

Ստու գիչ խմբում բա ցա հայտ ագ րե սիվ 
մի տում նե րի մա կար դա կի վրա վի ճա կա
գր ո րեն նշա նա կա լի գե րիշ խող ազ դե
ցու թյուն են թող նում նա խև ա ռաջ հի պո
մա նի ա յի և շի զո ի դու թյան աս տի ճա նը, 
ապա պա րա նո յա լու թյան աս տի ճանն ու 
ինք նա գնա հա տա կա նի մա կար դա կը, ինչ
պես նաև փսի խո պա թիկ և հի պո խոնդ
րիկ դրսև ո րում նե րը: Միև նույն ժա մա
նակ, ստու գիչ խմբի փոր ձարկ վող նե րի 
ինք նագ նա հա տա կա նի մա կար դա կի վրա 
վի ճա կա գրո րեն նշա նա կա լի գե րիշ խող 
ազ դե ցու թյուն են թող նում հի պո մա նի ա
յի աս տի ճա նը, ինչ պես նաև վնաս ված
քայ նու թյան, դի րեկ տի վու թյան, աֆեկ
տի վու թյան, շփվո ղա կա նու թյան, վա խի, 
ագ րե սի վու թյան աս տի ճա նը ու ագ րե սիվ 
մի տում նե րը:

Այս տվյալ նե րը կա րե լի է մեկ նա բա նել 
հե տև յալ կերպ. ստու գիչ խմբի երե խա
նե րի հո գե հու զա կան ոլորտն ու ինք նագ
նա հա տա կա նը ավե լի խո ցե լի են, ին չը 
հա վա նա բար պայ մա նա վոր ված է նրանց 
բարձր աֆեկ տի վու թյամբ և շփվո ղա կա նու
թյամբ, որը հայտ նա բեր վել է մեր հե տա
զո տու թյուն նե րում: Հենց այդ պատ ճա ռով 
էլ բա ցա հայտ ագ րե սիվ մի տում նե րը նա
խադ րյալ են հան դի սա նում տա րա տե սակ 
անձ նա յին խան գա րում նե րի հա մար, ինչ
պես նաև ինք նագ նա հա տա կա նի շե ղում
նե րի հա մար և, հա կա ռա կը` տա րա տե սակ 
անձ նա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և 
խան գա րում նե րը գե րիշ խող ազ դե ցու թյուն 
ու նեն ինք նագ նա հա տա կա նի վրա:

փոր ձա րա րա կան խմբի տվյալ նե րի 
հա մա հա րա բե րակ ցա կան վեր լու ծու թյան 
ար դյունք նե րը բա ցա հայ տե ցին վի ճա
կագ րո րեն նշա նա կա լի դրա կան հա մա
հա րա բե րակ ցու թյուն փոր ձարկ վող նե րի 
պա հանջ նե րի մա կար դա կի, պա րա նո յա լու
թյան և շի զոի դու թյան մի ջև: Ստու գիչ խմբի 

փոր ձարկ վող նե րի տվյալ նե րի վեր լու ծու
թյու նը հայտ նա բե րեց բա ցա սա կան հա մա
հա րա բե րակ ցու թյուն տա րի քի, ընկ ճախ տի 
ու պա րա նո յա լու թյան աս տի ճա նի մի ջև:

Ե՛վ փոր ձա րա րա կան, և՛ ստու գիչ 
խմբում վի ճա կագ րո րեն նշա նա կա լի դրա
կան հա մա հա րա բե րակ ցու թյուն է բա
ցա հայտ վել փոր ձարկ վող նե րի տա րի քի 
և հիս տե րիկ դրսև ո րում նե րի հետ, ին չը 
կա րե լի է բա ցատ րել դե ռա հա սու թյա նը 
հա տուկ հա սու նաց ման գոր ծըն թացնե
րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Բա
ցա սա կան հա մա հա րա բե րակ ցու թյուն է 
հայտ նա բեր վել նաև ստու գիչ խմբի փոր
ձարկ վող նե րի ինք նագ նա հա տա կա նի, հի
պո խոնդ րի ա յի, ընկ ճախ տի, հիս տե րի ա յի, 
շի զո ի դու թյան ու հի պո մա նի ա յի աս տի ճա
նի մի ջև:

Ի տար բե րու թյուն փոր ձա րա րա կան 
խմբի, ստու գիչ խմբում հայտ նա բեր վել է 
նաև վի ճա կա գրո րեն նշա նա կա լի դրա կան 
հա մա հա րա բե րակ ցու թյուն փոր ձարկ վող
նե րի ագ րե սի վու թյան և անձ նա յին խան
գա րում նե րի դրսև ո րում նե րի մի ջև, բա ցա
ռու թյամբ հիս տե  րի ա յի և հի պո մա նի ա յի: 
Այս տվայլ նե րը նույն պես կա րե լի է կա պել 
բա րեն պաստ ըն տա նիք նե րի երե խա նե րի 
հո գե հու զա կան ոլոր տի ավե լի մեծ խո ցե
լի ու թյան և պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ
նե րի թույլ ար տա հայտ վա ծու թյան հետ, 
ին չը հա վա նա բար պայ մա նա վոր ված է 
նրանց բարձր աֆեկ տի վու թյամբ և շփվո
ղա կա նու թյամբ, որը հայտ նա բեր վել է մեր 
հե տա զո տու թյուն նե րում:

Այս պի սով, աշ խա տան քում ստաց
ված տվյալ նե րը լի ո վին ապա ցու ցում են 
առաջ քաշ ված վար կածն այն մա սին, որ 
ըն տա նի քում հաս տատ ված երե խա նե րի և 
ծնող նե րի մի ջև ան ներ դաշ նակ հա րա բե
րու թյուն նե րը կա րող են բե րել երե խա նե րի 
մոտ վար քա յին խան գա րում նե րի, ինչն իր 
հեր թին կա րող է պայ մա նա վո րել երե խա
յի ան ձի ձև ա վոր ման որո շա կի շե ղում ներ:
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Բա ցի այդ՝ ապա ցուց ված է, որ չնա
յած ավե լի բարձր ինք նագ նա հա տա կա
նի և հա սա րա կու թյան մեջ ավե լի բարձր 
ին տեգր վա ծու թյա նը` բա րեն պաստ ըն
տա նիք նե րի երե խա նե րի հո գե հու զա կան 
ոլորտն ավե լի խո ցե լի է ար տա քին ազ դե
ցու թյուն նե րի նկատ մամբ, ին չը կա րող է 
կապ ված լի նել նրանց ավե լի մեծ աֆեկ
տի վու թյան և շփվո ղա կա նու թյան, ինչ պես 
նաև պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րի 
քիչ զար գաց վա ծու թյան հետ:

եզրակացությունը

1. Բա ցա հայտ ված է, որ և՛ փոր ձա րա րա
կան, և՛ ստու գիչ խմբի փոր ձարկ վող
նե րի մոտ հի պո խոնդ րի ա յի, ընկ ճախ
տի, հիս տե րի ա յի, փսի խո պա թի ա յի, 
պա րա նո յա լու թյան, փսի խաս թե նի ա յի, 
շի զո ի դու թյան և հի պո մա նի ա յի մի
ջին վի ճա կա գրա կան ար ժեք նե րը հա
մա պա տաս խա նում են նոր մա յի սահ
ման նե րին, սա կայն փոր ձա րա րա կան 
խմբում այդ ցու ցա նիշ ներն ավե լի 
բարձր են ստու գիչ խմբի հա մե մատ:

2. Հայտ նա բեր վել է, որ փոր ձա րա րա կան 
խմբում ագ րե սի վու թյան, դի րեկ տի վու
թյան և վա խի մի ջին վի ճա կագ րա կան 
ար ժեք նե րը նոր մա յից բարձր են, ինչ
պես և ցու ցադ րա կա նու թյան մի ջին 
վի ճա կագ րա կան ար ժեք նե րը: Նմա
նա տիպ պատ կեր դիտ վում էր նաև 
ստու գիչ խմբում, սա կայն, ի տար բե
րու թյուն փոր ձա րա րա կան խմբի, այս
տեղ դի րեկ տի վու թյան ցու ցա նիշ նե րը 
նոր մա յի սահ ման նե րում էին, և մի և
նույն ժա մա նակ դիտ վում էին աֆեկ տի
վու թյան և շփվո ղա կա նու թյան բարձր 
ցու ցա նիշ ներ: 

3. Բա ցա հայտ ված է, որ փոր ձա րա րա
կան խմբում դիտ վում են բա ցա հայտ 
ագ րե սիվ վար քի մի տում ներ, ի տար բե
րու թյուն ստու գիչ խմբի, որի փոր ձարկ
վող նե րը հակ ված են սո ցի ա լա կան հա

մա գոր ծակ ցու թյան:
4. Ցույց է տրվել, որ ինք նագ նա հա տա

կա նի մի ջին վի ճա կագ րա կան ար ժե քը 
փորձա րա րա կան խմբում հա մա պա
տաս խա նում էր իրա տե սա կա նին և 
ադեկ վատ էր, ի տար բե րու թյուն ստու
գիչ խմբի, որի փոր ձարկ վող ներն ու նե
ին բարձր ինք նա գնա հա տա կա ն, ին չը 
կա րե լի է բա ցատ րել ան բա րեն պաստ 
ըն տա նիք նե րի երե խա նե րի ավե լի 
քննա դա տա կան մո տե ցու մով սե փա
կան ար ժա նիք նե րին և թե րու թյուն նե
րին և նրանց կյան քի ավե լի հա րուստ 
(բա ցա սա կան) փոր ձով:

5. Հայտ նա բեր ված է, որ փոր ձա րա րա
կան խմբում «Բա ցա հայտ ագ րե սիվ 
մի տում ներ» գոր ծո նը նշա նա կա լի կեր
պով ազ դում է պա րա նո յա լու թյան, շի
զոի դու թյան, ընկ ճախ տի և հիս տե րի ա յի 
աս տի ճա նի վրա, ինչ պես նաև մի տու մի 
մա կար դա կով ինք նագ նա հա տա կա նի 
և պա հանջ նե րի մա կար դա կի: 

6. Ցույց է տրվել, որ ստու գիչ խմբում «Բա
ցա հայտ ագ րե սիվ մի տում նե ր» գոր ծո
նը նշա նա կա լի կեր պով ազ դում է բո լոր 
անձ նա յին խան գա րում նե րի դրսև որ
ման, ինչ պես նաև ինք նագ նա հա տա
կա նի և պա հանջ նե րի մա կար դա կի 
վրա, ին չը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել 
ստու գիչ խմբի դե ռա հաս նե րի հո գե հու
զա կան ոլոր տի առա վել խո ցե լի ու թյան 
և պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րի 
թույլ ար տա հայտ վա ծու թյան մա սին:

7. Բա ցա հայտ վել է վի ճա կագ րո րեն նշա
նա կա լի դրա կան հա մա հա րա բե րակ
ցու թյուն փոր ձարկ վող նե րի տա րի քի և 
հիս տե րիկ դրսև ո րում նե րի հետ և' փոր
ձա րա րա կան, և' ստու գիչ խմբում, ին չը 
կա րե լի է բա ցատ րել դե ռա հա սու թյա նը 
հա տուկ հա սու նաց ման գոր ծըն թաց նե
րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րով:

8. Բա ցա սա կան հա մա հա րա բե րակ ցու
թյուն է հայտ նա բեր վել ստու գիչ խմբի 
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փոր ձարկ վող նե րի ինք նագ նա հա տա
կա նի, հի պո խոնդ րի ա յի, ընկ ճախ տի, 
հիս տե րի ա յի, շի զո ի դու թյան ու հի պո
մա նի ա յի աս տի ճա նի մի ջև: Ի տար
բե րու թյուն փոր ձա րա րա կան խմբի, 
ստու գիչ խմբում հայտ նա բեր վել է նաև 
վի ճա կագ րո րեն նշա նա կա լի դրա կան 
հա մա հա րա բե րակ ցու թյուն փոր ձարկ
վող նե րի ագ րե սի վու թյան և անձ նա յին 
խան գա րում նե րի դրսև ո րում նե րի մի
ջև, բա ցա ռու թյամբ` հիս տե րի ա յի և հի
պո մա նի ա յի:

9. Ապա ցուց ված է, որ չնա յած ավե լի 
բարձր ինք նագ նա հա տա կա նի և հա
սա րա կու թյան մեջ ավե լի բարձր ին
տեգր վա ծու թյա նը` բա րեն պաստ ըն տա

նիք նե րի երե խա նե րի հո գե հու զա կան 
ոլորտն ավե լի խո ցե լի է ար տա քին ազ
դե ցու թյուն նե րի նկատ մամբ, ին չը կա
րող է կապ ված լի նել նրանց ավե լի մեծ 
աֆեկ տի վու թյան և շփվո ղա կա նու թյան, 
ինչ պես նաև պաշտ պա նա կան մե խա
նիզմ նե րի քիչ զար գաց վա ծու թյան հետ: 

10. Ստաց ված տվյալ նե րը լի ո վին ապա ցու
ցում են առաջ քաշ ված վար կածն այն 
մա սին, որ ըն տա նի քում հաս տատ ված 
երե խա նե րի և ծնող նե րի մի ջև ան ներ
դաշ նակ հա րա բե րու թյուն նե րը կա րող 
են բե րել երե խա նե րի մոտ վար քա յին 
խան գա րում նե րի, ին չը իր հեր թին կա
րող է պայ մա նա վո րել երե խա յի ան ձի 
ձև ա վոր ման որո շա կի շե ղում ներ:
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Связь личностных характеристик детей из неблагополучных семей с открытыми 
агрессивными тенденциями поведения

Т. Андреасян
Исследована связь между личностными характеристиками детей из неблагополучных 

семей, характеризующихся открытым агрессивным поведением и определенными 
расстройствами личности. В экспериментах приняли участие 17 детей из неблагополучных 
семей, а также 10 детей из гармоничных семей. Для психологического исследования 
открытого агрессивного поведения использовался тест руки Вагнера, отклонения в 
развитии личности оценивались по тесту Мини–Мульт. 

Выявлено, что по показателям теста руки Вагнера испытуемые экспериментальной 
группы характеризовались открытыми агрессивными тенденциями, а испытуемые 
контрольной группы были более склонны к социальному взаимодействию. 

По тесту Мини–Мульт в обеих группах выраженных патологических отклонений личности 
не было, однако показатели шкал отклонения были выше в экспериментальной группе. 

Показано, что негармоничные отношения «родитель–ребенок», складывающиеся в 
семье, могут вызывать у детей различные поведенческие отклонения, которые в свою 
очередь обуславливают определенные отклонения в развитии личности ребенка.

Relationship of personality characteristics of children from disadvantaged families 
with open aggressive behavior tendencies

T. Andreasyan
The relations between the personal traits of children with open–aggressive behavior from 

disadvantaged families, and certain personality disorders were investigated. 17 children from 
disadvantaged families participated in experiments, as well as 10 children from harmonious 
families were included in the control group. For a psychological study of open aggressive 
behavior Wagner’s Hand–test was used. Deviations of the personality development were as
sessed by short MMPI test.

It was revealed that the examinees from experimental group can be characterized by 
open–aggressive tendencies, and the subjects from the control group were more prone to 
social interaction.

According to MMPI test results in both groups personality abnormalities were not re
vealed, however, values of personality deviations were higher in the experimental group.

It is shown that the inharmonious “parent–child” relations in the family can cause a vari
ety of children’s behavioral abnormalities, which in their turn determine some deviations in 
child personality development.
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АННА АДОНЦ

ПСИХОЛОГИчЕСКОЕ ЗНАчЕНИЕ 
РАЗВИВАющИХ ИГР ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ТВОРчЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДОшКОЛЬНИКОВ

Быть всегда творческим – значит быть всесильным. Нет надежнее 
гарантии на лучшее будущее, чем умение быть творческим всякий раз, когда 

это необходимо, в любой момент быть готовым решать проблемные вопросы и 
разрабатывать новые концепции.

Марк Фишер

Цель на шей ра бо ты – ис сле до ва ние 
пси хо ло ги чес ких фак то ров ус пеш но го 
раз ви тия твор чес ких спо соб но стей дош
коль ни ков. Твор чес кие спо соб но сти да ле
ко не но вый пред мет ис сле до ва ния. Раз
ви тие твор чес ких спо соб но стей у де тей 
дош коль но го воз ра ста яв ля ет ся од ной из 
ак ту аль ных пе да го ги чес ких проб лем, что 
пред по ла га ет ее ши ро кое и все сто рон нее 
ос мыс ле ние, а так же дик ту ет не об хо ди
мость де таль но го изу че ния воп ро са о воз
мож но сти ре а ли за ции ос нов ных кон цеп
туаль ных по ло же ний на уров не со дер жа ния 
и ор га ни за ции вос пи та тель но го про цес са. 

Пе да го ги ка и пси хо ло гия на ко пи ли 
зна чи тель ный опыт ис сле до ва ния твор
чест ва. Проб ле ма раз ви тия твор чес ких 
спо соб но стей, их при ро да, ус ло вия их 
фор ми ро ва ния, ис сле до ва лась фи ло со фа
ми, пси хо ло га ми, пе да го га ми и уче ны ми 
на про тя же нии мно гих ве ков (Ари сто тель, 
Пла тон, Сок рат, Я. А. Ка менс кий, К. Д. 
Ушинс кий и др.), но на се год няш ний день 
у этой проб ле мы отк ры ва ют ся все но вые 
и но вые гра ни. Ес ли рань ше спор вел ся 
на те му при ро ды спо соб но стей, то се год ня 
все боль ше вста ет воп рос об ус ло ви ях и 
ме то дах их раз ви тия. Идеи прак ти чес кой 
пси хо ло гии и ди аг но сти ки твор чест ва из

ло же ны в тру дах ис сле до ва те лей двад ца
то го ве ка: В. М. Бех те ре ва, Ф. Би нэ, Д. 
Б. Бо го яв ленс ко го, Л. С. Вы готс ко го, Э. А. 
Го лу бе ва, Ф. Галь то на, С. О. Гру зен бер га, 
В. Н. Дру жи ни на, Б. М. Теп ло ва и др. Ими 
под роб но ис сле до ваны «ме ха низм» твор
чес ко го про цес са и ус ло вия раз ви тия спо
соб но стей.

В прош лом у об щест ва не воз ни ка ло 
осо бой пот реб но сти в ов ла де нии твор
чест вом, та лан ты по яв ля лись как бы са
ми со бой, сти хий но соз да ва ли ше дев ры 
ли те ра ту ры и ис кусст ва. В на ше вре мя 
си ту а ция ко рен ным об ра зом из ме ни лась. 
Жизнь в эпо ху на уч но–тех ни чес ко го прог
рес са ста но вит ся все раз но об раз нее и 
слож нее. Раз ви тие твор чес ко го че ло ве ка, 
воз мож ность ис поль зо ва ния ори ги наль но
го, не шаб лон но го мыш ле ния – вот на что 
се год ня нуж но об ра тить вни ма ние.

Го во ря о фор ми ро ва нии спо соб но стей, 
важным ста но вится воп рос о том, ког да, 
с ка ко го воз ра ста сле ду ет раз ви вать твор
чес кие спо соб но сти. Пси хо ло ги (Л. С. Вы
готс кий, А. В. За по ро жец, А. Н. Ле онть ев 
и др.) счи та ют, что са мый бла гоп ри ят ный 
пе ри од для раз ви тия твор чес ких спо соб
но стей яв ля ет ся дош коль ный воз раст, так 
как в этом возрасте имеются прек рас ные 
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воз мож но сти для раз ви тия творческих 
спо соб но стей, а так же в этом воз ра сте 
де ти чрез вы чай но лю боз на тель ны, у них 
есть ог ром ное же ла ние поз на вать ок ру жа
ю щий мир.

Дош коль ный воз раст яв ля ет ся уни
каль ным и ре ша ю щим пе ри о дом раз ви
тия ре бен ка, ког да воз ни ка ют ос но вы 
лич ности, формируются во ля и про из
воль ное по ве де ние, ак тив но раз ви ва ет ся 
во об ра же ние, твор чест во, об щая ини ци а
тив ность. Од на ко все эти важ ней шие ка
чест ва фор ми ру ют ся не на учеб ных за ня
ти ях, а в бу ду щей и глав ной де я тель но сти 
дошколь ни ка – в иг ре. Иг ра, как объ ект 
изу че ния, в лю бую исто ри чес кую эпо ху 
прив ле ка ла к се бе вни ма ние уче ных и пе
да го гов. Раз ные под хо ды к детс кой иг ре 
от ра же ны во мно гих ра бо тах.

По пыт ку си сте ма ти чес ко го изу че ния 
иг ры пер вым предп ри нял в кон це XIX ве
ка не мец кий уче ный К. Гросс, счи тав ший, 
что к иг ре про ис хо дит пре дуп реж де ние 
ин стинк тов к бу ду щим ус ло ви ям борь бы 
за су щест во ва ние. К. Гросс на зы ва ет иг ры 
из на чаль ной шко лой по ве де ния. Для не
го, ка ки ми бы внеш ни ми или внут рен ни
ми фак то ра ми иг ры не мо ти ви ро ва лись, 
смысл их имен но в том, что бы стать для 
де тей шко лой жиз ни.

Д. Б. Эль ко нин оп ре де ля ет иг ру как 
де я тель ность, в ко то рой де ти, бе ря на се
бя ро ли взрос лых, мо де ли ру ют те от но
ше ния, в ко то рые всту па ют взрос лые в 
реальной жиз ни.

По Фре бе лю, детс кая иг ра – "зер ка ло" и 
"сво бод ное выражение внут рен не го мира". 
При ро да пред став ля лась Фре бе лю в ви де 
еди ной и мно го об раз ной сфе ры.

Вы готс кий ви дел в иг ре не ис ся ка е мый 
источ ник раз ви тия и сфе ру, оп ре де ля ю
щую "зо ну бли жай ше го раз ви тия", и счи

тал, что "иг ра есть ариф ме ти ка со ци аль
ных от но ше ний".

Нес мот ря на то, что Зиг мунд Фрейд 
очень ма ло ра бо тал с деть ми, он за ме ча
тель но по ни мал зна че ние детс кой иг ры. 
Он пи сал: "Нам сле ду ет ис кать в ре бен ке 
пер вые сле ды во об ра же ния. Са мая лю
би мая все поглощающая де я тель ность ре
бен ка – это иг ра. Воз мож но, мы мо жем 
ска зать, что в иг ре ре бе нок по до бен пи
са те лю: он соз да ет свой собст вен ный мир, 
или, ина че, он уст ра и ва ет этот мир так, 
как ему боль ше нра вится. Бы ло бы невер
но ска зать, что он не при ни ма ет свой мир 
в серь ез, нап ро тив, он от но сится к иг ре 
очень серь ез но и щед ро вкла ды ва ет в нее 
свои эмо ции".

Со ветс кий пе да гог В. А. Су хом линс кий 
под чер ки вал, что "иг ра – это ог ром ное 
свет лое ок но, че рез ко то рое в ду хов ный 
мир ре бен ка вли ва ет ся жи ви тель ный по
ток пред став ле ний, по ня тий об ок ру жа ю
щем ми ре. Иг ра – это иск ра, за жи га ю щая 
ого нек пыт ли во сти и лю боз на тель но сти".

Со дер жа ние детс кой иг ры свя за но с 
семь ей и эпо хой, в ко то рой жигут ре бе нок. 
Сю жет и со дер жа ние иг ры мо гут ме нять ся 
на про тя же нии все го дош коль но го воз ра
ста. В млад шем дошколь ном воз ра сте (3–4 
го да) ре бе нок иг ра ет ча ще все го в оди
ноч ку, и его иг ры но сят еще пред мет ный 
ха рак тер. В сред нем дош коль ном воз ра
сте по яв ля ют ся иг ры со сверст ни ка ми, 
ко пи ру ю щие ро ле вые от но ше ния меж ду 
взрос лы ми. В струк ту ре та ких игр фи гу
ри ру ют пра ви ла, ко то рым де ти ста ра ют ся 
сле до вать и ко то рые спо собст ву ют быст
рой адап та ции и фор ми ро ва нию детс ко го 
об щест ва. В стар шем дош коль ном воз рас
те (5–6 лет) в иг ре ре бе нок от ра жа ет тру
до вую де я тель ность взрос лых, ос ва и ва ет 
оп ре де лен ные предметные дейст вия.
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Важ но учи ты вать тот факт, что раз ви
ва ю щие твор чес кие иг ры долж ны про
во дить ся с уча сти ем взрос лых – имен но 
взрос лый дол жен нап рав лять свои силь
ные сто ро ны в сов мест ной с ре бен ком де
я тель но сти. Ро ди те ли и пе да го ги долж ны 
учи ты вать мно гие фак то ры, ко то рые раз
ви ва ют ре бен ка: его ин те ре сы, лич ные ка
чест ва, на вы ки об щест вен но го по ве де ния. 
Фор ми руя ин те рес к иг рам, не об хо ди мо 
чи тать и рас ска зы вать де тям про из ве де
ния ху до жест вен ной ли те ра ту ры, так же 
мож но пе ред иг рой по ка зать раз лич ные 
спек так ли, рас смат ри вать ил люст ра ции 
к этим про из ве де ни ям, по ка зы вать ди а
филь мы. Необходимо, что бы взрос лый 
стал ак тив ным участ ни ком игр. Он дол жен 
по ощ рять ини ци а ти ву де тей, ру ко во дить 
их иг рой. Это все нуж но для прив ле че ния 
вни ма ния де тей, сня тия у них нап ря же ния. 
Как го во рил А. С. Ма ка рен ко: «У ре бен ка 
есть страсть к иг ре и на до ее удов лет во
рять. На до не толь ко дать ему вре мя по
иг рать, но на до про пи тать этой иг рой всю 
его жизнь. Вся его жизнь – это иг ра».

Су щест ву ет проб ле ма, вол ну ю щая мно
гих пе да го гов, пси хо ло гов, ро ди те лей: у 
од них де тей воз ни ка ют стра хи, сры вы, за
тор мо жен ность, а у дру гих, на о бо рот, раз
вя зан ность и су ет ли вость. У де тей ча сто 
от сутст ву ют на вы ки про из воль но го по ве
де ния, не до ста точ но раз ви ты па мять, вни
ма ние и речь. Са мый ко рот кий путь эмо ци
о наль но го раск ре по ще ния ре бен ка, сня тия 
сжа то сти, обу че ния чувст во ва нию и ху до
жест вен но му во об ра же нию – это путь че
рез иг ру, фан та зи ро ва ние, со чи ни тельст
во. Уме ние ре бен ка иг рать име ет осо бое 
зна че ние для фор ми ро ва ния ак тив но сти, 
це ле уст рем лен но сти, ини ци а тив но сти и 
дру гих не ме нее важ ных ка честв, не об хо
ди мых в даль ней шем для ус пеш ной уче бы 

в шко ле и в бу ду щей про фес си о наль ной 
жиз ни. А так же пре и му щест во иг ры пе ред 
лю бой детс кой де я тель ностью зак лю ча ет ся 
в том, что ре бе нок сам доб ро воль но под
чи ня ет ся оп ре де лен ным пра ви лам, при чем 
имен но вы пол не ние пра вил до став ля ет ему 
мак си маль ное удо вольст вие. По э то му иг ра 
– это прак ти чес ки единст вен ная об ласть, 
где дош коль ник мо жет про я вить свою ини
ци а ти ву и твор чес кую ак тив ность. Имен но 
в иг ре де ти учат ся конт ро ли ро вать и оце
ни вать се бя, по ни мать, что они де ла ют и 
че го хо тят. В иг ре де ти учат ся об ще нию 
друг с дру гом, уме нию под чи нять свои ин
те ре сы ин те ре сам дру гих.

Очень ча сто пси хо ло ги дис ку ти ру ют, 
смо жет ли ре бе нок, об ща ясь толь ко со 
взрос лы ми и не имея воз мож но сти иг рать 
со сво и ми ро вес ни ка ми, при об ре сти не
об хо ди мые для не го со ци аль ные на вы ки. 
Есть лю ди, ду ма ю щие, что это воз мож но, 
ведь ре бе нок прек рас но мо жет подст ра и
вать ся. С дру гой сто ро ны, оче вид но, что 
ре бе нок, име ю щий воз мож ность иг рать со 
сво и ми ро вес ни ка ми, приоб ре та ет раз но
сто рон ний опыт. Ис сле до ва ния по ка за ли, 
что де ти, ко то рые рос ли от дель но от дру
гих де тей, да же про пу стив два ме ся ца в на
чаль ной шко ле, от ста ют от сво их ро вес ни
ков в спо соб но сти по ни мать и при ни мать 
взгляды дру гих лю дей на раз ные ве щи. Во 
вре мя иг ры ре бе нок по–на сто я ще му раск
ры ва ет ся. У не го по яв ля ет ся свое ви де ние 
ми ра, свои ощу ще ния, чувст ва, мне ние о 
том, что его ок ру жа ет. Иг рая, ре бе нок из
ме ня ет ок ру жа ю щий его мир так, как ему 
хо чет ся. Бла го да ря иг ро вой де я тель нос ти 
ре бе нок поз на ет ок ру жа ю щий его мир, 
восп ро из во дит ло ги чес ки ре аль ные дейст
вия лю дей, учится мо де ли ро вать ре аль
ные от но ше ния меж ду людь ми, поз на ет 
со ци аль ные от но ше ния и об щест вен ный 
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смысл де я тель но сти взрос ло го че ло ве ка. 
Нена иг рав ший ся ре бе нок ме нее ода рен. 
Од ним сло вом, ли шая ре бен ка игр, по яв
ля ет ся риск ли шить его и сво е го на сто я
ще го "Я". "Иг ра ре бен ка, – пи шет Л. С. Вы
готс кий,  не есть про стое вос по ми на ние о 
пе ре жи том, но твор чес кая пе ре ра бот ка пе
ре жи тых впе чат ле ний, ком би ни ро ва ние их 
и пост ро е ние из них но вой дейст ви тель
но сти, от ве ча ю щей зап ро сам и вле че ни ям 
са мо го ре бен ка». 

 Та ким об ра зом, мож но ска зать, что иг
ра – это от ра же ние жиз ни: де ти от ра жа ют 
в иг ре раз лич ные сто ро ны жиз ни, осо бен
но сти де я тель но сти и вза и мо от но ше ний 
взрос лых, при об ре та ют и уточ ня ют свои 
зна ния об ок ру жа ю щей действительности. 
Та ким об ра зом, они учатся жить в на шем 
ми ре, в ми ре смыс лов и цен но стей, у них 
фор ми ру ют ся лич ност ные чер ты, они 
учат ся ком му ни ка бель но сти, учат ся про я
влять свои спо соб но сти и на чи на ют стре
мить ся к ус пе ху. "Ре бе нок не сим во ли зи ру
ет в иг ре, но же ла ет, ис пол ня ет же ла ние, 
про пус ка ет че рез пе ре жи ва ние ос нов ные 
ка те го рии дейст ви тель но сти" – так счи тал 
Л. С. Вы готс кий.

Сов ре мен ные ис сле до ва ния по ка зы
ва ют, что иг ра де тей–дош коль ни ков, осо
бен но ес ли она осу ществ ля ет ся при уме
лом ру ко водст ве взрос лых, спо собст ву ет 
раз ви тию у них твор чес ко го во об ра же ния, 
поз во ля ю ще го им при ду мы вать, а за тем и 
ре а ли зо вы вать за мыс лы и пла ны кол лек
тив ных и ин ди ви ду аль ных дейст вий.

Важ но учи ты вать тот факт, что иг рая, 
мы об ща ем ся с деть ми на их тер ри то рии. 
Та ким об ра зом, всту пая в мир детс кой иг
ры, мы мно го му мо жем на у чить ся са ми и 
на у чить на ших де тей.

Игра научит нас: 
1. поворить с ребенком на его языке;

2. преодолевать чувство превосходства 
над ребенком, свою авторитарную по
зи цию (а значит, и свой эгоцентризм);

3. оживлять в себе детские черты: 
непосредственность, искренность, 
свежесть эмоций;

4. открывать для себя давно забытый 
способ обучения через подражание 
образцам, через эмоциональное 
чувствование, переживание;

5. любить детей такими, какие они есть.
Одновременно, мы можем научить 

детей:
1. смотреть на себя со стороны глазами 

других людей;
2. предвидеть стратегию ролевого по ве

дения;
3. делать свои действия, свои желания, 

свои чувства понятными для играю
щих;

4. стремиться к справедливости, прео
до левать стремление не только до ми
нировать, но и соглашаться, под чи
няться в игре;

5. доверять друг другу.

С целью вы яв ле ния твор чес ких спо
соб но стей дош коль ни ков, по лу че ния дан
ных о том, как раз ви вают ся мыш ле ние, 
восп ри я тие, фан та зия, во об ра же ние и 
речь де тей, бы ли про ве де ны иг ры: “Кто 
я?” и “На прогулке”. Экс пе ри мен таль ная 
ра бо та про хо ди ла в стар шей дош коль ной 
груп пе. Участ во ва ли 20 дош коль ни ков, с 
ко то ры ми про во ди лась бе се да. Цель бе се
ды: уста но вить кон такт с деть ми, по лу чить 
ос нов ные дан ные о де тях. В про цес се этих 
игр у де тей раз ви ва ют ся лю боз на тель
ность, са мо сто я тель ность, твор чес кие 
спо соб но сти, со вер шенст ву ет ся поз на ва
тель ная и прак ти чес кая де я тель ность. Од
нов ре мен но эти иг ры оп ре де ля ют сте пень 
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раз ви тия пси хо ло ги чес ких ка честв, и по
мо га ют раз вить их. 

 Игра “Кто я?” нап рав ле на на раз ви тие 
твор чес ких спо соб но стей. За ра нее бы ли 
при го тов ле ны нес коль ко ли стов бу ма ги с 
на ри со ван ны ми на них фи гу ра ми. На каж
дом ли сте – од на фи гур ка, по хо жая сра
зу на нес коль ко пред ме тов или иг ру шек. 
Пред ло же ние стан дарт ных фи гур бы ло 
не о бя за тель но. В этой иг ре важ но, что бы 
де ти фан та зи ро ва ли и уме ли на хо дить как 
мож но боль ше ре ше ний. Для то го, что бы 
де ти с удо вольст ви ем участ во ва ли в иг
ре "Кто я?", бы ла поставлена сле ду ю щая 
за да ча: пос ле оз на ком ле ния с фи гу ра ми 
де ти бы ли разде ле ны на груп пы и ста ли 
со рев но вать ся меж ду со бой. Каж дой груп
пе бы ли роз да ны кар точ ки, на ко то рых 
они долж ны бы ли при пра виль ном от ве те 
нак ле ить свои по дар ки. Де ти с боль шим 
удо вольст ви ем ста ли участ во вать в игре, 
и их ра дость бы ла безг ра нич на, ког да они 
про дол жа ли по лу чать но вые по дар ки. Для 
это го они фан та зи ро ва ли и ста ра лись дать 
как мож но боль ше от ве тов. 

Наб лю де ния за деть ми в про цес се этой 
иг ры да ли бо га тый ма те ри ал для даль ней
ших ис сле до ва ний, по мог ли най ти ин ди
ви ду аль ный под ход к каж до му ре бен ку. 

 Вторая игра – “На прогулке” – прес
ле ду ет цель раз ви ть твор чес кое мыш ле ние 
детей. В этой иг ре так же очень важ но, что
бы де ти да ва ли как мож но боль ше от ве тов.

Цель иг ры: раз ви тие во об ра же ния, 
твор чес кой ини ци а ти вы де тей, уме
ния ана ли зи ро вать и вы ра жать их в ре
чи. Для это го пот ре бо ва лось нес коль ко 

кар ти нок с изоб ра же ни я ми пер со на жей 
мульт филь мов.

В иг ре "На про гул ке" де тям бы ло очень 
ин те рес но уви деть сво их лю би мых ге ро
ев: Вол ка из "Ну по го ди!", До наль да Да
ка, Вин ни Пу ха. На этот раз иг ра про во
ди лась ин ди ви ду аль ным об ра зом, и этот 
ме тод спо собст во вал ак ти ви за ции твор
чес ких спо соб но стей участ ни ков иг ры. 
Пос ле каж до го от ве та мы ин те ре со ва лись 
у них, как зо вут ге ро ев мульт филь мов, 
что эти ге рои бу дут де лать на про гул
ке с эти ми пред ме та ми, с кем они бу дут 
иг рать. Та ким об ра зом, де ти не толь ко 
раз ви ва ют во об ра же ние, но и речь. По 
окон ча нии со рев но ва ний каж до му ре бен
ку бы ли вру че ны при зы. Ат мос фе ра бы
ла ве се лой, доб рой и очень по зи тив ной. 
Важ но учи ты вать тот факт, что лю бые 
иг ры толь ко тог да да ют ре зуль та ты, ког
да де ти иг ра ют с удо вольст ви ем. Так же и 
твор чест во – это всег да ин те рес, ув ле че
ние и да же страсть.

Был сде лан вы вод, что сред ний по ка
за тель ори ги наль но сти в экс пе ри мен таль
ной груп пе был са мым вы со ким, что до
сти га лось про ве де ни ем за ня тий иг ро вым 
ме то дом, ко то рый бла гот вор но вли я ет на 
раз ви тие раз лич ных твор чес ких про яв ле
ний ре бен ка.

В хо де ис сле до ва ния подт вер ди лось, 
что иг ро вая де я тель ность вли я ет на фор
ми ро ва ние про из воль но сти всех пси хи чес
ких про цес сов: от эле мен тар ных до са мых 
слож ных. Так как в иг ре на чи на ют раз ви
вать ся про из воль ное по ве де ние, про из
воль ное вни ма ние и па мять.
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նա խադպ րո ցա կան երե խա նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան  
ու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման հո գե բա նա կան գոր ծոն նե րը

Ա. Ադոնց
Հոդ վա ծում ու սում նա սիր վում են նա խադպ րո ցա կան երե խա նե րի ստեղ ծա գոր ծա

կան ու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման հո գե բա նա կան գոր ծոն նե րը:
Աշ խա տու թյան գլխա վոր նպա տակն է ծա նո թաց նել ծնող նե րին և դաստիարակներին 

մի շարք հո գե բա նա կան մե թոդ նե րի հետ, որոնք կօգ նեն հասա նա լու, թե ինչ նա խադ
րյալ նե րով է օժտ ված երե խան, ի հայտ բե րել նրա տա ղան դը և նպաս տել վեր ջի նիս 
ճիշտ զար գաց մա նը:

Ու սում նա սի րե լով բազ մա թիվ վաղ և նոր շրջա նի հե ղի նակ նե րի, հո գե բան նե րի, փի
լի սո փա նե րի աշ խա տու թյուն ներ, հաս տատ վում է այն փաս տը, որ ստեղ ծա գոր ծող ան
ձի կեր պա րը անհ րա ժեշտ է կեր տել հենց նա խադպ րո ցա կան տա րի քում ծնող նե րի և 
դաստիարակների հա մա տեղ ջան քե րի շնոր հիվ:

Is analyzed the problem of how to develop the preschool children’s creative skills
A. Adontc

The main aim of the work is to acquaint the parents with a number of psychological meth
ods which will help them to study their child’s prerequisites out and learn how to stimulate 
his creativity.

Studying the works of numerous authors, psychologists, philologists and others, we can 
approve that it is important to develop the gifted child’s creative talent just in preschool age 
and just by the purposeful and mature efforts of the parents.
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ԻՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

կրթության առանձնաՀատուկ 
Պայմանների կարիք ունեցող 

երեխաների միջանձնային 
Հարաբերությունները ուսուցչի Հետ

Նե րա ռա կան կրթու թյուն իրա կա նաց
նող դպրոց նե րում սո վո րող երե խա նե րի 
ու սուց ման, զար գաց ման, դաս տի ա րա
կու թյան և սո ցի ա լի զա ցի ա յի հա մար շատ 
մեծ նշա նա կու թյուն ու նի ու սուց չի հո գե
բա նա կան պատ կե րը, նրա մի ջանձ նա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րը կրթու թյան առանձ
նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող, 
ինչ պես նաև նոր մալ զար գա ցում ու նե ցող 
երե խա նե րի հետ:

Կրթու թյան առանձ նա հա տուկ պայ
ման նե րի կա րիք ու նե ցող երե խա նե րի 
հա մար ան չափ դժվար է սո ցի ա լա կան 
կա պե րի, մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն
նե րի ստեղ ծու մը: Այս երե խա նե րի մի
ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի ստեղծ
ման ժա մա նակ շատ մեծ նշա նա կու թյուն 
ու նի կո լեկ տի վը, խում բը, որ տեղ հայտն
վում է տե սո ղու թյան խան գա րու մով երե
խան (այս դեպ քում դպրո ցը): Մի մյանց 
հան դեպ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րով է 
պայ մա նա վոր ված մար դու հո գե կան վի
ճա կը, նրա վե րա բեր մուն քը ու սում նա կան, 
աշ խա տան քա յին, հա սա րա կա կան գոր
ծու նե ու թյան, այլ մարդ կանց և հենց իրենց 
նկատ մամբ [6,7]:

Մաս նա վո րա պես, հա տուկ գի տա մե
թո դա կան գրա կա նու թյան մեջ և գործ
նա կա նում գրե թե մշակ ված չեն կրթու
թյան առանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի 
կա րիք ու նե ցող երե խա նե րի և ու սու ցիչ
նե րի մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե
րի ախ տո րո շու մը, այս երե խա նե րի հետ 
կազ մա կերպ վող և տար վող հո գե բա նա

ման կա վար ժա կան աշ խա տանք նե րի հիմ
նա կան ուղղ վա ծու թյու նը:

Կրթու թյան առանձ նա հա տուկ պայ
ման նե րի կա րիք ու նե ցող երե խա նե րի և 
ու սու ցիչ նե րի մի ջանձ նա յին հա րա բե րու
թյուն նե րի տե սա կան և գործ նա կան մշակ
ման ան բա վա րա րու թյու նը մե ծաց նում է 
ախ տո րո շիչ աշ խա տանք նե րի իրա կա
նաց ման բար դու թյու նը, հո գե բա նա ման
կա վար ժա կան մի ջոց նե րի ընտ րու թյու նը:

Հե տա զո տու թյան նպա տակն է բա ցա
հայ տել նե րա ռա կան կրթու թյուն իրա կա
նաց նող դպրոց նե րում սո վո րող կրթու
թյան առանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի 
կա րիք ու նե ցող երե խա նե րի մի ջանձ նա
յին հա րա բե րու թյուն նե րի առանձ նա հատ
կու թյուն ներն ու սու ցիչ նե րի հետ: Հե տա
զո տու թյան ըն թաց քում առաջ են քաշ վել 
հե տև յալ խնդիր նե րը.

1. ու սում նա սի րել հա տուկ գի տա հե տա
զո տա կան գրա կա նու թյան մեջ հե տա զոտ
վող խնդրի լու սա բան վա ծու թյան աս տի
ճա նը,

2. հե տա զո տել նե րա ռա կան կրթու թյուն 
իրա կա նաց նող դպրոց նե րում սո վո րող, 
կրթու թյան առանձ նա հա տուկ պայ ման նե
րի կա րիք ու նե ցող երե խա նե րի և ու սու ցիչ
նե րի մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը,

3. ստա նալ օբյեկ տիվ տվյալ ներ նե րա
ռա կան կրթու թյուն իրա կա նաց նող դպրոց
նե րում սո վո րող կրթու թյան առանձ նա
հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
աշա կերտ նե րի և ու սու ցիչ նե րի մի ջանձ
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նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ:
Մեր առ ջև դրված խնդիր նե րի լուծ ման 

հա մար կի րառ վել են հե տև յալ հե տա զո
տա կան մե թոդ նե րը`

 � հա տուկ գի տա մե թո դա կան գրա կա
նու թյան ու սում նա սի րում, վեր լու ծու
թյուն և ընդ հան րա ցում,

 � հե տա զո տու թյան հո գե բա նա կան և 
ման կա վար ժա կան մե թոդ ներ` դի
տում, զրույց, հար ցում,

 � հե տա զո տու թյան հո գե բա նա կան մե
թոդ ներ` «Ռե նե Ժիլ», «Ու սուց չի հո գե
բա նա կան պատ կե րը» (К. О. Ушински 
1952, Ռենե–Ժիլ 1985, А. А. Сагидова 
1986, Д. Я. Райгородский, 2004),

 � փոր ձա րա րա կան մե թոդ ներ` ստու
գող և ձև ա վո րող,

 � մա թե մա տի կա կան վի ճա կագ րու թյան 
մե թոդ ներ:

Հե տա զո տու թյուն ներն իրա կա նաց
վել են Դ. Դե միր ճյա նի ան վան թիվ 27 
նե րա ռա կան կրթու թյուն իրա կա նաց նող 
դպրո ցում: Դպրո ցում սո վո րող հա տուկ 
կրթու թյան կա րիք ու նե ցող երե խա նե րի 
հիմ նա կան մասն ու ներ հե նա շար ժո ղա
կան հա մա կար գի, խոս քա յին և խան գա
րում ներ: Յու րա քան չյուր դա սա րա նում 
կար 2–4 հա տուկ կրթու թյան կա րիք ու
նե ցող երե խա: Հե տա զո տու թյա նը մաս
նակ ցել է 62 աշա կերտ, որից 15–ն ու ներ 
կրթու թյան առանձ նա հա տուկ պայ ման նե
րի կա րիք: Հե տա զո տել ենք այն երե խա
նե րին, որոնք ու նեն վար քա յին, տե սո ղու
թյան և հե նա շար ժո ղա կան հա մա կար գի 
խան գա րում ներ: Բա ցա հայ տել ենք երե
խա նե րի մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն
նե րի հո գե բա նա կան առանձ նա հատ կու
թյուն նե րը:

փոքր խմբում երե խա նե րի մի ջանձ նա
յին հա րա բե րու թյուն նե րը յու րա քան չյուր 
երե խա յի էու թյան և խմբում հո գե կան բա
զա յի հա մախմբ ման սո ցի ա լա կան իրաց

ման առաջ նա յին ձև ե րից մեկն է [5]:
Կրթու թյան առանձ նա հա տուկ պայ

ման նե րի կա րիք ու նե ցող երե խա նե րի 
մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի կա
ռուց ման մեջ մեծ դեր են խա ղում կյան քի 
միկ րո սո ցի ա լա կան պայ ման նե րը, նրանց 
ընդ հա նուր զար գա ցու մը, ինչ պես նաև 
տա րի քա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
Նրանց հո գե բա նա կան առանձ նա հատ
կու թյուն նե րը ու նեն ոչ թե կեն սա բա նա
կան, այլ սո ցի ալ–հո գե բա նա–գե նե տի կա
կան ծա գում:

Ու սու ցի չը, դաս տի ա րա կը, որն աշ
խա տում է կրթու թյան առանձ նա հա տուկ 
պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող երե խա նե
րի հետ, բախ վում է լուրջ հո գե բա նա կան 
խնդիր նե րի:

Շրջա պա տը ձև ա վո րում է երե խա յի 
հու զա կա մա յին ոլոր տը: Հատ կա պես մի
ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րը տա
լիս են հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ նա կան 
հում քը, թույլ են տա լիս ար տա հայ տել հու
զա կան ար ձա գան քը, զար գաց նել ինք
նա կա ռա վար ման մե խա նիզ մը (ինք նա ղե
կա վա րում, ինք նա տի րա պե տում և այլն): 
Շատ կա րև որ է նաև կո լեկ տի վի սո ցի ալ–
հո գե բա նա կան մթնո լոր տը:

Ման կա վարժ նե րի կա րև ո րա գույն 
խնդիրն է դպրո ցա կան նե րի կար գա պա
հու թյան ձև ա վո րու մը: Չնա յած խնդի րը 
տա րի ներ շա րու նակ դրված է դպրո ցի 
առ ջև, այ նո ւա մե նայ նիվ այն դեռ լուծ ված 
չէ: Ներ կա յումս շատ ենք հան դի պում 
ան կար գա պահ երե խա նե րի: Նախ քան 
ման կա վար ժա կան ներ գոր ծու թյուն նե րին 
անց նե լը նախ պետք է պար զել, թե ինչն 
է այդ պի սի վար քի դրսև որ ման պատ ճա
ռը: Այս երե խա նե րը խախ տում են կա նո
նա կար գը, չեն լռում ման կա վարժ նե րին, 
խան գա րում են դա սը, կռվա րար են և այլն:

Նույ նիսկ ամե նաչն չին հանձ նա րա րու
թյան ժա մա նակ, որը կա տա րում է աշա
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կեր տը, ման կա վար ժը պետք է ցու ցա
բե րի հսկո ղու թյուն և օգ նու թյուն: Նախ 
այն պատ ճա ռով, որ աշա կեր տը կա րող է 
պար զա պես ան տե սել հանձ նա րա րու թյու
նը, և եթե դա ան տես վի ման կա վար ժի 
կող մից, այդ վար քը կպահ պան վի եր կար 
ժա մա նակ: Հսկո ղու թյունն անհ րա ժեշտ է 
նաև այն պատ ճա ռով, որ աշա կեր տը կա
րող է հան դի պել մի շարք դժվա րու թյուն
նե րի, որոնք պա հան ջում են նոր լու ծում
ներ: Կա ևս մեկ շատ կա րև որ խնդիր, 
որը պետք է հաշ վի առ նի ման կա վար ժը, 
և որը կնպաս տի ման կա վարժ–աշա կերտ 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ձև ա վոր մա նը. 
յու րա քան չյուր կա տար ված աշ խա տանք 
պետք է խրա խուս վի ման կա վար ժի կող
մից: Օրի նակ. «Շատ ապ րես. դու այ սօր 
ճիշտ ժա մա նա կին եկար և զբա ղեց րիր քո 
տե ղը» կամ «Ող ջու նում եմ. դու այ սօր նա
խա տես վա ծից էլ լավ աշ խա տե ցիր»:

Ման կա կան կո լեկ տի վի հո գե բա նա կան 
և ման կա վար ժա կան դրա կան նե րու ժը չի 
կա րող ինք նու րույն ձև ա վոր վել: Երե խա
յի հա մար պետք է ստեղ ծել իրեն շրջա
պա տող սո ցի ա լա կան մթնո լորտ, ներ քին 
ման կա վար ժա կան ազ դե ցու թյուն և ղե կա
վա րում՝ մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն
նե րի ձև ա վոր ման հա մար [3, 86–93]:

Դպրո ցա կան այն խնդիր նե րում, որ
տեղ կան վար քա յին խան գա րում նե րով 
երե խա ներ, հո գե բա նա կան սահ մա նա
փա կում ներն ավե լի խորն են: Նրանց ան
ձի սո ցի ա լա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը 
նշա նա կա լի ո րեն թու լա ցած են: [9]

Նե րա ռա կան կրթու թյուն իրա կա նաց
նող դպրոց նե րում սո վո րող կրթու թյան 
առանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք 
ու նե ցող երե խա նե րի մոտ առ կա են մի
ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի հե տև
յալ առանձ նա հատ կու թյուն նե րը.

 � կրթու թյան առանձ նա հա տուկ պայ
ման նե րի կա րիք ու նե ցող երե խա նե րի 

լի ար ժեք ու սուց ման հա մար հո գե բա
նա կան բա զան նշա նա կա լի չա փով 
թու լա ցած է, նրանց մոտ տի րում է 
մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե
րի ցածր մա կար դակ (օտա րա ցում, 
փա խուստ կոնֆ լիկտ նե րից): Կո լեկ
տի վում ընդգր կու մը և սո ցի ա լա կա
նա ցու մը բարդ ման կա վար ժա կան 
խնդիր է այդ դա սա րան նե րում.

 � հու զա կան ան հա սու թյու նը բե րում է 
խմբում շփման ժա մա նակ մա կե րե
սա յին հույ զե րի դրսև որ ման, որոնք 
իրա վի ճա կա յին են և ան կա յուն.

 � հո գե բա նա կան երև ույթ նե րի դա դա
րը, բարձր գրգռվո ղա կա նու թյու նը 
բե րում է խթանիչ վար քի՝ շատ հա
ճախ վե րած ման ռե ակ ցի ա նե րի մի 
շղթա յի (բղա վոց, կռիվ ներ, վե ճեր և 
այլն) և այդ կոնֆ լիկտ նե րից ազատ
վե լու ոչ նոր մալ մե թոդ նե րի կի րառ
մա նը: Աֆեկ տիվ ռե ակ ցի ա նե րը շատ 
շուտ ամ րապնդ վում են և կա րող են 
կրկնվել ար դեն առանց լուրջ պատ
ճա ռի, ոչ իրա կան կանֆ լիկտ նե րի 
ժա մա նակ.

 � ընդ հա նուր ան հա սու թյուն նե րը (մո
տի վա ցի ոն, բա րո յա կան) այս պի սի 
երե խա նե րի մոտ ստեղ ծում են պարզ 
կախ վա ծու թյուն ավե լի հա սուն և ակ
տիվ մարդ կան ցից: Այս երե խա նե րը 
ամեն ին չում են թարկ վում են նրանց.

 � քրո նիկ ու սում նա կան բաց թո ղում նե
րը. դպրո ցա կան փոր ձու թյուն նե րը 
հա ճախ ստի պում են այդ երե խա նե րին 
դի մե լու փա խուս տի կամ փնտրե լու այլ 
մե թոդ ներ. փախ չում են դպրո ցից, որի 
հե տև ան քով այս երե խա նե րի և իրենց 
հա սա կա կից նե րի մի ջև փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րը շատ թույլ են.

 � երե խա նե րի ինք նագ նա հա տա կա նի 
զար գա ցու մը ցածր մա կար դա կի վրա 
է, որի պատ ճա ռով նրանք իրենց թույլ 
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են հա մա րում: Երե խա նե րը չեն կա
րո ղա նում ճիշտ ըմբռ նել շրջա պա տի 
տված գնա հա տա կա նը.

 � այս երե խա նե րի մե ծա մաս նու թյու նը 
հո գե պես կա յուն չէ, դրա նով կա րե լի է 
որո շել նրանց մի ջանձ նա յին հա րա բե
րու թյուն նե րի ան կա յու նու թյու նը: Այդ 
հա րա բե րու թյուն նե րը ան հե տև անք 
են, ան հարթ, շատ հա ճախ անտ րա
մա բա նա կան, կոնֆ լիկ տա յին.

 � կրթու թյան առանձ նա հա տուկ պայ
ման նե րի կա րիք ու նե ցող երե խա նե
րի մոտ ադապ տա ցի ոն մե խա նիզ մը 
նույն պես ան կա յուն է: Նրանք չու նեն 
ին տե լեկ տո ւալ և հու զա կան հնա րա
վո րու թյուն նե րի բա վա րար զար գաց
վա ծու թյուն: Նրանց հո գե բա նա կան 
պաշտ պան վա ծու թյան հնարք նե
րը՝ փա խուս տը, կոնֆ լիկտ նե րը, չեն 
պա հան ջում մեծ ջան քեր: Գո վես տի 
ար ժա նա նա լու ցան կու թյու նը բա վա
րա րում են գլուխ գո վան քի, ստի ճա
նա պար հով:

Ու սուց չի վե րա բեր մուն քը յու րա քան
չյուր աշա կեր տի հան դեպ իր կնիքն է 
դնում դա սա րա նում երե խա յի մի ջանձ նա
յին հա րա բե րու թյուն նե րի ստեղծ ման վրա:

Այս պի սով՝ ու սում նա սի րու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րը թույլ են տա լիս կա տա րել 

հե տև յալ եզ րա կա ցու թյուն նե րը:
Նոր մալ զար գա ցում ու նե ցող և կրթու

թյան առանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի 
կա րիք ու նե ցող երե խա նե րի մոտ նկատ
վում են ու սուց չի հան դեպ վե րա բեր մուն
քի հե տև յալ տար բե րու թյուն նե րը. նոր մալ 
զար գա ցում ու նե ցող երե խա նե րի մոտ ու
սուց չի հան դեպ դրա կան վե րա բեր մուն քը 
կազ մում է 41.9 %, իսկ կրթու թյան առանձ
նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
երե խա նե րի մոտ՝ 26.4 %, չե զո քու թյու նը 
նոր մալ զար գա ցում ու նե ցող նե րի մոտ՝ 24.1 
%, իսկ կրթու թյան առանձ նա հա տուկ պայ
ման նե րի կա րիք ու նե ցող նե րի մոտ՝ 37.4 %, 
նե գա տիվ վե րա բեր մուն քը նոր մալ զար գա
ցում ու նե ցող նե րի մոտ՝ 12.5 %, իսկ կրթու
թյան առանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա
րիք ու նե ցող երե խա նե րի մոտ՝ 31.8 %:

Ու սուց չի կա րև որ որա կա կան հատ կա
նիշ նե րից են պար զու թյու նը և հո գե կան 
ներ դաշ նա կու թյու նը, նրա պատ րաս տա
կա մու թյու նը ըն դու նե լու նո րը և ան սո վո րը, 
տես նելու ու րի շին՝ ինչ պես իրեն և իրեն՝ 
ինչ պես ու րի շին: Եվ մի այն այս ամե նի առ
կա յու թյամբ կա րող են հաս նել որո շա կի 
ար դյուն քի՝ ինչ պես նոր մալ զար գա ցում 
ու նե ցող, այն պես էլ կրթու թյան առանձ
նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
երե խա նե րի հետ շփման ժա մա նակ:
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Межличностные отношения учителей и детей,  
нуждающихся в особых условиях образования

И. Григорян

В статье на основе изучения специальной литературы представлены особенности 
лич ностных взаимоотношений детей, обучающихся в интегративных школах и нуж даю
щихся в особых условиях образования, с учителями. Представлены трудности, которые 
су ществуют в межличностных отношениях между учителями и учениками. 

Interpersonal Relationships between Children who Need Special 
 Educational Approach and Teachers

I. Grigoryan

The article’s goal is to disclose the interpersonal relationships between children who 
need special educational approach and their teachers. Here for the normalization of their 
relationships it is vital to understand teachers’ psychological picture, qualities, readiness 
and openness to new and unusual things. Errors in practical and theoretical cultivation of 
the interpersonal relationships between children who need special educational approach 
and their teachers, broadens the difficulty of error finding and the selection of the proper 
psycho–pedagogical methods. Currently different methods are being worked out which give 
prospects for the resolution of this topical issue in the XXI century.
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ՄԱՆԵ ՏՈՆՈՅԱՆ 
ԼԻԼԻԹ ԳԱՐԳՐՑՅԱՆ

ծերության նկատմամբ 
Վերաբերմունքը միջին 

Հասունության շրջանում
Մար դու օն տո գե նե տի կա կան զար գաց

ման վեր ջին փու լը` ուշ հա սու նու թյու նը 
կամ ծե րու թյու նը, հա ճախ ան վա նում են 
նաև գերն տո գե նեզ («գե րոն»` ծե րու նի բա
ռից) կամ ծե րաց ման շրջան [3, 546]: Ուշ 
հա սու նու թյու նը որ պես կյան քի մի շրջան 
թե՛ առօ րյա կյան քում, թե՛ մի շարք վեր լու
ծու թյուն նե րում բնու թագր վում է «ծե րու
թյուն» եզ րույ թի ներ քո: Սա կայն, որոշ հե
ղի նակ ներ, ավե լի շրջա հա յաց մո տե նա լով 
ծե րու թյան սկիզ բը նա խան շե լու խնդրին և 
առ հա սա րակ «ծե րու թյուն» բա ռի կի րա ռու
թյա նը, գոր ծա ծում են «ծե րա ցում» հաս կա
ցու թյու նը: Վեր ջի նը բո լո րո վին այլ կերպ է 
մատ նան շում ուշ հա սու նու թյու նը որ պես 
երև ույթ` ընդգ ծե լով ոչ թե դրա` «քա րա
ցած» վի ճակ լի նե լու հան գա ման քը, այլ 
այն, որ ծե րա ցու մը բա վա կա նին տև ա կան 
շրջան է (այն զբա ղեց նում է կյան քի տև ո
ղու թյան 1/4–ը), որում կա տար վող փո փո
խու թյուն նե րը աս տի ճա նա կան են, իսկ տե
ղա շար ժե րը ու նեն ոչ մի այն ին վո լյու ցի ոն, 
այ լև էվո լյու ցի ոն բնույթ: Հա մաշ խար հա յին 
առող ջա պա հա կան կազ մա կեր պու թյու նը 
առա ջար կում է «ծե րա ցող ներ» եզ րույ թը [4, 
313], որն ընդգ ծում է ծե րաց ման գոր ծըն
թա ցի աս տի ճա նա կա նու թյու նը:

Ծե րաց ման ֆե նո մե նը ոչ վաղ ան ցյա
լում է հայտն վել ու սում նա սի րող նե րի ու
շադ րու թյան կենտ րո նում. որ պես սո ցի
ա լա կան կա տե գո րիա՝ ծե րու թյու նը,  ըստ 
Ֆ. Արի ե սի, առանձ նաց վել է ըն դա մե նը 
20–րդ դա րում [4, 308]: Վեր ջին տա րի նե
րին, սա կայն, ծե րե րի հիմ նախն դիր ներն 
այն քան հրա տապ են դար ձել, որ Հա

մաշ խար հա յին առող ջա պա հա կան կազ
մա կեր պու թյու նը բազ մա թիվ հե տա զո
տու թյուն ներ և ծրագ րեր է իրա կա նաց րել 
տար բեր երկր նե րում ծե րե րի խնդիր նե րի 
շուրջ [6] և 2012թ.–ի Առող ջու թյան հա մաշ
խար հա յին օրը նվի րել է առողջ ծե րաց
ման հիմ նախնդ րին [5]:

Ծե րու թյու նը կյան քի շրջա փու լում հա
տուկ դեր է խա ղում և դի տարկ վում է որ պես 
բարդ կեն սա բա նա կան և սո ցի ալ–հո գե
բա նա կան երև ույթ:  Որ պես կեն սա բա նա
կան երևույթ՝ այն կապ ված է օր գա նիզ մի 
խո ցե լի ու թյան աճի, օր գան–հա մա կար
գե րի ծե րաց ման, մահ վան հա վա նա կա
նու թյան մե ծաց ման հետ: Որ պես սո ցի ա
լա կան երև ույթ՝ ծե րու թյու նը սո վո րա բար 
զու գորդ վում է կեն սա թո շա կի անց ման, 
սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կի փո փո խու
թյան, որոշ կա րև որ սո ցի ա լա կան դե րե րի 
կորս տի, սո ցի ա լա կան կա պե րի նե ղաց
ման հետ: Սո ցի ա լա կան մա կար դա կում 
տե ղի է ու նե նում ոչ մի այն մար դու կար
գա վի ճա կի (որ պես կա նոն ան կում), այ լև 
վար քա ձև ե րի փո փո խու թյուն: Հո գե բա նա
կան մա կար դա կում տե ղի է ու նե նում կա
տար վող փո փո խու թյուն նե րի գի տակ ցում, 
և հար մա րում այդ փո փո խու թյուն նե րին: 
Թեև այս փո փո խու թյուն նե րը հիմ նա կա
նում հա մա տա րած են և ան խու սա փե լի, 
դրանք նաև մե ծա պես պայ մա նա վոր ված 
են սո ցի ա լա կան պայ ման նե րով, տվյալ 
հա սա րա կու թյան կա ռուց ված քով, դրա
նում ծե րա ցող ան ձանց զբա ղեց րած կար
գա վի ճա կով, ծե րե րի և ծե րու թյան նկատ
մամբ իշ խող դիր քո րո շում նե րով և այլն: 
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Վեր ջին գոր ծոն նե րը հատ կա պես ազ դում 
են սե փա կան ծե րու թյան և առ հա սա րակ 
ծե րաց ման նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի 
ձև ա վոր ման վրա [4, 306–307]:

Մենք կա րև ո րում ենք ծե րու թյան 
նկատ մամբ առ կա դիր քո րո շում նե րի ու
սում նա սի րու մը, որոնք նաև տա րած վում 
են սե փա կան ծե րու թյան նկատ մամբ որո
շա կի պատ կե րա ցում նե րի, վե րա բեր մուն
քի, սպա սե լիք նե րի ձև ա վոր ման վրա: 
Ծե րու թյան նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի 
խնդի րը, կար ծում ենք, որ հատ կա պես 
ար դի ա կան է մի ջին հա սու նու թյան շրջա
նում, որը, ըստ որոշ հե ղի նակ նե րի, զբա
ղեց նում է 40–60 տա րե կան շրջա նը [2,3]: 
Մի ջին հա սու նու թյու նը մի ջան կյալ օղակ է, 
եր կու սե րունդ նե րի մի ջև կամր ջա կի նման 
մի բան: Կյան քի այս փու լում գտնվող 
մար դիկ գի տակ ցում են իրենց առանձ
նաց վա ծու թյու նը ոչ մի այն ավե լի երի տա
սարդ նե րից, այ լև ուշ հա սու նու թյան փու
լում գտնվող մարդ կան ցից և հատ կա պես` 
կեն սա թո շա կա ռու նե րից: Մի ջին հա սու
նու թյան հո գե բա նա կան առանձ նա հատ
կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ կար ծիք նե րը 
տա րա միտ վում են: Որոշ հե տա զո տող
ներ կար ծում են, որ այն մի փուլ է, որը 
մար դուն հու սա հա տեց նում է, քա նի որ 
ապա գա յի հետ կապ ված երա զանք նե րը 
այ լևս անի րա կա նա նա լի, անի րա գոր ծե
լի են թվում: Այս տե սա կե տին հա րում են 
ճգնա ժա մա յին մո դե լի կողմ նա կից նե րը, 
ով քեր կար ծում են, որ ճգնա ժա մը մի ջին 
հա սու նու թյան տա րի քում նոր մա տի վա յին 
երև ույթ է: Մարդ կանց մե ծա մաս նու թյու նը 
հայտն վում է կյան քի կե սի ճգնա ժա մում, 
քա նի որ վեր լու ծե լով և վե րագ նա հա տե
լով իրենց ան ցած կյան քը, հաս կա նա լով, 
որ ժա մա նա կը չեն կա րող ետ բե րել, անի
մաս տու թյան զգա ցում են ապ րում [2]:

Ճգնա ժա մա յին մո դե լի կողմ նա կից նե
րին հա կադր վե լով` ան ցու մա յին մո դե լի 
կողմ նա կից նե րը կար ծում են, որ մար դու 

զար գա ցու մը բնու թագր վում է իր կյան քում 
սպաս վե լիք կա րև որ իրա դար ձու թյուն նե
րի հեր թա կա նու թյամբ, որոնք կան խա
տե սե լի են և, հե տև ա բար, մար դը կա րող 
է նա խա պես ծրագ րեր կազ մել այդ իրա
դար ձու թյուն նե րի շուրջ: Իհար կե, այդ 
իրա դար ձու թյուն նե րը կա րող են դժվա րու
թյուն ներ հա րու ցել թե՛ հո գե բա նա կան, թե՛ 
սո ցի ա լա կան տե սան կյու նից, սա կայն այն 
գի տակ ցու մը, որ այդ իրա դար ձու թյուն նե
րի իրա կա նա ցու մը ժա մա նա կա յին առու
մով մո տե նում է, թույլ է տա լիս մարդ կանց 
մե ծա մաս նու թյա նը բա րե հա ջող հար մար
վել դրանց: Գ. Կրայ գը, Դ. Բո կու մը կար
ծում են, որ ճգնա ժա մի մա սին պատ կե րա
ցում նե րը բա վա կա նին չա փա զանց ված են 
և սու բյեկ տիվ դրոշմ են կրում [2, 650]:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ակն հայտ է մի հան
գա մանք, որ մի ջին տա րի քի մար դիկ 
կեն սա կան ձեռք բե րում նե րի և խնդիր նե
րի իրա գործ ման տե սան կյու նից գտնվում 
են տար բեր հար թու թյուն նե րում, սա կայն 
նրանց բո լո րի պա րա գա յում ընդ հա նուր 
է այն, որ վեր ջին ներս հա սա րա կու թյան 
առա վել ծան րա բեռն ված շերտն են: Ավե
լին` ման կու թյան եր կա րաց ման և ծե րե րի 
թվա քա նա կի աճի պայ ման նե րում մի ջին 
տա րի քի ան ձանց` որ պես հա սա րա կու
թյան ֆի նան սատն տե սա կան կա յու նու
թյու նը ապա հո վող խա վի ծան րա բեռն վա
ծու թյու նը էլ ավե լի է մե ծա նում: Գտնվե լով 
նման սո ցի ալ–հո գե բա նա կան իրա վի ճա
կում` մի ջին տա րի քի ան ձինք անց նում 
են ծե րաց ման կեն սա բա նա կան, ինչ պես 
նաև սո ցի ալ–հո գե բա նա կան որո շա կի ըն
թացք, ին չը նման ծան րա բեռն վա ծու թյան 
պա րա գա յում հա ճախ ան ձի կող մից անս
պա սե լի ո րեն է գի տակց վում, և, վեր ջինս, 
բախ վե լով այդ փո փո խու թյա նը, պատ
րաստ չի լի նում վե րագ նա հա տե լու, վե
րա ար ժև ո րե լու և ըն դու նե լու իր նոր, փո
փոխ վող վի ճա կը` իր ծե րաց ման փաս տը: 
Սրա նով, ինչ պես նաև մեր երկ րում ծե րու
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թյան նկատ մամբ մի ջին տա րի քի ան ձանց 
վե րա բեր մունքն ու սում նա սի րող հե տա զո
տու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյամբ է պայ
մա նա վոր ված այն հան գա ման քը, որ մեզ 
հե տաքրք րում է ծե րու թյան նկատ մամբ 
հատ կա պես այս տա րի քի ան ձանց վե րա
բեր մուն քը, ին չը, ի վեր ջո, ազ դում է նաև 
սե փա կան ծե րու թյան ըն դուն ման և բա րե
հա ջող ըն թաց քի վրա:

Մի ջին հա սու նու թյան սկզբում (40–45 
տ.) և վեր ջում (55–60 տ.) ծե րու թյան նկատ
մամբ վե րա բեր մուն քը բա ցա հայ տե լու նպա
տա կով 2012 թվա կա նի հուն վար–մարտ 
ամիս նե րին իրա կա նաց րել ենք հե տա զո
տու թյուն երև ա նաբ նակ ան ձանց շրջա նում: 
Հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցել է 120 անձ, 
ընդ որում՝ 40–45 տ. 30 իգա կան և 30 արա
կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ և նույն քան 55–60 
տա րե կան ներ կա յա ցու ցիչ:

Ծե րու թյան նկատ մամբ վե րա բեր
մունքն ու սում նա սի րե լու նպա տա կով կի
րա ռել ենք «Հա րա բե րու թյուն նե րի գու նա
յին թես տը» ըստ Ա. Էտ կին դի և Ե. Բա ժի նի 
[1]: Մե թո դի կան ու սում նա սի րում է ան ձի 
հու զա կան վե րա բեր մուն քը ան ձանց, երև
ույթ նե րի կամ խմբե րի նկատ մամբ: Որ պես 
ստի մու լա յին նյութ՝ կի րառ վում էր Մ. Լյու
շե րի կող մից առա ջարկ ված ութ գու նա յին 
սուբ թես տը, որը բաղ կա ցած է կար միր,  
դե ղին, կա նաչ, կա պույտ, շա գա նա կա
գույն, մա նու շա կա գույն, մոխ րա գույն, սև 
գույ նե րից: "Հա րա բե րու թյուն նե րի գու նա

յին թես տի" իրա կա նաց ման ժա մա նակ 
մաս նա կից նե րին առա ջարկ վում էր Մ. 
Լյու շե րի ութ քար տե րից ընտ րել այն մե կը, 
որը նրանց կար ծի քով ամե նա շատն է զու
գորդ վում «ծե րու թյուն» բա ռի հետ:

Ինչ պես փաս տեց մեր ու սում նա սի րու
թյու նը, 40–45 տա րե կան տղա մար դիկ 
«ծե րու թյուն» բա ռը մե ծա մա սամբ (66,7%) 
զու գոր դում են մոխ րա գույ նի հետ, իսկ կա
նանց 50%–ն է «ծե րու թյու նը» զու գոր դում 
մոխ րա գույ նի հետ (տես աղյու սա կը):

Ըստ Մ.  Լյու շե րի` մոխ րա գույ նը ու
նի բա ժա նող, սահ մա նագ ծող, ար տա քին 
պատ ճառ նե րից և ներ գոր ծու թյուն նե րից 
պաշտ պա նող հատ կու թյուն: Մոխ րա գույ նը 
խորհր դան շում է իրադ րու թյու նից «ան ջա
տու մը»` կոնֆ լիկ տա յին լար վա ծու թյու նից 
խու սա փե լու նպա տա կով, մատ նան շում է 
որո շա կի չներգ րավ վա ծու թյուն [1]:

Սև գույ նի հետ «ծե րու թյու նը» զու գոր
դել է կա նանց 10, իսկ տղա մարդ կանց` 
3.3%–ը: Սևը վե րա բե րում է երև ույ թի չըն
դուն մա նը, մերժ մա նը [1]: Այն փոքր–ինչ 
ար տա հայտ ված է կա նանց շրջա նում: 
Թեև 40–45 տա րե կան թե՛ կա նանց, թե՛ 
տղա մարդ կանց շրջա նում «ծե րու թյու նը» 
առա վե լա պես զու գորդ վում է մոխ րա
գույ նի հետ` ար տա հայ տե լով ծե րու թյան 
նկատ մամբ խու սա փո ղա կան վե րա բեր
մուն քը, այ նո ւա մե նայ նիվ, տղա մարդ
կանց դեպ քում սա ավե լի վառ է ար տա
հայտ ված:

Ծերության նկատմամբ վերաբերմունքի տոկոսային արտահայտվածությունը  
ըստ Մ. Լյուշերի ութգունային սուբթեստի

Աղյուսակ

40 – 45 տարեկան 55 – 60 տարեկան
Սեռը Իգական Արական Իգական Արական

Մոխրագույն 50 % 66.7 % 40 % 70 %
Սև 10 % 3.3 % 16.7 % 16.7 %

Այլ գույներ (6) 40 % 30 % 43.3 % 13.3 %
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55–60 տա րե կան ան ձանց են թախմ բում 
ծե րու թյան նկատ մամբ խու սա փո ղա կան 
դիրք է նկատ վում կա նանց` 40, իսկ տղա
մարդ կանց՝ 70 %–ի շրջա նում: Ծե րու թյան 
նկատ մամբ մեր ժո ղա կան վե րա բեր մուն
քը ար տա հայտ ված է 55–60 տա րե կան թե՛ 
տղա մարդ կանց, թե՛ կա նանց 16.7 %–ի մոտ:

Կա նանց շրջա նում մի ջին հա սու նու
թյան վեր ջում մոխ րա գույ նի նա խընտ րու
թյու նը նվա զում է, այ սինքն` պա կա սում է 
ծե րու թյան նկատ մամբ խու սա փո ղա կան 
վե րա բեր մուն քը, սա կայն ավե լա նում է 
սև գույ նի նա խընտ րու թյու նը` ծե րու թյան 
նկատ մամբ մեր ժո ղա կան վե րա բեր
մուն քը: Տղա մարդ կանց շրջա նում մի ջին 
հա սու նու թյան վեր ջում պահ պան վում է 
(փոքր–ինչ ընդգծ վե լով) ծե րու թյան նկատ
մամբ խու սա փո ղա կան վե րա բեր մուն քը: 
Ավե լի ար տա հայտ ված է դրսև որ վում ծե
րու թյան նկատ մամբ մեր ժո ղա կան վե րա
բեր մուն քը (աճում է 13.3 %–ով):

Մենք ու սում նա սի րել էինք նաև մի ջին 
տա րի քի ան ձանց վե րա բեր մուն քը սե փա
կան ծե րու թյան նկատ մամբ և հա մե մա տել 
«ծե րու թյուն» և «իմ սե փա կան ծե րու թյու նը» 
բա ռե րի հետ զու գորդ վող գու նա յին ընտ րու
թյու նը: Հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի 
մի այն 22 %–ի մոտ է «ծե րու թյան» և «սե փա
կան ծե րու թյան» հետ կապ ված գու նա յին 
ընտ րու թյու նը մի ա տե սակ դրսև որ վել: Թե՛ 
40–45, թե՛ 55–60 տա րե կան ան ձանց 78 
%–ի մոտ գու նա յին ընտ րու թյու նը տար բեր 
էր «ծե րու թյան» և «սե փա կան ծե րու թյան» 
դեպ քում, ընդ որում՝ «սե փա կան ծե րու թյու
նը» ու ներ ավե լի  դրա կան հու զա կան երան
գա վո րում: Կա րե լի է ասել, որ մի ջին հա սու

նու թյան տա րի քում մար դիկ մե ծա մա սամբ 
հակ ված են ծե րու թյան հետ հու զա կա նո րեն 
չնույ նաց նե լու իրենց սե փա կան ծե րու թյու նը:

Այս պի սով, մի ջին հա սու նու թյան 
սկզբում ծե րու թյան նկատ մամբ վե րա
բեր մուն քը կրում է հիմ նա կա նում խու
սա փո ղա կան բնույթ, ին չը դրսև որ վում է 
նաև մի ջին հա սու նու թյան վեր ջում, երբ 
խու սափ մա նը զու գա հեռ դրսև որ վում է 
մեր ժո ղա կան վե րա բեր մունք ևս: Թե՛ մի
ջին հա սու նու թյան սկզբում, թե՛ վեր ջում 
ծե րու թյան նկատ մամբ խու սա փո ղա կան 
վե րա բեր մունքն ավե լի ար տա հայտ ված է 
տղա մարդ կանց շրջա նում: Ինչ պես նաև 
այս տա րի քում դրսև որ վում է «ծե րու
թյուն» երև ույ թի ապա նույ նա կա նա ցում 
«սե փա կան ծե րու թյու նից», որի նկատ
մամբ վե րա բեր մունքն ավե լի դրա կան 
բնույթ ու նի:

Մեր կող մից իրա կա նաց ված հե տա
զո տու թյան ար դյունք նե րում ան հանգս
տաց նող է այն հան գա ման քը, որ մի ջին 
հա սու նու թյան վեր ջում գե րակշ ռում է 
ծե րու թյան նկատ մամբ խու սա փո ղա կան 
և մեր ժո ղա կան վե րա բեր մուն քը, ին չը 
մտա հո գիչ է ծե րու թյան շե մին այդ քան 
մոտ կանգ նած ան ձանց պա րա գա յում, 
երբ են թադ րե լի էր, որ ծե րու թյա նը մո տե
նա լը դրա կան ըն թաց քի դեպ քում պետք 
է զու գորդ վեր երև ույ թի ըն դուն ման և ոչ 
թե մերժ ման հետ: Այս ար դյունք նե րը 
հիմք են ստեղ ծում հե տա գա ու սում նա
սի րու թյուն նե րի, ինչ պես նաև ծե րաց ման 
ըն դուն մանն ուղղ ված հո գե բա նա կան 
աջակ ցու թյան տա րաբ նույթ ար դյու նա
վետ ու ղի նե րի մշա կման հա մար:

գրականություն
1. Базыма Б. А., Цвет и психика. Монография, Харьков, Речь, 2001, 127 с.
2. Крайг Г., Бокум Д., Психология развития, 9–е изд, СПб., Питер, 2008, 920 с.
3. Реан А. А., Психология человека от рождения до смерти, СПб, прайм–ЕВРОЗНАК, 2002, 

656 с.



ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

73

4. Шаповаленко И., Возрастная психология, М., Гардарики, 2005, 349 с. 
5. World Health Organization. World Health Day 2012 – Ageing and Health: «Good health adds life 

to years» Toolkit for event organizers. www.who.int/world–health–day/2012
6. World Health Organization. “Social Development and Ageing: Crisis or Opportunity?” / The Next 

Step and Social Development. Forum, Geneva, 2000.

Отношение к старости в период средней взрослости
М. Тоноян, Л. Гаргрцян 

В статье рассматривается проблема эмоционального отношения к старости в пе
риод средней взрослости, приводятся результаты психологического исследования 
этой проблемы. Анализ результатов исследования позволяет выделить некоторые по
ловозрастные особенности в отношении к старости: в начале среднего возраста от но
ше ние к старости характеризуется главным образом избеганием, а в конце среднего 
воз раста к последнему присоединяется отвержение, а среди мужчин избегающее отно
ше ние к старости более выражено как в начале, так и в конце среднего возраста.

Attitudes toward old age in mid adulthood
M. Tonoyan, L. Gargrtsyan 

The article discusses the problem of emotional attitudes toward old age in mid adulthood, 
presents the results of psychological research of this problem. The analysis of research 
results allows us to highlight some gender and age specific features in emotional attitudes 
toward old age: in the beginning of middle age the attitudes toward old age are character
ized mainly by avoidance, and at the end of middle age avoidance is combined with rejection, 
avoidant attitudes toward old age are more obvious among men both at the beginning and 
at the end of middle age.
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SEYED HOSSEIN MIRZAEI

A CONSIDERATION OF THE RELATIONSHIP 
BETwEEN SELF–ESTEEM AND GENERAL 

HEALTH IN MALE HIGH SCHOOL STUDENTS

Introduction:
Adolescence is an exciting and challeng

ing period.During this period, all teenagers 
face the most stressful factors and the need 
for adaptation; consequently, they must have 
mental health and greater self–reliance. So, 
they can be successful in their school and 
ultimately in their career. 

Personal characteristics, educational and 
social requirements in some social–economic 
factorscan be considered the confounding 
variables in educational status (1 and 2). Hav
ing self–esteem, is one ofthe normal personal
ity traits. Self–esteem is the degree of approv
al and a value the person feels about himself 
or herself or the judgment that has in relation 
to his/her personality (3). Self–esteem is the 
concept that has been studied by many psy
chologists. Many concepts such as, depres
sion, loneliness, anxiety and self–esteem are 
considered as  negative concepts  and other 
factors such as being efficient, the feeling of 
empowerment and academic achievement are 
reported as positive concepts (4to9).

Every person needs self–esteem regard
less of age, gender, cultural background, 
and the type of work that he needs inlife
time. This factorcould virtually affect every 
aspect of our life and those who usually feel 
good about themselves, has the same feel
ing about theirlives. They can confidently 
face the challenges and the outcome of their 
responsibilities in life (10). Undoubtedly one 
of the most important reasons for the self–
concept research is its potential impact on 
health. Studies devoted to the study of self–
esteem have revealed that damaged self–es

teem cannot tolerate the conditions or dif
ficulties that people encounter in everyday 
life. The outcomes of these situations will 
have detrimental impact on their mental and 
physical health (11.pp,19–29).This evidence 
suggests that distorting reality is caused 
by the outcome of individual consequences 
range including factors such as, anxiety and 
depression, mental and physical dysfunc
tions, communicationalproblems and exag
gerated behavioral responses such as sub
stance abuse, and sabotage. Undoubtedly, 
some of these outcomes increasingly affect a 
person’s vulnerability; in this case the inter
personal and social system consequences of 
a normal life get collapsed(12,pp. 183–188). 

Regarding the importance of self–esteem, 
Charf Ericsson believes that having self–respect 
is necessary for the successful adolescence pe
riod. This period is the formation of professional 
relationships, social cooperation and friendly re
lations with other persons. Other researchers 
have shown the relation between self–esteem 
and demographic variables such as self–efficacy 
(12) commitment (8) life satisfaction (3) mental 
health (8). In general, self–esteem has an effec
tive role in mental health, and in many research
es the emphasis is on the role of self–esteem 
in emotional adjustment, emotional, social and 
psychological stress (6, pp191–7).

Academic failure is caused by anxiety, de
pression, physical problems and in general 
poor health (10). General studies have shown 
that the most effective factor about having 
positive feeling is the reason of behavioral 
healthygrowth, academic achievement and 
also prevention of disorder and confusion. In 
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recent decades the increasing importance of 
self–esteemand its impact on healthy growth, 
has been the center of psychologist’s focus 
and considered as the only way of enhancing 
self–esteem.(7).

The relationship between general health 
and self–esteem has been investigated in 
several studies, but the amount between 
themgreatlyvaries.

This study was done primarily on stu
dents, but in Iran these studies were limited. 
This study was held to determine the rela
tionship between general health and self–es
teem of malehigh school students.

Methods:
This study is a correlation study, and the 

populations were male high school students. 
The coefficient was estimated around 0/5, 
and the 95% confidence level according to 
the multistage sampling, was estimated 293. 
According to multistage random sampling 
method and by students’ name list, the sam
ples were selected and questionnaires were 
distributed. The data collected in this study 
included demographic information, self con
cept questionnaire (Cooper–Smith) which  
contained 25 specific questions with yes and 
no answers by a score of zero and one (8).

In this study we also used Goldberg’s Gen
eral Health Questionnaire that consists of 28 
multiple–choice questions in four domains: de

pression, anxiety, somatic symptoms and social 
dysfunction and with scale of repetition action, 
a much lower than usual, less than usual, as 
always, provided more than usual. Thescore
swere assigned from zero to three. The total 
score for each domain and the total score of 
21 and a total area of    84,is the highest score 
indicating the lower general health (6, pp191–
197). The validity of the final english version of 
both questionnaires was confirmed in several 
studies. The final coefficient of self–esteem 
was 0/79 and the last coefficient of GHQ was 
0/96 and the subscales of depression, anxi
ety, somatic symptoms and social dysfunction 
were0/94, 0/90 and 0/89 and 0/78 respec
tively.Spss–15 was used in data analysis and 
using descriptive statistics, Pearson correlation 
coefficient, T–test and ANOVA were performed 
in order to compare two or more groups.

Results
Statistical analysis was performed on 293 

questionnaires and shows that the majority 
of students, 239 (82/1%) were first year stu
dents. The majority of students, 150 (51/ 5%) 
their father’s education were diploma and 
259 students’ father had free jobs (89%). 
The majority of the students, 137 (47/1%), 
their family income was average.The major
ity of 231 (79/4%) students lived in the city.

The mean and standard deviation of stu
dents’ self–esteem were35/9±7/7.

Table 1: The mean and standard deviation of four areas of the students’ general health:

Variant mean and standard deviation

Physical signs 12/07±4/1
Anxiety and asleep disturbance 12/8±4/5

Depression 10/02±4/7
Social efficiency 10/1±1/6

As you look at table #1, the score of physical signs, anxiety and asleepdisturbance ap
proximately were the same, and the score of depression and the social efficiency disturbance 
were the same too. The score of anxiety and asleep disturbance were more than other areas. 
Depression had the least score compared to other areas of general health.
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Table 2: Correlation coefficient of themean of the students‘self–esteem and physical 
signs:

Variants Number Correlation coefficient Level of signifi
cance

Self–esteem Physical 
signs 293 –0/125 0/035

As you see in table #2, correlation coefficient between the average of students’ self–es
teem and physical signs is examined. Correlation coefficient among these two variants is 
(–0/125). According to statistics this outcome is significant.

Table 3: Correlation coefficient of the mean of the students’ self–esteem, anxiety and 
sleep disturbance:

Variant Number Correlation 
coefficient Level of significance

Self–esteem Anxiety and sleep 
disturbance 293 –0/204 0/001

As you see in table #3, correlation coefficient between the mean of the students’ self–
esteem,anxiety and  sleep disturbance is examined .Correlation coefficient between these 
two variant is (–2/204) , which is significant according to statistics.

Table 4: Correlation coefficient of the mean of the students’self–esteem and depression:

Variant Number Correlation 
coefficient Level of significance

Self–esteem depression 293 –0/205 Less than 0/01

As you see in table #4, the correlation coefficient is investigated among the mean of the 
students’ self–esteem and depression. The correlation coefficient between these variants is 
(–0/205).According to statistics, this outcome is significant.

Table 5: Correlation coefficient of the mean of the students’ self–esteem and social ef
ficiency disturbance:

Variant Number Correlation coef
ficient

Level of signifi
cance

Self–esteem Social efficien
cy disturbance 293 –0/228 Less than 0/01

As you see in the table #5, the correlation coefficient is examined of the mean of the 
students’ self–esteem and social efficiency disturbance. The correlation coefficient between 
these two variants is (–0/228). According to statistics, this outcome is significant.

Discussion 
This investigation is accomplished to examine the effect of self–esteem on the general 

health of the male high school students.
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Hypothesis 1:
This research presents that there are dif

ferences between the students’ self–esteem 
and physical signs.Data of this assumption 
was analyzed based on Pearson’s correlation 
coefficient. The correlation coefficient of the 
datain the table #2 is (–0/125), and is sig
nificant according to statistics.Therefore, it is 
concluded that there is a significant contrast 
and reversed relation between self–esteem 
and physical signs of the students, which 
means, by increasing one of the variants the 
other variants would decrease, namely by in
creasing physical signs, the student’s self–es
teem would decrease.

Hypothesis 2:
This research expresses that there are 

differences between self–esteem and the 
students’ anxiety and sleepdisturbance. Data 
of this assumption is analyzed according to 
Pearson’s correlation coefficient. The corre
lation coefficient of the table #3 is (–0/204) 
which is significant according to statistics. 
Thus, it is concluded that there is a significant 
difference and reversed relation between the 
anxiety and sleep disturbance of the students.
Therefore, by increasing the self–esteem, the 
signs of anxiety and sleep disturbance of the 
students will be decreased and vice–versa. 

Hypothesis 3:
This research explains that there is a dif

ference among the self–esteem and the stu
dents’ depression.

Data of this assumption is analyzed based 
on Pearson’s correlation coefficient .That is , 
there is significant contrary and reversed re
lation between self–esteem and the students’ 
depression .It means by increasing self–es
teem, the depression of the students will de
crease and vice–versa .

Hypothesis 4:
According to this investigation there is a 

difference between self–esteem and social 

efficiency disturbance of the students.Data 
of this assumption was analyzed based on the 
Pearson’s correlation coefficient.

The correlation coefficient of table #5 is 
(–0/0228) which is significant according to 
statistics.So, it is concluded that there is a 
significant difference and reversed relation 
between self–esteem and social efficiency 
disturbance. Namely,by increasing the self–
esteem the social efficiency disturbance will 
decrease and vice–versa .

Main Hypothesis: 
This research express that there is a dif

ference between self–esteem and the stu
dents’ general health.Since, there is a sig
nificant relation between these four areas 
of general health (depression, anxiety, sleep 
disturbance, social efficiency disturbance 
and physical signs), it is concluded that there 
is a significant contrary between self–esteem 
and general health.As a result, the students 
with high self–esteem have high general 
health (and vice–versa).At the end, it is per
ceived that there is significant correlation 
coefficient between self–esteem and general 
health, which is confirmed by other studies.

Based on Zare’s study on the students of 
Medical Science University of Shiraz, negative 
average (–0/59) significant correlation coef
ficient was obtained between self–esteem and 
general health (9, pp40–90).Rezaee’s study 
that accomplishedon the working women in 
Zimense factory of Shiraz and household 
women also indicates that the significant rela
tion between self–esteem and mental health 
in women was less than 20/05.Lavasani’s 
study that accomplished on the teachers of 
Tehran University preschool,indicates that 
there is a significant difference between self–
esteem and mental health of the teachers (11, 
pp19–29). Certainly, the research limitation 
can be involved in analyzing the results. Not 
responding of some of the students to some 
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questions and the deduction of the samples 
was one of the research limitations. The lack 
of motivation for answering to the research 
questionnaire was the other problem of the 
research. Doing the research with large num
ber of samples and applying the involved vari
ants and controlling the extra variants are the 
best choice to achieve superior results.

Comparative researches in other universi
ties can remove the ambiguity of the subject.

It seems that the educational strategies 
will be used to decrease the depression, ac
cording to the numbers of the scale of de
pression and sleep disturbance in the scale 
of general health. The use of methods to in

crease the self–esteem would be a shortcut 
to increase general health in those students 
that have less general health. 

Conclusion 
The result of the research indicates the 

correlation between self–esteem and general 
health and its scales. In other words, those 
who have higher self–esteem, have higher 
general health too. There is a reversed sig
nificant relation between self–esteem and de
pression, anxiety, sleep disturbance, physical 
signs and social efficiencies disturbance too.

Therefore, attention to the health condi
tion of the students is suggested to reinforce 
their self–esteem.
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ավագ դպրոցի արական սեռի աշակերտների ինքնագնահատականի  
և ընդհանուր առողջության հարաբերակցության քննարկումը

Սեյեդ Հոսեյն Միրզայի
Այս հե տա զո տու թյան նպա տա կը Իրա նում ավագ դպրո ցի արա կան սե ռի աշա

կերտ նե րի ինք նագ նա հա տա կա նի և ընդ հա նուր առող ջու թյան մի ջև հա րա բե րակ–ցու
թյան ու սում նա սի րումն է: Մեր կող մից հաշ վարկ վել է պա տա հա կա նու թյան սկզբուն քով 
ավագ դպրոց նե րից ընտր ված 293 աշա կերտ նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը: Տվյալ նե րի 
հա վա քագ րու մը կա տար վել է ժո ղովր դագ րա կան տե ղե կու թյուն նե րի, գնա հատ ման 
հար ցա րա նի և Գոլդ բեր գի ընդ հա նուր առող ջու թյան հար ցա րա նի մի ջո ցով: Տվյալ նե րի 
վեր լու ծու թյու նը կա տար վել է նկա րագ րա կան վի ճա կա գրու թյան և Պիր սո նի կո րե լյա ցի
ոն ու դիս պեր սի ոն անա լի զի մի ջո ցով՝ SPSS ծրագ րով:

Ինք նագ նա հա տա կա նի մի ա վոր նե րի հաշ վի մի ջին և ստան դարտ շե ղում նե րը կազ
մել են 7/7 և 9/35: Ինք նագ նա հա տա կա նի և ընդ հա նուր առող ջու թյան մի ջև նշա նա կա լի 
կապ է ար ձա նագր վել: Պետք է նաև նշել, որ նշա նա կա լի հա կա դարձ հա րա բե րակ ցու
թյուն է գրանց վել ինք նավս տա հու թյան և մի շարք այն պի սի վի ճակ նե րի մի ջև, ինչ պի
սիք են տագ նա պը, քնի խան գա րում նե րը, դեպ րե սի ան, ֆի զի կա կան վի ճա կը, սո ցի ա
լա կան դիս ֆունկ ցի ան:

 

Обсуждение соотношения самооценки школьников старших 
 классов и состояния общего здоровья

Сейед Хоссеин Мирзаи
Целью это го ис сле до ва ния яв ля ет ся изу че ние кор ре ля ции са мо о цен ки стар ших школь

ни ков Ира на и со сто я ния их об ще го здо ровья. Бы ли ис сле до ва ны 293 слу чай но выб ран
ных стар ших школь ни ка. Мы про ве ли сбор дан ных пос редст вом де мог ра фи чес кой ин
фор ма ции, оп рос ни ка оцен ки и оп рос ни ка об ще го со сто я ния здо ровья Голд бер га. Ана лиз 
дан ных был сде лан с по мощью опи са тель ной ста ти сти ки и кор ре ля ци он но го и дис пер
си он но го ана ли за Пир со на, в прог рам ме SPSS. Сред нее и стан дарт ное отк ло не ние сче та 
са мо о цен ки со ста ви ло 7/7 и 9/35. Бы ла установлена зна чи тель ная связь меж ду са мо о
цен кой и об щим со сто я ни ем здо ровья. Сле ду ет от ме тить, что бы ла так же зафиксирована  
зна чи тель ная об рат ная кор ре ля ция меж ду уве рен ностью и та ки ми со сто я ни я ми, как тре
вож ность, на ру ше ния сна, деп рес сия, фи зи чес кое со сто я ние, со ци аль ная дис функ ция.
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ԼՈՒՍԻՆԵ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

դեռաՀասների ինտերնետային 
կախՎածության կանխարգեԼման 

տեխնոԼոգիայի կիրառման 
առանձնաՀատկությունները

ՀՀ–ում, ինչ պես նաև շատ այլ երկր
նե րում մար դիկ սկսում են ին տեր նետն 
օգ տա գոր ծել վաղ տա րի քից, կրտսեր 
և մի ջին դպրո ցի աշա կերտ նե րի առա
վել հա ճախ հան դի պող ին տեր նե տա յին 
զբաղ մուն քը խա ղա մո լու թյունն ու հա ղոր
դակ ցա յին կախ վա ծու թյունն է, որոնք ին
տեր նե տա յին զբաղ մունք նե րի շար քում 
կախ վա ծու թյա նը դրդող ամե նա մեծ նե
րուժն ու նեն:

Հաշ վի առ նե լով, որ կրտսեր և մի ջին 
դպրո ցում ու սա նող երե խա նե րը սահ մա
նա փակ ինք նա վե րահս կո ղու թյուն ու նեն, 
շատ հա վա նա կան է, որ վաղ շրջա նում 
ին տեր նե տա յին խա ղա մո լու թյամբ և սո ցի
ա լա կան ցան ցե րով տար վե լը կմե ծաց նի 
կախ վա ծու թյան ռիս կը: Վեր ջինս հատ
կա պես աճում է, երբ սո ցի ա լա կան կեն
սա ռիթ մե րի փո փո խու թյան ար դյուն քում 
նվա զում է ծնո ղա կան վե րահս կո ղու թյու
նը, հե տև ա բար դե ռա հաս ներն ավե լի մեծ 
հնա րա վո րու թյուն ու նեն եր կար ժա մա նակ 
անց կաց նելու սո ցի ա լա կան ցան ցե րում և 
տար վել ին տեր նե տա յին խա ղե րով[1]:

Երբ երե խա նե րը դառ նում են դե ռա
հաս, ռիս կա յին գոր ծոն նե րը դառ նում են 
ավե լի բազ մա զան ու բարդ: Օրի նակ` վաղ 
դե ռա հա սու թյան շրջա նում, հատ կա պես 
մի ջին դպրո ցից ավագ դպրո ցին ան ցում 
կա տա րե լու տա րի քում նոր դպրո ցա կան 
մի ջա վայ րին հար մար վե լու հետ խնդիր ներ 
ու նե ցող դե ռա հաս նե րը կա րող են ին տեր
նետն օգ տա գոր ծել ճնշված տրա մադ րու
թյան կամ լար վա ծու թյան դեմ պայ քա րե լու 
հա մար: Ուս տի կա րև որ է վեր հա նել կոնկ

րետ զար գաց ման շրջան նե րին բնո րոշ 
ռիս կա յին գոր ծոն նե րը և մշա կել կան խար
գել ման ծրագ րեր` դի տար կե լու հա մար յու
րա քան չյուր տա րի քա յին խմբի յու րօ րի նակ 
ռիս կա յին գոր ծոն նե րը[11, 6]:

Հա մար վում է, որ վաղ բա ցա հայ
տումն առանց քա յին նշա նա կու թյուն ու նի 
ին տե րնետա յին կախ վա ծու թյան «բուժ
ման» մեջ:

Կան խար գել ման մե թոդ նե րը հիմ նա
կա նում իրենց մեջ նե րա ռում են դե ռա
հաս նե րի կրթման, տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադր ման, նոր հմտու թյուն նե րի ու
սու ցան ման և մի շարք այլ գոր ծըն թաց
ներ, ինչ պես նաև կան խար գե լիչ հա մա
պա տաս խան մի ջո ցա ռում նե րը ուղղ ված 
են սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում այն պի սի 
փո փո խու թյուն նե րի իրա կա նաց մա նը, 
որոնք կա ջակ ցեն և կխթա նեն դե ռա հա սի 
նոր մալ կեն սա գոր ծու նե ու թյա նը[2; 5]:

Դե ռա հա սի ին տեր նե տա յին կախ վա
ծու թյան պա րա գա յում կան խա տես ման 
տեխ նո լո գի ա նե րը հան դես են գա լիս հե
տև յալ գոր ծառ նա կան բնու թագ րա կա նով՝ 
չե զո քաց նող, փոխ հա տու ցող, նա խազ
գու շաց նող, մի ջամ տող/լու ծող/, վե րահս
կող[10; 4]:

Ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան կան
խար գել ման գոր ծըն թացն անհ րա ժեշտ է 
իրա կա նաց նել երեք մա կար դակ նե րով՝
 � Հան րա յին կամ ընդ հա նուր՝ նա խա տե

սում է պե տա կան, հա սա րա կա կան և 
սո ցի ա լա կան ինս տի տուտ նե րի գոր ծու
նե ու թյուն, որն ուղղ ված է ին տեր նե տա
յին կախ վա ծու թյան կան խար գել մա նը՝ 
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նպաս տե լով ան հա տի սո ցի ա լա կան, 
հո գե բա նա կան, տնտե սա կան, ֆի
զի կա կան, բա րո յա հո գե բա նա կան 
ոլորտ նե րում հա կա սու թյուն նե րի վե
րաց մա նը: Այն իրա կա նա նում է տար
բեր պե տա կան, իշ խա նա կան մար մին
նե րի և կա ռա վա րու թյան, ինչ պես նաև 
ՀԿ–նե րի մի ջո ցով, որոնց հա մար կան
խար գել ման գոր ծա ռույ թը հիմ նա կան 
կամ մաս նա գի տա կան չի հա մար վում:
Հան րա յին կան խար գե լու մը նե րա ռում 
է սո ցի ա լա կան, դաս տի ա րակ չա կան, 
օրենսդ րա կան մի ջո ցա ռում ներ, որոնք 
իրա կա նաց վում են պե տա կան և հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
կող մից՝ ին տեր նե տի ազ դե ցու թյունն 
ան հա տի և հա սա րա կու թյան կեն սա
գոր ծու նե ու թյան վրա ու սում նա սի րե
լու, ին տեր նե տի կի րառ ման հնա րա
վոր ռիս կե րի վե րա բե րյալ հան րա յին 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադր ման և 
տե ղե կատ վա կան մշա կույ թի ձև ա վոր
ման  նպա տա կով:

 � Մի ջանձ նա յին կամ հա տուկ՝ մաս նա
գի տա կան մա կար դակ /սո ցի ալ–հո գե
բանման կա վար ժա կան կան խար գե
լում/: Ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան 
պատ ճառ նե րի վե րա ցու մը կամ չե
զո քա ցու մը իրա կա նաց վում է հա
մա պա տաս խան սու բյեկտ նե րի գոր
ծու նե ու թյան մի ջո ցով՝ ման կա վարժ, 
սո ցի ա լա կան ման կա վարժ, սո ցի ա
լա կան աշ խա տող, հո գե բան, որոնց 
հա մար կան խար գել ման գոր ծա ռույ թը 
հա մար վում է հիմ նա կան կամ մաս
նա գի տա կան: Այս մա կար դա կի մի
ջամ տու թյու նը ուղղ ված է տար բեր 
սո ցի ա լա կան խմբե րին և ան հատ
նե րին՝ տվյալ դեպ քում դե ռա հաս
նե րին և աշա կեր տա կան խմբե րին, 
ծնող նե րին, այ սինքն անուղ ղա կի ո րեն 
ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյուն ու
նե ցող դե ռա հաս նե րի սո ցի ա լա կան 
մի ջա վայ րին: Այս տեղ հիմ նա կա նում 

կի րառ վում են 12 քայ լա նի ծրա գի րը, 
վար քա բա նա ճա նա չո ղա կան թե րա
պի ան/խորհր դատ վու թյու նը/, մո տի
վա ցի ոն խորհր դատ վա կան մի ջամ
տու թյու նը, ինք նօգ նու թյան խմբե րը և 
այլն[3, 8, 11]: 

 � Ան հա տա կան մա կար դակ, երբ տվյալ 
խնդրի կան խար գել ման նպա տա կով 
մշակ վում են ան հա տա կան ծրագ րեր՝ 
առա վել օգ տա կար մի ջամ տու թյուն 
ցու ցա բե րե լու նպա տա կով: Այս մա
կար դա կում մի ջամ տու թյու նը ուղղ
ված է հիմ նա կա նում  ին տեր նե տա յին 
կախ վա ծու թյուն ու նե ցող դե ռա հաս նե
րին և նրան ցից կազմ ված խմբե րին: 
Այն իր մեջ նե րա ռում է սո ցի ալ–հո
գե բա նա կան, բժշկա կան, տե ղե կատ
վա–խորհր դատ վա կան մի ջամ տու
թյուն ներ՝ ուղղ ված ին տեր նե տա յին 
կախ վա ծու թյան հիմ նախնդ րին և ան
մի ջա կա նո րեն՝ ին տեր նե տա յին կախ
վա ծու թյուն ու նե ցող ան ձին: 
Ին տեր նե տա յի կախ վա ծու թյան երևույ

թի հե տա զոտ ման այս փու լում հնա րա վոր 
է կան խար գել ման իրա կա նաց ման հե տև յալ 
ձև ե րը՝ առաջ նա յին և երկ րոր դա յին կան
խար գե լում: Առաջ նա յին կան խար գե լու մը 
իր մեջ նե րա ռում է  դե ռա հաս նե րի ին տեր
նե տա յին կախ վա ծու թյան ձև ա վոր ման և 
զար գաց ման ռիս կի գոր ծոն նե րի կան խար
գել ման ամ բող ջա կան գոր ծըն թա ցը: Այս 
մի ջամ տու թյու նը իրա կա նաց վում է ինչ պես 
մի ջանձ նա յին մա կար դա կով, այն պես էլ 
պե տա կան մա կար դա կով՝ ռիս կա յին խմբին 
և հան րու թյա նը ին տեր նե տա յին կախ վա
ծու թյան խնդրա հա րույց վար քագ ծի ձև ա
վոր ման պատ ճառ նե րի, հե տև անք նե րի, 
ան հա տի վրա ին տեր նե տի ու նե ցած ազ
դե ցու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադր ման մի ջո ցով, ինչ պես նաև տե
ղե կատ վա կան մշա կույ թի ձև ա վոր ման, 
ման կա վարժ նե րի և ծնող նե րի, աճող սերն
դի տե սա–մե թո դա բա նա կան պատ րաստ
վա ծու թյան մի ջո ցով:
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Առաջ նա յին կան խար գե լու մը իրա կա
նաց վում է չորս հիմ նա կան ուղ ղու թյուն
նե րով՝ 
1. Դե ռա հաս նե րի շրջա նում ընդգր կուն 

ու սում նա–դաս տի ա րակ չա կան աշ
խա տանք թվա յին տեխ նո լո գի ա նե րի 
առա վե լու թյուն նե րի և թե րու թյուն նե
րի, ռիս կա յին գոր ծոն նե րի ու դրանց 
հե տև անք նե րի վե րա բե րյալ,

2. Ազ գաբ նակ չու թյան սա նի տա րա–հի
գի ե նիկ կրթում՝ ին տեր նե տա յին տեխ
նո լո գի ա նե րի վե րա բե րյալ,

3. Ին տեր նե տա յին տեխ նո լո գի ա նե րով 
աշ խա տան քի հա սա րա կայ նա ցում,

4. Վար չա–օրենսդ րա կան մի ջո ցա ռում
ների իրա կա նա ցում՝ ին տեր նե տա յին 
տեխ նո լո գի ա նե րի ռիս կա յին գոր ծոն
նե րի նվա զեց ման նպա տա կով: 

Այսպիսով՝ օգտվելով դեռահասների 
ինտերնետային կախվածությանն ուղղված 
հե տա զո տա կան ար դյունք նե րից, առա
ջար կում ենք դե ռա հաս նե րի ին տեր նե տա
յին կախ վա ծու թյան առաջ նա յին կան խար
գել ման նպա տա կով կի րա ռել հե տև յալ 
տեխ նո լո գի ա նե րը, որոնք տե ղայ նաց ված 
են հայ մշա կու թա յին առանձ նա հատ կու
թյուն նե րին հա մա պա տաս խան, ինչն էլ 
ստո րև կփոր ձեմ շա րադ րել:

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
նպա տակն է լրաց նել տե ղե կատ վա կան 
բա ցը, ինչն էլ շատ հան գա մանք նե րում 
պատ ճառ է հան դի սա նում դե ռա հաս նե րի 
ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան ձև ա վոր
մա նը: Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե
րի մի ջո ցով իրա կա նաց վող կան խար գե
լումն իր մեջ նե րա ռում է ին տեր նե տա յին 
կախ վա ծու թյան թե մա յին առնչ վող պար
բե րա բար իրա կա նաց վող հրա պա րա կում
նե րը, հե ռուս տա և ռա դիո հա ղոր դում նե
րի հրա պա րա կու մը և հե ղի ա նա կա վոր 
ան ձանց ու փոր ձա գետ նե րի ներգ րա վու մը 
գոր ծըն թա ցում,  վստա հու թյան հե ռա խոս
նե րի ստեղ ծու մը և դրանց մա սին իրա զե
կու մը՝ դե ռա հաս նե րին, նրանց ծնող նե

րին, ման կա վարժ նե րին և, առ հա սա րակ, 
ողջ հա սա րա կու թյա նը, ինչ պես նաև միջ
մաս նա գի տա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն 
և խնդրին հա մա պա տաս խան գի տե լիք նե
րի, տե ղե կատ վու թյան յու րա ցում՝ դպրո
ցա կան սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի 
մա տուց ման նպա տա կով: Ինչ պես նաև 
շատ կա րև որ է դե ռա հաս նե րի ին տեր նե
տա յին կախ վա ծու թյան կան խար գել ման 
նպա տա կով PR ակ ցի ա նե րի և սո ցի ա լա
կան գո վազ դի պատ րաս տու մը՝ հա մա պա
տաս խան մաս նա գետ նե րի կող մից և դրա 
նպա տա կա հար մար ցու ցադ րու մը/ժա մը, 
հե ռուս տա ա լի քը, հե ռուս տա հա ղոր դու մը, 
ար դի ա կա նու թյու նը և այլն/, որը կազ դի 
հա սա րա կա կան կար ծի քի ձև ա վոր ման, 
փո փոխ ման, կարծ րա տի պե րի վե րաց
ման, սո ցի ա լա պես ըն դու նե լի ար ժե քա յին, 
նոր մա տիվ, իդե ա լա կան հա մա կար գե րի 
ձև ա վոր ման  վրա:

Կրթական տեխնոլոգիաների հիմ քում 
ըն կած է ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան 
կան խար գել մանն ուղղ ված ու սու ցո ղա կան 
ծրագ րե րի կազ մա կեր պու մը ինչ պես հա
սա րա կու թյան լայն շեր տե րի, այն պես էլ 
ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյուն ու նե ցող 
դե ռա հաս նե րի, նրանց ծնող նե րի, աշա
կեր տա կան խմբե րի, ման կա վարժ նե րի և 
միջ մաս նա գի տա կան խմբի ան դամ նե րի 
հա մար, որոնք աշ խա տում են դե ռա հաս
նե րի հետ, ինչ պես նաև ին տեր նե տա յին 
ակումբ նե րի աշ խա տա կից նե րի հա մար՝ 
սահ մա նե լով դե ռա հաս նե րի հետ աշ խա
տան քա յին նոր մեր և կա նոն ներ/օրական 
ծան րա բեռն վա ծու թյուն, սե ռա–տա րի քա
յին առանձ նա հատ կու թյուն ներ/:

Ծնող նե րի ու սուց ման ծրագ րե րի նպա
տակն է խրա խու սել դրա կան փոխ հա
րա բե րու թյուն ներ, ծնող նե րի կող մից 
ցու ցա բե րել հու զա կան աջակ ցու թյուն՝ ին
տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան վար քագ ծի 
կանխ ման նպա տա կով[12]:

Դե ռա հաս նե րին ուղղ ված ու սու ցո ղա
կան ծրագ րե րը պետք է նպաս տեն՝ դե
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ռա հաս նե րի ան հա տա կան հա մա կարգ չի 
օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րի 
բարձ րաց մա նը: Քա նի որ ին տեր նե տա յին 
կախ վա ծու թյան խնդի րը դե ռա հաս նե րի 
շրջա նում ավե լի ար դի ա կան է, ապա այս 
կան խար գե լիչ կրթա կան ծրագ րե րը պետք 
է մո տի վաց ված լի նեն հան րակր թա կան 
ծրագ րե րի նկատ մամբ դե ռա հաս նե րի 
խրա խուս մանը:

Դեռահասի զբաղվածության և ժա
ման ցի կազմակերպումը էական ազ դե
ցու թյուն կա րող է ու նե նալ ին տեր նե տա յին 
կախ վա ծու թյան վար քագ ծի կան խար
գել ման վրա: Քա նի որ դե ռա հա սու թյան 
տա րի քին հատ կան շա կան են այն պի սի 
էկ զիս տեն ցի ալ հար ցադ րում ներ, ինչ պի
սիք են՝ «Ո՞վ եմ ես», «Ո՞րն է աշ խար հում 
իմ տե ղը» և այլն, ապա դե ռա հա սի ազատ 
ժա մա նա կի հա գե ցումն այն պի սի ժա ման
ցա յին և կրթա կան ծրագ րե րով, ինչ պի սիք 
են սպոր տա յին խմբակ նե րը, լրա ցու ցիչ 
կրթա կան ծրագ րե րը, ֆա կուլ տա տիվ պա
րապ մունք նե րը, թույլ կտան կան խար գե լել 
ին տեր նետի չա րա շա հու մը կամ չա փա
վո րել ին տեր նե տում անց կաց րած ժա
մա նա կա հատ վա ծը, ինչ պես նաև կգրա
վեն նրա ու շադ րու թյու նը կա ռու ցո ղա կան 
հա գեց վա ծու թյամբ, այ սինքն դե ռա հա սի 
վիր տուալ իրա կա նու թյու նը կփո խա րին վի 
իրա կան հա րա բե րու թյուն նե րով:  

Դե ռա հաս նե րի ին տեր նե տա յին կախ
վա ծու թյան կան խար գել ման գոր ծըն թա
ցում մեծ տեղ են տրվում ընտանեկան 
խորհրդատվական տեխնոլոգիաները: 
Դե ռա հա սի լի ար ժեք զար գաց ման հա
մար կա րև ո րա գույն ար ժեք են ներ կա
յաց նում ըն տա նի քում հա վա սա րակշռ ված 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, ծնող նե րի և 
երե խա նե րի մի ջև հաս տատ ված փո խա
դարձ վստա հե լի հա րա բե րու թյուն նե րը, 
ըն տա նի քի ան դամ նե րի ընդ հա նուր հե
տաքրք րու թյուն նե րը և այլն: Դե ռա հասն 
աս տի ճա նա բար պետք է զար գաց նի սե
փա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի գի տակց ված 

վե րահսկ ման, ինք նու րույ նու թյան աս
տի ճա նա կան զար գաց ման և սե փա կան 
արարք նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու
թյուն կրե լու մե խա նիզմ ներ:

Բժշկա–սոցիալական տեխ նո լո գիա
ների դե րը դե ռա հաս նե րի ին տեր նե տա յին 
կան խար գել ման բնա գա վա ռում հատ կա
պես կա րև որ վում է բժշկա–սո ցի ա լա կան 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադր մամբ և 
բժշկա–սո ցի ա լա կան պատ րո նա ժի իրա
կա նաց մամբ, ինչ պես օրի նակ՝ ին տեր
նե տա յին կախ վա ծու թյան ձև ա վոր ման 
մե խա նիզմ նե րը, գոր ծոն նե րը, հե տև անք
նե րը դե ռա հա սի հո գե կան և ֆի զի կա կան 
առող ջու թյան տե սան կյու նից բա վա կա նին 
ազ դե ցիկ տպա վո րու թյուն կգոր ծեն դե ռա
հա սի ին տեր նե տի օգ տա գործ ման պա րա
գա յում: Առողջ ապ րե լա կեր պի գա ղա փա
րա խո սու թյան պրո պա գան դան կնպաս տի 
ոչ մի ան ին տեր նե տի խնդրա հա րույց 
օգ տա գործ ման կան խար գել մա նը, այ լև 
կտրա մադ րի հա մա պա տաս խան գի տե
լիք ներ՝ վե րահս կե լու կի բեր տա րա ծու թյան 
շե ղում նե րը կամ խու սա փե լու դրան ցից:

Դե ռա հաս նե րի ին տեր նե տա յին կախ
վա ծու թյան կան խար գել ման գոր ծըն թա
ցում կազմակերպա–վարչարարական 
տեխնոլոգիաների դերը կա րև որ վում է 
սո ցի ա լա կան վե րահսկ ման, սո ցի ա լա
կան պլա նա վոր ման գոր ծըն թա ցի կազ մա
կերպ մամբ, ինչ պես նաև ին տեր նե տա յին  
տեխ նո լո գի ա նե րի իրա վա կան բա զա յի 
մշակ մամբ: Այս մի ջո ցա ռում նե րը կազ մա
կերպ վում են ինչ պես դե ռա հաս նե րի ին
տեր նե տի օգ տա գործ ման խնդրա հա րույց 
վարքագ ծի վե րահսկ ման և պլա նա վոր ման 
նկա տա ռում նե րով, այլապես էլ «ին տեր նե
տի վնա սա կար բնա կիչ նե րի»/հա կեր ներ, 
սեք սո ւալ հե տապն դող ներ, ավ տո ռո բոտ
ներ և այլն/ ազ դե ցու թյու նը նվա զեց նե լու, 
կան խե լու և իրա վա կան պա տաս խա նատ
վու թյան են թար կե լու նպա տա կով: 

Իրավական մեթոդների՝ իրա վա կան 
տե ղե կատ վու թյան, վե րահս կո ղու թյան և 
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սանկ ցի ա նե րի կի րա ռու մը դե ռա հաս նե
րի ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան կան
խար գել ման գոր ծըն թա ցում կնպաս տի 
ինչ պես կազ մա կեր պա–վար չա րա րա կան 
գոր ծա ռույ թի իրա կա նաց մա նը, այն պես էլ 
թույլ կտա իրա վա կան իրա զե կում կազ մա
կեր պել դե ռա հաս նե րի, նրանց ծնող նե րի, 
ին տեր նե տա յին ակումբ նե րի աշ խա տա
կից նե րի հա մար՝ ար դյու նա վետ ին տեր
նե տի օգ տա գործ ման վե րահս կո ղու թյուն 
կազ մա կեր պե լու հա մար: Դե ռա հաս նե րը 
կարք ու նեն ինք նա վե րահսկ ման մե խա
նիզմ նե րի զար գաց ման, ծնող նե րը կա րիք 
ու նեն հա մա պա տաս խան գի տե լիք նե րի, 
որ պես զի կազ մա կեր պեն ար դյու նա վետ 
վե րահս կում: Ին տեր նե տա յին ակում բի 
աշ խա տա կից նե րը կա րիք ու նեն ինչ պես 
հա մա պա տաս խան գի տե լիք նե րի, այն
պես էլ իրա վա կան սանկ ցի ա նե րի, քա նի 
որ ներ կա յումս ին տեր նե տա յին ակումբ նե
րի գոր ծու նե ու թյու նը հա մար վում է տնտե
սա կան առու մով ամե նա շա հու թա բե րը, 
որ տեղ գոր ծի են դրված յու րա քան չյուր 
մի ջոց՝ խրա խու սե լու դե ռա հա սին ավե լի 
շատ մնալ այն տեղ, իսկ իրա վա կան տե
սան կյու նից՝ վե րահս կո ղու թյան և իրա
վա կան սանկ ցի ա նե րի բա ցա կա յու թյան 
պայ ման նե րում, դե ռա հա սի վրա տե ղի է 
ու նե նում բա րո յա–հո գե բա նա կան ճնշում: 
Ուս տի հա մա պա տաս խան իրա վա կան 
բա զա յի մշա կու մը և սանկ ցի ա նե րի կի րա
ռու մը թույլ կտա հաս նել վնա սի նվա զեց
ման հա մա պա տաս խան մա կար դակի:

երկրորդային կանխարգելումը իրա
կա նաց վում է ին տեր նե տա յին կախ վա ծու
թյան ռիս կի գոր ծոն նե րի և հե տև անք նե րի 
նվա զեց մանն ու չե զո քաց մանն ուղղ ված 
մի ջո ցա ռում նե րի մի ջո ցով՝ ան հա տա կան 
և մի ջանձ նա յին մա կար դա կում: Երկ րոր
դա յին կան խար գել ման մե թոդ նե րից են 
սո ցի ալ–հո գե բա նա–ման կա վար ժա կան 
խորհր դատ վու թյու նը, ճա նա չո ղա–վար
քա բա նա կան մե թո դը/վար քագ ծի մո դե
լա վո րում/, սո ցի ալ–հո գե բա նա կան հար

մար ման տեխ նի կա նե րը, մո տի վա ցի ոն 
խորհր դատ վու թյու նը, 12 քայ լա նի սո ցի ալ–
վե րա կանգ նո ղա կան ծրա գի րը[7; 9, 11]:

Ստո րև կներ կա յաց վի դե ռա հաս նե րի 
ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան երկ րոր
դա յին կան խար գել ման կամ մի ջամ տու
թյան սո ցի ալ–հո գե բա նա–ման կա վար
ժա կան աշ խա տան քա յին մո դե լը, որ տեղ 
կներ կա յաց վի մի ջամ տու թյան մե թո դա
բա նու թյու նը, խնդիր նե րը, գոր ծըն թա ցը և 
մի ջամ տու թյան մա կար դակ նե րը:

Մո դե լի նպա տակն է աջակ ցել ին
տեր նե տա յին կախ վա ծու թյուն ու նե ցող 
դե ռա հաս նե րին բարձ րաց նել ինք նագ
նա հատա կա նը, զար գաց նել ինք նա վե
րահսկ ման մե խա նիզմ ներ, ինչ պես նաև 
նպաս տել սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն
նե րի կար գա վոր մա նը և սո ցի ա լա կան նե
րառ ման գոր ծըն թա ցին:

Դե ռա հաս նե րի ին տեր նե տա յին կախ
վա ծու թյան կան խար գել ման աշ խա տան
քա յին մո դե լի առանձ նա հատ կու թյու նը 
կա յա նում է նրա նում, որ դե ռա հաս նե րին 
չի ար գել վում հա մա կարգ չի/ին տեր նե տի 
օգ տա գոր ծու մը, այլ խրա խուս վում է ին
տեր նե տա յին տեխ նո լո գի ա նե րի չա փա
վոր օգ տա գոր ծու մը:

Դե ռա հաս նե րի ին տեր նե տա յին կախ
վա ծու թյան կան խար գել ման աշ խա տան
քա յին մո դե լը բնու թագր վում է ստո րև 
նկա րագր վող փու լե րով, որոնք մշակ վել 
են ՀՀ–ի մի շարք դպրոց նե րում իրա կա
նաց ված կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի, 
հայ դե ռա հաս նե րին տրա մադր վող առ
ցանց խորհր դատ վու թյան  ար դյուն քում:

Դե ռա հաս նե րի ին տեր նե տա յին կախ
վա ծու թյան կան խար գել ման սո ցի ալ–հո
գե բա նա–ման կա վար ժա կան մե թոդի 
հիմնախնդրի սահմանման փուլի նպա
տակն է աջակ ցել դե ռա հա սին հաղ թա
հա րելու ներ քին դի մադ րու թյու նը, հա կա
սու թյուն նե րը, քա նի որ դե ռա հա սը դեռ 
պատ րաստ չէ իր կող մից դրա կան ին
տեր նե տա յին հա րա բե րու թյուն նե րը դի
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տար կելու բա ցա սա կան, ուս տի անհ րա
ժեշտ է սկզբնա կան շրջա նում քննար կել 
ին տեր նե տի՝ որ պես տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա յի դրա կան ազ դե ցու թյուն
նե րը, այ նու հե տև զու գա հեռ ներ անց կաց
նել՝ նրա կող մից ին տեր նե տի օգ տա գործ
ման ձև ե րի և ար դյու նա վե տու թյան հետ 
և ար դյուն քում մի այն հան գել ին տեր նե
տա յին տեխ նո լո գի ա նե րի բա ցա սա կան 
հե տև անք նե րին: Հա ջոր դիվ անհ րա ժեշտ 
է  տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րել ին տեր
նե տա յին կախ վա ծու թյան տա րած վա ծու
թյան, դրա զար գաց ման մե խա նիզմ նե րի 
և այլ հա րա կից գոր ծոն նե րի, ինչ պես նաև 
հե տև անք նե րի վե րա բե րյալ: Հատ կա պես 
տե ղին է ու շադ րու թյու նը սև ե ռել ին տեր
նե տա յին գոր ծու նե ու թյան և բա ցա սա
կան հե տև անք նե րի վրա՝ շեշ տադ րե լով 
ու սում նա կան խնդիր նե րը, հա սա կա կից
նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի խզու մը, 
ծնող նե րի  հետ անընդ մեջ կոնֆ լիկ տա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րը՝ ին տեր նե տի չա
րա շահ ման պատ ճա ռով: Քննար կում նե րի 
ըն թաց քում չպետք է դե ռա հա սին ուղղ վի 
կոնկ րետ մե ղադ րանք ներ, կամ սո ցի ա լա
կան խնդիր ներ, այլ անհ րա ժեշտ է աջակ
ցել նրան՝ ինք նու րույն հաս նե լու դրան, 
այ լա պես նա տրա մադր ված չի լի նի շա րու
նա կելու աշ խա տան քը:  

Ուսուցման–ճանաչում փուլում անհ
րա ժեշտ է առանձ նա հա տուկ ու շադ րու
թյուն դարձ նել, քա նի որ այս փու լում ին
տեր նե տա յին կախ վա ծու թյուն ու նե ցող 
դե ռա հաս ներն ար դեն որո շա կի ո րեն հաղ
թա հա րել են դի մադ րու թյան, մերժ ման 
զգա ցո ղու թյուն նե րը և պայ մա նա կա նո րեն 
պատ րաստ են փո փո խու թյուն նե րի: Այս 
փու լում անհ րա ժեշտ է քննար կել վար քագ
ծի փո փո խու թյան հնա րա վոր դրա կան  
ձեռք բե րում նե րը, ինչ պես նաև աշ խա
տան քա յին գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 
հնա րա վոր խո չըն դոտ նե րը:  Մի ջամ տու
թյան այս փու լի ըն թաց քում դե ռա հաս նե
րի մոտ հնա րա վոր է նկատ վի ընկճ վա ծու

թյուն, հի աս թա փու թյուն՝ իր խնդիր նե րի 
հաղ թա հա րե լու թյան նկա տա ռում նե րով, 
ուս տի այս տեղ կա րև որ է և՛ ան հա տա կան, 
և՛ խմբա յին աշ խա տան քի հա մա տեղ կազ
մա կեր պու մը, քա նի որ խմբում դե ռա հա
սը հնա րա վո րու թյուն ու նի ար տա հայ տե
լու սե փա կան կար ծի քը, լսե լու դի մա ցի նի 
կար ծի քը, ստա նա լու խմբի ան դամ նե րի 
աջակ ցու թյու նը, զգա լու, որ ին քը մի այ նակ 
չէ իր խնդիր նե րով: 

Դե ռա հաս նե րի ին տեր նե տա յին կախ
վա ծու թյան կան խար գել ման սո ցի ալ–հո
գե բա նա–ման կա վար ժա կան մո դե լի եր
րորդ փու լի նպա տակն է դեռահասների 
վարքագծի մոդելավորումը: Այն է՝ պլա
նա վո րել կոնկ րետ վար քա յին փո փո խու
թյուն ներ և նա խագ ծել դրանց իրա կա նաց
ման գոր ծըն թա ցը: Մի ջամ տու թյան այս 
փու լում նա խա տես վում է՝
 � Կողմ նո րո շել և սո վո րեց նել ինք նա վե

րահս կո ղու թյուն,
 � Պայ մա նա գիր կազ մել՝  ին տեր նե տի 

օգ տա գործ ման սահ մա նա փակ ման 
նպա տա կով,

 � Խրա խու սել ամե նօ րյա գրա ռում ներ 
կա տա րե լու և ին տեր նե տում անց կաց
ված ժա մա նա կը կա ռա վա րե լու դե ռա
հաս նե րի փոր ձե րը,

 � Վեր հա նել պլա նա վոր վա ծից եր կար 
առ ցանց ժա մա նակ անց կաց նե լու նա
խադ րյալ նե րը,

 � Պար զել նա խա տես վա ծի չա փով առ
ցանց ժա մա նակ անց կաց նե լու դի մաց 
ձեռք բե րում նե րը, պար գև նե րը,

 � փնտրել զբաղ վա ծու թյան և ժա ման ցի 
այ լընտ րան քա յին տար բե րակ ներ,

 � Վեր հա նել բա ցա սա կան մտքե րը և սո
վո րեց նել դրանց հաղ թա հար ման մի
ջոց նե րը,

 � Քննար կել ձա խող ման փոր ձե րը և 
գտնել դրանց հաղ թա հար ման ար դյու
նա վետ մի ջոց ներ,

 � Ինք նա կոր ծա նիչ մտքե րը փո խա րի նել 
ինք նա կա տա րե լա գործ ման մտքե րով,
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 � Խրա խու սել եր կա րա ժամ կետ նպա
տա կադ րում ներն ու դրանց իրա գործ
մանն ուղղ ված քայ լե րը,

 � Քննար կել, թե ինչ պես կա րե լի է բա րե
լա վել սե փա կան իմիջը:
Սո ցի ալ–հո գե բա նա–ման կա վար ժա

կան մե թոդի սոցիալական հա րա բե րու
թյուն ների կարգավորման փուլը կարե լի 
է հա մա րել մեկ նար կա յին այն ժա մա նակ, 
երբ դե ռա հասն ար դեն կա րո ղա նում է վե
րահս կել իր ին տեր նե տա յին վար քա գի ծը: 
Այս փու լի հիմ նա կան նպա տակն է կար
գա վո րել սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն
նե րը և կան խար գե լել ռե ցե դի վի/ին տեր
նե տի չա րա շահ ման վար քագ ծի կրկնման/ 
հա վա նա կա նու թյու նը: Մի ջամ տու թյան 
այս փու լում նա խա տես վում է՝
 � Վեր հա նել սթրե սի հիմ նա կան հա րու

ցիչ նե րը և ու սու ցա նել դրանց հաղ թա
հար ման ռազ մա վա րու թյուն նե րը,

 � Հաս կա նալ կա պը սթրե սի և ին տեր նե
տի օգ տա գործ ման մի ջև,

 � Գրա ռել այն ապ րում նե րը, հույ զե րը, 
իրա դար ձու թյուն նե րը, որոնք դրդում 
են վե րա դառ նալու վիր տո ւալ կյանք,

 � Ան հա տա կան և խմբա յին մա կար դա
կով քննար կել գրա ռում նե րը և մշա
կել դրանց հաղ թա հար ման պլան: Այս 
պա րա գա յում օգ տա կար կա րող է լի նել 
խմբի ան դամ նե րի կար ծի քը,

 � Ցույց տալ ու փոր ձար կել թու լաց ման 
տեխ նո լո գի ա նե րը/տնա յին առա ջադ
րանք ներ/,

 � Ու սու ցա նել պայ քա րի ակ տիվ ռազ մա
վա րու թյուն ներ,

 � Ստա նալ սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րի 
աջակ ցու թյու նը՝ ծնող ներ, ըն կեր ներ, 
ու սու ցիչ ներ,

 � Լու ծել մի ջանձ նա յին կոնֆ լիկտ նե րը և 
ոչ թե խու սա փել դրան ցից,

 � Ու սու ցա նել հա ղոր դակց ման հմտու
թյուն նե րը,

 � Սո վո րեց նել, թե ինչ պես նա խա ձեռ նել 
ու պահ պա նել սո ցի ա լա կան կա պե րը,

 � Սո վո րեց նել, թե ինչ պես լի նել ինք
նավս տահ/պո զի տիվ:
Դե ռա հաս նե րի ին տեր նե տա յին կախ

վա ծու թյան կան խար գել ման սո ցի ալ–հո
գե բա նա–ման կա վար ժա կան մե դելի 
հետևանքների հաղթահարման փուլը 
սկսվում է այն ժա մա նակ, երբ դե ռա հա սը 
փաս տա ցի կա րո ղա նում է վե րահս կել ին
տեր նե տի պա թո լո գիկ օգ տա գործ ման իր 
վար քա գի ծը և կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ 
չու նի ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան ցու
ցա նիշ ներ: Այս փու լում հատ կան շա կան է 
այն փաս տը, որ դե ռա հա սը ին տեր նետն 
օգ տա գոր ծում է պլա նա վո րած ժա մա նա
կով և ճա նա չո ղա կան նպա տակ նե րով, 
ին տեր նե տա յին ժա ման ցի կազ մա կեր պու
մը ևս գտնվում է դե ռա հա սի վե րահսկ ման 
ներ քո: Դե ռա հա սին առա վել հե տաքրք րում 
են իրա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, քան 
վիր տո ւալ կյան քը, և նա կա րո ղա նում է 
դրանց մա սին ան կաշ կանդ ար տա հայտ վել 
և քննար կել դրանք որ պես ձեռք բե րում ներ:

Այս փուլում, որը կարելի է նաև 
անվանել արդյունքների գնահատման 
փուլ, շատ կա րև որ է նաև ծնող նե րի, ըն
կեր նե րի, ու սու ցիչ նե րի կար ծի քը դե ռա հա
սի ին տեր նե տի օգ տա գործ ման վար քագ
ծի վե րա բե րյալ: Նրանք հան դի սա նում են 
այն ան մի ջա կան վկա նե րը, որոնք կա րող 
են ար ձա նագ րել դե ռա հա սի վար քա յին 
փո փո խու թյուն նե րը, կրթա կան հա ջո ղու
թյուն նե րը, հա սա կա կից նե րի հետ հա
րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման և նոր 
հա րա բե րու թյուն նե րի ձեք բե րում նե րը, 
բազ մա տե սակ զբաղ մունք նե րի և ժա ման
ցի նկատ մամբ ձև ա վոր ված նոր նա խա սի
րու թյուն նե րի դրսև ո րում նե րը:

ՀՀ–ում դե ռա հաս նե րի ին տեր նե տա
յին կախ վա ծու թյանն ուղղ ված hետա զո
տու թյան շրջա նակ նե րում բա ցա հայտ ված 
ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյուն ու նե ցող 
73 դե ռա հաս նե րի հետ կի րառ վեց դե ռա
հաս նե րի ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան 
կան խար գել ման սո ցի ալ–հո գե բա նա–
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ման կա վար ժա կան մո դե լը և ար դյուն քում 
/80%–ի/ մոտ ար ձա նագր վե ցին էա կան 
վար քա յին փո փո խու թյուն ներ՝ ստեղ ծա գոր
ծա կան գոր ծու նե ու թյան ձգտում, այդ թվում 
նաև ին տեր նե տա յին գոր ծու նե ու թյան, 
ին տեր նե տում անց կաց րած ժա մա նա կա
հատ վա ծի կրճա տում/ շա բա թա կան 32–40 
ժա մը վե րա փոխ վեց 6–10 ժա մի/, ին տեր
նե տի կոմ պուլ սիվ օգ տա գործ ման մտքե րի 
բա ցա կա յու թյուն/նվա զում, սո ցի ա լա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վո րում, այդ 
թվում նաև ըն տա նե կան կոնֆ լիկտե րի լու
ծում, կրթա կան գոր ծըն թա ցում ներգ րավ
վա ծու թյուն, սննդա կար գի, էս թե տիկ տես քի 
բա րե լա վում, նոր հա րա բե րու թյուն ներ հաս
տա տե լու ձգտում և այլն:

Այս պի սով դե ռա հաս նե րի ին տեր նե
տա յին կախ վա ծու թյան հիմ նախն դի րը 
հան դի սա նում է ներ կա յիս հա սա րա կու

թյան ար դի ա կան խնդիր նե րից, որը պա
հան ջում է սո ցի ալ–հո գե բա նա–ման կա
վար ժա կան մի ջամ տու թյուն նե րի հստակ 
մո տե ցում ներ ոչ մի այն ան հա տա կան և 
խմբա յին մա կար դակ նե րով, այ լև հան րա
յին մա կար դա կով: 

Ուս տի, երև ույ թի բա ցա սա կան հե տև
անք նե րը կան խե լու կամ մեղ մաց նե լու 
հա մար հար կա վոր է բարձ րաց նել հա
սա րա կա կան գի տակ ցու թյու նը, տե ղե
կաց վա ծու թյան աս տի ճա նը, իրա զե կել 
ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան ազ դե
ցու թյան և հնա րա վոր հե տև անք նե րի մա
սին, տա րի քա յին խմբե րի հա մար սահ
մա նա փա կել մուտ քը որո շա կի կայ քեր, 
իրա կա նաց նել մի ջամ տու թյան տար բեր 
դպրո ցա հեն և հա մայն քա հեն ծրագ րեր` 
սո ցի ա լա կան նե րառ ման և վե րա կանգն
ման նպա տա կով:

նկար 1. Հայ դեռահասների ինտերնետային կախվածության կանխարգելման սոցիալ–հոգեբանա– 
մանկավարժական մոդելի փորձարկման արդյունքները
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Особенности применения технологии профилактики интернет–  
зависимости у подростков

Л. Карапетян
В данной статье рассматривается ряд современных социально–педагогических, 

психологических подходов по профилактике интернет–зависимости у подростков. 
Выделены два вида профилактики интернет–зависимости: первичная и вторичная. 

Первичная профилактика включает в себя систему мер предупреждения возникновения 
и воздействия факторов риска развития интернет–зависимости. 

Профилактика включает в себя систему социально–психологических, педагогических, 
медицинских мер реагирования на проблему интернет–зависимости, направленных 
непосредственно на интернет–зависимого.

Technological Features of Adolescent Internet Addiction Prevention

L. Karapetyan
This article discusses several contemporary social–pedagogical–psychological approaches of 

prevention of internet addiction among adolescents.
The  current  prevention  approaches  include  a  mixture  of  behavioral  and cognitive strate-

gies designed to change Internet use patterns and enhance self–control. 
They aim to provide information and knowledge, encourage self–monitoring of Internet 

use, facilitate behavior changes, and enhance self–control.
These preventive programs have demonstrated primary and secondary levels of interven

tion, which required systematic, controlled, longitudinal field studies to evaluate the long–
term effects. 
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Teacher training is important for two 
main reasons. Firstly, considering the vast 
resources which are being spent on educa
tion, and particularly training itself, it is es
sential to ensure that these financial resourc
es are well utilized. Secondly, the quality and 
quantity of the output in the form of well 
educated students with good attitudes will 
determine the type of leadership, manage
ment and workforce in future.

The issues of achievement and under
achievement among students have been stud
ied by various studies (such as Mowes, 2007). 
However, not much attention has been paid 
to the aspect of the productivity of teachers. 
Instead, other aspects like those pertaining 
to inclusive education, special education and 
industrial activities have been studied. Today, 
national educational policy often relies on in
service staff development as a way to improve 
student learning. This onthejob training 
seeks to instruct teachers in content as well 
as pedagogy. Despite the widespread nature 
of these activities, the intensity of training is 
typically fairly low, with more than half of the 
teachers engaging in eight hours or less of 
training in each of these areas per year. Un
fortunately, most of the existing research on 
inservice training suffers from the fact that 
the training is endogenously determined by 
teachers and schools.

There is an exigent need to ensure quality 
teachers that will implement basic education. 
Teacher education is aimed at providing train
ees with intellectual and professional back
ground adequate for their assignment and to 
make them adaptable to any changing situa
tions in the country and the world. This goal 

remains a mere wish as most teachers do not 
exhibit the required competencies needed, 
especially to teach at the foundation level. This 
calls into question the quality of their training.

Various literatures stress the centrality of 
moral education in teacher training centers. 
The concern over moral character is indeed 
a mission of every teacher education facil
ity, irrespective of its geographical location. 
Also, such a duty extends beyond the socio
economic status of the geographical contexts 
in which teacher educational programs are 
executed. The centrality of moral education 
in teacher training is connected with the eth
ical character and very nature of the teach
ing undertaking. Whereas many studies 
widely documented the teaching enterprise 
in general, scholars, researchers, practitio
ners, and policy makers specializing in the 
philosophy of education have normatively 
raised and addressed the ethical dimension 
of teaching and/or education in much more 
specific terms (Anangisye, 2010).

After a broad overview of the findings for 
various teacher attributes it has been found 
that teachers’ education (degree) and ex
perience levels are the most widely studied 
teacher attributes, both because they are 
easy to measure and because they are, in 
the vast majority of school systems, the sole 
determinants of teachers’ salaries. However, 
there appears to be only weak evidence that 
these characteristics consistently and posi
tively influence student learning.

  In a 1986 literature review (and in fol
lowup reviews in 1989 and 1997) that has 
framed much of the debate, Hoover Institu
tion senior fellow Eric Hanushek showed that 
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only a small proportion of studies find 
these teacher characteristics to be statisti
cally significant in the expected direction.     
However, not all studies reach the same con
clusion. In a 1996 metaanalysis published 
in the Review of Educational Research, Rob 
Greenwald and his colleagues concluded that 
“school resources are systematically related 
to student achievement and that these rela
tions are large enough to be educationally 
important” and “resource variables that at
tempt to describe the quality of teachers 
(teacher ability, teacher education, and 
teacher experience) show very strong rela
tions with student achievement.”

It’s true in both sets of reviews that many 
more studies found statistically significant 
positive effects for teacher experience than 
found statistically significant negative effects, 
but the statistically significant positive find
ings were found in only about 30 percent of 
the studies. There are also statistical short
comings in many of the studies cited by both 
Hanushek and Greenwald et al.

Part of the explanation for the mixed 
findings may be that experience and degree 
level matter only in certain circumstances. 
For example, there is little evidence that ex
perience beyond the first couple of years in 
the classroom makes one a better teacher. 
And teacher experience implicitly captures 
the effects of the prevalent graduation re
quirements and labor market conditions at 
the time when teachers were hired. Further
more, as I describe below, the effect of de
grees appears to hinge on the subjects that 
are taught and whether the degrees are spe
cific to those subjects.

Results
Good teaching is clearly important to 

raising student achievement. In fact, most 
research suggests that the benefit of improv

ing the quality of the nation’s teaching work
force is far greater than other policy interven
tions, such as lowering class size. Research 
on the performance of the general student 
population has produced a general consen
sus that the most important schoolbased de
terminant of student achievement is teacher 
quality. Therefore, the teacher training col
leges, centers and institutes have a vital role 
in improving the national education. This en
hancement is so useful for both preservice 
and inservice teachers with obviously positive 
results on teachinglearning process. Thus 
the logical starting point for any policy to ad
dress the educational achievement at national 
scale is the quality of teachers. And, this qual
ity in turn depends on the quality of courses 
provided by the teacher training centers. Not 
only general measures of teacher experience 
and attainment of advanced degrees, but also 
specific measures of preservice preparation 
or inservice professional development are 
important in this regard.

However, while we know that good teach
ing is important, it’s far less clear what 
makes for a good teacher. The measures of 
teacher quality that are used by most pub
lic school systems to screen candidates and 
determine compensation–certification, expe
rience, and education level–have been well 
researched, but there is little definitive em
pirical evidence that these characteristics, 
defined in general terms, are associated with 
higher student achievement. Teachers’ edu
cational levels appear to make a difference 
when the education is related to the subject 
taught, but advanced degrees do not ap
pear to serve as a good measure of quality 
in general. There is also some evidence that 
experienced teachers are more effective with 
students, but the benefits of additional years 
of experience appear to level off early in a 
teacher’s career. Measures of teachers’ aca
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demic skills, such as their verbal ability, may 
more accurately predict their effectiveness, 
but there is far less evidence on this issue, 
and these findings are also not conclusive. 
There is little evidence on the issue of teach
er certification as well, and the evidence that 
does exist is mixed. 

Teacher education must prepare and pro
duce not only academically and pedagogical
ly competent teachers, but also professional 
teachers able to live up to the highest moral 
standards of their teaching profession. In 
light of the power that teachers have, espe
cially to “make or ruin our society” (Nyer
ere, 1968, p.228), ethics education is an 
integral part of the teaching enterprise. In 
this regards, the researcher recommends 
the following: First, teacher training col
leges should make courses on teacher and 
professional ethics mandatory. Such courses 
expose trainee teachers to ethics pertaining 
to their vocation. Secondly, the foundation of 
the ethical conduct of teachers is to a certain 
degree laid by parents and guardians during 
childhood. As Berger (1991, p. 122) points 
out, “parents are teachers of their own chil
dren”. Without appropriate moral educa
tion at home and positive transition, trainee 
teachers will find it difficult to change their 
conduct in only two or three years of teacher 
training (Anangisye, 2010).

If the goal of teacher education must be 
achieved, which is “to provide teacher train
ees with both intellectual and professional 
background adequate for their assignment 
and to make them adaptable to any changing 
situation, not only in the life of their coun
try but in the wider world” (NPE, 2007), any 
effective professional training program for 
teachers must rest on the foundation of truth 
and accurate thinking.

 Teaching professionalisation the final 
area that will need improvement in order to 

increase the teachers’ satisfaction and re
duce attrition rate. Teacher professionalisa
tion is the movement to upgrade the status, 
timing, and working conditions of teachers. 
Professionalisation refers to the degree to 
which particular employees and their work
places exhibit the attributes, characteristics, 
and the criteria identified with professions 
and professionals. Teacher professionalisa
tion must originate with the educational lead
ers and it must be demonstrated and valued 
at all levels of the educational bureaucracy. 
Teachers must be reimbursed for continu
ing education tuition fees and fees, given 
decisionmaking power, and paid on a level 
commensurate to their education and value 
to the society as a whole. Policymakers and 
the educational administration at the state 
and federal levels must work diligently to in
crease the levels of satisfaction of the teach
ers, and to reduce the number of teachers 
that are leaving the profession.

However, teachers’ classroom effective
ness has been found to have only a minimal 
influence on the academic performance of 
students in public secondary schools in 
some studies. This is due to the fact that 
teachers’ effect is not the sole determinant 
of students’ academic outcome. Students’ 
related factors such as intelligence, pa
rental education, socioeconomic status, 
and personality which vary over very wide 
margins in the study area may have signifi
cant effect in the academic performance 
of students in public secondary schools. 
School environment related factors such 
as class size, infrastructure and facilities 
available in the schools may also influence 
significantly on the academic performance 
of students and may be responsible for 
the observed low performance of students 
when compared with the effectiveness of 
their teachers.
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ակադեմիական համակարգի ուսումնասիրություն
Լ. Աբիդի

Ուսուցիչների վերապատրաստման կենտրոնների եւ ազգային կրթության միջեւ 
հարաբերությունների ուսումնասիրությունը հետազոտման բավականին նոր բնագավառ 
է: Այս թեմայի նախորդ հետազոտությունը ավելի շատ կենտրոնացած էր ուսուցիչների 
կրթվածության, աշխատանքային փորձի եւ աշխատավարձերի վրա: Քանի որ պարզ 
է, որ որոշ ուսուցիչներ ավելի արդյունավետ են աշակերտներին ուսուցանելու հարցում, 
քան մյուսները, ապա զգալիորեն պակաս փոխհամաձայնություն կա, թե ուսուցչի 
նկատելի յուրահատկությունները, ինչպես օրինակ կրթությունը կամ աշխատանքային 
փորձը ավելի բարձր արդյունքներ են տալիս: Այս գիտահետազոտական աշխատանքը 
ուսումնասիրում է այս կարեւոր խնդիրը, այսինքն՝ ուսուցիչների վերապատրաստման 
կենտրոնների եւ ազգային կրթության փոխհարաբերություններում:
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Ս Ո Ց Ի Ա Լ Ա Կ Ա Ն

Հ Ո Գ Ե Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հա սա րա կու թյան մեջ տե ղի ու նե ցող 
բարդ սո ցի ա լա կան գոր ծըն թաց նե րը պայ
մա նա վո րում են մի ջանձ նա յին հա րա բե րու
թյուն նե րի բնույ թը, քա նի որ սո ցի ալ–հո գե
բա նա կան գոր ծըն թաց նե րով են որոշ վում 
ինչ պես առան ձին ան ձանց, սո ցի ա լա կան 
խմբե րի, այն պես էլ ողջ հա սա րա կու թյան 
հո գե բա նա կան և սո ցի ալ–հո գե բա նա կան 
տա րաբ նույթ դրսև ո րում նե րը:

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ 
մի ջանձ նա յին կոնֆ լիկ տի հիմ նախնդ
րի լուծ ման վե րա բե րյալ առա ջարկ վել են 
տար բեր մո դել ներ, մշակ վել են տե սու
թյուն ներ և հա յե ցա կար գեր: Կոնֆ լիկ տը 
ոչ մի այն երև ույթ է կամ ինչ–որ հա տուկ 
բնույ թի գոր ծըն թաց, այլ նաև ինք նա տիպ 
փո խազ դե ցու թյան դրսև ո րում, որոշ պայ
ման նե րում հա րա բե րու թյուն նե րի և երև
ույթ նե րի բնույթ: Նախ և առաջ մի ջանձ
նա յին կոնֆ լիկ տը դի տարկ վում է որ պես 
մար դու ներ քին հո գե կան առանձ նա հատ
կու թյուն նե րի ար տա քին դրսև ո րում:

Երկ րորդ` մի ջանձ նա յին կոնֆ լիկ տը 
դի տարկ վում է որ պես փո խազ դե ցու թյան 
սու բյեկտ նե րի տար բեր սո ցի ա լա կան կա
րիք նե րի, պա հանջ մունք նե րի, հե տաքրք
րու թյուն նե րի բա խում:

Եր րորդ` մի ջանձ նա յին կոնֆ լիկ տը դի
տարկ վում է որ պես սո ցի ա լա կան փո խազ
դե ցու թյան գոր ծըն թա ցում ան հատ նե րի 
ան հա մա տե ղե լի դե րա յին սպա սում նե րի 
հա կա սու թյան դրսև ո րում:

Արև մուտ քում մի ջանձ նա յին կոնֆ
լիկտ նե րի ու սում նա սի րու թյան երկ րորդ 
ուղ ղու թյու նը կապ ված է գոր ծա ռույ թա յին 
մո տեց ման հետ, որում առանձ նաց վում են 
կոնֆ լիկ տա յին փո խազ դե ցու թյան մաս նա
կից նե րի վար քի դրսև ո րում ներ, տի պեր ու 
ար դյունք ներ: Արևմ տյան ժա մա նա կա կից 
հե տա զո տող նե րը կոնֆ լիկ տը դի տար կում 
են որ պես ան ձի, խմբի կյան քի ան բա ժա
նե լի մաս, որը կա տա րում է եր կու գոր ծա
ռույթ` դրա կան (կա ռու ցո ղա կան) և բա ցա
սա կան (ապա կա ռու ցո ղա կան):

Մ. Դոյ չը գտնում էր, որ առանց կոնֆ լիկ
տի հնա րա վոր չէ, կոնֆ լիկ տը չի կա րե լի ո՛չ 
ան տե սել, ո՛չ շրջան ցել՝ անհ րա ժեշտ է այն 
դարձ նել ար դյու նա վետ և վերջ նա կա նո րեն 
խու սա փել դրա դեստ րուկ տիվ (ապա կա
ռու ցո ղա կան) հե տև անք նե րից[5]:

Կոնֆ լիկ տի ար ժե քը այն է, որ այն 
նպաս տում է մար դու կող մից սե փա կան հե
տաքրք րու թյուն նե րի, «ես»–ի հնա րա վո րու
թյուն նե րի, ար ժեք նե րի գի տակց մա նը:

Կոնֆ լիկ տի մի ջո ցով հնա րա վոր է լից
քա թա փել լար վա ծու թյունն ու ֆրուստ րա
ցի ան: Այդ իմաս տով կոնֆ լիկ տը դի տարկ
վում է որ պես ան ձի ինք նա հաս տատ ման 
մի ջոց նե րից մե կը, քա նի որ «…հնա րա վո
րու թյուն է տա լիս մաս նա կից նե րից յու րա
քան չյու րին փոր ձով հաս կա նա լու սե փա
կան հնա րա վո րու թյուն նե րը և ակ տի վո րեն 
օգ տա գոր ծե լու դրանք»[5]:

Կոնֆ լիկ տի կա ռու ցո ղա կան դե րը կան

ԼԻԴԱ ԱՐԱՄՅԱՆ 

կոնֆԼիկտների կառուցողական եՎ 
աՊակառուցողական գործառույթները
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խում է խմբա յին կամ ան հա տա կան կեն
սա գոր ծու նե ու թյան «լճա ցու մը» կամ «մա
հա ցու մը» և խթա նում դրա առա ջըն թա ցը: 
Կոնֆ լիկտ նե րը, ինչ պես նշում են շատ 
հե ղի նակ ներ, օբյեկ տի վաց նում են տա րա
ձայ նու թյուն նե րի աղ բյուր նե րը և դրա նով 
իսկ հնա րա վո րու թյուն տա լիս չե զո քաց նե
լու դրանք: Բա ցի դրա նից, քա նի որ ցան
կա ցած կոնֆ լիկ տի հիմ քը կող մե րի մի ջև 
նա խոր դող հա րա բե րու թյուն նե րի բա ցա
ռումն է, կոնֆ լիկ տը, ստեղ ծե լով նոր պայ
ման ներ, մի ա ժա մա նակ կա տա րում է նաև 
ադապ տիվ ֆունկ ցիա: Կոնֆ լիկ տը խմբի 
հա մար կա յու նաց նող ֆունկ ցիա է կա տա
րում, կողմ նո րո շում խմբի ան դամ նե րին 
դրա ամ բող ջա կա նու թյան պահ պան մա նը, 
ընդ որում` այդ ամե նը ու ժե ղաց նում է ան
հատ նե րի հա մախմ բու մը: Կոնֆ լիկ տի ար
դյու նա վետ լու ծու մը, ըստ Մ. Դոյ չի, նման 
է ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյան 
գոր ծըն թա ցին: Ինչ պես և ստեղ ծա գոր
ծա կան խնդիր նե րի լու ծու մը, այն իրա կա
նաց վում է մի քա նի փու լով` հիմ նա հար ցի 
գի տակ ցու մից, դրանք ֆրուստ րա ցի ա յի և 
ան բա րե հար մա րու թյան մի ջո ցով ավան
դա կան եղա նակ նե րով լու ծե լու ան հա ջող 
փոր ձե րից մին չև փայ լա տա կում, որը հնա
րա վո րու թյուն է տա լիս խնդի րը տես նե
լու նոր ձև ով ու գտնե լու դրա լու ծու մը[4]: 
Եթե մաս նա կից նե րը զգում են, որ հա սել 
են ցան կա լի ար դյուն քի, ապա կոնֆ լիկ
տը կա ռու ցո ղա կան է: Այն ապա կա ռու
ցո ղա կան է, եթե մաս նա կից նե րը դժգոհ 
են կոնֆ լիկ տի ըն թաց քից, զգում են, որ 
ինչ–որ բան կորց րել են: Ապա կա ռու ցո ղա
կան կոնֆ լիկ տի առանձ նա հա տուկ գի ծը 
են թադ րում է կող մե րի բախ ման, սրման և 
լուծ ման մի տում ներ: Այս գոր ծըն թա ցը տե
ղի է ու նենում պա րու րա ձև, որը բնու թագր
վում է փո խազ դե ցու թյան մաս նա կից կող
մե րի մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի 
աս տի ճա նա կան վատ թա րաց մամբ: Ընդ 
որում` Դոյ չը նշում է, որ էս կա լա ցի ա յի ըն
թաց քում իրադ րու թյան մեջ կոնֆ լիկ տի 

եր կու հա կա ռա կորդ նե րի ըն կա լու մը կորց
նում է իր զգա յու նա կու թյու նը[4]: Մաս նա
կից նե րը չեն տես նում իրադ րու թյուն նե րի 
երանգ նե րը, կի սա տո նե րը, նրբու թյուն
նե րը, այլ ըն կա լում են իրադ րու թյու նը սև 
և սպի տակ գույ նե րով: Ար դյուն քում նման 
կոնֆ լիկ տը ոչ հազ վա դեպ է դառ նում իր 
ելա կե տա յին պատ ճառ նե րից ան կախ և 
կա րող է շա րու նակ վել նաև այդ պատ ճառ
նե րի վե րա ցու մից, ար ժեզր կու մից կամ մո
ռա ցու մից հե տո ևս: Կոնֆ լիկ տի լու ծումն 
իրա կա նաց վում է տար բեր ուղ ղու թյուն
նե րով` նոր մաս նա կից նե րի ներ քա շում, 
են թադր վող և իրա կա նում կոնֆ լիկ տող 
կող մե րի ծախ սե րի ավե լա ցում, կող մե րի 
մի ջև բա ցա սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
ին տեն սի վա ցում, ան մի ջա կան ար տա հայ
տու թյուն նե րի ու գոր ծո ղու թյուն նե րի ծա
վա լի և քա նա կի ավե լա ցում, կոնֆ լիկ տի 
ար դյուն քում առա ջա ցած նա խա դե պե րի 
թվի աճ:

Ել նե լով վե րը շա րադ րյա լից` պետք 
է նշել, որ մի ջանձ նա յին կոնֆ լիկտն իր 
բո վան դա կու թյամբ կա րող է նպաս տել 
խմբի, ան ձի հա սա րա կայ նա մետ զար
գաց մա նը և հան դի սա նալ սո ցի ու մի կյան
քի ան բա ժա նե լի պայ ման: Մի ա ժա մա նակ 
մի ջանձ նա յին կոնֆ լիկ տը, որը չի նպաս
տում հա սա րա կու թյան զար գաց մա նը, 
կան խար գել ման և շտկման կա րիք ու նի:

Ար տա սահ մա նյան մաս նա գետ նե րի 
կա տա րած հե տա զո տու թյուն նե րը թույլ են 
տվել առանձ նա ցել որոշ կա րև որ գոր ծոն
ներ, որոնք ազ դում են խմբում և խմբա յին 
գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում կոնֆ լիկ տի 
առա ջաց մա նը և դրա հե տև անք նե րի կան
խար գել մա նը: Առա ջի նը խմբի չա փե րի 
ազ դե ցու թյունն է կոնֆ լիկտ նե րի քա նա կի 
վրա, քա նի որ մարդ կանց մեծ թի վը բե րում 
է նաև մեծ թվա քա նա կի այ լընտ րանք նե րի, 
սկզբունք նե րի, որոնց նրանք հե տև ում են: 
Բա ցի դրա նից, խմբի չա փե րի մե ծա ցու մը 
բե րում է վերջ նա կան որո շում նե րի կա յաց
ման մեջ քիչ ներգ րավ վա ծու թյան զգաց
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ման և դրան զու գա հեռ նպաս տում է այն 
են թախմ բե րի ձև ա վոր մա նը, որոնք ու նեն 
ընդ հա նուր հա յացք ներ կամ այ լընտ րանք
ներ և հա կա ռակ վում են այլ որո շում նե րի:

Երկ րոր դը` խմբի հա մա տեղ փոր ձի 
տև ո ղու թյունն է: Նյու կո մը ցույց է տվել, 
որ շփվո ղա կա նու թյան ավե լա ցու մը բե
րում է հա յացք նե րի նմա նու թյան: Հենց 
որ մար դիկ հա մա տեղ գոր ծո ղու թյուն նե
րում ձեռք են բե րում խմբի ան դամ նե րի 
մա սին գի տե լիք ներ, նրանց մոտ առաջ է 
գա լիս գոր ծըն կեր նե րի վար քի հա մար ժեք 
կան խա տես ման ըն դու նա կու թյուն: Դա վե
րաց նում է իրա վի ճա կի անո րո շու թյու նը և 
ժա մա նա կի ըն թա ցում նվա զեց նում չհաս
կաց վա ծու թյու նը և, հե տև ա բար, կոնֆ
լիկտ նե րը[7]:

Սա կայն գո յու թյուն ու նի նաև հա կա
ռակ տե սա կե տը: Այս պես, Լ. Կո զե րը 
հաս տա տում է, որ կոնֆ լիկտ նե րի բազ
մա զա նու թյու նը հա կա դարձ հա մե մա տա
կան կա պի մեջ է դրանց ին տեն սի վու թյան 
հետ: Նա գտնում է, որ յու րա քան չյուր 
խումբ ու նի կոնֆ լիկ տի պո տեն ցի ալ հնա
րա վո րու թյուն ներ` կապ ված ան հա տի մոտ 
պար բե րա բար առաջ եկող մրցակ ցու թյան 
պա հանջ նե րի հետ, սա կայն խմբի ընդ հա
նուր բնույ թը կա րող է էա պես ազ դել կոնֆ
լիկտ նե րի բնույ թի վրա, մաս նա վո րա պես 
դրանց ապա կա ռու ցո ղա կան և կա ռու
ցո ղա կան գոր ծա ռույթ նե րի վրա: Որ քան 
նեղ է խում բը, այն քան կոնֆ լիկտն ին տեն
սիվ է, քա նի որ փո խազ դե ցու թյուն նե րի 
բարձր հա ճա խա կա նու թյու նը նպաս տում 
է ան հատ նե րի հու զա կան դրսև ո րում նե րի 
հա ճա խա կա նաց մա նը, այդ թվում սերտ 
փո խազ դե ցու թյան ար դյուն քում առա ջա
ցած թշնա մու թյու նը ըն կալ վում է որ պես 
վտանգ, որը կա րող է ճնշվել, հե տև ա բար 
և կու տակ վել: Այդ իսկ պատ ճա ռով, եթե 
նման խմբում կոնֆ լիկտ է ծա գում, այն 
կա րող է լի նել կու տակ ված դժգո հու թյան 
պատ ճա ռով և ան ձի ամ բող ջա կան ներգ
րա վու մով, որը բնո րոշ վում է խմբի ներ

սում գոր ծող կա պե րով [3]: Հե տև ա բար, 
նմա նա տիպ կոնֆ լիկ տը կա րող է խա թա
րել այդ խմբի հիմ քե րը` կրե լով վտան գա
վոր բնույթ:

Այն պի սի խմբե րում, որոնց բնո րոշ է 
ան հատ նե րի մաս նա կի մաս նակ ցու թյու նը, 
կոնֆ լիկ տը կա րող է քիչ ապա կա ռու ցո ղա
կան լի նել: Այն ապա հո վում է կոնֆ լիկտ
նե րի մեծ քա նակ, որն իր հեր թին բե րում 
է էներ գի ա յի բաշխ վա ծու թյուն՝ հնա րա վո
րու թյուն չտա լով դրա կու տակ մա նը, մի ա
ժա մա նակ` երաշ խիք ստեղ ծե լով կենտ րո
նա նա լու տվյալ կոնֆ լիկ տի առա ջաց ման 
հան գա մանք նե րի վրա:

Հա մա ձայն վե րը շա րադր վա ծի` պետք 
է նշել, որ այս եր կու տե սան կյուն ներն ու
նեն նաև ընդ հան րու թյուն, որի էու թյու նը 
այն է, որ կոնֆ լիկ տի բնույ թը և դրա լուծ
ման եղա նակ նե րը մե ծա մա սամբ սահ
ման վում են այն են թա տեքս տով, որում 
ըն թա նում է կոնֆ լիկ տը: Այն առա ջա նում 
է մաս նա կից նե րի հա մա գոր ծակ ցա յին 
փո խազ դե ցու թյան դեպ քում, ու նի կոնստ
րուկ տիվ ճա նա պար հով լուծ վե լու մի տում, 
իսկ մրցակ ցա յին գոր ծըն թա ցում գտնվող 
մաս նա կից նե րի մի ջև կոնֆ լիկ տը լուծ
վում է դեստ րուկ տիվ ճա նա պար հով, քա
նի որ այդ դեպ քում այն կա րող է խախ տել 
խմբա յին խնդիր նե րի լու ծու մը, ինչ պես 
նաև կոր ծա նիչ լի նել խմբի ան դամ նե րի 
հա մար: Հե տև ա բար, կոնֆ լիկ տի հիմ
նախնդ րի ու սում նա սիր ման գլխա վոր 
պայ մա նը, ինչ պես գտնում են արևմ տյան 
հե տա զո տող նե րը, ոչ թե նրա վե րա ցու մը 
կամ կան խար գե լումն է, այլ կոնստ րուկ
տիվ ճա նա պար հով զար գաց նող ու ղի նե
րի որո նու մը: Ավե լին, քա նի որ կոնֆ լիկ տը 
խմբի և ան ձի ադապ տիվ հնա րա վո րու
թյուն նե րի զար գաց ման մեջ կա րև որ դեր 
է կա տա րում, ուս տի խնդիր է առա ջա նում 
կա ռու ցե լու նաև պո զի տիվ կոնֆ լիկտ ներ:

Կոնֆ լիկ տի ու սում նա սիր ման տվյալ ուղ
ղու թյու նը լավ հիմք է՝ կոնֆ լիկ տա յին իրա
վի ճակ նե րի ձև ա կան մո դել ներն ըստ տար
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րե րի վեր լուծ ման, վար քի դրսև ո րում նե րի և 
տի պա բա նու թյան մշակ ման հա մար[1]:

Այս մո տե ցու մը ամ բող ջո վին հա վակ
նում է ծա ռա յե լու կոնֆ լիկ տի ոլոր տում 
որ պես պրակ տիկ աշ խա տան քի տե սա
կան հիմք և բնու թագր վում է բա վա կա
նին կոնկ րետ առար կա յա կան որո շա կի
ու թյամբ: Դա վե րա բե րում է նախ և առաջ 
կոնֆ լիկ տա յին վար քի ու սում նա սի րու թյա
նը, որ տեղ շեշ տը դրվում է հենց մաս նա
կից նե րի կող մից կոնֆ լիկ տի լուծ մա նը, 
որը հնա րա վոր է դառ նում տա րա ձայ նու
թյուն նե րի կար գա վոր ման հո գե բա նա կան 
մե խա նիզմ նե րի պար զա բան ման ար դյուն
քում: Դի տարկ վող մո տեց ման հիմ քում ըն
կած է կոնֆ լիկ տա յին վար քի դրսև որ ման 
տե սա կան պատ կե րա ցում նե րի մշա կու
մը` պայ մա նա վոր ված ան հա տա կան–հո
գե բա նա կան գոր ծոն նե րով, որոնք հնա
րա վո րու թյուն են տա լիս ախ տո րո շե լու 
հա մա պա տաս խան կոնֆ լիկ տա յին իրա
վի ճակ նե րում վար քի տար բեր ուղղ վա
ծու թյուն ներ ու նե ցող մարդ կանց հար
մար վա ծու թյան աս տի ճա նը: Այս պի սով, 
ու սում նա սի րու թյան օբյեկ տը դառ նում է 
սու բյեկ տը` կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճա կում 
վար քի որո շա կի դրսև ո րում նե րի ընտ րու
թյամբ և կան խատ րա մադր վա ծու թյամբ:

Կան տար բեր կար ծիք ներ, թե ինչ փո
փո խու թյուն ներ կա րող է կրել մար դու 
վար քը կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճա կում:

Ամե նա լայն տա րա ծու մը ստա ցավ կոնֆ
լիկ տում վար քի վեր լու ծու թյան հին գան դա
մա յին սխե մա, ին չի զար գա ցումն երև ում է 
Կ. Թո մա սի աշ խա տանք նե րում [8]:

Վար քի դրսև որ ման վեր լու ծու թյան սխե
ման մի կող մից բա ցատր վում է պար տա
դիր մե խա նիզմ նե րի փնտրտուք նե րով, 
որոնք հա մար ժեք են իրա կան կոնֆ լիկ
տա յին փո խազ դե ցու թյա նը, մյուս կող մից` 
կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճա կում սու բյեկ տի 
նա խընտ րե լի վար քի ոճե րի ար դյու նա վետ 
ախ տո րոշ ման մե թո դա կան մի ջոց նե րի 
ստեղծ մամբ և դրանց հի ման վրա կոնֆ

լիկտ նե րի ու դրանց հե տև անք նե րի լուծ
ման կան խա տես մամբ: Սա կայն մի շարք 
հե տա զո տու թյուն նե րից ստաց ված տվյալ
նե րը ստի պում են կաս կա ծել նման մեկ նա
բա նու թյա նը: Ապա ցուց ված է, որ մար դու 
սո ցի ա լա կան վար քը կախ ված է իրա վի ճա
կից և կա րող է էա պես փոխ վել[2]:

Կոնֆ լիկ տի ոճի և անձ նա յին բնու թագ
րե րի մի ջև հա մա հա րա բե րակ ցա յին կա
պե րը, շատ ցածր են[6]: Այս պատ կե րա
ցում նե րը մա սամբ կա րող են և ճիշտ լի նել 
և ոչ բո լոր մարդ կանց վրա են տա րած վում: 
Կան մար դիկ, որոնց վար քը հա րա բե
րա կա նո րեն քիչ է շտկվում սո ցի ա լա կան 
իրադ րու թյան գոր ծոն նե րով: Ինչ վե րա
բե րում է հա ջո ղու թյամբ ադապ տաց վող 
մարդ կանց, առա վել հա մար ժեք է նրանց 
դի տար կել վար քի ռազ մա վա րու թյուն ներ 
ու նե ցող հա տուկ տի պի մեջ: Այ սինքն, 
ռազ մա վա րու թյու նը հա րա բե րակց վում է 
վար քի կա տե գո րի ա նե րի հետ, այլ ոչ թե 
ան ձի տի պի հետ:

Գրա կա նու թյան մեջ կան տվյալ ներ, 
որոնք վկա յում են կոնֆ լիկ տի մաս նա
կից նե րի վար քի դրսև ո րում նե րի մի ջև 
կախ վա ծու թյան մա սին: Ըստ Վ. Ուոլ լի և 
Լ. Նո լա նի հե տա զո տու թյուն նե րի` կոնֆ
լիկտ նե րում գե րակշ ռում են կող մե րի խու
սափ ման վար քի դրսև ո րում նե րը, խնդրին 
ուղղ ված կոնֆ լիկտ նե րում` ին տեգ րա տիվ 
վար քի դրսև ո րում նե րը: Են թա կար գա յին 
(սու բոր դի նա ցի ոն) հա րա բե րու թյուն նե
րում տա րա ձայ նու թյուն նե րի կար գա վոր
ման վար քի դրսև ո րում նե րը կախ ված են 
այն դե րե րից, որոն ցում գտնվում են ընդ
դի մա դիր կող մե րը[9]:

Նման պատ կե րա ցու մը թույլ է տա լիս 
հաշ վի առ նել վար քի փո փո խու թյան հեշ
տու թյու նը` կախ ված իրա վի ճա կից, ստեղ
ծում է կոնֆ լիկ տում հա մար ժեք վարք 
դրսև ո րե լու հմտու թյուն նե րի մարզ ման 
հիմք, և ընդ հան րա պես տա լիս է հնա րա
վո րու թյուն առա վել լա վա տե սո րեն գնա
հա տե լու մի ջանձ նա յին կոնֆ լիկտ նե րի 
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կա ռու ցո ղա կան լուծ ման  հե ռան կար նե րը:
Մի ջանձ նա յին կոնֆ լիկ տում մար

դու վար քի դրսև ո րում նե րը, կոնֆ լիկ տի 
նկատ մամբ ցու ցա բե րած վե րա բեր մուն
քը, կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճա կում վար
քի որո շա կի ձև ե րի և մե թոդ նե րի նկատ
մամբ նրա դիր քո րո շում ներն ու նեն եր կու 
մո տե ցում: Ըն դուն վում են կոնֆ լիկ տա յին 
վար քի ոճե րի հա րա բե րա կա նո րեն կա յուն 
փու լե րի հիմ նա վո րում նե րը, որոնք կապ
ված են կոնֆ լիկ տա յին փո խազ դե ցու թյան 
մեջ գտնվող նե րի ան հա տա կան հո գե բա
նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի հետ, 
մյուս կող մից` ստեղծ վում է այս ոճե րի 
շտկման հնա րա վո րու թյուն: Մի ջանձ նա յին 

կոնֆ լիկ տում վար քի ռազ մա վա րու թյուն
նե րի առանձ նա ցու մը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս կոնֆ լիկ տող կող մե րի գոր ծո ղու
թյուն նե րից առանձ նաց նե լու նրանց ցու
ցա բե րած վար քի ընդ հա նուր գծե րը:

Այս պի սով, կա րե լի է առանձ նաց նել 
կա ռու ցո ղա կան և ապա կա ռու ցո ղա կան 
կոնֆ լիկտ նե րի առա ջա ցու մը և դրա տև
ո ղա կա նու թյունն այն են թա տեքս տում, 
որում ըն թա նում է կոնֆ լիկ տը, այ սինքն 
կոնֆ լիկ տը հա րա բե րու թյուն նե րի կոնկ
րետ տե սակ է, որը դրսև որ վում Է կա ռու
ցո ղա կան և ապա կա ռու ցո ղա կան  կոնֆ
լիկ տա յին փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում:
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Функции деструктивного и конструктивного конфликта
Л. Арамян 

В статье рассматривается проблема деструктивного и конструктивного конфликта. 
Анализируются психологические подходы к данной проблеме. 

The functions of destructive and constructive conflicts
L. Aramyan 

The article reveals the problem of constructive and destructive conflicts. The author gives 
detailed analyzes psychological approached to the following problem.
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մանիՊուԼյացիան որՊես սոցիաԼ – 
Հոգեբանական երեՎույթ

Մարդ կանց հետ հա րա բե րու թյուն ներ 
հաս տա տե լիս անձն ըն կա լում է դի մա
ցի նին եր կու ձև ով՝ որ պես «ար ժեք» կամ 
պար զա պես որ պես նպա տա կին հաս
նե լու մի ջոց (ըստ Մար տին Բու բե րի՝ որ
պես «Դու» և որ պես «այն»): Այն դեպ քում, 
երբ  ան ձին ըն կա լում են որ պես մի ջոց, 
օբյեկտ, եր բեմն չգի տակ ցե լով, եր բեմն 
էլ գի տակ ցա բար դի մում են մա նի պու լյա
ցի ա յի: Մա նի պու լյա ցի ոն ներ գոր ծու թյան 
բաղ կա ցու ցիչ տար րե րը՝ սու տը, խա բե ու
թյու նը, խո րա ման կու թյու նը և այլն, միշտ 
էլ ու ղեկ ցում են մար դուն՝ ան կախ նրա 
դրա կան կամ բա ցա սա կան կեր պար լի նե
լը [5]: Մա նի պու լյա ցիա հաս կա ցու թյու նը( 
լատ. MANIՀULUS, MANUS – «ձեռք», ՀLժ – 
«լցնել».) հո գե բա նա կան բա ռա րան նե րում 
մեկ նա բան վում է որ պես հա ղոր դակց ման 
ներ գոր ծու թյան մի ձև, որն օբյեկ տի մոտ 
ձև ա վո րում է կոնկ րետ դրդա պատ ճառ
ներ՝ ուղ ղոր դե լով ան ձին որո շա կի վար քի 
դրսև որ ման [2]:

Ռուս հո գե բան նե րից Բ. Բես սո նո վը 
առա ջին նե րից էր, ով զբաղ վեց մա նի պու
լյա ցի ա յի ու սում նա սի րու թյամբ: Ըստ հե
ղի նա կի, մա նի պու լյա ցի ան տար բեր վում է 
ներ գոր ծու թյան մյուս ձև ե րից նրա նով, որ 
իրա կա նա նում է ներշն չան քի և հա մոզ ման 
մի ջո ցով և այս դեպ քում հար կադ րանք չի 
կի րառ վում: Հե ղի նա կը նշում է, որ մա
նի պու լյա ցի ոն ներ գոր ծու թյան հիմ քում 
ըն կած է խաբ կանք նե րի ստեղ ծու մը, երբ 
ան ձը երև ա կա յում է, որ իրա կա նու թյունն 
իրա կա նում այն պի սին է, ինչ պի սին որ 
ներ կա յաց վում է իրեն [1]:

Դ. Ա. Վոլ կո գո նո վը նշում է, որ մա նի պու
լյա ցի ան «...մար դու նկատ մամբ  սո ցի ա լա
կան բռնու թյան հո գե բա նա կան մե խա նիզմ 
է» [3, էջ 28]:  Ին ֆոր մա ցի ա յի փո խան ցու

մը, ըստ հե ղի նա կի, տե ղի է ու նե նում աս
տի ճա նա բար. սկզբում ակ տի վաց վում են 
հա մա պա տաս խան դիր քո րո շում ներ, որից 
հե տո աս տի ճա նա բար փո փոխ վում է այս 
կամ այն խնդրի շուրջ ան ձի տե սա կե տը, և 
ար դեն վեր ջին փու լում ան ձի մոտ ձև ա վոր
վում է հա մա պա տաս խան աշ խար հըն կա
լում, հիմ նո վին փո փոխ վում են վեր ջի նիս 
դիր քո րո շում նե րը [3]:

Ս. Լի սո վան սահ մա նում է մա նի պու լյա
ցի ան, որ պես գաղտ նի ներ գոր ծու թյան մի 
ձև, որի նպա տակն է` իրեն են թար կել ան
ձին: Լի սո վան, ի տար բե րու թյուն նա խորդ 
հե ղի նակ նե րի, գտնում է, որ մա նի պու լյա
ցի ոն ներ գոր ծու թյու նը կա րող է կի րառ վել 
նաև ստի պո ղա բար՝ բռնի ու ժի կի րառ ման 
մի ջո ցով [6]:

Ըստ Ռ. Գա րի ֆու լի նի` մա նի պու լյա ցի
ան հնա րա վոր չէ առանձ նաց նել խաբ կան
քից, քա նի որ դրա ար դյուն քում սո վո րա
բար մար դիկ իլյու զի ա ներ են կա ռու ցում 
ոչ մի այն շրջա պա տող նե րի, այլ նաև հենց 
իրենք իրենց շուրջ: Հե ղի նա կը դի տար
կում է մա նի պու լյա ցի ա յի երկ կողմ բնույ
թը՝ գտնե լով, որ շատ հա ճախ, մենք նույն
պես մեզ են թար կում ենք մա նի պու լյա ցի ոն 
ներ գոր ծու թյան: Նման ներ գոր ծու թյան 
հիմ քում, ըստ նրա, ըն կած են մի շարք 
գոր ծոն ներ՝ սու տը, սո ցի ա լա կան դե րե րը, 
կյան քի իմաս տի չգի տակց վա ծու թյու նը, 
որը հա ճախ պատ ճառ է հան դի սա նում 
այն բա նի, որ մենք լսում կամ տես նում ենք 
մի այն այն, ինչ ցան կա նում ենք՝ մի ա ժա
մա նակ դի մե լով ինք նա խա բե ու թյան [4]:

Ե. Դո ցեն կոն այս մա սին խո սե լիս նշում 
է. «...մա նի պու լյա ցի ոն ներ գոր ծու թյան 
կա րև որ առանձ նա հատ կու թյունն այն է, 
որ մա նի պու լյա տո րը ին քը հան դես է գա
լիս որ պես զոհ, քա նի որ ամեն ան գամ 
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նման ներ գոր ծու թյուն իրա կա նաց նե լիս 
ան ձը կար ծես կորց նում է իր «ամ բող ջա
կա նու թյու նը», և մար դիկ, ըստ հե ղի նա կի, 
դեմ չեն դրան, քա նի որ այդ պես ավե լի 
հեշտ է ապ րել» [5, էջ 100]:

Ըստ Դ. Ուս տի նո վի, սո վո րա բար, մա
նի պու լյա ցի ա յի դի մում են այն մար դիկ, 
ով քեր ու նեն ցածր ինք նագ նա հա տա կան, 
ու շադ րու թյան, հար գա լից վե րա բեր մուն քի 
պա կաս և այլն: Շեշ տե լով այն գա ղա փա
րը, որ մա նի պու լյա ցի ան ըն կած է հա ղոր
դակց ման հիմ քում՝ հե ղի նակն առանձ նաց
նում է որո շա կի ար տա հայ տու թյուն ներ, 
որոնք, ար դեն իսկ իրենց բնույ թով մա
նի պու լյա տիվ են՝ «Ես առաջին ան գամ եմ 
հան դի պում քեզ նման անձ նա վո րու թյան, 
«Ամեն ինչ կլի նի այն պես, ինչ պես դու ես 
ցան կա նում», «Ես հաս կա նում եմ քեզ» և 
այլն [9]: Նման ար տա հայ տու թյուն նե րի 
մա նի պու լյա տիվ լի նե լը, ըստ Ի. Մել նի կի 
և  Գ. Գրա չո վի, պայ մա նա վոր ված է նրա
նով, որ դրանք բո լո րը իրա կա նում բխում 
են ան ձի սիր ված և պաշտ պան ված լի նե լու 
պա հանջ մուն քի բա վա րար ման ցան կու
թյու նից, և դա է պատ ճա ռը, որ սո վո րա
բար նման ար տա հայ տու թյուն նե րը մար
դուն ավե լի խո ցե լի են դարձ նում [ 7]:

Արևմ տյան հո գե բա նու թյան մեջ նույն
պես մա նի պու լյա ցի ա յի խնդի րը բա վա
կան ակ տո ւալ է: Այս տեղ մա նի պու լյա
ցի ան սո վո րա բար դի տարկ վում է եր կու 
տե սան կյու նից. ոմանք այն կա պում են 
մար դու՝ աշ խար հում հա վա սա րակշ ռու
թյան ստեղծ ման պա հանջ մուն քի կամ այլ 
պա հանջ մունք նե րի բա վա րար ման ցան
կու թյան հետ, իսկ ոմանք էլ, մաս նա վո
րա պես  փի լի սո փա Խ. Օր տե գա–ի–Գաս
սե տը հակ ված են այն տե սա կե տին, որ 
մար դիկ պար զա պես չու նեն սե փա կան 
կար ծիք, ինք նու րույն մտա ծո ղու թյուն, 
և ահա այդ է պատ ճա ռը, որ նրանք են
թարկ վում են ընդ հա նուր հա սա րա կա կան 
կար ծի քին, ին չով և պայ մա նա վոր ված է 
վեր ջին նե րիս գի տակ ցու թյան անընդ հատ 

մա նի պու լյա տիվ ներ գոր ծու թյան են թարկ
վե լու հան գա ման քը [8]:

Ամե րի կյան հո գե բա նու թյան մեջ հատ
կա պես տա րած ված են Է. Շոստ րո մի 
գա ղա փար նե րը մա նի պու լյա ցի ոն ներ
գոր ծու թյան շուրջ: Հե ղի նա կը նշում է, որ 
մա նի պու լյա տո րը այն անձն է, ով իր դի
մա ցի նին ըն կա լում է, որ պես օբյեկտ՝ մի
աժա մա նակ կա րո ղա նա լով օգ տա գոր ծել 
և վե րահս կել վեր ջի նիս: Ըստ հե ղի նա կի՝ 
նման ներ գոր ծու թյան ար դյուն քում է, որ 
մար դիկ սկսում են այլ կերպ ըն կա լել մի
մյանց. «վար սա հար դա րի հա մար մենք 
պար զա պես «գլուխ» ենք, վա ճա ռո ղի հա
մար՝ գնորդ, գու մար ստա նա լու մի ջոց «և 
ահա դա է պատ ճա ռը, որ մենք հա ճախ վե
րած վե լով մա նի պու լյա տոր նե րի, կորց նում 
ենք մեր ան ձը…»,— նշում է հե ղի նա կը [11, 
էջ 88]: Այն, որ յու րա քան չյուր ոք անընդ հատ 
ձգտում է նման ներ գոր ծու թյուն իրա կա նաց
նելու, հե ղի նա կը բա ցատ րում է ան ձի ներ
քին կոնֆ լիկ տի՝ ինք նու րույն լի նե լու և մի առ
ժա մա նակ շրջա պա տի կող մից անընդ հատ 
օգ նու թյուն ակն կա լե լու ան ձի ձգտմամբ: 
Ար դյուն քում ինք նա խա բե ու թյան հան գա
ման քը, որը ևս ի հայտ է գա լիս անինք նավ
ստահու թյան, սե փա կան ան ձը հա ճախ թե
րագ նա հա տե լու ար դյուն քում [11]:

Ըստ Գ. Շիլ լե րի` մա նի պու լյա ցի ան ան
ձի մտքե րի, զգաց մունք նե րի, դիր քո րո
շում նե րի և վեր ջա պես վար քի ծրագ րա
վոր ման մի ջոց է [10]:

Գ. Ռ. Քոլ լին սը նշում է, որ մա նի պու լյա
ցի ան մեր առօ րյա յում գրե թե ամե նու րեք է, 
այն կա ռա վա րում է մեր կյան քը, մտա ծո ղու
թյու նը, ամեն ան գամ, երբ մենք օգտ վում 
ենք հե ռուս տա տե սու թյու նից, երբ դի տում 
ենք գո վազդ, ան գամ ծնող նե րը դաս տի ա
րա կու թյան ըն թաց քում, մա նի պու լյա ցի ոն 
ներ գոր ծու թյուն են իրա կա նաց նում երե
խա նե րի նկատ մամբ, և երե խա նե րը նույն
պես, երբ իրենց լա ցի մի ջո ցով կա րո ղա
նում են ստի պել ծնո ղին կա տա րել իրենց 
ցան կու թյուն ներն ու քմա հա ճույք նե րը [12]:
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Պ. Հո ֆե րը գտնում է, որ մա նի պու լյա
ցի ան պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ է, որը 
հա ճախ կար գա վո րիչ դեր ու նի ան ձի հա
մար, քա նի որ մի ջանձ նա յին և ներ քին 
կոնֆ լիկտ նե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում 
այն թույլ է տա լիս ան ձին եր բեմն ինք նա
խա բե ու թյան, իսկ եր բեմն էլ կո ղակ ցին 
խա բե լու ճա նա պար հով հաղ թա հա րել 
կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճա կը [13]:

Ամ փո փե լով շա րա դար վա ծը՝ կա րե
լի է ասել, որ չնա յած մա նի պու լ յա ցի ա յի 
վե րա բե րյալ տար բեր տե սա կետ նե րին, 
այ նո ւա մե նայ նիվ դրանք իրար չեն հա
կա սում, այլ լրաց նում են՝ վկա յե լով, որ 
մա նի պու լ յա ցի ա յի երև ույ թը բարդ հա մա
կար գա յին երև ույթ է, և այն հե տա զո տե
լիս անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել այս հան
գա ման քը:
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Манипуляция как социально–психологический  феномен

Г. Григорян

В статье представлены основные подходы, объясняющие феномен манипуляции. Анализируя 
разные подходы, автор делает вывод, что они не противоречат, а дополняют друг друга, и при 
исследовании феномена манипуляции необходимо основываться на принципе системности. 

Manipulation as a social – psychological phenomenon

G. Grigoryan

The basic approaches explaining the phenomenon of manipulation are  presented in  the article. 
Analyzing different approaches, the author concluded, that they do not contradict, but  supplement each 
other and  researching  the  phenomenon of manipulation it is necessary to base on the system principle.
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ԱՆՆԱ ՄԱՄՅԱՆ

Հայի ազգային կերՊարի 
ինքնաներկայացման 

առանձնաՀատկությունները

Ժա մա նա կա կից աշ խար հը բնու թագր
վում է ին տեն սիվ միջմ շա կու թա յին և մի
ջազ գա յին շփում նե րի առ կա յու թյամբ, որը 
տե ղի է ու նե նում ոչ մի այն քա ղա քա կան 
գոր ծիչ նե րի կամ պաշ տո նա կան պատ վի
րա կու թյուն նե րի, այ լև ուղ ղա կի մարդ կանց 
մեծ զանգ ված նե րի մի ջև: Այս կար գի հա
րա բե րու թյուն նե րը կրում են ամե նա բազ
մա զան բնույթ` միգ րա ցիա, տու րիզմ, 
ու սում, գի տու թյուն, գործ նա կան հան
դի պում ներ և այլն: Այս պի սի ին տեն սիվ 
շփու մը ու նի մեծ ազ դե ցու թյուն ազ գա յին 
նույ նա կա նու թյան վե րա ի մաս տա վոր ման, 
ձև ա վոր ման և դրսև որ ման վրա:

Այս ըն թաց քում նա փոր ձում է ինչ–որ 
կերպ բա ցատ րել նրանց վար քը և վե
րագ րում է որո շա կի հատ կու թյուն ներ: Այս 
հատ կու թյուն նե րը կա րող են վե րագր վել 
ըստ ազ գա յին պատ կա նե լու թյան, մաս
նա գի տու թյան, իրա կա նաց վող դե րե րի և 
այլն, որոնք ժա մա նա կի և փոր ձի ձեռք
բեր ման ար դյուն քում դառ նում են կա յուն` 
կարծ րա տի պեր, դիր քո րո շում ներ: Կարծ
րա տի պե րը ծա գում են ոչ թե առան ձին 
ան ձանց մտքում, այլ կան ամ բողջ խմբե րի 
գի տակ ցու թյան մեջ: Սրանց տա րա տե սակ 
են Էթ նիկ կարծ րա տի պե րը, որը սե փա
կան կամ այլ էթ նիկ հան րույ թի ծրագ րա
վոր ված կեր պար է որը ար տա ցո լում է 
պար զեց ված, եր բեմն մի ա կող մա նի և ոչ 
հստակ գի տե լիք ներ որո շա կի ազ գի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի հո գե բա նա կան առանձ
նա հատ կու թյուն նե րի և վար քի մա սին, որի 
հի ման վրա ձև ա վոր վում է կա յուն և հու զա

կա նո րեն հա գե ցած կար ծիք մի ազ գի մոտ 
իր կամ այլ ազ գե րի մա սին: Յու րա քան չյուր 
մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն և դրանց 
իրա կա նաց ման յու րա քան չյուր շփման ակ
տեր ու նեն այս կամ այն հու զա կան (գնա
հա տող) բա ղադ րիչ:

Հենց այս գոր ծոն նե րի հի ման վրա 
գտնվե լով որո շա կի մի ջա վայ րում՝ մար դիկ 
որո շա կի ո րեն են ներ կա յա նում` ընդգ ծե
լով այս կամ այն առանձ նա հատ կու թյուն
նե րը:  Զանգ վա ծա յին գի տակ ցու թյան մեջ 
կա յուն է նաև «էթ նիկ թշնա մու» կեր պա րը, 
որը չի հա մա ձայ նեց վում ո՛չ մի ջէթ նի կա
կան տո լե րան տու թյան հետ, ո՛չ էլ դրա կան 
սո ցի ա լա կան փո խազ դե ցու թյան նոր մալ 
պատ կե րա ցում նե րի հետ:  Այս իսկ պատ
ճա ռով ինք նա գի տակ ցու թյան, ազ գի կեր
պա րի մա սին խո սե լիս շատ կա րև որ է 
նաև դա սա կար գում հաս կա ցու թյու նը, որի 
շնոր հիվ ստեղծ վում է մար դու գի տակ ցու
թյան մեջ աշ խար հի կեր պա րը` «Մենք» և 
«Նրանք» հաս կա ցու թյուն նե րը: Հենց սե
փա կան հան րու թյան հա կադ րու մը այ լոց 
միշտ նպաս տել է սե փա կան էթ նի կա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի ամ րապնդ
մա նը և դրա նով իսկ հան րու թյան ամ րու
թյա նը, ինչ պես նաև «մենք» և «նրանք» 
հաս կա ցու թյուն նե րի ստեղծ մա նը: Մարդ
կանց խմբե րը, ով քեր բնակ վել են որո շա
կի տա րած քում, ձև ա վո րել են սե փա կան 
էթ նիկ առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, որոնք 
են յու րա հա տուկ խոս քը կամ կե ցու թյան 
մշա կույ թը և ինչ քա նով ավե լի մոտ էին 
գտնվում «ու րիշ նե րի» բնա կա վայ րե րը, 
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այն քա նով ավե լի արագ էին զար գա նում 
յու րա քան չյուր խմբի առանձ նա հատ կու
թյուն նե րը:

Ազ գա յին ինք նա գի տակ ցու թյու նը ազ
գի կող մից սե փա կան ան ցյա լի, ներ կա
յի և ապա գա  կե ցու թյան ար տա ցո լումն 
է հո գև որ և նյու թա կան մշա կույ թի մեջ, 
ինչ պես նաև առօ րյա գի տակ ցու թյան մեջ 
(ազ գա յին ավան դույթ ներ, սո վո րույթ ներ, 
սո վո րու թյուն ներ): Էթ նիկ ինք նա գի տակ
ցու թյու նը կապ ված է էթ նիկ ինք նո րոշ ման 
հետ: Սա  ազ գի կող մից ինքն իր որ պես 
էթ նիկ հան րու թյան գի տակ ցումն է, տա
րան ջա տու մը իրեն շրջա պա տից և նրա
նում իր տե ղի գնա հա տումն է: Էթ նիկ 
նույ նա կա նու թյու նը են թադ րում է ան ձի 
նույ նա կա նաց ման գոր ծըն թաց հան րու
թյան հետ, որին նա պատ կա նում է: Այս 
գոր ծըն թա ցը կա րող է լի նել գի տակց ված 
կամ ոչ այն քան:

Բա ցի վե րո հի շյա լից ազ գա յին ինք նո
րոշ ման հար ցը նաև կա րև որ վում է, քա նի 
որ հստակ ձգտում կա դե պի եվ րո պա կան 
ար ժե հա մա կարգ, սա կայն հա յե րի մե ծա
մաս նու թյան մոտ առ կա են նաև ասի ա կան 
կողմ նո րո շում ներ, որոնք են կո լեկ տի վիս
տա կան, պահ պա նո ղա կան մի տում նե րը: 
Ազ գա յին ինք նո րո շու մը հաս կա նա լու հա
մար ար դի ա կան և կա րև որ հիմ նախն դիր 
է ազ գա յին պատ կե րի ինք նա ներ կա յաց
ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րի ու սում
նա սի րու թյու նը:

Մեր հե տա զո տու թյան մեջ  ինք նա ներ
կա յաց ման հիմ նախն դի րը փոր ձել ենք ու
սում նա սի րել տար բեր մշա կու թա յին հա
մա տեքստե րից ել նե լով: Հե տա զո տու թյան 
նպա տակն էր ու սում նա սի րել ազ գա յին 
կեր պա րի ինք նա ներ կա յաց ման առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը պայ մա նա վոր ված 
միջմ շա կու թա յին շփման տար բեր հա մա
տեքս տե րով: 

Մենք հե տա զո տու թյան ըն թաց քում 
մո դե լա վո րել ենք  երեք իրա վի ճակ, որի 
նպա տակն էր պար զել, թե ինչ պես և 
ինչն է հայ երի տա սար դը ներ կա յաց նում 
տար բեր ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
շրջա պա տում: Իրադ րա յին իրա վի ճա կի 
մո դե լա վոր ման1 էու թյու նը այն էր, որ երի
տա սարդ նե րը պետք է պատ կե րաց նե ին, 
որ մաս նակ ցե լու են մի մի ջո ցառ ման, ուր 
լի նե լու են առա ջին դեպ քում՝ Եվ րո պա յից, 
երկ րորդ դեպ քում հա րև ան տա րա ծաշր
ջան նե րից, եր րոր դում` սփյուռ քա հա յու
թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ, և նրանք պետք 
է ներ կա յաց նեն, թե ով է հա յը:

 Այն իրադ րա յին իրա վի ճա կում, երբ 
հա յե րը ներ կա յաց նում են իրենց եվ րո պա
ցի նե րին, նրանք առա վե լա պես նշում են.
1. սե փա կան խնդիր նե րը` օգ նու թյուն 

ստա նա լու նպա տա կով,
2. ապա կողմ նո րոշ վա ծու թյու նը պայ մա

նա վոր ված կապ վա ծու թյամբ Ասի ա յի 
հետ, բայց ձգտմամբ Եվ րո պա:

Այս պի սով, ներ կա յա նա լով այն շրջա
նին, ում նկատ մամբ կա ձգտում, հա յե րը 
ներ կա յաց նում են խնդիր ներ` գի տակ ցե
լով, որ կան հնա րա վոր մի ջոց ներ դրանք 
լու ծե լու, քա նի որ նրանք, ում ձգտում են, 
պետք է ավե լի կա տա րյալ լի նեն բո լոր 
ոլորտ նե րում: Այս իսկ պատ ճա ռով նշվում 
են նաև թե րու թյուն նե րը, որոնք շտկման 
կա րիք ու նեն կա տա րյալ դառ նա լու հա
մար: Շեշ տադր վում է նաև այն, որ փաս
տո րեն կապ վա ծու թյու նը Ասի ա յի, ան ցյա լի 
հետ որո շա կի ո րեն խան գա րում է ձգտմա
նը Եվ րո պա յին:

Այն իրադ րա յին իրա վի ճա կում, երբ 
հա յե րը ներ կա յա նում են հա րև ան տա րա
ծաշր ջան նե րին, ար ծար ծում են հե տև յալ 
թե մա նե րը. 

1 Հաս կա ցու թյու նը առա ջադր վել է մեր կող մից կի
րառ ված մե թո դի ան վան ման նպա տա կով:
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1. ցեղասպանություն, 
2. պատմություն, կրոն,
3. ազգի կայունություն: 

Ցե ղաս պա նու թյան հար ցը այս իրադ
րա յին իրա վի ճա կում առաջ նա յին տեղ է 
գրա վում, սա կայն հե տաքր քիրն այն է, որ 
եթե եվ րո պա ցի նե րին ներ կա յա նա լիս պա
հանջ նե րը բա վա կա նին կտրուկ են կապ
ված այս թե մա յի լուծ ման հետ, ապա այս
տեղ երի տա սարդ նե րը կոչ են անում վերջ 
դնել բռնու թյա նը և խա ղաղ ճա նա պար հով 
լու ծել խնդիր նե րը: Եվ եթե առա ջին իրա
վի ճա կում որ պես խնդրի լուծ ման միջ նորդ 
է դի տարկ վում Եվ րո պան, ապա այս տեղ 
հա յե րը իրենք են առա ջար կում խնդրի 
լուծ ման տար բե րակ ներ: Թեև ցու ցադ րում 
են ու ժա յին կող մեր, սա կայն զուտ պատ
մա կան ան ցյա լը և հա յե րի ներ կա յիս ուժն 
ու անհ նա զան դու թյու նը ցույց տա լու հա
մար և ոչ թե ագ րե սիվ նպա տակ նե րով:

Այն իրադ րա յին իրա վի ճա կում, երբ հայ 
ու սա նող նե րը հա յե րին ներ կա յաց նում են 
սփյուռ քա հա յու թյա նը լու սա բա նում են հե
տև յալ թե մա նե րը. 

1. մի աս նա կա նու թյու նը,
2. ընդ հա նուր ցա վի հար ցը, եղա ծի 

պահ պա նում,
3. հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տա տում 

Հա յաս տա նում ապ րող հա յե րի և 
սփյուռ քա հա յու թյան մի ջև: 

Մենք–մենք հա րա բե րու թյուն նե րում 
ավե լի շատ են դրսև որ վում մի տում ներ, 
որոնք ոչ մի այն ուղղ ված են օգ նու թյուն 
ստա նա լուն որևէ հար ցում, այլ բուն ցա վի 
հաս կաց մա նը, փոխ հաս կաց մա նը, մի աս
նա կան նպա տակ նե րի առա ջադր մա նը և 
մի աս նա կա նու թյա նը: Այ սինքն այս իրադ
րա յին իրա վի ճա կում հա յե րի հա մար 
առաջ նա յին է ոչ թե պար զա պես խնդիր
նե րի ներ կա յա ցու մը, այլ այդ խնդիր նե րի 
լուծ ման մեջ նաև սփյուռ քա հա յե րի հու
զա կան մաս նակ ցու թյու նը: Հա յե րի ազ
գա յին ոգին, մի աս նա կա նու թյան շնոր հիվ 
ամեն ին չին հաս նե լու ըն դու նա կու թյու
նը, սե փա կան էթ նո սի ար ժե քա յին լի նե
լու գա ղա փար նե րը առա վել վառ են ար
տա հայտ ված հենց սփյուռ քա հա յու թյա նը 
ներ կա յաց ման պայ ման նե րում:
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Особенности самопрезентации национального образа армянина
А. Мамян

В современных условиях активного международного взаимодействия человек 
общается с представителями разных национальностей и составляет представление 
как о себе, так и о других. На основе какого–либо параметра он включает себя в ту 
или иную группу, создавая "Мы"–"Они" взаимоотношения и их определенный образ. В 
статье рассматривается проблема самопрезентации национального образа армянина, 
ко торая практически не изучена в социально–психологическом контексте. Эта проб
ле ма является важным аспектом для понимания коллективной самости армян, что 
ока зывает большое влияние как на формирование взаимоотношений внутри данной 
на ции, взаимного восприятия, так и на формирование межэтнических отношений и 
на проявление определенного поведения в отношении других наций. В статье также 
представ лены результаты исследований самопрезентации национального образа армян 
в различных ситуациях.    

Peculiar aspects of Armenian national image self–representation
A. Mamyan

Nowadays in the current field of international active relations one can communicate, ex
plore his point of view on surrounding environment and about himself as well in a better way.

On the basis of some certain criterion he is involved on this or that group, conforming 
kind of relations like “We” or “They”. The current article focuses the self–presentation of 
national image of an Armenian, wich poorly explored in the field of Social Psychology nowa
daysThis factor forms an essential part of exploring Armenian mentality, collective identity, 
wich has a big influence not only on the factor of mutual understading, human relations 
development within the nation, but also on the development of interethnic relations, and 
behavior demonstration towards foreigners. In the current article it is also introduced the 
experimental results of Armenian national image self–representation.
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ԼԻԼԻԹ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

կամաՎորական գործունեությունում 
անձի ինքնիրացման մակարդակը 

եՎ դրդաՊատճառային ու 
արժեքային Համակարգերի 

առանձնաՀատկությունները 
Մարդ կու թյա նը հայտ նի չէ մի ժա մա նա

կաշր ջան, որին բնո րոշ չլի նեն կա մա վոր և 
ան շա հախն դիր օգ նու թյան գա ղա փար նե
րը: Նրանք գա լիս են դե ռևս վա ղն ջա կան 
ժա մա նակ նե րից` ար մա տա ցած լի նե լով 
ազ գա յին և մշա կու թա յին ար ժեք նե րի մեջ: 
Կա մա վո րա կան գոր ծու նե ու թյուն կամ կա
մա վո րա կա նու թյուն հաս կա ցու թյու նը, որն 
արև մուտ քում ան վա նում են նաև վո լոն
տյո րու թյուն (Volunteerism), հա սա րա կու
թյան սո ցի ա լա կան վի ճա կի բա րե լավ ման 
և առան ձին ան հատ նե րի անձ նա յին աճի 
և զար գաց ման հնա րա վո րու թյունն է: Հո
գե բա նա կան հա յե ցա կար գե րում կա մա վո
րա կան գոր ծու նե ու թյան ու սում նա սի րու
թյուն նե րը սա կա վա թիվ են, հե տև ա բար` 
այս ոլոր տում ցան կա ցած հիմ նա հար ցի 
վեր լու ծու թյուն և փոր ձա րա րա կան հե տա
զո տու թյուն մեծ քայլ է դրա օրի նա չա փու
թյուն նե րի և մե խա նիզմ նե րի բա ցա հայտ
ման հա մար:

Իսկ ի՞նչ է կա մա վո րա կան գոր ծու նե ու
թյու նը: Ըստ ռուս հո գե բան ներ Օ. Ֆե տի
սո վա յի, Ե. Բել գա կի և Օ. Կլի կու նո վա յի՝ 
կա մա վո րա կա նու թյու նը կա մա վոր ընտ
րու թյուն է, որն ար տա հայ տում է անձ նա
կան հա յացք ներ և դիր քո րո շում ներ: Իսկ 
ամե րի կա ցի հո գե բան ներ Մ. Օլչ մա նը և 
Պ. Ջոր դա նը նշում են, որ կա մա վո րա կա
նու թյու նը չվար ձատր վող, գի տակց ված 
կա մա վոր գոր ծու նե ու թյուն է` ուղղ ված ու
րիշ նե րի օգ տին: Մեկ այլ հե ղի նակ` ռուս 
հո գե բան Պո տա պո վան, նշում է, որ կա
մա վոր նե րը մար դիկ են, ով քեր ներգ րավ

վում են սո ցի ա լա պես օգ տա կար մի ջո ցա
ռում նե րի մեջ և զբաղ վում են կա մա վոր և 
ան փո խա դարձ աշ խա տան քով,  որն ուղղ
ված է այլ մարդ կանց, կազ մա կեր պու թյուն
նե րի և ընդ հան րա պես հա սա րա կու թյան 
օգ տին: Այս պի սով, կա մա վո րա կան գոր
ծու նե ու թյու նը մարդ կանց ան շա հախն դիր 
և ան փո խա դարձ օգ նու թյունն է հա սա
րա կու թյա նը և առան ձին ան հատ նե րին` 
ուղղ ված կյան քի տար բեր ոլորտ նե րում 
սո ցի ա լա կան տար բեր խնդիր նե րի և հիմ
նա հար ցե րի լուծ մա նը: Աշ խա տել կա մա վոր 
սկզբուն քով նշա նա կում է աշ խա տել առանց 
վար ձատ րու թյան և ան փո խա դարձ: Որ պես 
կա նոն, մար դիկ, ով քեր սկսում են աշ խա
տել կա մա վորական սկզբուն քով, ձգտում 
են հաս նելու մի քա նի նպա տակ նե րի: Դա և՛ 
ինք նի րա կա նա ցումն է, և՛ սե փա կան Ես–ի 
հաս տա տու մը, և՛ այլ մարդ կանց ան փո խա
դարձ օգ նե լու ցան կու թյու նը, և՛ ու նե ցած 
խնդի րը կի սե լու ցան կու թյու նը, և՛ նոր գի
տե լիք նե րի ձեռք բե րու մը:

Հո գե բա նու թյան մեջ կա մա վո րա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը դի տար կում են 2 տե
սան կյու նից: Մի կող մից այն մո տեց վում և 
հա ճախ նույ նաց վում է ալտ րո ւիս տա կան 
գոր ծու նե ու թյա նը, իսկ մյուս կող մից տար
բեր հե ղի նակ ներ դի տար կում են կա մա վո
րա կան գոր ծու նե ու թյան հիմ քում ըն կած 
դրդա պատ ճառ նե րը և ար ժեք նե րը:

Կա մա վո րա կան և ալտ րո ւիս տա կան 
գոր ծու նե ու թյուն նե րը մի մյանց հետ սեր
տո րեն փո խա ռնչ վում են: Ալտ րո ւիս տա
կան գոր ծու նե ու թյունն արևմ տյան գրա
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կա նու թյան մեջ այլ կերպ ան վա նում են 
նաև այլ մարդկանց օգ նու թյան կամ պրո
սո ցի ալ վարք: Ալտ րո ւիզ մը (լատ. alter – ու
րի շը) վար քի բա րո յա կան սկզբունք է, որը 
նշա նա կում է ան շա հախն դիր գոր ծո ղու
թյուն նե րի իրա կա նաց ման ըն դու նա կու
թյուն` ի շահ այլ մարդ կանց: Ալտ րո ւիս տա
կան գոր ծու նե ու թյունն օգ նո ղա կան վարք 
է, որն ուղղ ված  է այլ մարդ կանց բա րօ
րու թյա նը և պաշտ պա նու թյա նը: Չնա յած 
կա մա վո րա կան գոր ծու նե ու թյու նը մենք 
ամ բող ջու թյամբ չենք կա րող հա մա րել 
ալտ րո ւիս տա կան, սա կայն չենք կա րող 
հեր քել այն փաս տը, որ կա մա վո րա կան 
գոր ծու նե ու թյունն իր մեջ նե րա ռում է ալտ
րո ւիս տա կան տար րեր:

Կա մա վո րա կան գոր ծու նե ու թյան դի
տարկ ման մյուս մո տե ցումն անդ րա դառ
նում է դրա կա տար ման հիմ քում ըն կած 
դրդա պատ ճա ռա յին և ար ժե քա յին հա
մա կար գե րին, որոնք ու սում նա սիր վել են 
տար բեր հե ղի նակ նե րի կող մից: Ան ձի 
մո տի վա ցի ա յի սահ ման ման բո լոր մա
տե ցում նե րը կա րե լի է պայ մա նա կա նո
րեն ներ կա յաց նել եր կու ուղ ղու թյուն նե րի 
շրջա նակ նե րում: Առա ջին ուղ ղու թյու նը 
մո տի վա ցի ան դի տար կում է կա ռուց ված
քա յին տե սան կյու նից` որ պես գոր ծոն նե րի 
կամ դրդա պատ ճառ նե րի ամ բող ջու թյուն: 
Երկ րորդ ուղ ղու թյու նը դի տար կում է մո
տի վա ցի ան  որ պես դի նա միկ գո յա ցու
թյուն` որ պես գոր ծըն թաց: Մո տի վա ցի ա յի 
հիմ նախնդ րին անդ րա դար ձել է Ա.Ն. Լե
ոն տևը: Ըստ նրա` մարդ կա յին գոր ծու նե
ու թյու նը պո լի մո տի վաց ված է, այ սինքն` 
կար գա վոր վում է եր կու կամ ավե լի դրդա
պատ ճառ նե րով: Տար բե րում են իմաստ 
ստեղ ծող դրդա պատ ճառ ներ, որոնք 
մղե լով գոր ծու նե ու թյու նը` դրան տա լիս 
են անձ նա յին իմաստ, և այլ դրդա պատ
ճառ ներ` դրդա պատ ճառ ներ–ստի մուլ ներ, 
որոնք կող քից իրա կա նաց նում են դրա
կան կամ բա ցա սա կան մղման ֆունկ ցիա: 
Շադ րի կո վը նշում է, որ սու բյեկ տի մո տի

վա ցի ոն ոլոր տի զար գա ցումն իրա կա նա
նում է կեն սա բա նա կան մո տի վա ցի ա յի 
հի ման վրա: Բայց բնա ծին մո տի վա ցի ա յի 
վրա զար գա նում է սո ցի ա լա պես և էս թե
տիկ պայ մա նա վոր ված մղում նե րի հա մա
կար գը: Կեն սա բա նա կան մո տի վա ցի ա յի 
հի ման վրա մար դու մոտ կյան քի և գոր
ծու նե ու թյան ըն թաց քում զար գա նում է 
լայն դրդա պատ ճառ նե րի հա մա կարգ, որն 
որո շում է ներ քին հո գև որ կյան քի հարս
տու թյու նը:

Մո տի վա ցի ա յի հետ մեկ տեղ անհ րա
ժեշտ է քննար կել նաև ար ժե քա յին կողմ
նո րո շում նե րի հիմ նա հար ցը: Մար դու 
ար ժե քա յին հա մա կար գը որո շում է նրա 
վե րա բե րմուն քը շրջա կան աշ խար հի, այլ 
մարդ կանց, սե փա կան ան ձի նկատ մամբ` 
հան դի սա նա լով նրա աշ խար հա յաց քի 
հիմ քը և կյան քի մո տի վա ցի ա յի և փի լի սո
փա յու թյան կո րի զը: Բ. Ֆ. Լո մո վը նշում 
էր, որ ան ձի պա հանջ մուն քա յին–դրդա
պատ ճա ռա յին ոլոր տը յու րա տիպ հիմք է, 
որի վրա ձև ա վոր վում են ան ձի կեն սա կան 
ար ժեք նե րը, որոնք որո շում են նրա կյան
քի ու ղին: Ան ձի կեն սա կան ար ժեք նե րում 
իր ար տա հայ տումն է գտնում դրա կող
մից ստեղծ վող կյան քի կոն ցեպ ցի ան, դրա 
իմաս տը, որի հա մա ձայն կա ռուց վում է 
անձի ան հա տա կան ու ղին:

Այս ամե նը քննար կե լով` գա լիս ենք այն 
գա ղա փա րին, որ սո ցի ա լա կան և հատ կա
պես հո գև որ ար ժեք նե րը ըն կած են և կա
յուն հիմք են ալտ րո ւիս տա կան և կա մա վո
րա կան գոր ծու նե ու թյուն նե րի կա տար ման 
հա մար: Դրա մա սին են վկա յում տար բեր 
հե ղի նակ նե րի կող մից կա տար ված հե տա
զո տու թյուն նե րը` ուղղ ված կա մա վո րա կան 
գոր ծու նե ու թյան հիմ քում ըն կած դրդա
պատ ճառ նե րի և կա րև որ վող ար ժեք նե
րի դուրս բեր մա նը: Ն.Ա. Պո տա պո վա յի 
կող մից կա տար ված հե տա զո տու թյան 
ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյան հա մա ձայն` 
կա մա վոր նե րի առաջ նա յին ար ժեք ներն 
են ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի բա
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րե հա ջող լի նե լը, ինք նա կա տա րե լա գործ
ման և ինք նի րաց ման հնա րա վո րու թյու նը, 
աշ խա տա կից նե րի հետ փո խհա րա բե րու
թյուն նե րով բա վա րար վա ծու թյու նը: Ամե
րի կա ցի հո գե բան ներ Մ. Օլչ մա նը և Ի. 
Ջոր դա նը նշում են, որ բա վա կա նին հա
ճախ կա մա վո րա կան գոր ծու նե ու թյան 
իրա կա նաց ման գլխա վոր դրդա պատ ճառ 
են այլ մարդ կանց օգ նե լու ցան կու թյան 
(61%), ինք նա զար գաց ման և ինք նա կա տա
րե լա գործ ման (46%), որևէ գի տե լիք ձեռք 
բե րե լու ցան կու թյան (41%), ինք նա բա
վա րարվա ծու թյան (31%), նոր մարդ կանց 
հետ ծա նո թա նա լու ցան կու թյան (29%), 
մարդ կանց բա րու թյա նը բա րու թյամբ պա
տաս խա նե լու ցան կու թյան (11%), որո շա
կի խնդրի դեմ պայ քա րե լու ցան կու թյան 
(7%), ազատ ժա մա նա կի առ կա յու թյան 
(4%) դրդա պատ ճառ նե րը: Ինչ պես տես
նում ենք, հե ղի նակ ներն անդ րա դառ նում 
են կա մա վո րա կան գոր ծու նե ու թյան կա
տար ման և ան ձի ինք նա զար գաց ման, 
ինք նա կա տա րե լա գործ ման և սե փա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րի իրաց ման փոխ կա
պակց վա ծու թյա նը: Իսկ ի՞նչ է ին քի րա ցու
մը և ինչպե՞ս է փոխ կա պակց ված այլ հո գե
կան կա ռույց նե րի հետ:

«Ինք նի րա ցում» հաս կա ցու թյու նը (self–
realization) հա ճախ կի րառ վում է որ պես 
«ինք նա ակ տո ւա լի զա ցիա» (self–actualiza
tion) և «սե փա կան հնա րա վո րու թյուն նե
րի իրա ցում» (self–fulfillment) հաս կա ցու
թյուն նե րի հո մա նիշ: Ըստ Դ. Ա. Լե ոն տևի` 
ինք նա ակ տի վա ցիա և ինք նի րա ցում հաս
կա ցու թյուն ներն օգ տա գործ վում են որ պես 
մի մյանց հա վա սա րա զոր հո մա նիշ ներ: 
Ինք նի րա ցում հաս կա ցու թյունն ավե լի 
լայն է, քա նի որ այն կապ ված չէ որո շա
կի տե սա կան հա յե ցա կար գի հետ: Իսկ 
ինք նա ակ տի վա ցում հաս կա ցու թյու նը, 
ընդ հա կա ռա կը, ու նի ան ձի զար գաց ման 
իրաց ման կոնկ րետ տե սա կան բա ցատ
րու թյուն` ձև ա վոր ված կոնկ րետ գի տա կան 
հա յե ցա կար գում` հու մա նիս տա կան հո գե

բա նու թյու նում, որը են թադ րում է յու րա
հա տուկ մարդ կա յին հատ կու թյուն նե րի և 
բնու թագ րե րի բնա ծին պո տեն ցի ա լի առ
կա յու թյուն: Հե տև ա բար, այս տե ղից մենք 
գա լիս ենք այն եզ րա կա ցու թյան, որ «ինք
նի րա ցում» և «ինք նա ակ տո ւա լի զա ցիա» 
հաս կա ցու թյուն ներն իրենց էու թյամբ ար
տա հայ տում են նույն ֆե նո մե նը` բնու թագ
րե լով այն եր կու` ար տա քին և ներ քին, 
կող մե րից: Ուս տի, խո սե լով մե կի մա սին, 
մենք անդ րա դառ նում ենք նաև մյու սին:

Կո ռոս տի լյո վա յի կար ծի քով` ինք նի րա
ցումն Ես–ի զար գաց ման հնա րա վո րու
թյուն նե րի իրա կա նա ցումն է սե փա կան 
ջան քե րի, այլ մարդ կանց (հե ռու և մո տիկ 
շրջա պա տի), հա սա րա կու թյան և ընդ հան
րա պես ամ բողջ աշ խար հի հետ գոր ծակ
ցու թյան, հա մա տեղ ստեղ ծա գոր ծու թյան 
մի ջո ցով: Հե տև ա բար` ինք նի րա ցումն անհ
րա ժեշտ է դի տար կել որ պես որո շա կի գոր
ծըն թաց, որն ու նի իր մե խա նիզմ նե րը և 
զար գաց ման մա կար դակ նե րը: Ան ձի ինք
նի րաց ման հիմ նա կան մե խա նիզմ ներն են 
ին տե րի ո րի զա ցի ան, իդեն տի ֆի կա ցի ան, 
ռեֆ լեք սի ան և էքս տե րի ո րի զա ցի ան:

Մար դու ինք նի րաց ման գլխա վոր պայ
ման հան դի սա նում է գոր ծու նե ու թյու նը: 
Բա ցի դրա նից ան ձի ինք նի րաց ման գոր
ծըն թա ցում բա ցա ռիկ դեր են խա ղում ոչ 
մի այն մո տի վա ցի ոն, այ լև իմաս տա յին 
գոր ծոն նե րը: Ին քի րաց ման մո տի վա ցի
ոն–իմաս տա յին մե խա նիզմ նե րը կա րող են 
դուրս բեր վել ինք նի րաց ման վրա դրանց 
ազ դե ցու թյան մի ջո ցով` կապ ված կեն
սա գոր ծու նե ու թյան կար գա վոր ման մեջ 
դրանց որն ան մի ջա կան ներգ րավ վա ծու
թյամբ: Այս պի սով, կա րե լի է ասել, որ ան ձի 
մո տի վա ցի ոն–պա հանջ մուն քա յին, մո տի
վա ցի ոն–իմաս տա յին և ար ժե քա յին հա մա
կար գե րը հան դի սա նում են ինք նի րաց ման 
կա րև ո րա գույն հո գե բա նա կան դե տեր
մի նանտ նե րը, և դրանց ուղղ վա ծու թյու նը 
սահ մա նում է ան ձի ինք նի րաց ման մար
տա վա րու թյուն նե րը ցան կա ցած գոր ծու
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նե ու թյան ըն թաց քում` ուղ ղոր դե լով նրան 
դե պի սե փա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի 
իրա ցում: Ուս տի կա մա վո րա կան գոր ծու
նե ու թյա նը, որը հան դի սա նում է կա մա վոր 
ան ձի գոր ծու նե ու թյան ոլորտ նե րից մե կը, 
նույն պես բնո րոշ են այն մե խա նիզմ նե րը, 
ինչ ցան կա ցած գոր ծու նե ու թյա նը:

Ին քի րաց ման խնդրի ու սում նա սի րու
թյու նը են թադ րում է նաև ին քի րաց ման 
տար բեր մա կար դակ նե րի դուրս բե րում: 
Մա կար դակ նե րի հա մա կար գը հի ե րար
խիկ և կար գա վոր ված կա ռուց վածք ու նի` 
տար բեր դա սա կար գում նե րում կազմ ված 
լի նե լով բա վա կա նին կոնկ րետ և օրի նա
չափ հիմ քե րի վրա: Լ. Ա. Կո ռոս տի լո վան 
առանձ նաց րել է կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
հիմ նա կան ոլորտ նե րում ան ձի ինք նի րաց
ման չորս մա կար դակ ներ` պրի մի տիվ–կա
տա րո ղա կան, ան հա տա կան–կա տա րո
ղա կան, հա սա րա կու թյան մեջ նոր մե րի 
և դե րե րի իրաց ման և կեն սա ի մաս տա յին 
ու ար ժե քա յին իրաց ման: Ինչ պես նշում է 
Կո ռոս տի լո վան, ինք նի րաց ման հիմ քում 
ըն կած է հո գե բա նա կան կազ մա վո րում նե րի 
ակ տո ւա լի զա ցի ան, որն ապա հո վում է ան ձի 
նե րու ժի իրա ցու մը: Ինք նի րաց ման մա կար
դակն առա ջին հեր թին պայ մա նա վոր ված է 
ին տեգ րա լա յին հո գե կան կազ մա վո րում նե
րի զար գաց վա ծու թյան աս տի ճա նով, անձ
նա յին–իմաս տա յին մե խա նիզմ նե րի ձև ա
վոր վա ծու թյամբ, որոնք ակ տո ւա լի զաց նում 
են այդ կազ մա վո րում նե րը:

Ամ փո փե լով ինք նի րաց ման էու թյան 
մա սին պատ կե րա ցում նե րը` այժմ անդ րա

դառ նանք նրա փոխ կա պակց վա ծու թյանն 
այլ հո գե կան կա ռույց նե րի հետ, որոնք 
կա րող են հան դի սա նալ ինք նի րաց ման ու
սում նա սի րու թյան չա փա նիշ ներ: Մեր կա
ծի քով` այդ փոխ հա րա բե րակ ցու թյուն նե րը 
կա րե լի է պատ կե րել հե տև յալ կերպ:

Հո գե կան կա ռույց նե րի այս բլո կում 
ինք նի րաց ման չա փա նիշ է ինք նա վե րա
բեր մուն քը, որի հիմ քում ըն կած են ան ձի 
մո տի վա ցի ոն և ար ժե քա յին հա մա կար
գե րը և բա վա րար վա ծու թյան զգա ցու մը: 
Ինք նի րա ցումը որ պես գոր ծըն թաց դրսև
որ վում է հենց գոր ծու նե ու թյան մեջ, հե տև
ա բար` կախ ված գոր ծու նե ու թյան ոլոր տից 
և այն իմաս տից, ար ժեք նե րից և նպա
տակ նե րից, այ սինքն` մո տի վա ցի ոն և ար
ժե քա յին կողմ նո րո շում նե րից, որոնք ձեռք 
է բե րում այդ գոր ծու նե ու թյու նը կա տա րող 
ան հա տը, փո փոխ վում է նաև ինք նի րաց
ման ձգտման յու րա հատ կու թյու նը:

Հիմն վե լով կա մա վո րա կան գոր ծու նե
ու թյան վե րը նշված առանձ նա հատ կու
թյուն նե րի վրա` մենք իրա կա նաց րել ենք 
փոր ձա րա րա կան հե տա զո տու թյուն, որի 
հիմ նա կան նպա տակն էր ու սում նա սի րել 
կա մա վո րա կան գոր ծու նե ու թյուն կա տա
րող երի տա սարդ նե րի մո տի վա ցի ոն և 
ար ժե քա յին հա մա կար գե րը, առանձ նաց
նել ինք նի րաց ման ձգտման մա կար դա կը 
և դուրս բե րել դրանց փոխ կա պակց վա
ծու թյու նը: Հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցել 
են 60 երի տա սարդ ներ` 30 կա մա վոր ներ 
և 30 ոչ կա մա վոր ներ: Հե տա զո տու թյան 
ըն թաց քում օգ տա գործ վել են հե տև յալ մե

 Մոտիվացիոն ոլորտ 
Գերակայող դրդապատճառներ 

Կենսաիմաստային և արժեքային 
կողմնորոշումներ 

Վարքային ոլորտ 
Գործունեության ոլորտներ 

Հուզական ոլորտ 
Ինքնազգացողություն 
Բավարարվածություն կյանքով 

Կոգնիտիվ ոլորտ 
Ինքնագիտակցություն 
Ինքնավերաբերմունք 
ինքնագնահտական 

 

Ինքնիրացում 

նկար 1.  Ինքնիրացման փոխկապակցվածությունը այլ հոգեկան կառույցների հետ
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թո դի կա նե րը. hար ցա րան, որը կազմ վել 
է մեր կող մից` ուղղ ված կա մա վո րա կան 
գոր ծու նե ու թյան գե րա կա յող դրդա պատ
ճառ նե րի դուրս բեր ման, ան ձի մո տի վա ցի
ոն կա ռուց ված քի չափ ման մե թո դի կա (Է. 
Միլ ման), տեր մի նալ ար ժեք նե րի անձ նա յին 
հար ցա րա նի մե թո դի կա (Ի. Գ. Սե նին), ան
ձի ինք նա ակ տի վաց ման դի ագ նոս տի կա յի 
մե թո դիա (Ա. Վ. Լա զու կին, Ն. Ֆ. Կա լին):

Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում ստա ցել 
ենք հե տև յա լը: Կա մա վո րա կան գոր ծու
նե ու թյուն կա տա րող երի տա սարդ նե րին 
բնո րոշ է սո ցի ա լա կան օգ տա կա րու թյան 
դրդա պատ ճա ռի (t=3.94), հո գև որ բա վա
րար վա ծու թյան ար ժեք նե րի գե րա կա յու
թյու նը (t=2.08) և ինք նի րաց ման ձգտման 
ավե լի բարձր մա կար դա կը (t=4.647), քան 
ոչ կա մա վոր երի տա սարդ նե րի մոտ:

Կա մա վոր նե րի մոտ սո ցի ա լա կան օգ
տա կա րու թյան տեն դեն ցի ցու ցա նի շը 
ավե լի բարձր է, քան ոչ կա մա վորնե րի 
մոտ, քա նի որ կա մա վո րա կան գոր ծու նե
ու թյան ակ նա ռու յու րա հատ կու թյուն նե րից 
մե կը հենց այլ մարդ կանց և սո ցի ու մին 
օգ նե լու միտ վա ծու թյունն է: Իսկ հո գև որ 
բա վա րար վա ծու թյան ար ժե քի կա րև ո րու
մը կա մա վոր նե րի մոտ պայ մա նա վոր ված 
է այլ մարդ կանց օգ նե լու մի ջո ցով  ներ քին 

բա վա րար վա ծու թյան և հա ճույ քի ստաց
ման հետ, որը նպաս տում է այդ ար ժե քի 
կա յու նաց մա նը:

Կա մա վոր նե րի մոտ դիտ վող ինք նի րաց
ման ավե լի բարձր մա կար դա կը, քան ոչ 
կա մա վոր երի տա սարդ նե րի մոտ, պայ մա
նա վոր ված է հենց կա մա վո րա կան գոր ծու նե
ու թյան յու րա հատ կու թյու նով: Այս տեղ կա րող 
է դիտ վել այն երև ույ թը, որ կամ կա մա վո րա
կան գոր ծու նե ու թյունն է հան գեց նում ինք նի
րաց ման մա կար դա կի բարձ րաց մա նը, կամ 
ինք նի րաց ման ավե լի բարձր մա կար դակ ու
նե ցող մար դիկ ավե լի հակ ված են լի նում կա
մա վո րա կան գոր ծու նե ու թյան կա տար մա նը, 
կամ առ կա է 2–ի հա մադ րու թյու նը:

Այս պի սով, կա մա վո րու թյու նը մի գոր ծու
նե ու թյուն է, որի հիմ քում ըն կած են ու րիշ
նե րին օգ նե լու դրդա պատ ճա ռը և դրա նից 
հո գև որ բա վա րար վա ծու թյուն ձեռք բե րե լու 
ար ժե քը, որոնք էլ տա նում են ան ձին ին քի
րաց ման` սե փա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի 
դրսև որ ման և զար գաց ման ու ղի ով: Հե տև
ա բար, կա մա վո րա կան գոր ծու նե ու թյու նը 
մարդ կու թյան կող մից ստեղծ ված սո ցի ա
լա կան երև ույթ է, որը տա նում է ոչ մի այն 
առան ձին ան հատ նե րի, այ լև ամ բողջ հա
սա րա կու թյան և մարդ կու թյան զար գաց մա
նը և կա տա րա լա գործ մա նը:

նկար 2. Փորձարարական հետազոտության արդյունքները
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Уровень самореализации и особенности мотивационной и ценностной систем  
личности в волонтерской деятельности

Л. Аветисян
Волонтерское движение – социальное явление, появившееся в 20–ом веке, однако 

ме ханизмы, лежащие в его основе до сих пор не поняты до конца. В этой статье мы 
обращаемся к тому, что такое волонтерская деятельность и как его рассматривают в 
психологической науке. А также к экспериментальному иссле до ванию мотивационных 
и ценностных систем и уровня самореализации личности в волон терс кой деятельности. 
В основе  волонтерской деятельности лежат мотивационные и цен ностные структуры 
личности, которые направляют ее к проявлению и развитию собст венных возможностей. 
Следовательно, волонтерская деятельность – это путь к раз витию и реализации 
собственных потенциалов личности и общества.

Features of the level of self–realization and motivational and valuable systems of the 
personality in voluntary activity

L. Avetisyan
Volunteerism is a social phenomenon, appeared in the 20th century. However the mecha

nisms, lying in its basis are still not understood at all. In this article we will analyze what’s 
voluntary activity and how is it considered in a psychological science. In the article we will 
also address to the experimental research of motivational and valuable systems and level of 
self–realization of the personality in the voluntary activity. In the basis of the voluntary activ
ity are the motivational and valuable structures of the personality which direct the person 
to appear and develop his or her own possibilities. Therefore, voluntary activity is a way to 
develop and realize the own potentials of the personality and society.
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ԱՆՆԱ ՀԱՅՐՈՅԱՆ

ղեկաՎարի`փողի եՎ ռիսկի նկատմամբ 
Վերաբերմունքի Հոգեբանական 

առանձնաՀատկությունները

Կ Ա Ռ Ա Վ Ա Ր Մ Ա Ն

Հ Ո Գ Ե Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Կառա վա րու մը, լի նե լով մարդ կա յին 
գոր ծու նե ու թյան հնա գույն բնա գա վառ
նե րից մե կը, դե ռևս շա րու նա կում է մնալ 
բազ մա թիվ ան հայտ նե րով և խնդիր նե րով: 
Կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյու նը մե
ծա պես կախ ված է ղե կա վա րի ըն դու նա կու
թյուն նե րից, անձ նա յին (խառն վածք, բնա
վո րու թյուն), իմա ցա կան գոր ծըն թաց նե րի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րից (ըն կա լում, 
մտա ծո ղու թյուն, հի շո ղու թյուն, երև ա կա
յու թյուն), դիր քո րո շում նե րից, փո ղի և ռիս
կի գոր ծոն նե րի ըն կա լու մից, որոնք նրա 
գոր ծու նե ու թյան ան բա ժան մասն են կազ
մում: Տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րում 
ղե կա վա րի պաշ տո նը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս ան ձի ներ քին հնա րա վո րու թյուն
նե րի իրա կա նաց մա նը: Կա ռա վար ման 
ոլոր տում ինք նա ի րա կա նա ցու մը հա ճախ 
ար տա հայտ վում է շա հույ թի ձեռք բեր մամբ 
ռիս կի և անո րո շու թյան պայ ման նե րում: 
Ներ կա յումս ստեղծ ված սո ցի ալ–տնտե սա
կան պայ ման նե րում, որ տեղ գե րիշ խում 
են մրցակ ցա յին շու կա յա կան հա րա բե րու
թյուն նե րը, ռիս կի գոր ծո նի գնա հա տու մը 
նշա նա կա լի դեր է խա ղում: Ղե կա վար
նե րի աշ խա տան քում այն բնո րոշ վում է 
որ պես կազ մա կեր պու թյան և ղե կա վա րի 
շա հույ թի կորս տի վտանգ, որը պետք է 
հասց նել նվա զա գույ նի: Ռիս կա յին իրա
վի ճա կում ան ձի մոտ դրսև որ վում են եր

կու հա կա դիր մղում ներ` հա ջո ղու թյան 
հաս նե լու և ան հա ջո ղու թյու նից խու սա փե
լու ձգտում: Շա հույթ հե տապն դող ղե կա
վար նե րից պա հանջ վում է ֆի նան սա կան 
ռիս կե րի խոր քա յին ու սում նա սի րու թյուն, 
ռիս կի գնա հա տում և վեր լու ծու թյուն, քա
նի որ ղե կա վա րի կող մից փո ղի և ռիս կի 
ըն կա լու մը լուրջ ազ դե ցու թյուն է գոր ծում 
կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյան ար
դյու նա վե տու թյան վրա:

«փո ղ» հաս կա ցու թյու նը հան դես է գա
լիս որ պես կա րև ո րա գույն ար ժեք և մեծ 
ազ դե ցու թյուն ու նի ղե կա վար ան ձի գի
տակ ցու թյան և վար քի վրա: փո ղը, լի նե լով 
տնտե սա կան և սո ցի ա լա կան փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րի բա ղադ րիչ, առաջ է բե
րում մի կող մից հու զա կան լար վա ծու թյուն՝ 
շա հույթ ստա նա լու տե սան կյու նից, մյուս 
կող մից` պո տեն ցի ալ հնա րա վո րու թյուն
նե րի իրա գոր ծում: փո ղը մո տի վաց նող 
գոր ծոն է և՛ ղե կա վա րի, և՛ են թա կա նե րի 
հա մար, քա նի որ այն ըն կալ վում է որ
պես կա տար ված աշ խա տան քի ար դյունք 
[4,336]: Ընդ որում` էա կան է նաև ար
դա րա ցի վար ձատ րու թյու նը, որի մա սին 
վկա յում է Ֆեր նա մի և Ար գայ լի կող մից 
առաջ քաշ ված ար դա րու թյան տե սու թյու
նը: Այն ցայ տուն կեր պով ար տա ցո լում է 
աշ խա տան քի վրա ծախս ված ջան քե րի և 
ստաց ված ար դյուն քի, այն է` վար ձատ րու
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թյան հա րա բե րակ ցու թյու նը և ընդգր կում 
է երեք պատ կե րա ցում ներ` հա վե լավ ճա
րում, թե րավ ճա րում, ար դա րա ցի վճա րում 
[4,335]: Վար ձատ րու թյան այս երեք ձև երն 
էլ հո գե բա նո րեն ազ դում են աշ խա տող նե
րի գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան 
վրա: Եթե հա վե լավ ճա րու մը մշտա կան 
բնույթ չի կրում, ապա աշ խա տող նե րի 
գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյունն 
ընկ նում է, թե րավ ճա րու մը ստեղ ծում է 
ան բա վա րա րու թյան զգա ցում, մի այն ար
դա րա ցի վճար ման մե խա նիզմն է ապա
հո վում բարձր ար դյու նա վե տու թյուն: Սա 
պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ որո շա կի 
հա վա սա րակշ ռու թյուն է առ կա ծախս ված 
ջան քե րի և ար դյուն քի մի ջև:

Շա հույթ հե տապն դող կազ մա կեր պու
թյուն նե րի ղե կա վար նե րը ֆի նան սա կան 
ներդ րում ներ կա տա րե լիս գործ ու նեն ռիս
կի հետ: Ռիս կի ներ քին բա ղադ րիչ ներն 
են կոգ նի տիվ բա ղադ րի չը, սու բյեկ տիվ 
փոր ձի բա ղադ րի չը, մո տի վա ցի ոն և գոր
ծառ նա կան գոր ծու նե ու թյան բա ղադ րի չը 
[3,6]: Կոգ նի տիվ բա ղադ րի չը ար տա ցո լում 
է ղե կա վա րի կող մից ռիս կի ըն կա լու մը, 
սու բյեկ տիվ բա ղադ րի չը բնու թագ րում է 
ղե կա վա րի ըն դու նա կու թյուն նե րը, հմտու
թյուն նե րը, փոր ձը` կան խա տե սում ներ կա
տա րե լու հա մար: Մո տի վա ցի ոն բա ղադ
րի չը ար տա ցո լում է ղե կա վա րի՝  ռիս կի 
գնա լու մո տիվ նե րը, իսկ գոր ծառ նա կան 
գոր ծու նե ու թյան բա ղադ րի չը` պլան նե րի, 
ռազ մա վա րու թյան մշա կու մը ռիս կա յին 
իրա վի ճա կում: Այս չորս բա ղադ րիչ նե րը 
որո շա կի ազ դե ցու թյուն ու նեն ղե կա վար 
ան ձի հո գե կա նի վրա ռիս կա յին իրա վի ճա
կում: Կա րև որ որո շում ներ կա յաց նե լիս ղե
կա վա րը, օգ տա գոր ծե լով ռիս կի մա սին իր 
պատ կե րա ցու մը, փորձն ու գի տե լիք նե րը, 
առա վե լա գույն շա հույթ ստա նա լու ռազ մա
վա րու թյուն է մշա կում, որը նրա գոր ծու նե
ու թյան մո տիվն է դառ նում: Ար դյու նա վետ 

ղե կա վա րը, որի գոր ծու նե ու թյան ար տա
քին մո տի վա ցի ան մեծ շա հույթ ստա նալն 
է, պետք է իմա նա` որ իրա վի ճա կում ար ժե 
ռիս կի դի մել և որում`ոչ:

Հե տա զո տու թյուն ենք իրա կա նաց
րել շա հույթ հե տապն դող և շա հույթ չհե
տապն դող ղե կա վար նե րի` փո ղի և ռիս կի 
նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի  հո գե բա նա
կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը բա ցա
հայ տե լու հա մար:

Որ պես հե տա զոտ ման ընտ րանք հան
դես են եկել 20 ղե կա վար ներ, որոն ցից 
10–ը` շա հույթ հե տապն դող և 10–ը` շա հույթ 
չհե տապն դող: Հե տա զո տու թյան հա մար 
օգ տա գոր ծել ենք Պոտյոմկինի «Անձ նա
վո րության դրդապատճառա–պա հանջ
մուն քային ոլորտի սոցիալ–հո գե բա նա
կան դիրքորոշումների ախտորոշման 
մե թոդիկան» (Արզումանյան Ս., Մկրտչյան 
Ս., Սարգսյան Վ., Կիրառական հո գե բա
նու թյան պրակտիկում, 2002 թ.):

Նկար 1–ում հո րի զո նա կան առանց
քը ներ կա յաց նում է շա հույթ հե տապն դող 
ղե կա վար նե րի մոտ պա հանջ մուն քա–
դրդա պատ ճա ռա յին ոլոր տի ուղղ վա ծու
թյուն նե րը, իսկ ուղ ղա հա յաց առանց քում 
ար տա հայտ ված են տո կո սա յին հա րա բե
րակ ցու թյուն նե րը:

նկար 1. Շա հույթ հե տապն դող ղե կա վար նե րի պա
հանջ մուն քադր դա պատ ճա ռա յին ոլոր տը (ար տա

հայտ ված տո կոս նե րով)
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Ինչ պես երև ում է, շա հույթ հե տապն դող 
ղե կա վար նե րի պա հանջ մուն քա–դրդա
պատ ճա ռա յին ոլոր տում առա վել ար տա
հայտ ված են գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քը 
50՝ բարձր, իշ խա նու թյու նը 30՝ մի ջին և 
40՝ բարձր կողմ նո րոշ վա ծու թյուն նե րը: 
Շա հույթ հե տապն դող ղե կա վա րի նպա
տակն է որո շա կի ֆի նան սա կան ներդ րում 
անե լով՝ վաս տա կել մեծ գու մար, այ սինքն 
փո ղը հան դես է գա լիս որ պես գոր ծու նե ու
թյան ար դյունք: Մեծ գու մար աշ խա տե լով՝ 
շա հույթ հե տապն դող ղե կա վա րը հնա րա
վո րու թյուն է ստա նում նաև իշ խե լու, կա
ռա վա րե լու մյուս նե րին: Հա ճախ դա նպաս
տում է սե փա կան ես–ի կա րև ո րու թյան 
զգաց ման առա ջաց մա նը, ինք նա հար գան
քի, հա սա րա կու թյան կող մից ըն դուն ված 
լի նե լու, ինչ պես նաև ինք նա ի րա կա նաց
ման պա հանջ մուն քը բա վա րա րե լուն:

Ստո րև ներ կա յաց նում ենք շա հույթ չհե
տապն դող ղե կա վար նե րի պա հանջ մուն
քա–դրդա պատ ճա ռա յին ոլոր տի  առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը:

նկար 2. Շահույթ չհետապնդող ղեկավարների 
պահանջմունքա–դրդապատճառային ոլորտի 
ցուցանիշները(արտահայտված տոկոսներով)

Շա հույթ չհե տապն դող ղե կա վար նե րի 
մոտ առա վել ար տա հայտ ված են դե պի աշ
խա տան քը 70՝ մի ջին, այ լա սի րու թյու նը 70՝ 
մի ջին և ազա տու թյու նը 50՝ բարձր կողմ նո
րոշ վա ծու թյուն նե րը: Այս ցու ցա նիշ նե րը վկա
յում են այն մա սին, որ շա հույթ չհե տապն դող 
ղե կա վար նե րի հա մար կա րև ո րա գույն ար

ժե քը ազա տու թյունն է, որը զու գակց վում է 
դե պի աշ խա տան քը կողմ նո րոշ վա ծու թյան 
հետ: Այս պի սի ղե կա վար նե րը հա ճույք, բա
վա րար վա ծու թյուն են ստա նում ոչ այն քան 
ստաց ված գու մա րից, այլ աշ խա տան քի 
գոր ծըն թա ցից, առաջ նորդ վում են գոր ծի 
հե տաքր քու թյամբ, իսկ ար դյուն քի հաս նե
լու հա մար պա հանջ վող քա րա ցած աշ խա
տան քի նկատ մամբ բա ցա սա կան վե րա
բեր մուն քը չեն կա րո ղա նում հաղ թա հա րել, 
առաջ նորդ վում են ներ քին մո տի վա ցի ա յով 
և ոչ թե ար տա քին, ինչ պի սին է փո ղը: Զար
մա նա լի չէ, որ այս տի պի ղե կա վար նե րի մոտ 
ցայ տուն ար տա հայտ ված են այ լա սի րա կան 
հա կում նե րը, այ սինքն՝ նրանք ձգտում են 
հար գան քի ար ժա նա նա լու ի վնաս իրենց 
նյու թա կան շա հե րի:

Ղե կա վար նե րի ռիս կի նկատ մամբ վե
րա բեր մուն քի հո գե բա նա կան առանձ նա
հատ կու թյուն նե րը ու սում նա սի րե լու հա
մար կի րառ վել է Կո գան–Վալ լա խի «Ռիս կի 
նկատ մամբ հակ վա ծու թյա ն» մե թո դի կան:

Շա հույթ չհե տապն դող ղե կա վար նե րի 
ռիս կի գոր ծո նը ար տա հայտ վել է հե տև յալ 
ցու ցա նիշ նե րով. շա հույթ չհե տապն դող 
ղե կա վար նե րի մոտ ռիս կի գոր ծո նը մեծ 
է՝ կազ մում է 90 % բարձր ցու ցա նիշ և 10 
% ցածր ցու ցա նիշ, քա նի որ նրանք հիմ
նա կա նում ստա նում են կա յուն աշ խա տա
վարձ և նրանց գոր ծու նե ու թյու նը հիմ նա
կա նում մեծ գու մար նե րի հետ կապ ված չէ, 
ինչ վե րա բե րում է շա հույթ հե տապն դող 
ղե կա վար նե րին, ապա հե տա զոտ վող նե րի   
ռիս կի նկատ մամբ 80 բարձր հակ վա ծու
թյուն է ցու ցա բե րել: Դա պայ մա նա վոր ված 
է նրա նով, որ շա հույթ հե տապն դող ղե
կա վար նե րի գոր ծու նե ու թյու նը առնչ վում է 
մեծ գու մար նե րի հետ, և քա նի որ նրանց 
մոտ առ կա է կորս տի վտան գը, ուս տի ռիս
կի դի մե լու պատ րաս տա կա մու թյու նը ավե
լի թույլ է ար տա հայտ ված, քան շա հույթ 
չհե տապն դող նե րի նը:
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նկար 3. Շահույթ չհետապնդող ղեկավարների 
ռիսկի գործոնի արտահայտվածությունը

նկար 4. Շահույթ հետապնդող ղեկավարների 
ռիսկի ցուցանիշների արտահայտվածությունը

Որո շա կի հա րա բե րակ ցու թյուն ենք 
նկա տել շա հույթ չհե տապն դող և շա հույթ 
հե տապն դող ղե կա վար նե րի փո ղի և ռիս
կի գոր ծոն նե րի մի ջև:

նկար 5. Շահույթ հետապնդող ղեկավարների մոտ 
փողի և ռիսկի հարաբերակցությունը

նկար 6. Շահույթ չհետապնդող ղեկավարների մոտ 
փողի և ռիսկի հարաբերակցությունը

Ինչ պես երև ում է հիս տոգ րամ նե րում, 
շա հույթ հե տապն դող ղե կա վար նե րի մոտ 
որ քան բարձր է փո ղի նկատ մամբ կողմ
նո րոշ վա ծու թյու նը, այն քան ռիս կը ավե
լի թույլ է ար տա հայտ ված, շա հույթ չհե
տապն դող ղե կա վար նե րի մոտ որ քան 
ցածր է փո ղի նկատ մամբ կողմ նո րոշ վա
ծու թյու նը, ռիս կի դի մե լու հակ վա ծու թյու նը 
բարձ րա նում է:

Այսպիսով, շահույթ հետապն դող և շա
հույթ չհե տապն դող ղե կա վար նե րի մոտ  
պա հանջ մուն քա–դրդա պատ ճա ռա յին 
ոլոր տի բա ղադ րիչ նե րը էա կա նո րեն տար
բեր վում են: Շա հույթ հե տապն դող ղե կա
վար նե րի պա հանջ մուն քա–դրդա պատ ճա
ռա յին ոլոր տում առա վել ար տա հայտ ված 
են  գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քը, փո ղը և 
իշ խա նու թյան կողմ նո րոշ վա ծու թյուն նե րը, 
իսկ շա հույթ չհե տապն դող ղե կա վար նե րի 
մոտ՝ դե պի աշ խա տան քը, այ լա սի րու թյու
նը և ազա տու թյու նը:  Շա հույթ հե տապն
դող ղե կա վար նե րի մոտ որ քան բարձր է 
փո ղի նկատ մամբ կողմ նո րոշ վա ծու թյու նը, 
այն քան ռիս կը ավե լի թույլ է ար տա հայտ
ված, իսկ շա հույթ չհե տապն դող ղե կա
վար նե րի մոտ որ քան ցածր է փո ղի նկատ
մամբ կողմ նո րոշ վա ծու թյու նը, այն քան 
ռիս կի հա կու մը  բարձր է ար տա հայտ ված: 
Շա հույթ հե տապն դող ղե կա վար նե րի մոտ 
ռիս կա յին ցու ցա նիշ նե րը ավե լի ցածր են, 
քա նի որ շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն
նե րում նրանք ակ տիվ մրցակ ցու թյան են 
են թարկ վում, որ տեղ առ կա են անընդ
հատ փո փո խու թյուն ներ, իսկ  շա հույթ 
չհե տապն դող ղե կա վար նե րի մոտ, ել նե
լով իրենց գոր ծու նե ու թյան պա հան ջից, 
բնո րոշ է կա յու նու թյու նը, և բա ցա կա յում է 
սուր մրցակ ցու թյու նը:
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Психологические особенности отношения руководителя к деньгам и риску 
A. Айроян

Деньги и риск играют важную роль в работе руководителя. В данной статье рассмат
риваются основные психологические особенности денег и риска и отношение руко
во дителей и предпринимателей к ним. В статье представлены данные и графические 
по казатели проведенного исследования.

The Attitude of Managers and Businessmen towards Money and  
Risk Management and Their Psychological Peculiarities

A. Hayroyan
Money and risk play an important role in the work of managers and businessmen. The 

main psychological peculiarities of money and risk management, as well as the attitude of 
managers and businessmen to them are observed in this article. The research data and 
graphic description are presented.
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ԱՐՈՒՍՅԱԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Հանրային կաՊերը որՊես 
կազմակերՊության գործարար 

մշակույթի ձեՎաՎորման  
Հոգեբանական գործոն

Այ սօր հա մաշ խար հայ նաց վող աշ խար
հում բիզ նես մի ջա վայ րում  շատ դժվար է 
դի մա նալ լար ված մրցակ ցու թյանն ու ու
նե նալ կա յուն բիզ նես–հա մա կարգ, որը 
փո փոխ վող պայ ման նե րում կա րո ղա նա 
գո նե մնալ կա յուն որևէ մա կար դա կում, 
որի հա մար բնա կա նա բար կա րև որ է  կա
պի տա լի մե ծու թյու նը,  բայց մեծ դեր են 
խա ղում կոր պո րա տիվ մշա կույ թը, իմի ջը, 
հա մա պա տաս խան ներ կա յա նալի ու թյունն 
ու դրանք ստեղ ծող, զար գաց նող ու տա
րա ծող հան րու թյան հետ կա պե րը: Ար
դի շու կա յի օրենք նե րով առաջ նորդ վե լիս 
հան րա յին կա պե րի (PR) գոր ծու նե ու թյան 
անհ րա ժեշ տու թյունն է առաջ գա լիս:

Հան րա յին կա պե րը կոչ ված են ստեղ
ծե լու, պա հե լու ու զար գաց նե լու փոխ շա
հա վետ հա րա բե րու թյուն ներ կազ մա կեր
պու թյան  ներ քին ու ար տա քին մի ջա վայ րի 
մի ջև, օգ նել կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա
րու թյա նը տե ղե կա նա լու և ժա մա նա կին 
ար ձա գան քե լու հա սա րա կա կան կար ծի
քին և տար բեր սո ցի ա լա կան մի տում նե
րին [1]: Այն մի ա ժա մա նակ կա ռա վա րում 
է ֆիր մա յի  ներ քին և ար տա քին հա կա
սա կան գոր ծու նե ու թյուն նե րը, ձև ա վո րում  
կազ մա կեր պու թյան գրա վիչ իմիջ, կազ
մա կեր պում ֆիր մա յի առաջ խա ղա ցում, 
որն իրա կա նաց վում է զանգ վա ծա յին 
ին ֆոր մա ցի ոն մի ջոց նե րի, հա սա րա կա
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, կու սակ ցու
թյուն նե րի, պե տա կան օր գան նե րի, բնակ
չու թյան, գոր ծըն կեր նե րի և հենց տվյալ 
ֆիր մա յի աշ խա տող նե րի մի ջո ցով: Պրակ

տի կա յում PR–ի իրա կա նա ցու մը կա րե լի է 
բա ժա նել երեք խմբի`

1. Ակ տիվ գոր ծու նե ու թյուն ուղղ ված 
բա րյա ցա կա մու թյան հաս նե լուն: Այս տեղ 
մտնում են կազ մա կեր պու թյան և նրա գոր
ծու նե ու թյան նկատ մամբ հա սա րա կայ նու
թյան մոտ բա րեն պաստ վե րա բեր մուն քի 
ստեղ ծու մը գոր ծու նե ու թյան տա րած ման և 
նոր մալ գոր ծառ նու թյան նպա տա կով: PR 
ակ ցի ա նե րի մեծ մա սը ար վում են ու նե նա
լով հե տև յալ նպա տակ նե րը`

ա. հա մո զել մարդ կանց՝ փո խելու սե
փա կան կար ծի քը ինչ–որ հար ցի, ապ րան
քի կամ կազ մա կեր պու թյան նկատ մամբ,

բ. ձև ա վո րելու հա սա րա կա կան կար
ծիք, եթե իհար կե այն չկա կամ եթե վատն 
է` փո խել դե պի լա վը` Ռոկ ֆե լեր նե րի օրի
նա կով1,

գ. ու ժե ղաց նել գո յու թյուն ու նե ցող հա
սա րա կա կան կար ծի քը:

2. Հե ղի նա կու թյան պահ պա նում: Շատ 
կա րև որ է հետ հա յաց քով նա յել կազ մա
կերպ չա կան կյան քին` հայտ նա բե րե լու և 
հրա ժար վե լու այն սո վո րույթ նե րից, որոնք 
ապա գա յում, կազ մա կեր պու թյան հա մար 
ար դեն օրենք ներ դար ձած վի ճա կում կա
րող են հա կա սել հա սա րա կա կան կար ծի
քին և վնա սել փոխ հաս կաց մա նը:

1 PR–ի հայր հա մար վող Ա. Լ. Լին ձեռ նա մուխ լի նե
լով Ռոկ ֆել լեր նե րի Standart Oil գոր ծին, բա ցա սա
կան հա սա րա կա կան կար ծի քը փո խում է կարճ ժա
մա նա կա հատ վա ծում: Նա «կեղ տի հա նու մ» անու նը 
ստա ցած նավ թա յին գոր ծին ձեռ նա մուխ լի նե լով և 
եռան դուն ու ոգեշնչ ված աշ խա տան քի շնոր հիվ ձև ա
վո րում է դրա կան հա սա րա կա կան կար ծիք (6):
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3. Ներ քին հա րա բե րու թյուն ներ: PR մե
թոդ նե րի կի րառ ման ար դյուն քում հաս
նել կազ մա կեր պու թյան աշ խա տող նե րի 
մոտ պա տաս խա նատ վու թյան և ադ մի
նիստ րա ցի ա յի գոր ծե րում հե տաքրքր վա
ծու թյան զգաց ման (իհար կե պրակ տի
կա յում սրան ցից բա ցի գո յու թյուն ու նեն 
մի շարք այլ մի ա ձուլ ված եղա նակ ներ ու 
մե թոդ ներ ևս): 

PR–ի զար գա ցու մը սկսվում է ապ րանք
նե րով գեր հա գե ցած շու կա յի պա հան ջով, 
երբ սպա ռո ղը դառ նում է տե սա կա վո րող, 
սո վո րում մի տե սա կի ապ րան քին ու պի
տա կին և այ լևս չի ցան կա նում ու րիշ բան 
գնել: Այս տեղ ար դեն հարկ է առա ջա նում 
կամ ստեղ ծել լրիվ նոր ապ րանք, որը ոչ ոք 
չի տե սել, կամ ստեղ ծել եղած նե րից շատ 
ավե լի լավ որա կով մի բան, որոն ցից եր
կուսն էլ բարդ են: Անհ րա ժեշտ է դառ նում 
ոչ այն քան ու սում նա սի րել պա հան ջար կը 
(որը անում է մար կե տին գը), որ քան սե
փա կան ձեռ քե րով ստեղ ծել այն: Դա պա
հան ջում է վիթ խա րի ծախ սեր գո վազ դի, 
ար տադ րան քի ստի մու լաց ման, նոր աշ
խա տա տե ղե րի, լա վա գույն մաս նա գետ նե
րի ձեռք բեր ման, մարդ կանց հե տաքրք րու
թյու նը շար ժե լու վրա: Այս փու լին մի ա նում 
է հա ջորդ փու լը, որը առաջ է քա շում նաև 
այն, թե ինչ իմիջ, մշա կույթ, ինչ պի սի 
համ բավ ու նի տվյալ կազ մա կեր պու թյու
նը: It's a Sony և կա րև որ չէ, թե այդ Sony–ն 
ինչ է անում. սպա ռո ղին ավե լի ներ կա
յաց վում է ոչ թե բուն ար տադ րան քը, այլ 
ոճը` «Camel»–ի, «Marlboro»–ի, «Kent»–ի, 
«Coca–Cola»–ի: Այս տեղ ար դեն սպա ռո ղը, 
լսե լով բրեն դի մա սին, այ լևս չի էլ կաս կա
ծում նրա լա վը լի նե լուն. սպա ռո ղը հա
մոզ ված է, որ բրեն դը լավն է և ըն դա մե նը 
ընտ րում է այն, ինչն իրեն ավե լի հո գե հա
րա զատ է: Կա րև որ վում է ապ րան քը` կախ
ված իր անու նից, հա սա րա կա կան կար ծի
քում իր ար մա տա վոր վա ծու թյան չա փից, 

նրա նից, թե ինչ պի սի համ բավ ու նի. իմի ջը 
դառ նում է ավե լի էա կան, քան կոնկ րետ 
ապ րան քը: Այս տեղ ար դեն PR մաս նա գե
տը կամ ղե կա վա րը նաև մշա կու թա բան 
պետք է լի նի, ինչ պես նաև քա ղա քա գետ, 
հա սա րա կա կան գոր ծիչ` պատ րաստ հա
սա րա կու թյան հետ բաց և լայն երկ խո սու
թյուն նե րի: Սա կայն հարց է առա ջա նում. 
ինչ պի սի իմիջ և մշա կույթ ստեղ ծել, որը 
դուր գա հա սա րա կու թյա նը, ինչ պես արագ 
և էֆեկ տիվ ազ դել սպա ռո ղի վրա, որ պես
զի նա մեծ հե տաքրք րու թյուն ցու ցա բե րի 
կազ մա կեր պու թյան նկատ մամբ: Այս տեղ 
ար դեն առաջ են գա լիս  նե րազդ ման հո
գե բա նա կան մե խա նիզմ նե րը և դրան ցով 
կա ռուց վող մե թոդ նե րը [11,6, 17, 18]:

PR–ում ինչ պի սի մե թոդ ներ էլ կի րառ
վեն, մի և նույն է, կա րև որ վում են կո մու նի
կա ցի ոն հմտու թյուն նե րը, քան զի կո մու
նի կա տո րը ձգտե լու է հաս ցե ա տի րո ջից 
ստա նա լու նոր և իր հա մար ցան կա լի 
վարք, և դա ավե լի հեշտ կա րե լի է իրա կա
նաց նել, եթե կո մու նի կա տո րը իմա նա իր 
հաս ցե ա տի րոջ (լսա րա նի) հե տաքրք րու
թյուն նե րը` ել նե լով նրա դե մոգ րա ֆի ա կան 
տվյալ նե րից` տա րիք, սեռ, ազ գու թյուն, 
կրո նա կան պատ կա նե լու թյուն, քա ղա քա
կան հա յացք նե րից, նրա գոր ծու նե ու թյան 
ձև ե րը գնա հա տե լուց և այլն: Ըստ Ս. Ռաս
տոր գո ւևի՝ ին ֆոր մա ցի ոն զեն քը «մի ջոց 
է, որը թույլ է տա լիս նպա տա կա ուղղ ված 
ձև ով ակ տի վաց նել ին ֆոր մա ցի ոն հա մա
կար գում որո շա կի` զեն քը օգ տա գոր ծո ղին 
հե տաքրք րող պրո ցես նե ր» [7]: Բայց մինչ 
այդ պրո ցես նե րը առա ջաց նե լը, կա րև որ 
է իմա նալ, թե լսա րա նին ինչ ու ղով պետք 
է դի մել: Օրի նակ, ռազ մա կան իրա վի ճա
կում ՆԱ ՏՕ–ի երկր նե րը Բոս նիա և Հեր ցո
գո վի նա յի բնակ չու թյա նը տպա գիր ու ղերձ 
են հղում, իսկ բնակ չու թյու նը, պարզ վում 
է, որ գե րա դա սում էր հե ռուս տա տե սու
թյու նը: Սա մի այն առա ջին քայլն է, քան զի 
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լսա րա նին դի մե լու հա մար պետք է նաև 
տի րա պե տել նեյ րո լինգ վիս տիկ «ծրագ րա
վոր մա ն» մե թոդ նե րին` խո սե լու բո լո րին 
կամ գո նե մե ծա մաս նու թյա նը հաս կա նա լի 
լեզ վով: Հենց այս տեղ առաջ է գա լիս անհ
րա ժեշ տու թյուն՝ տի րա պե տե լու նե րազդ
ման տեխ նի կա նե րին, քան զի կո մու նի կա
տո րը պետք է կա րո ղա նա նաև կո դա վո րել 
վեր բալ և ոչ վեր բալ հա ղոր դագ րու թյուն
նե րը: Դրա հա մար կի րառ վում են հա մա
մարդ կա յին պա հանջ մունք նե րը, կարծ
րա տի պե րը, դիր քո րո շում նե րը: Դրա 
շա հարկ ման վառ օրի նակ է ռազ մա կան 
իրա վի ճա կում գեր մա նա ցի զին վոր նե
րին ուղղ վող կո չը` «հանձն վի՛ր և կփրկես 
ըն տա նիք դ» «հանձն վիր և կփրկվե ս»–ի 
փո խա րեն: Իհար կե, առա ջին իսկ նա խա
դա սու թյու նից սկսվում է ամ բողջ կո դա վո
րու մը հե տև յալ մե խա նիզ մով. եթե տրված 
ին ֆոր մա ցի ան հաս նում և ըն դուն վում է 
ռե ցե պի են տի կող մից, ապա հա ջորդ ին
ֆոր մա ցի ան կո դա վոր վում է դրա հի ման 
վրա, քան զի ըն դուն ված ին ֆոր մա ցի ան 
ար դեն ծա նոթ և դրա կան երան գա վո
րում ու նի մար դու մոտ: Ըստ Գ. Պո չեպ
ցո վի՝ այս մո դե լը գոր ծում է ցան կա ցած 
մա կար դա կում [6,7,8]:  Այս պի սով կո մու
նի կա տո րի հա մար կո մու նի կա ցի ոն պրո

ցե սում կա րև որ են հե տև յալ էլե մենտ նե րը` 
նպա տա կա յին լսա րան, հա ղորդ ման ու ղի, 
մե տա կո մու նի կա ցի ոն գի տե լիք ներ և կոն
տեքստ: Հա ջո ղու թյու նը բխում է նաև այս 
մա կար դակ նե րում մաս նա գի տո րեն գոր
ծե լուց:

PR գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում հո գե
բա նո րեն նե րազ դո ղի հա մար գոր ծիք է 
հան դի սա նում նաև ձայ նի ին տո նա ցի ան և 
ցան կա լի բա ռե րի շեշ տադ րում նե րը: 

նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորման 
(նԼՊ) մոդել: Այն կա ռուց ված է հե տև յալ 
հիմ քի վրա. մար դը ստա նում է ին ֆոր
մա ցիա մի քա նի կո մու նի կա ցի ոն ու ղի նե
րով` տե սո ղա կան, լսո ղա կան, զգա յա կան, 
որոն ցից մի այն մեկն է մար դու մոտ դո մի
նան տող: Եթե  գի տենք, թե ու ղին է մար
դու մոտ դո մի նան տող, պետք է տալ նրան 
այդ «լեզ վո վ» ին ֆոր մա ցիա. այդ դեպ քում 
ռե ցե պի են տը ոչ մի այն մեզ լավ կհաս կա
նա, այ լև նրան կթվա, որ իր զրու ցա կիցն 
էլ իրեն է շատ լավ հաս կա նում, մի ան գա
մից կվստա հի, և կստեղծ վի հո գե բա նա
կան ներ քին կապ: Որ պես զի նե րազ դո ղը 
հաս կա նա, թե իր ռե ցե պի են տը աու դի ալ 
է, կի նես թե տիկ, թե այլ, պետք է ու շա դիր 
հե տև ել նրա ոչ վեր բալ խոս քին`

 � աչքերի դիրքին` 
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Որտեղ`
ա) վի զո ւալ էյ դե տի կը (հի շո ղու թյուն ներ) 

դեպ քը սե փա կան դիր քից ներ կա յաց
նե լու ըն դու նա կու թյունն է (մենք մաս
նա կից ենք մեր ապ րում նե րին),

բ)  վի զո ւալ կա ռու ցո ղա կան – մենք դի
տորդ ենք մեր սե փա կան փոր ձին, 
հան դի սա տես ենք,

գ)  աու դի ալ կոնստ րուկ տիվ – կա ռու ցո
ղա կան հի շո ղու թյուն: Սա ձայ նե րը 
կա ռու ցե լու և պատ կե րաց նե լու ըն դու
նա կու թյունն է: Օր.` երբ պատ կե րաց
նում ենք, թե ինչ կա սեն,

դ) կի նես թե տիկ մո դա լու թյուն – զգա ցո
ղու թյուն նե րը և զգաց մունք նե րը հի շե
լու և վե րար տադ րե լու ու նա կու թյունն է,

ե)  աու դի ալ հի շո ղու թյուն ներ – իրա կան 
ձայ նե րը հի շե լու, լսե լու ըն դու նա կու
թյունն է,

զ) աու դի ալ դիսկ րետ – բա ռե րով, նա խա
դա սու թյուն նե րով մտա ծե լու ըն դու նա
կու թյունն է.

 � մի մի կա, պան տո մի մի կա, հատ կա
պես ձեռ քե րի դիր քը – եթե մար դը 
վի զո ւալ է, նրա ձեռ քե րը դեմ քին հա
վա սար են, աու դի ալ նե րի մոտ` ձեռ քի 
ժես տե րը կա տար վում են կրծքա վան
դա կի դի մաց, իսկ կի նես թե տիկ նե րի 
մոտ` որո վայ նի դի մաց:

 � խոս քում գե րակշ ռող բա ռե րի մո դա
լու թյու նը – այն, թե ինչ մո դա լու թյան 
բա ռեր են օգ տա գործ վում, օրի նակ 
վի զո ւա լը ավե լի օգ տա գոր ծում է` 
տես նել, նկա րել, վառ, բազ մե րանգ 
բա ռե րը: Աու դի ա լը կօգ տա գոր ծի լսել, 
հնչել, բարձր ձայն, կի նես թե տի կը` 
զգալ, շո շա փել, տաք,

 � ձայ նի ին տո նա ցի ան – եթե ձայ նը 
ստո րա կե տե րից առաջ դառ նում է 
հար ցա կան, ապա գործ ու նենք վի
զո ւա լի հետ: Աու դի ալ նե րի մոտ ձայ նը 
մնում է նույ նը, իսկ կի նես թե տիկ նե րի 
մոտ` իջ նում է [10]:

Սրանք հիմ նա կան մի ջոց ներն են 
տար բե րե լու, թե մար դը ինչ մո դա լու թյան 
է: Խո սե լով մար դու հետ իր իսկ մո դա լու
թյամբ՝ ՆԼՊ–ն թույլ է տա լիս հեշ տու թյամբ 
ազատ վել նաև մարդ կանց պաշտ պա նա
կան մե խա նիզմ նե րից:  Կա նաև հե տաքր
քիր վար կած ՆԼՊ–ում, որը հե տև յալն է. 
քա նի որ մար դը կենտ րո նա ցած է իր մի 
ու ղու վրա, ապա ղե կա վա րե լով մի աց նել 
նրան իր այլ ու ղի նե րին, կտա որո շա կի 
էֆեկտ: Ու սում նա սի րե լով այս ոլոր տը՝ Ջ. 
Գրին դերն ու Ռ. Բենդ լե րը բե րում են օրի
նակ, երբ գլու խը ցա վա ցող մար դուն տա
լիս են թերթ կար դալ, այ սինքն՝ փո խում են 
այլ մո դա լու թյան,  գլխա ցա վը անց նում է, 
գլխի ցա վե լու ու ղուց փոխ վում է այլ ու ղու: 
Այս փաս տը օգ տա գոր ծե լով՝ հան րա յին 
կա պե րը և գո վազ դը պետք է կա ռուց վեն 
այս կամ այն ռեպ րե զեն տա տի վու թյան 
սահ ման նե րում` նե րազդ ման էֆեկ տի վու
թյու նը բարձ րաց նե լու հա մար: Եր բեմն 
թե րա պև տիկ աշ խա տան քում հան դի
պում են դեպ քեր, երբ այ ցե լուն ասում է 
մի բան, սա կայն նրա ժես տե րը կամ աչ
քե րը կամ ին տո նա ցի ան խո սում են լրիվ 
հա կա ռա կի մա սին: Սա դի տարկ վում է 
ՆԼՊ–ում որ պես ոչ հա մա ձայ նեց ված ( ոչ 
կոնգ րո ւենտ) ին ֆոր մա ցիա, և աշ խա տան
քը սկսում է տար վել այդ խնդի րը լու ծե լու 
ուղ ղու թյամբ: Հան րա յին կա պե րի տե սան
կյու նից կոնգ րո ւենտ լի նե լը դի տարկ վում 
է որ պես հա ջո ղու թյան գրա վա կան: Այ
սինքն, եթե մար դը ասում է որևէ բան և 
իր ասա ծը հաս տա տում է նաև ոչ վեր բալ 
մի ջոց նե րով` մի մի կա յով, ժես տե րով, աչ
քե րի դիր քով, ձեռ քե րի տե ղով, այս ամե նը 
ըն կալ վում է դի մա ցի նի են թա գի տակ ցու
թյան կող մից որ պես աս ված ին ֆոր մա ցի
ա յի լրաց նող, և նե րազ դու մը կա տար վում 
է մաք սի մալ չա փով: Հա կա ռակ դեպ քում 
առա ջա նում է անվս տա հու թյուն կո մու նի
կա տո րի նկատ մամբ, որը հա ճախ հենց 
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կազ մա կեր պու թյունն է: Այս կա նոն նե
րի, ըն դուն ված ձև ե րի պահ պա նու մը PR 
տեխ նո լո գի ա նե րում, ինչ պի սիք են հա սա
րա կա կան հիմ նա կան խմբե րի հետ աշ
խա տան քի անց կա ցու մը` մաս սա յա կան 
ին ֆոր մա ցի ոն մի ջոց նե րի (ՄԻՄ), ին ֆոր
մա ցի ոն գոր ծա կա լու թյուն նե րի2, մա մու
լի, ռա դի ո յի, հե ռուս տա տե սու թյան, ժուռ
նա լիս տի կա յի հետ աշ խա տան քում շատ 
կա րև որ է  էֆեկ տիվ նե րազդ ման հա մար: 
Եթե, օրի նակ, կազ մա կեր պու թյու նը որո
շել է արագ ճա նա չում ձեռք բե րել, ապա 
պետք է ամե նուր` թե՛ մա մու լում, թե՛ ռա
դի ո յով, թե՛ հե ռուս տա տե սու թյամբ խո սեն 
նրա մա սին, ընդ որում՝ բո լոր ուղ ղու թյուն
նե րով աշ խա տե լով տալ կոնգ րո ւենտ ին
ֆոր մա ցիա, որն էլ ման րա մասն պլա նա
վոր ված և հաշ վարկ ված աշ խա տանք է: 

Խարիսխ: Խա րիսխ հան դի սա նում են 
այն տեխ նի կա նե րը, որոն ցում որևէ ստի
մու լի նկատ մամբ (S) հա մա պա տաս խան 
հա կազդ ման (R) ամ րա ցու մը իրա կա նաց
վում է որևէ խարս խով` հպում, ձայն, հոտ, 
տե սո ղա կան սիմ վոլ ներ և այլն: Խա րիս
խի դե րում հան դես են գա լիս բո լոր այն 
ազ դակ նե րը, որոնք ֆիք սում, կա պում, 
խարս խում են տվյալ ապ րու մը: Որևէ ապ
րում կամ կոն տեքստ խարս խե լուց հե տո 
խարսխ ված ստի մու լի ի հայտ գա լը ան
պայ մա նո րեն առա ջաց նում է իրեն հա մա
պա տաս խան ապ րու մը: Օրի նակ, ինչ–որ 
ընդգծ ված հո գե վի ճա կում լսված երաժշ
տու թյու նը կամ հո տը կա րող է կապ վել 
այդ պա հին մար դու ու նե ցած հո գե վի ճա
կի հետ, և նույ նիսկ տա րի ներ անց տվյալ 
երաժշ տու թյան լսե լը կա ռա ջաց նի այն 
խարսխ ված հո գե վի ճա կը: Սա կայն միշտ 
չէ, որ խարսխ վում է հո գե վի ճա կը: Դա տե
ղի է ու նե նում այն ժա մա նակ, երբ`

2 Նո րու թյու նը հա վա քող և վա ճա ռող խո շոր կազ մա
կեր պու թյուն ներ, որ այ սօր կան ամ բողջ աշ խար հում, 
և բո լոր լուրջ կա ռույց նե րը օգտ վում են դրան ցից:

1. Ստի մու լը իմաս տա յին ձև ով կապ
վում է կոն տեքս տի հետ և երբ ստի մու լը ի 
հայտ է գա լիս տվյալ ռե ակ ցի ա յի դրսև որ
ման ամե նա ին տեն սիվ պա հին:

Խա րիս խը լայ նո րեն կի րառ վում է ՀԿ–
ում՝ հատ կա պես կոր պո րա տիվ մշա կույ թի 
որևէ տարր շեշ տե լու կամ ճա նա չե լի դարձ
նե լու հա մար: Օրի նակ՝ շատ հայտ նի բրեն
դեր տա րա ծում են խա նութ–սրա հում որևէ 
սուր և հա ճե լի օծա նե լիք, որը խա րիսխ է 
հան դի սա նում տվյալ բրեն դի հա մար: Մի
ա ժա մա նակ փո խա նակ ման (բար տեր) 
սկզբուն քով PR է ար վում նաև օծա նե լի քը: 
Ըստ Лесли Камерон–Бэндлер–ի՝ խա րիս
խը կա րող է ոչ մի այն առա ջաց նել անհ
րա ժեշտ վարք, այ լև կա րող է կանգ նեց
նել ան ցան կա լի վար քը: Օրի նակ, որ պես 
դրա կան խա րիսխ ներ՝ PR–ում հան դես են 
գա լիս երե խա նե րը, կեն դա նի նե րը, դեմ քի 
ու րախ ար տա հայ տու թյու նը, որոնք ինք
նին ու նեն ար դեն ներ քին խարսխ ված  բո
վան դա կու թյուն: Այդ ստի մուլ նե րի հայտն
վե լը այս կամ այն կազ մա կեր պու թյան, 
ղե կա վա րի կող քին մե խա նի կո րեն խա րս
խի բո վան դա կու թյու նը կա պում են նաև 
տվյալ կազ մա կեր պու թյան կամ անձ նա վո
րու թյան հետ: Հա ճախ դա օգ տա գործ վում 
է քա ղա քա կան PR–ում, երբ քա ղա քա կան 
լի դեր նե րը հան դես են գա լիս իրենց ըն
տա նիք նե րի հետ, ժպի տով: Դրա կան դեր 
են ապա հո վում նաև երաժշ տա կան ռիթ
մե րը [8, 10 ]:

ՀԿ կո մու նի կա ցի ա յում կա րև որ վում են 
նաև` 

 � երկ փու լա նի կո մու նիկացի ոն մո դե լը 
(ին ֆոր մա ցի ա յի փո խան ցում և հե տո 
նաև ազ դե ցու թյան փո խան ցում),

 � լռու թյան զսպա նակ (Նո յել–Նոյ ման, 
երբ մար դը մի ա նում է մե ծա մաս նու
թյա նը մի այ նակ չմնա լու, փոք րա մաս
նու թյան մեջ չլի նե լու հա մար),

 � նվա գախմ բա յին վա գո նի էֆեկտ (Լա
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զարս վելդ), «առա ջըն թաց վեր ջին 
պա հի ն» մո դել նե րը, դի ֆու զա յին տե
սու թյու նը (ըստ որի՝ մարդ կանց մի այն 
մի մասն է հակ ված նո րու թյուն նե րին, 
և կա ինչ–որ ծայ րա հեղ 5 %, որին շատ 
դժվար է հա մո զել: Է. Ռո ջեր սը՝ այս 
տե սու թյան հե ղի նա կը, գտնում էր, որ 
նախ այդ 5 %–ին պետք է հա մո զել, 
որին հա մո զե լու հա մար անհրաժեշտ 
կլի նի մինչ այդ 50 % բնակ չու թյա նը 
հա մո զել: Ար դյուն քում կստա նանք մե
ծա մաս նու թյուն),

 � բարձ ված բան վո րի մո դե լը (Կուրտ 
Լև ին. այս մո դե լը հայտ նի է դա սա
կան այն օրի նա կով, երբ մի շարք մի
ջոց նե րով կա նանց պա տե րազ մա կան 
իրա վի ճա կում հա մո զում են, որ կողմ
նա կի մի սը` սիրտ, թո քեր և այլն, ևս 
օգ տա կար են, և կա րե լի է դրա նով ևս 
ճաշ պատ րաս տել) [9], նո րու թյան, մե
տա ֆո րի և մի շարք այլ մո դել ներ: 

ՀԿ տեխ նո լո գի ան հիմն վում է նաև 
հա սուն և զար գա ցած բիզ նե սի եր կու 
սկզբունք նե րի վրա` հա մա գոր ծակ ցու
թյուն և պա տաս խա նատ վու թյուն: Բիզ նե
սի նկատ մամբ վստա հու թյու նը ընկ նում 
է, եթե այն տար վում է մի այն եկա մու տի 
աճով, մո ռա նում է սո ցի ա լա կան կա րև որ 
պրոբ լեմ նե րի մա սին, դրսև ո րում է ան
պա տաս խա նատ վու թյուն, տա լիս է ավե լի 
քիչ, քան խոս տա ցել էր: Սա ար դեն ինք
նին ձև ա վո րում է որո շա կի կազ մա կերպ
չա կան մշա կույթ, որը ոչ մի այն անհ րա
ժեշտ է կո լեկ տի վը պա հե լու, զար գաց նե լու 
և աշ խա տող նե րին հա մախմ բե լու հա մար, 
այ լև կազ մա կեր պու թյան դեմքն է: Կո լեկ
տի վը, որը բաղ կա ցած է մի քա նի տաս
նյակ կամ հա րյու րա վոր մարդ կան ցից, չի 
կա րող հա մախմբ ված մնալ փո խա դարձ 
հա մակ րան քի և սի րո վրա: Նրանց մի ա
վո րե լու հա մար պետք են ավե լի հստակ 
և ամուր հիմ քեր, ինչ պի սիք են գա ղա

փար նե րը, օրենք նե րը, նոր մե րը, տա բուն, 
որոնք էլ մշա կույ թի բա ղադ րիչ ներն են: 
Ստաց վում է, որ կոր պո րա տիվ մշա կույ թը 
ընդ հա նուր ար ժեք ներն են, հա վա տա լիք
նե րը, հա մոզ մունք նե րը, որոնք կի սում են 
խմբի բո լոր, կամ հա մա րյա բո լոր ան դամ
նե րը: Եվ հենց աշ խա տող ներն էլ գոր ծա
րար մշա կույ թի կրող նե րն են: Այս պի սով, 
առաջ է գա լիս անհ րա ժեշ տու թյուն՝ ստեղ
ծե լու կա յուն, փո փոխ վող պայ ման նե րին 
հա մա պա տաս խա նող և մի ա ժա մա նակ 
անընդ հատ փո փոխ վող հան րու թյա նը 
հո գե հա րա զատ կազ մա կերպ չա կան մշա
կույթ և անընդ հատ աշ խա տել այն մե
ծա մաս նու թյա նը հա սա նե լի և ցան կա լի 
դարձ նե լու հա մար: Գոր ծա րար մշա կույ թի 
բա ղադ րիչ ներն են լի դե րու թյան որո շա կի 
հա մա կար գի ըն դու նու մը, կոնֆ լիկտ նե րի 
լուծ ման ոճը, կո մու նի կա ցի ոն հա մա կար
գի գոր ծու նե ու թյու նը, ան հա տի դիր քը 
կազ մա կեր պու թյու նում, որո շա կի սիմ վոլ
նե րը` լո գո, լո զունգ,  կազ մա կերպ չա կան 
տա բու ներ, արա րո ղա կար գեր (իմի ջա յին 
ռազ մա վա րու թյու նը) և այլն:

Այ սօր կազ մա կեր պու թյան մշա կու թա
ձև ա վո րող գոր ծոն նե րից ամե նա կա րև ո րը 
հա մար վում է նրա իմի ջը, որը ղե կա վա րի, 
քա ղա քա կան գործ չի, երկ րի, որոշ հե ղի
նակ նե րի կար ծի քով [13] նաև կազ մա
կեր պու թյան ամ բող ջա կան կեր պարն է 
(հիմ նա կա նում տե սո ղա կան), տպա վո րու
թյու նը: Այն կապ ված է նաև ապ րան քա
նի շի, ֆիր մա յի գո վազ դա յին սիմ վո լի կա յի 
հետ, նե րա ռում է ֆիր մա յի սե փա կա նա
տե րե րի և ղե կա վար նե րի իմի ջը: Իմի ջը 
նաև պատ կե րա ցումն է այն մա սին, թե 
ինչ պի սին է նա որ պես գոր ծըն կեր շու
կա յում (այ ցե լու նե րի, գոր ծըն կեր նե րի, 
հա կա ռա կորդ նե րի հետ) և սո ցի ա լա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րում (բնակ չու թյան 
հետ, իշ խա նու թյուն նե րի, ՄԻՄ–ի, հա սա
րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ): 
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Իմի ջը նաև ֆիր մա յի հե ղի նա կու թյունն է 
գոր ծա րար հա րա բե րու թյուն նե րում և հա
սա րա կու թյան հետ շփում նե րում, տպա
վո րու թյու նը, որը թող նում է կազ մա կեր
պու թյու նը և նրա աշ խա տող նե րը, նրանց 
վար քի ոճը, ար տա քին տես քը: Նաև իմի ջի 
մեջ մտնում է  հա սա րա կա կան կար ծի քը 
ֆիր մա յի և նրա գոր ծու նե ու թյան մա սին: 
Այս ամե նը հատ կա պես կա րև որ վում է 
PR տեխ նո լո գի ա նե րը կի րա ռե լիս, որոն
ցում վե րը նշված իմի ջա յին բա ղադ րիչ
նե րը կազ մում են հո գե բա նա կան կող մը, 
որոն ցով էլ իրա կա նաց վում է նե րազ դու մը, 
դրանց հի ման վրա կազմ վում նե րազդ ման 
ռազ մա վա րու թյու նը:

Կազ մա կեր պու թյան գոր ծա րար մշա
կույ թի մեջ մտնում է նաև աշ խա տող նե րի 
շփման ոճը և նրանց արարք նե րը: Շփու մը 
իր մեջ նե րա ռում է ինչ պես վեր բալ, այն
պես էլ ոչ վեր բալ կող մեր: Այդ իսկ պատ
ճա ռով կազ մա կերպ չա կան ոճի հա մար 
կա րև որ են ոչ մի այն աշ խա տող նե րի պա
հե լա ձևը, մի մյանց մի ջև կոնֆ լիկտ նե րի և 
ան հաս կաց վա ծու թյուն նե րի լու ծու մը, հու
մո րի զգա ցու մը, այլ նաև նրանց խոս քի 
մշա կույ թը, հաս կա նա լի ձև ով մտքերն ու 
մտադ րու թյուն նե րը ար տա հայ տե լը ինչ
պես գոր ծա րար շփում նե րում (այ ցե լո ւի, 
գոր ծըն կեր նե րի հետ բա նակ ցու թյուն ներ, 
հե ռա խո սա յին շփում ներ), այն պես էլ աշ
խա տան քից դուրս՝ անձ նա կան կյան քում: 
Այս պի սով՝ կազ մա կերպ չա կան մշա կույ թը 
և ֆիր մա յին ոճը աշ խա տան քի, կա ռա
վար ման, ֆիր մա յի մե նե ջեր նե րի և անձ
նա կազ մի անձ նա յին մշա կույ թի ամ բող
ջա կան, ին տեգ րալ ար տա հայ տումն են, 
որն ար տա հայտ վե լով PR տեխ նո լո գի ա նե
րում՝ հա սա նե լի է դառ նում հան րու թյանը:

PR գործունեության հիմնական հո գե
բա նական հիմքերը: PR գոր ծու նե ու թյան 
տակ հաս կաց վում է փոխ հաս կաց ման 
հաս նե լու և դրա կան հա րա բե րու թյուն նե

րի ձև ա վոր ման ար վես տը: Այն նե րա ռում 
է այն պի սի հո գե բա նա կան կա տե գո րի
ա ներ, ինչ պի սիք են հա րա բե րու թյու նը, 
շփու մը, հե տաքրք րու թյուն նե րը, փոխ
հաս կա ցու մը, կոնֆ լիկ տը: PR–ում «հա
րա բե րու թյուն»–ը բա զա յին է: Այն շատ 
բարդ է և ու նի տա րա տե սակ ներ քին և 
ար տա քին դրսև ո րում ներ: Հիմ նա կա նը 
ար տա քին հա սա րա կու թյան հետ հա րա
բե րու թյուն ներն են, որոնք ծա վալ վում են 
հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյան և տար բեր 
փո խազ դե ցու թյուն նե րի ըն թաց քում: Սա
կայն հատ կան շա կան են նաև ներ քին 
հան րու թյան հետ հա րա բե րու թյուն նե րը, 
ազ դե ցու թյու նը նրա վրա: Հա տուկ տիպ 
է ան ձի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը, որն 
ըստ Վ. Ն. Մի ա սի շևի` ան ձի կո րիզն է՝ 
մար դու ին դի վի դո ւալ

– նպա տա կա յին հա մա կար գը, սու
բյեկ տիվ–գնա հա տո ղա կան, գի տակ
ցա– փնտրո ղա կան իրա կա նու թյան հետ 
հա րա բե րու թյուն նե րում, կազ մում են 
մարդ կանց հետ հա րա բե րու թյուն նե րի 
ներ քին փոր ձը: Հա րա բե րու թյուն նե րը Վ. 
Մի ա սիշ չևը բնու թագ րում էր որ պես ուժ, 
պո տեն ցի ալ, պա հանջ մուն քի որո շա կի 
մա կար դակ, այդ իսկ պատ ճա ռով հա րա
բե րու թյուն նե րը ան ձի հա մար շար ժիչ ուժ 
են: Հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գը 
մար դու մոտ ձև ա վոր վում է մարդ կանց 
հետ փո խազ դե ցու թյան դրա կան և բա
ցա սա կան փոր ձի հի ման վրա: Դրա
նից արվում է ել նում է հե տև յալ եզ րա
կա ցու թյունը. եթե PR գործունեությունն 
ուղղված է անձի դրական փորձին, ապա 
նրա նկատմամբ կձևավորվի դրական 
վերաբերմունք և հակառակը, որը դժվար 
կլինի հետո փոխել: Սա թույլ է տալիս 
ձևակերպել PR–ի մի շարք հոգեբանական 
օրենքներ` 

I. փո խազ դե ցու թյան և փոխ գոր ծու նե
ու թյան օրենք: Կազ մա կեր պու թյան, նրա 
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գոր ծու նե ու թյան, ղե կա վա րու թյան, անձ
նա կազ մի նկատ մամբ դրա կան վե րա բեր
մունք ձև ա վոր վում է մի այն փո խազ դե
ցու թյան և փոխ գոր ծու նե ու թյան դրա կան 
փոր ձի հի ման վրա: Այս պի սով կա րե լի է 
ասել, որ յու րա քան չյուր PR գոր ծու նե ու
թյան հո գե բա նա կան էու թյու նը դրա կան 
վե րա բեր մուն քի ձև ա վո րու մն է շփման և 
փո խազ դե ցու թյան դրա կան փոր ձի վրա: 
Շատ հե ղի նակ ներ պնդում են, որ PR կա
րե լի է իրա կա նաց նել նաև բա ցա սա կան 
փոր ձի հի ման վրա, որը սա կայն հա կա
սում է PR սկզբունք նե րին (ինչ պես նաև 
զուտ հո գե բա նա կան առու մով բա ցա սա
կան ամ րապն դում է առա ջաց նում, որն 
էլ իր հեր թին նպաս տում է բա ցա սա կան 
վե րա բեր մուն քի առա ջաց մա նը տվյալ գո
վազդ վող երև ույ թի նկատ մամբ): Մի ա ժա
մա նակ դրա կան վե րա բեր մուն քը, հա րա
բե րու թյուն նե րը մի ան շա նակ կա ռուց վածք 
չեն: Դրանք կա րող են ու նե նալ տե սակ
ներ, կա րող են տար բեր վել իրենց հո գե
բա նա կան բազ մա զա նու թյամբ և հա մա
պա տաս խա նա բար նե րազդ ման տար բեր 
կար գա վո րիչ ու ժով:

Դրա կան վե րա բեր մուն քի կա րև որ 
տե սակ է ատ րակ ցի ան: Դա վե րա բեր
մունք է՝ գու նա վոր ված բա ցա ռա պես դրա
կան էմո ցի ա նե րով, առ կա է մեծ չա փով 
համակրանք և գրավ չու թյուն: Դա կա րող է 
դրսև որ վել սո ցի ա լա կան դրա կան դիր քո
րոշ ման ձև ով ան ձի մոտ կազ մա կեր պու
թյան նկատ մամբ: PR մաս նա գե տի ջան
քերն առա ջին հեր թին ուղղ ված պետք է 
լի նեն ատ րակ ցի ա յին հաս նե լուն: Ատ րակ
ցի ան ի հայտ է գա լիս առա ջին հեր թին 
մար դու կող մից մար դու ըն կա լու մով, այդ 
իսկ պատ ճա ռով հա սա րա կու թյան հետ 
կա պե րում հա տուկ դե րը պատ կա նում է 
նրա սու բյեկտ նե րին` PR մաս նա գետ նե
րին: Նախ և առաջ սիմ պա տի ան կա րող 
է դրսև որ վել տվյալ PR մաս նա գի տու թյան 

նկատ մամբ, որն էլ հե տո կփո խանց վի 
կազ մա կեր պու թյանն ու նրա գոր ծու նե
ու թյա նը: Իհար կե շատ են դեպ քե րը, երբ 
ատ րակ ցի ան ի հայտ է գա լիս կազ մա կեր
պու թյան գրա վիչ իմի ջի, էֆեկ տիվ գոր
ծու նե ու թյան մի ջո ցով մի ան գա մից հենց 
կազ մա կեր պու թյան նկատ մամբ: Բայց 
մի և նույն PR մաս նա գետ նե րի դերն առաջ
նա յին է մնում. հենց նրանք են իրենց անձ
նա յին և պրո ֆե սի ո նալ որակ նե րով հիմ
նա կան նպաս տում` կազ մա կեր պու թյան 
դրա կան վե րա բեր մուն քի ձևա վոր մա նը 
հա մար, որն էլ թույլ է տա լիս ձև ա կեր պել 
հա ջորդ օրեն քը`

II. PR մաս նա գետ նե րի անձ նա յին 
բնու թա գի րը, նրանց վար քը, գոր ծու նե
ու թյու նը, հա րա բե րու թյուն ներն ու շփու
մը պետք է լի նեն այն պի սին, որ պես զի 
նրանց նկատ մամբ ան պայ մա նո րեն ծա գի 
համակրանք:

Այս պի սով, քննար կե լով թե՛ մշա կույ թի ու 
մշա կու թա ձև ա վո րող տար րե րի և թե՛ հան
րա յին կա պե րի կա րև ո րու թյու նը, գանք հոդ
վա ծի ամե նա ար դի ա կան կող մին: Պարզ
վում է, որ կազ մա կեր պու թյան թե՛ ներ սում, 
և թե՛ դրսում ցան կա ցած գոր ծու նե ու թյուն 
ճա նա չե լի ու թյանն ուղղ ված` նո րա րա րու
թյուն, նոր գա ղա փար նե րի կամ ինչ–որ 
նո րի որ դեգ րում, մշա կույ թի ներ կա յա ցում, 
ապ րան քի, ծա ռա յու թյան ցու ցադ րու թյուն, 
ինչ պես նաև որևէ ծես, աշ խա տո ղի գո վա
սանք՝ մո տի վա ցի ան բարձ րաց նե լու նպա
տա կով, կա տար վում է  PR մի ջոց նե րով, 
որոնք էլ ար դյու նա վետ դարձ նե լու հա մար 
պետք է հաշ վի առ նել նե րազդ ման հո գե
բա նա կան կող մը: Ինչ–որ իմաս տով PR–ը 
ժա մա նա կա կից բիզ նե սի բա րո յա կան մշա
կույթն է` ար տա հայտ ված ին ֆոր մա ցի ոն 
տեխ նո լո գի ա նե րում, որը ձև ա վոր վել ու 
զար գա ցել է տա րի նե րի փոր ձով: Սա կայն 
հա ճախ այն խե ղա թյուր վում է զար գաց ման 
մի տում նե րին չհե տև ե լու, PR–ը, գո վազ դը, 
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պրո պա գան դան և նե րազդ ման կո պիտ 
ձև ե րը չզա նա զա նե լու կամ ոլոր տին կի
սատ պատ կե րաց նե լու պատ ճա ռով, որն էլ 
բե րում է մի շարք խնդիր ների ( դրանց մա
սին կխոս վի ստո րև): 

Սակայն պետք է հաշվի առնել մի 
կարևոր գործոն ևս, որ  կազմակերպության 
յու րա քանչյուր գործողություն, որն ար տա
քին ճանաչման է արժանանում, որո շա
կիորեն հետ հայելվում, հետադարձ արդ
յունք է ապահովում և իր հերթին ազ դում 
է ամբողջ կազմակերպչական մշա կույթի, 
ներքին միջավայրի վրա ու պայ մա նա վո
րում աշխատողների վարքը այս կամ այն 
կերպ: Կապը ար տա քին հան րու թյան հետ 
ապա հո վում են հան րա յին կա պե րը, այդ 
իսկ պատ ճա ռով այս խնդի րը ևս դրվում է 
PR բաժ նի ու սե րին: Նրա գոր ծու նե ու թյան 
ըն թաց քում գոր ծում են հո գե բա նա կան 
մե խա նիզմ ներ, որոնք «ստի պու մ» են աշ
խա տո ղին սե փա կան կազ մա կեր պու թյու
նը ըն կա լել դրա կան  կամ բա ցա սա կան 
քո ղի ներ քո, որին նպաս տում է նաև հան
րու թյու նը և նրա դրա կան (բա ցա սա կան) 
կար ծի քը, որն էլ նա խօ րոք ստեղծ վում է 
PR բաժ նի կող մից հիմ նա կա նում հո գե
բա նա կան ներ գոր ծու թյան կա նոն նե րով: 
Խնդի րը նրա նում է, որ աշ խա տող նե րի 
վրա ար տա քին ներ գոր ծու թյունն ավե լի է 
մե ծա նում և ինչ պի սի էֆեկտ առա ջաց նում 
է PR–ը, այն պի սի հա կա դարձ էֆեկտ էլ հե
տա դարձ վում է դե պի կազ մա կեր պու թյուն 
և ար տա հայտ վում աշ խա տող նե րի  մի ջո
ցով:

Այ սօր հան րա յին կա պե րը  դի տար
կում են հան րու թյան հետ շփում նե րի լայն 
դաշտ, սակայն չի դիտարկվում ներ քին 
հանրության վրա նրանց` արտա քին 
հանրության վրա ունեցած գոր ծու նեու
թյան արդյունքի հետադարձ կապը, 
որն իրա կա նում գո յու թյուն ու նի և ազ դում 
ու մե ծա պես փո խում է ար դեն ձև ա վոր

ված գոր ծա րար մշա կույ թը: Այս տե ղից էլ 
բխում է հոդ վա ծի նպա տա կը` ցույց տա լու, 
որ հան րային կապերը (ՀԿ) հետադարձ 
կա պի մեխանիզմով անդրադառնում են 
կազմակերպությունում գործարար մշա
կույթի ձևավորման վրա:

Հե տա զո տու թյու նը կա տա րե լով Հա
յաս տա նում գոր ծող մի ջազ գա յին և տե ղա
կան չորս կազ մա կեր պու թյուն նե րում` եր
կու PR առան ձին բա ժին ու նե ցող և եր կու 
PR առան ձին բա ժին չու նե ցող  կազ մա
կեր պու թյուն նե րում, որ պես հե տա զո տու
թյան օբյեկտ ընտ րե լով այդ կազ մա կեր
պու թյուն նե րի գոր ծա րար մշա կույ թը և 
նրանց վե րա բե րյալ հա սա րա կա կան կար
ծի քը, եկանք այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
հան րա յին կա պե րը մեծ ազ դե ցու թյուն են 
ու նե նում կազ մա կեր պու թյան գործարար 
մշակույթի վրա: Հե տա զո տու թյունն 
իրա կա նաց նե լով հո գե բա նա կան և սո
ցի ա լա կան հարց ման մե թոդ նե րով և հա
մա պա տաս խան մե թո դի կա նե րով, բա ցա
հայտ վեց, որ այն կազ մա կեր պու թյուն նե րը, 
որոնք չու նեն PR առան ձին բա ժին, ու նեն 
գոր ծա րար մշա կույ թի ցածր մա կար դակ 
(ապա ցույց նե րից մեկն այն է, որ օրի նակ՝ 
ներ քին մթնո լոր տը գնա հատ վում է ցածր), 
ու նեն ներ քին գոր ծա րար անո րոշ և հա կա
սա կան մշա կույթ, հա սա րա կու թյան կող մից 
ցածր ճա նաչ վա ծու թյուն, որոնք էլ հե տա
դարձ ձև ով անդ րա դառ նում են աշ խա տող
նե րի վրա: Այդ նույն կազ մա կեր պու թյուն
նե րի աշ խա տող նե րը բա վա րար ված չեն  
իրենց աշ խա տան քից և իրենց կազ մա կեր
պու թյու նից  և  տվյալ կազ մա կեր պու թյուն
նե րը սիր ված կամ ըն դուն ված չեն իրենց 
աշ խա տող նե րի կող մից: Հե տա դարձ կա
պը տե ղի է ու նե նում հե տև յալ կերպ.

հանրային կապերի մասնագետների 
միասնական գործունեությունը, ուղղվելով 
հանրությանը, առաջացնում է որոշակի 
փոփոխություններ նրանում, որն էլ իր 
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հերթին հետադարձ ձևով անդրադառնում 
է կազմակերպության գործարար մշա
կույթի վրա և վերաձևավորում այն: Հե
տա դարձ մե խա նիզմն են ապա հո վում 
աշ խա տող նե րի` նաև հան րու թյան մի 
մա սը լի նե լը, որոնք նաև կա պող հիմ
նա կան օղակն են  կազ մա կեր պու թյան և 
հան րու թյան մի ջև, ինչ պես նաև կազ մա
կեր պու թյան կող մից ստեղծ վող և հան րու
թյա նը ներ կա յաց վող պատ մու թյու նը, մի
ֆե րը և այլն, որոնք ներ կա յաց վում են նաև  
կազ մա կեր պու թյան ներ քին հան րու թյա
նը: Մե խա նիզ մը այս տեղ աշ խա տող նե րի` 
կազ մա կեր պու թյան կող մից հան րու թյա նը 
ներ կա յաց ված և նրա կող մից ըն դուն ված 
օրի նակ` հե րոս նե րի ըն դու նումն ու նրանց 
նման վել ցան կա նալն է: Եր բեմն որ պես ար
դյունք այդ պի սի «հե րո սա կա ն» կո չում ներ 
են ստա նում հենց իրենք` աշ խա տող նե րը:

Աշ խա տան քի նպա տա կը բխում է իրա
կան պրոբ լե մից, որը հե տև յալն է. այ սօր 
շատ կազ մա կեր պու թյուն նե րում PR բաժ
նի ֆունկ ցի ա նե րը մի այն ար տա քին հա
սա րա կայ նու թյանն են վե րա բե րում, իսկ 
ներ քին հա սա րա կու թյան` աշ խա տող նե րի 
վրա այդ ար տա քին հա սա րա կայ նու թյան 
ազ դե ցու թյու նը չի վե րահսկ վում, որը իրա
կա նում հենց PR–ի ֆունկ ցիա է, քան զի դա 
կազ մա կեր պու թյան ադ մի նիստ րա տիվ այլ 

բա ժին նե րի իրա վա սու թյու նից դուրս է: 
Նաև աշ խա տան քով ցույց է տրվում, թե 
որ քան սեր տո րեն են կապ ված մարդ կա
յին ռե սուրս նե րի և հան րա յին կա պե րի 
բա ժին նե րը, և որ քան հա ճախ հատ վում 
նրանց ֆունկ ցի ա նե րը:  Կազ մա կեր պու
թյունն իր PR ռազ մա վա րու թյունն իրա կա
նաց նե լիս պետք է հաշ վի առ նի, որ այն 
ան պայ մա նո րեն իր հե տա դարձ ազ դե ցու
թյունն է ու նե նում սե փա կան կազ մա կեր
պու թյան, իր  աշ խա տող նե րի և նրանց 
աշ խա տու նա կու թյան վրա:

Երբեմն զարգացող երկրներում, թե
րի պատ կե րաց նե լով PR ոլորտն ու նրա 
իրա կան առա քե լու թյու նը, կազ մա կեր
պու թյուն նե րը առաջ նորդ վում են օրի նակ` 
պրո պա գան դա յի, մա նի պու լ յա ցի ա յի` 
օրի նակ՝ «Վա ճա ռել և մաքր վել» մե թոդ
նե րով` չմտա ծե լով ան գամ, որ դա հե
տա դարձ ձև ով ազ դում է աշ խա տող նե րի, 
նրանց աշ խա տու նա կու թյան վրա (այդ
պի սով վատ համ բավ ձեռք բե րած կազ
մա կեր պու թյու նում շատ քչե րը կու զե նան 
աշ խա տել և նույ նիսկ մեծ դրա մա կան 
պար գև ներն ու մո տի վա ցի ան, որը նաև 
թանկ «հա ճույ ք» է, չեն օգ նի պա հել լավ 
աշ խա տող նե րին) և հե տև ա բար բա ցա սա
բար են անդ րա դառ նում նաև ֆիր մա յի ֆի
նան սա կան վի ճա կի վրա:

գրականություն 
1. Ավետիսյան Ա., Հանրային կապեր, Անտարես հրատարակչություն, 2008 թ:
2. Ավանեսյան Հ., փորձարարական հոգեբանություն, Եր., Էդիտ Պրինտ, 2010:
3. Карякин А. М., Управление персоналом, Иваново, 2005.
4. Ольшевский А., Антикризисный PR и консалтинг, Питер, 2003. 
5. Кармин А. С., Психология рекламы, Изд. ДНК, 2004.
6. Почепцов Г. Г., Паблик рилейшнз для профессионалов, Ваклер, 2005.
7. Почепцов Г. Г., Психологические войны,  Рефл–бук, Ваклер,  2000. 
8. Почепцов Г. Г., Теория коммуникации, Ваклер, 2001.
9. Тернер Д., Социальное  влияние, глава 1. Введение: основные понятия и классические 

исследования социального влияния, Питер, 2003.



ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

126

10. Гордон Д., Майерс–Андерсон М., Терапевтические паттерны Милтона Эриксона, Санкт–
Петербург, Прайм–ЕВРОЗНАК, М., ОЛМА–ПРЕСС, 2004.

11. Тулчинский Г. Л., Менеджмент в сфере культуры, СПб., Лань, 2001.
12. Райгородский Д. Я., Психология и психоанализ власти, Хрестоматия, Самара, Издательский 

Дом «ВАХРАХ», 1999.
13. Сидоренко Е., Тренинг влияния и противостояния влиянию, Санкт–Петербург, Речь,  2004.  
14. Дуракова И. Б., Родин О. А., Талтынов С. М., Теория управления персоналом, Воронеж, 

2004.
15. Резепов И. Ш., Психология рекламы и PR, М.,  2009.
16. Чалдини Р., Психология влияния // http://www.koob.ru/
17. Блэк С., Паблик рилейшнз. Что это такое?, Библиотека Коммуникационной группы 

«Византия». 
18. Самые успешные PR–кампании в мировой практике, пер. с англ., М., Консалтинговая группа 

«ИМИДЖ–Контакт», ИНФРА, М., 2002. 
19. Зимбардо Ф., Ляйппе М., Социальное влияние, Питер, 2001.
20. Фукуяма Ф., Доверие, М.,  2004  (часть II, Общества с низким уровнем доверия и парадокс 

семейных ценностей).

Паблик Рилейшнз как психологический фактор формирования  
деловой культуры организации

А. Саргсян
Паблик Рилейшнз – это планируемые, продолжительные усилия, направленные на 

создание и поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между 
организацией и общественностью. Он одновременно регулирует внутренние и внешние 
конфликты деятельности фирмы, формирует привлекательный имидж, организует 
продвижение фирмы. Но в то же время результат его деятельности, обращенной к 
общественности, в обратном порядке направляется в организацию: каждое действие 
организации, которое получает внешнее признание, обеспечивает обратный результат 
и в свою очередь влияет на всю организационнюю культуру, на внутреннюю среду и 
обуславливает поведение сотрудников в той или иной форме.

Здесь действуют психологические механизмы, которые «заставляют» сотрудников 
воспринимать собственное предприятие с положительной или негативной стороны 
в зависимости от того, как ПР формирует общественное мнение по правилам 
психологического воздействия. 

Проблема заключается в том, что на сотрудниках больше ощущается внешнее 
воздействие, и какой эффект  создает ПР, такой же эффект направляется в сторону 
организации, к ее работникам, к их работоспособности.

Сегодня ПР рассматривается как расширенная область общения с общественностью, 
но не рассматривается обратная связь результатов его внешней деятельности на 
внутреннюю среду, которая действительно существует, влияет и сильно меняет уже 
сформированную бизнес–культуру.
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PR as psychological factor to form organization business culture
A. Sargsyan

Public Relations is going to create, keep and develop mutually beneficial relations be
tween the organization’s internal and external society and also helps management to learn 
and  to respond to public opinion on time. It also manages the firm’s internal and external 
controversial activities, shapes attractive image of the organization, forms promotion of the 
firm. At the same time the results of PR’s activities to the external society with a feedback 
form (retrospective form) comes to the organization: each action, which receives external 
recognition, has its feedback result, reflection and it affects on whole organization culture, 
external environment in this way. So, it  determines the behavior of employees in one or 
another  way. Here are acting psychological mechanisms that «are making» workers to per
ceive their organization under the cover of a positive or negative, which promotes public and 
public’s negative and positive  opinion, which is previously creating by the PR department 
basically with  the rules of  psychological influence. 

The problem lies in the fact that increases the influence on employees and what kind 
of effect is generating PR, such feedback reflects to the organization. It is going to be  ex
pressed  through the work of the employees. 

Today PR is widely accepted as an area of outer contacts, but  isn’t considered its activ
ity’s result of community on the internal society, which actually exists, affects  and has been 
changing greatly already established business culture.
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ԱՆԱՀԻՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

կին եՎ տղամարդ 
տնՕրենների անձնային 

առանձնաՀատկությունների դերը 
կառաՎարման գործունեության մեջ

Ար դի իրա կա նու թյան մեջ մարդ կա յին 
գոր ծու նե ու թյան յու րա քան չյուր ոլորտ ան
խու սա փե լի ո րեն հայտն վում է հո գե բա նա
կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի, հե տա զո
տու թյուն նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում:

Այն ոլոր տում, որ տեղ մարդ–մարդ հա
րա բե րու թյուն նե րը հան գու ցա յին երև ույթ 
են և պայ մա նա վո րում են տվյալ գոր ծու
նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը, անգ նա
հա տե լի և ան վի ճե լի է հո գե բա նա կան գի
տե լիք նե րի նշա նա կու թյու նը: Նմա նա պես 
լի դե րու թյան ոլոր տը, որը մտա ծող նե րի և 
գիտ նա կան նե րի ու շադ րու թյանն է ար ժա
նա ցել դա րեր առաջ:

Կա ռա վա րու մը մարդ կա յին գոր ծու նե
ու թյան հնա գույն ոլորտ նե րից մե կն է: Այն 
գո յու թյուն ու նի այն քան ժա մա նակ, որ քան 
մար դիկ ապ րում և աշ խա տում են խմբե րով: 
Մի այն հա մա կարգ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի 
շնոր հիվ մար դիկ կա րո ղա ցան զար գա նալ և 
ստեղ ծել հսկա յա կան նյու թա կան և սո ցի ա
լա կան ար ժեք ներ:

Ցան կա ցած կազ մա կեր պու թյան հա
մար անհ րա ժեշտ է ու նե նալ մարդ, ով պա
տաս խա նա տու կլի նի բո լոր ստո րա բա
ժա նում նե րի վե րահս կո ղու թյան հա մար: 
Պա տաս խա նատ վու թյան այս տե սա կը, 
որը վե րահս կում է նպա տա կին հաս նե լը, 
հենց ղե կա վա րի աշ խա տան քի էու թյունն 
է: Ղե կա վա րի հիմ նա կան գոր ծա ռույթ
ներն են` ծրագ րա վո րու մը, կազ մա կեր
պու մը, մո տի վա ցու մը, ղե կա վա րու մը, են
թա կա նե րի և ամ բողջ կազ մա կեր պու թյան 
գոր ծու նե ու թյան վե րահս կու մը:

Կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցը միշտ առ
կա է այն տեղ, որ տեղ մարդ կանց հա մա

տեղ գոր ծու նե ու թյուն է իրա կա նաց վում 
որո շա կի ար դյունք նե րի հաս նե լու հա մար: 
Քա նի որ դպրո ցը սո ցի ա լա կան կազ մա
կեր պու թյուն է և հա մա տեղ գոր ծու նե ու
թյուն կա տա րող մարդ կանց հա մա կարգ, 
ապա նպա տա կա հար մար է խո սել այն ղե
կա վա րե լու և կա ռա վա րե լու մա սին:

Ման կա վար ժա կան գի տու թյան մեջ և 
պրակ տի կա յում ավե լի է ու ժե ղա նում ամ
բող ջա կան ման կա վար ժա կան պրո ցե սի 
իմաս տա վոր ման ձգտու մը` կա ռա վար
ման տե սան կյու նից, ինչ պես նաև դրան 
խիստ գի տա կան հիմ նա վոր ված բնույթ 
տա լու ձգտու մը: Ճշմա րիտ է բա զում հե
տա զո տող նե րի պնդումն այն մա սին, որ 
կա ռա վա րումն իրա կան է և անհ րա ժեշտ 
ոչ մի այն տեխ նի կա կան, ար տադ րա կան 
պրո ցես նե րի ոլոր տում, այ լև բարդ սո ցի
ա լա կան հա մա կար գե րի ոլոր տում` այդ 
թվում նաև ման կա վար ժա կան:

Կա ռա վա րու մը գոր ծու նե ու թյուն է, որն 
ուղղ ված է որո շում նե րի մշակ մա նը, կա
ռա վար ման օբյեկ տի կազ մա կերպ մա նը` 
դրված նպա տա կին հա մա պա տաս խան, 
վեր լու ծու թյա նը և հա վաս տի տե ղե կատ
վու թյան հի ման վրա ար դյունք նե րի սահ
ման մա նը: Կա ռա վար ման օբյեկտ կա րող 
են հան դի սա նալ կեն սա բա նա կան, տեխ
նի կա կան, սո ցի ա լա կան և այլ հա մա կար
գեր: Սո ցի ա լա կան հա մա կար գի տա րա
տե սակ նե րից է կրթա կան հա մա կար գը, 
որը գոր ծում է երկ րի, մար զի, տա րա ծաշր
ջա նի, քա ղա քի մասշ տա բով:

Հան րակր թա կան դպրո ցը` որ պես 
բարդ դի նա միկ սո ցի ա լա կան հա մա կարգ, 
ներդպ րո ցա կան կա ռա վար ման օբյեկտ 
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է: Հե տև ա բար, մենք կա րող ենք խո սել 
դպրո ցի և դրա առան ձին բա ղադ րիչ նե րի 
կամ մա սե րի կա ռա վար ման մա սին, որոնք 
ավե լի ընդ հա նուր հա մա կար գի` հան
րակր թա կան դպրո ցի են թա հա մա կար գեր 
են: Այդ պի սի հա մա կար գեր են ամ բող
ջա կան ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցը, 
դա սա ու սում նա կան հա մա կար գը, դպրո
ցի դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մա կար գը, սո վո րող նե րի գե ղա գի տա
կան դաս տի ա րա կու թյան հա մա կար գը, 
մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման աշ խա
տանք նե րի հա մա կար գը և այլն:

ներդպրոցական կառավարումն ամ
բող ջա կան ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա
ցի մաս նա կից նե րի նպա տա կա ուղղ ված, 
գի տակց ված փո խազ դե ցու թյուն է` դրա 
օբյեկ տիվ օրի նա չա փու թյուն նե րի գի տակց
ման հի ման վրա, որն ուղղ ված է օպ տի մալ 
ար դյուն քի հաս նե լուն: Ամ բողջ ման կա
վար ժա կան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից նե րի 
փո խազ դե ցու թյու նը դա սա վոր վում է որ
պես հա ջոր դա կան, փո խազ դող գոր ծո ղու
թյուն ներ կամ գոր ծա ռույթ ներ, դրանք են` 
ման կա վար ժա կան վեր լու ծու թյուն, կազ
մա կեր պում, վե րահս կում, կար գա վո րում և 
ճշտում, կա նո նա վո րում [4, էջ 118]:

Ներդպ րո ցա կան կա ռա վար ման մա
սին ավան դա կան պատ կե րա ցում նե րը 
բնու թագր վում են այն պի սի բնո րո շիչ նե
րով, ինչ պի սիք են` սու բյեկ տի նպա տա
կա ուղղ ված ազ դե ցու թյուն կա ռա վար ման 
օբյեկ տի վրա, կա ռա վա րող հա մա կար
գի ներ գոր ծու թյուն կա ռա վար վող հա մա
կար գի վրա` վեր ջի նիս նոր որա կա կան 
վի ճա կի բե րե լու նպա տա կով և այլն: Սա
կայն, ման կա վար ժա կան գոր ծըն թաց 
հու մա նի տար գա ղա փար ներ ներ մու ծե լու 
հետ մեկ տեղ հարկ եղավ ժա մա նա կա կից 
ներդպ րո ցա կան կա ռա վար ման տե սա
կան հիմ քե րի լուրջ շտկում և վե րագ նա հա
տում կա տա րել: Դպրո ցի կա ռա վար ման 
մեջ ազ դե ցու թյան փի լի սո փա յու թյա նը 
փո խա րի նում է փո խազ դե ցու թյան, հա մա

գոր ծակ ցու թյան, ռեֆ լեք սիվ կա ռա վար
ման փի լի սո փա յու թյու նը: Դպրո ցի կա ռա
վար ման տե սու թյու նը էա պես լրաց վում է 
ման կա վար ժա կան մե նեջ մեն թի տե սու
թյամբ: Մե նեջ մեն թի տե սու թյու նը առա ջին 
հեր թին բնու թագր վում է իր` դե պի ան ձը 
ուղղ վա ծու թյամբ, երբ մե նե ջե րի /ղե կա
վա րի/ գոր ծու նե ու թյու նը կա ռուց վում է իր 
աշ խա տա կից նե րի նկատ մամբ իրա կան 
հար գան քի, վստա հու թյան, նրանց հա ջո
ղու թյուն նե րի հա մար պայ ման ներ ստեղ
ծե լու հի ման վրա: Մե նեջ մեն թի այս կողմն 
է էա պես լրաց նում ման կա վար ժա կան 
կա ռա վար ման տե սու թյու նը: Մե նեջ մեն թի 
գա ղա փար նե րի իմաս տա վո րու մը, դրանց 
փո խադ րու մը դպրո ցա կան խնդիր նե րի 
ոլորտ հիմք է տա լիս ինք նու րույն ուղղ
վա ծու թյան` ներդպ րո ցա կան մե նեջ մեն թի 
մշակ ման հա մար:

Կա ռա վար ման սկզբունք նե րը հիմ նա
կան ելա կե տա յին դրույթ ներն են, որոնք 
սահ մա նում են այդ գոր ծըն թա ցի պա հանջ
ներն ու բո վան դա կու թյու նը, կա ռուց ված քը, 
կազ մա կեր պու մը, և որոն ցով առաջ նորդ
վում է իր գոր ծու նե ու թյան մեջ կա ռա վար
ման սու բյեկ տը: Դրանք կազ մում են կա
ռա վար ման տե սու թյան և պրակ տի կա յի 
գա ղա փա րա կան հիմ քը, և կի րառ վում են 
որ պես ֆուն դա մեն տալ աք սի ոմ ներ:

Ներդպ րո ցա կան կա ռա վար ման 
սկզբունք նե րի հա մա կար գը մշակ ված է 
Յու. Ա. Կո նար ժեվս կու կող մից: Այն տեղ 
նե րառ ված են` մար դու նկատ մամբ վստա
հու թյան և հար գան քի սկզբուն քը, մար դու 
հան դեպ ամ բող ջա կան հա յաց քի սկզբուն
քը, ան հա տա կան մո տեց ման սկզբուն քը, 
հա մա գոր ծակ ցու թյան սկզբուն քը, սո ցի ա
լա կան ար դա րու թյան սկզբուն քը, ու սուց չի 
աշ խա տան քի հարս տաց ման սկզբուն քը, 
ան ձի խթան ման սկզբուն քը, մի աս նա
կան ստա տու սի սկզբուն քը, որա կա վոր
ման անընդ հատ բարձ րաց ման սկզբուն
քը, որո շում նե րի կո լեկ տիվ ըն դուն ման 
սկզբուն քը, նպա տա կա յին հար մո նի զա
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ցի ա յի սկզբուն քը, հո րի զո նա կան կա պե րի 
սկզբուն քը, կա ռա վար ման ավ տո մա տաց
ման սկզբուն քը, անընդ հատ նո րաց ման 
սկզբուն քը [3, էջ 122]:

Կա ռա վար ման օրի նա չա փու թյուն նե
րից բխող կա ռա վար ման սկզբունք նե րը 
ղե կա վա րի, տնօ րե նի, մե նե ջե րի պրակ
տիկ գոր ծու նե ու թյունն ուղ ղոր դող հիմ նա
կան դրույթ ներ են:

«Գեն դեր» հաս կա ցու թյու նը, որը տար
բեր վում է «սեռ» հաս կա ցու թյու նից, օգ
տա գործ վել է ան ձի ար ժե քը մատ նան շե լու 
և ընդգ ծե լու հա մար` ան կախ նրա սե ռա յին 
պատ կա նե լու թյան:

Այս պի սով, սե ռը կեն սա բա նո րեն պայ
մա նա վոր ված առանձ նա հատ կու թյուն
նե րի ամ բող ջու թյունն է, իսկ գեն դե րը` 
սո ցի ա լա կա նո րեն և հո գե բա նո րեն պայ
մա նա վոր ված առանձ նա հատ կու թյուն նե
րի ամ բող ջու թյու նը:

Հո գե բա նու թյան և սեք սո լո գի ա յի մեջ 
գեն դե րը կի րառ վում է լայն իմաս տով՝ են
թադ րե լով ցան կա ցած հո գե կան և վար քա
յին հատ կու թյուն ներ, որոնք ասո ցաց վում 
են մաս կու լի նու թյան կամ ֆե մի նու թյան 
հետ և տար բե րա կում են կա նանց և տղա
մարդ կանց:

Լի դե րու թյան գեն դե րա յին հո գե բա
նու թյու նը` որ պես գի տա կան ուղ ղու թյուն, 
ին տեն սի վո րեն սկսեց ձև ա վոր վել ֆե մի
նիս տա կան շարժ ման ազ դե ցու թյան ներ
քո 1970–ական թվա կան նե րի կե սե րին` 
առա ջին հեր թին ամե րի կա ցի, անգ լի ա ցի 
և արևմ տա եվ րո պա ցի գիտ նա կան նե րի 
կող մից, չնա յած նախ կի նում ևս այս հար
ցը քննարկ ման թե մա էր:

Ո՞վ է ավե լի լավ ղե կա վար: Ոմանք 
կար ծում են, որ տղա մար դիկ, ոմանք` կա
նայք: Կա ռա վար ման պատ րի ար խա տի 
կողմ նա կից նե րը ապա ցու ցում են իրենց 
տե սա կե տը՝ հիմն վե լով սե փա կան փոր
ձի վրա և լուրջ հե տա զո տու թյուն ներ հիմք 
ըն դու նե լով: Օրի նակ՝ անգ լի ա ցի հե տա
զո տող Ե. Հո լան դե րը սահ մա նել է, որ 

գոր ծու նե ու թյան առան ձին տե սակ նե րը, 
որոնք պա հան ջում են խոս քա յին ակ
տի վու թյուն (իսկ կա ռա վար ման գոր ծու
նե ու թյու նը հենց այդ պի սին է), կա նայք 
տղա մարդ կանց ներ կա յու թյամբ իրենց բա
վա կա նին վախ վո րած են պա հում, հա ճախ 
նյար դայ նա նում են և դժվար իրա վի ճակ
նե րում դուրս են գա լիս հա վա սա րակշ ռու
թյու նից: Բա ցի այդ, տղա մար դիկ ավե լի 
ակ տիվ են մաս նակ ցում որո շում նե րի կա
յաց մա նը, քան կա նայք: Նույնն են հաս տա
տում նաև Ե. Էրի զի տվյալ նե րը, ով սահ մա
նել է, որ խմբա յին որո շում նե րի կա յաց ման 
ժա մա նակ տղա մար դիկ նա խա ձեռ նող ներ 
են խմբի բո լոր փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րի 66%–ում: Մյուս կող մից կա ռա վար ման 
մատ րի ար խա տի կողմ նա կից նե րը նույն
պես ու նեն որո շա կի հիմ քեր իրենց տե
սա կե տը պնդե լու հա մար: Կա նայք ավե լի 
ու շա դիր են այլ մարդ կանց հու զա կան վի
ճակ նե րի նկատ մամբ, ավե լի բա րե համ
բույր են, ու նակ են հաս նե լու մեծ հա ջո ղու
թյուն նե րի՝ կո լեկ տի վում հո գե բա նա կան 
մթնո լոր տի ստեղծ ման գոր ծում և այլն:

Տղա մարդ կանց և կա նանց մե նեջ մեն
թի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը թույլ 
է տա լիս խո սել այն մա սին, որ կին տնօ
րեն նե րը ոչ մի այն չեն զի ջում տղա մարդ
կանց որ պես մե նե ջեր ներ, այ լև եր բեմն 
գոր ծում են ավե լի հա ջող կեր պով` գո յու
թյան ավե լի կա յուն պայ ման ներ ապա հո
վե լով իրենց կազ մա կեր պու թյան հա մար: 
Տղա մար դիկ, կա նանց հետ հա մե մա տած, 
ավե լի բարձր են գնա հա տում որակ նե րը, 
որոնք ապա հո վում են մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը և 
կո լեկ տի վում փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
կազ մա կեր պու մը, իսկ կին ղե կա վար ներն 
ավե լի բարձր են գնա հա տում բա րո յա կան 
որակ նե րը և հա ղոր դակց ման ին տե րակ
տիվ գոր ծա ռույ թը սահ մա նող որակ նե րը:

Տղա մարդ կանց ոճն ավե լի ար դյու նա
վետ է կա ռուց ված քա վոր ված իրա վի ճակ
նե րում, հա սա րակ խնդիր նե րի ժա մա նակ 
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կամ բարձր աս տի ճա նի անո րո շու թյամբ 
իրա վի ճակ նե րում, իսկ կա նանց ոճն ավե
լի մեծ ար դյու նա վե տու թյուն է տա լիս քա
րա ցած, կոնկ րետ իրա վի ճակ նե րում: Սե ռի 
գոր ծո նը սահ մա նում է ղե կա վա րու թյան 
ան հա տա կան ոճե րի և հիմ նա կան բա
ղադ րիչ նե րի տար բեր ձև ե րով ար տա
հայտ վա ծու թյու նը: Այն կին ղե կա վար նե րի 
հա մար ապա հո վում է սո ցի ալ– հո գե բա
նա կան ար դյու նա վե տու թյուն՝ ի տար բե
րու թյուն տղա մարդ կանց: Կա նանց ղե կա
վար ման ոճում դի րեկ տիվ և լի բե րալ ոճե րի 
ձև ա վո րու մը բե րում է ան ձի ման կա վար
ժա կան և կո մու նի կա տիվ որակ նե րի ցածր 
ար տա հայտ վա ծու թյան: Մնա ցյա լը` կոնֆ
լիկ տա յին իրա վի ճակ նե րում և ռիս կա յին 
պայ ման նե րում գոր ծե լու ու նա կու թյու նը 
մշտա պես փո փո խու թյուն նե րի պատ րաս
տա կա նու թյու նը, նո րա րա րու թյուն նե րի 
ըն դու նա կու թյու նը, այլ մարդ կանց ըն դու
նա կու թյուն նե րի և հմտու թյուն նե րի ար
դյու նա վետ օգ տա գոր ծե լու կա րո ղու թյու
նը, ճնշմա նը դի մա կա յե լու կա րո ղու թյու նը, 
իրենց դիր քը պնդե լու ու նա կու թյու նը, թե՛ 
կին և թե՛ տղա մարդ ղե կա վար նե րի կա
ռա վար ման որակ ներ են:

Է. Իգ լին և Կ. Ջոն սո նը բա ցա հայ տե ցին, 
որ կա նայք ավե լի շատ ձգտում են ղե կա վար 
պաշ տո նի, եթե այն հա մա պա տաս խա նում 
է ավան դա կան գեն դե րա յին դե րե րին (մաս
նա վո րա պես՝ դպրո ցի տնօ րեն ներ):

Մենք իրա կա նաց րել ենք փոր ձա րա
րա կան հե տա զո տու թյուն, որի ըն թաց քում 
ու սում նա սի րել ենք դպրո ցի տնօ րեն նե րի 
կա ռա վար ման առանձ նա հատ կու թյուն նե
րը և դրանց կա պը նրանց սե ռա յին պատ
կա նե լու թյան հետ:

Հե տա զո տու թյան հա մա կազ մը կազ մել 
են ՀՀ հան րակր թա կան 40 դպրոց նե րի 
(որոն ցից 20–ը՝ ավագ, 20–ը` հիմ նա կան) 
տնօ րեն ներ: Հե տա զոտ վող նե րից 20–ը` 
կին տնօ րեն նե րը, կազ մել են առա ջին 
խում բը, իսկ մյուս 20–ը` տղա մարդ տնօ
րեն նե րը, կազ մել են հե տա զոտ վող նե րի 

երկ րորդ խում բը: Ընդ որում՝ յու րա քան չյուր 
խմբում առ կա են տա սա կան ավագ և տա
սա կան հիմ նա կան դպրո ցի տնօ րեն ներ:

Ել նե լով կին և տղա մարդ տնօ րեն նե րի 
տվյալ նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու
նից` կա րող ենք նշել, որ դպրո ցի տնօ րեն
նե րի սե ռա յին պատ կա նե լու թյունն ազ դում 
է կա ռա վար ման առանձ նա հատ կու թյուն
նե րի վրա:

Հիմն վե լով մեր հե տա զո տու թյան ար
դյուն քում ստաց ված կին և տղա մարդ 
տնօ րեն նե րի տվյալ նե րի հա մե մա տա կան 
վեր լու ծու թյան վրա, կա րող ենք նշել, որ 
մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րում 
տար բե րու թյուն ներ են նկատ վում մեր կող
մից հե տա զոտ վող գրե թե բո լոր որակ նե րի 
/ըն կե րա սի րու թյուն, ագ րե սի վու թյուն, դո
մի նան տու թյուն և այլն/ ար տա հայտ վա ծու
թյան մա կար դակ նե րում:

Հիմն վե լով մեր հե տա զո տու թյան ար
դյուն քում ստաց ված ավագ և հիմ նա կան 
դպրոց նե րի տնօ րեն նե րի տվյալ նե րի հա
մե մա տա կան վեր լու ծու թյան վրա, կա րող 
ենք նշել, որ մի ջանձ նա յին հա րա բե րու
թյուն նե րում էա կան տար բե րու թյուն ներ 
չեն նկատ վում մեր կող մից հե տա զոտ վող 
որակ նե րի ար տա հայտ վա ծու թյան մա
կար դակ նե րում:

Կին տնօ րեն նե րին առա վել բնո րոշ է 
նյար դա հո գե կան ան կա յու նու թյան ար տա
հայտ վա ծու թյան բարձր մա կար դակ, ին չը 
կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել այն հան
գա ման քով, որ կա նայք շատ հու զա կան 
են, դյու րագր գիռ, ինչն էլ բե րում է սթրե
սում դե զա դապ տա ցի ա յի ռիս կայ նու թյան 
բարձ րաց ման: Տղա մարդ տնօ րեն նե րի 
խմբում նույն պես գե րակշ ռում են նյար դա
հո գե կան ան կա յու նու թյան բարձր մա կար
դա կով ան ձինք, ընդ որում` տո կո սա յին 
հա րա բե րակ ցու թյամբ. նրանք գե րա զան
ցում են կին տնօ րեն նե րի մի և նույն ցու ցա
նիշ նե րով ան ձանց:

Ե՛վ ավագ, և՛ հիմ նա կան դպրո ցի տնօ
րեն նե րի մոտ գե րակշ ռում է նյար դա հո գե
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կան ան կա յու նու թյան ար տա հայտ վա ծու
թյան մի ջին մա կար դա կը, ին չը նշա նա կում 
է, որ նյար դա հո գե կան պոռթ կում ներ հնա
րա վոր են, հատ կա պես, էքստ րե մալ պայ
ման նե րում:

Թե՛ կին և թե՛ տղա մարդ տնօ րեն նե րի 
խմբում գե րակշ ռում է կա ռա վար ման դե
մոկ րա տա կան ոճը, իսկ ամե նա քի չը հան

դի պում է կա ռա վար ման ավ տո րի տար 
ոճը: Սա կա րող է պայ մա նա վոր ված լի
նել նրանց` որ պես ման կա վարժ ծա վա լած 
գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քով:

Ավագ և հիմ նա կան դպրոց նե րի տնօ
րեն նե րի խմբե րում նույն պես նկատ վում է 
կա ռա վար ման դե մոկ րա տա կան ոճե րի գե
րա կա յում մյուս եր կու ոճե րի նկատ մամբ: 
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Роль личностных особенностей директоров мужского 
 и женского пола в управленческой деятельности

А. Саргсян
В настоящее время новейшие психологические подходы и теории в состоянии не 

только дать теоретические описания и объяснения управления, но урегулировать, 
улучшать, сделать более эффективным управление в различных группах на пути 
реализации разных целей способом проведения многочисленных психологических 
консультаций. В статье мы обратились к особенностям и различиям управления в 
зависимости от половой принадлежности руководителя. В частности, рассматривались 
внутришкольное управление и стиль управления руководителей.  

The role of individual specifics of male and female directors in  
management activities (experimental research)

A. Sargsyan
Currently modern physiological approaches and theories are able not only to provide 

theoretical descriptions and explanations concerning management but also they are capable 
of regulation, improvement and making more effective the management in different groups 
through transfer of a number of physiological consultations, skills and techniques on the 
path of implementation of various targets. In the article we focused on specifics and differ
ences of management depending on the manager’s gender. In particular, we examined the 
inter–school management and management styles of directors. The results of the survey 
done by us are also presented in the article.
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կերՊարՎեստը` որՊես անձի գեղար
Վեստական դաստիարակության միջոց

Վեր ջին տա րի նե րին աճել է հե տաքրք
րու թյու նը հա մա կող մա նի ո րեն զար գա ցած 
հո գե պես հա րուստ և ստեղ ծա գոր ծա կան 
ան ձի ձև ա վոր ման խնդրի նկատ մամբ: 
Մար դու ան ձը, նրա հո գև որ և բա րո յա
կան կեր պա րը ձև ա վոր վում են ամե նից 
առաջ դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա
ցում: Կրթու թյան հա մա կար գում առանձ
նա հա տուկ տեղ ու նի գե ղա գի տա կան 
դաս տի ա րա կու թյու նը, որը նպաս տում է 
ան ձի աշ խար հա յաց քի, մտա վոր և ստեղ
ծա գոր ծա կան նե րու ժի զար գաց ման կեն
սու նա կաց մա նը: Որ պես զի երե խա յի վրա 
ներ գոր ծու թյունն առա վել ար դյու նա վետ 
լի նի, գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու
թյան հա մա կար գը պետք է լի նի մի աս
նա կան` նե րա ռե լով բո լոր առար կա նե րը, 
ար տա դա սա րա նա կան պա րապ մունք նե
րը, սո վո րոի հա սա րա կա կան կյանքն ամ
բող ջու թյամբ, ընդ որում՝ յու րա քան չյուր 
առար կա և պա րապ մուն քի ձև պետք է 
ու նե նա իր հստակ առա ջադր ված խնդի
րը սո վո րո ղի գե ղա գի տա կան մշա կույ թի և 
ան ձի ձև ա վոր ման գոր ծում: Սա կայն ցան
կա ցած հա մա կարգ ու նի որո շա կի հենք: 
Գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան հա
մա կար գում նման հենք կա րե լի է հա մա
րել ար վես տը` ճար տա րա պե տու թյու նը, 
քան դա կա գոր ծու թյու նը, գե ղան կար չու
թյու նը և գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր
ծա կան գոր ծու նե ու թյան մյուս ձև ե րը: Այդ 
մա սին հի շա տա կել են դե ռևս Պլա տոնն ու 
Հե գե լը: Նրանց հա յացք նե րը հիմք հան

դի սա ցան այն աք սի ո մի ձև ա կերպ մա նը, 
որ ար վես տը գե ղա գի տու թյան` որ պես գի
տու թյան գլխա վոր բո վան դա կու թյունն է, 
և որ գե ղե ցի կը հիմ նա կան գե ղա գի տա
կան երև ույթն է:

Գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան 
հա մա կար գում կի րառ վում են ձև ա վոր վող 
ան ձի վրա ներ գոր ծու թյան բազ մա թիվ 
մի ջոց ներ, ինչ պի սիք են հա սա րա կա կան 
մի ջա վայ րը, աշ խա տան քա յին և գի տա
կան գոր ծու նե ու թյու նը, բնու թյու նը և ար
վես տը: Սա կայն գե ղա գի տա կան դաս տի
ա րա կու թյան բո լոր մի ջոց նե րի շար քում 
առա ջա տա րը գե ղար վես տա կան դաս տի
ա րա կու թյունն է:

«Գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու
թյան» և «գե ղար վես տա կան դաս տի
ա րա կու թյուն» ըմբռ նում նե րի ծա վա լը 
որո շարկ վում է հե տև յալ կերպ՝ գե ղա գի
տա կան դաս տի ա րա կու թյու նը են թադ րում 
է կեն սա գոր ծու նե ու թյան բո լոր ոլորտ նե
րում գե ղե ցի կի ըն կալ ման և վե րապ րու
մի ըն դու նա կու թյան ձև ա վո րում, իսկ գե
ղար վես տա կա նը են թադ րում է ար վես տի 
նկատ մամբ սի րո և ար վես տի ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րի հետ շփման պա հանջ մուն քի 
ձև ա վո րում: Շատ գիտ նա կան ներ գե ղար
վես տա կան դաս տի ա րա կու թյու նը որո
շար կել են որ պես ար վես տի հետ շփման 
պա հանջ մուն քի, ար վեստն իր ժան րա յին–
տե սա կա յին բազ մա զա նու թյան և հա սա
րա կա կան պատ մա կան որո շա կի ու թյան 
մեջ ըն կա լե լու ըն դու նա կու թյան, ար վես
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տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի գե ղա գի տա
կան ար ժա նիք նե րը հա մար ժե քո րեն գնա
հա տե լու ու նա կու թյան ձև ա վո րում: Որոշ 
գիտ նա կան ներ գտնում են, որ գե ղար վես
տա կան դաս տի ա րա կու թյունն ան ձի վրա 
ար վես տի մի ջոց նե րով նպա տա կա ուղղ
ված ներ գոր ծու թյան գոր ծըն թաց է, որի 
շնոր հիվ սո վո րող նե րի մոտ ձև ա վոր վում 
են գե ղար վես տա կան զգա ցո ղու թյուն
ներ և ճա շակ, սեր ար վես տի նկատ մամբ, 
այն հաս կա նա լու, վա յե լե լու ու նա կու թյուն 
և ար վես տի աշ խար հում հնա րա վո րինս 
ստեղ ծա գոր ծե լու ըն դու նա կու թյուն:

Հիմք ըն դու նե լով վե րը նշված որո շար
կում նե րը` կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ 
գե ղար վես տա կան դաս տի ա րա կու թյու նը 
ան ձի գե ղա գի տա կան և ստեղ ծա գոր ծա
կան զար գաց ման անհ րա ժեշտ օղակ նե
րից մեկն է: Գե ղար վես տա կան դաս տի
ա րա կու թյան խնդիր ներն, ան տա րա կույս, 
նաև գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու
թյան խնդիր ներն են. սո վո րող նե րի մոտ 
ար վես տի նկատ մամբ սի րո, հե տաքրք
րու թյան, պա հանջ մուն քի ձև ա վո րու մը, 
գե ղար վես տա կան դաս տի ա րա կու թյան 
հմտու թյուն նե րի և կի րա ռա կան կա րո
ղու թյուն նե րի, գե ղար վես տա կան զգա ցո
ղու թյան, ճա շակ նե րի, գե ղար վես տա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի գնա հատ ման 
ըն դու նա կու թյուն նե րի զար գա ցու մը: Գե
ղար վես տա կան դաս տի ա րա կու թյու նը ծա
ռա յում է ան ձի բարձր մշա կույ թի ձև ա վոր
ման նպա տակ նե րին, գե ղար վես տա կան 
ար ժեք նե րի ողջ հարս տու թյա նը հա ղոր
դակց վե լուն, որոնք կու տակ վել են մար դու 
հա սա րա կա կան զար գաց ման պատ մու
թյան ողջ ըն թա ցում:

Մի շարք ման կա վարժ ներ ու նկա րիչ ներ 
գե ղա գի ա տա կան դաս տի ա րա կու թյունն ըն
կա լում են ավե լի նեղ իմաս տով` որ պես կի
րա ռա կան ար վես տի դաս տի ա րա կու թյուն, 
այն դի տար կում որ պես դաս տի ա րա կու
թյան և կրթու թյան ավար տուն նպա տակ
նե րին հաս նե լու, մար դուն բնո րոշ հո գև որ և 

ֆի զի կա կան բո լոր ու ժե րի հա մա կող մա նի, 
ներ դաշ նակ զար գաց ման և այդ պի սով հա
սա րա կու թյան կեն սու նակ և օգ տա կար ան
դամ նե րի ստեղծ ման հզոր մի ջոց:

Հնա գույն ժա մա նակ նե րից ի վեր կի
րա ռա կան ար վես տին հսկա յա կան ու
շադ րու թյուն է հատ կաց վել ան ձի դաս
տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցում: Հին 
Հու նաս տա նում, օրի նակ, նկար չու թյան ու
սու ցու մը հա մար վում էր ընդ հա նուր կրթու
թյան և դաս տի ա րա կու թյան գլխա վոր պայ
ման: Կի րա ռա կան գոր ծու նե ու թյան դե րը 
հա մա կող մա նի ո րեն զար գա ցած մար դու 
ձև ա վոր ման գոր ծում կա րև ո րում է Կո
մենս կին, ում կար ծի քով կեր պար վես տի 
պա րապ մունք նե րը հնա րա վո րու թյուն են 
ըն ձե ռում զար գաց նելու գե ղե ցի կի զգա ցո
ղու թյուն, սո վո րեց նում «առար կա նե րի մեջ 
նկա տել ճշգրիտ կա ռուց ված քը և հա մա
չա փու թյու նը», այլ խոս քով` ձև ա վո րում են 
բնու թյամբ և ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րով հի ա նա լու պա հանջ մունք:

Գե ղար վես տա կան գոր ծու նե ու թյու նը 
և գե ղար վես տա կան դա տի ա րա կու թյու նը 
սկսվում են ըն կա լու մից և մե ծա պես կախ
ված են ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե
րի ըն կալ ման ըն դու նա կու թյու նից: Դաս
տի ա րա կե լով «տես նե լու» ու նա կու թյուն` 
ար վեստն ընդ լայ նում և խո րաց նում է աշ
խար հի ճա նա չո ղու թյու նը: Գե ղար վես տա
կան դաս տի ա րա կու թյան հիմ նախնդ րի 
ու սում նա սի րու թյու նը տար բեր տե սան
կյուն նե րից իրենց առաջ նա հերթ խնդիրն 
են հա մա րում գի տու թյան  տար բեր 
ոլորտ ներ` գե ղա գի տու թյու նը, ար վես տա
բա նու թյու նը, հա սա րա կա գի տու թյու նը, 
ման կա վար ժու թյու նը, հո գե բա նու թյու նը: 
Ար տա ցոլ ման փի լի սո փա յա կան տե սու
թյու նը դաս տի ա րա կու թյան գի տա կան ձև
ա կերպ ման հիմք է հո գե բա նու թյու նը և ֆի
զի ո լո գի ան հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում 
հե տա զո տելու ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
ըն կալ ման գոր ծըն թացն ու մե խա նիզմ նե
րը և դրանց յու րա հատ կու թյու նը:
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Գե ղար վես տա կան ըն կա լու մը տե ղի է 
ու նե նում մի քա նի փու լով.
 � նա խա հա ղոր դակ ցա կան, որը նա խոր

դում է դի տո ղի և կեր պար վես տի ստեղ
ծա գոր ծու թյան հա ղոր դակ ցու թյա նը,

 � հա ղոր դակ ցա կան, որը նե րա ռում է 
այդ հա ղոր դակ ցու թյան ըն թացքն ու 
ժա մա նա կը,

 � հետ հա ղոր դակ ցա կան, երբ հա ղոր
դակ ցու թյունն ար դեն կա յա ցել է, իսկ 
ստեղ ծա գոր ծու թյան կեն դա նի ներ
գոր ծու թյու նը դե ռևս շա րու նակ վում է, 
ին չի վկա յու թյունն է մար դու հու զա կան 
վի ճա կը:
Այս պի սով, կեր պար վես տի ստեղ ծա

գոր ծու թյուն նե րի գե ղար վես տա կան ըն
կալ ման գոր ծըն թա ցը են թադ րում է նա
խա պատ րաս տա կան մեծ աշ խա տանք, 
պա հան ջում նա խա պատ րաստ վա ծու
թյուն, մշա կույ թի ընդ հա նուր և ան հա
տա կան բարձր մշա կույթ: Բա ցի այդ, 
գե ղար վես տա կան լի ար ժեք ըն կալ ման 
նա խա պատ րաս տու մը պա հան ջում է ընդ
հա նուր մաս նա գի տա կան և մաս նա կի 
գե ղար վես տա հո գե բա նա կան դրվածք: 
Գե ղար վես տա կան դաս տի ա րա կու թյան 
շրջա նակ նե րում անհ նա րին է դի տար կել` 
շրջան ցե լով ան ձի գե ղար վես տա կան պա
հանջ մունք նե րի դաս տի ա րա կու մը, որոնք 
պայ մա նա վոր ված են տվյալ հա սա րա
կու թյան մշա կույ թով, գե ղար վես տա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյան ըն կալ ման մղող սու
բյեկ տի որո շա կի վի ճա կով: Հո գե բա նու
թյու նը պա հանջ մուն քը մեկ նա բա նում է որ
պես մար դու ան ձի, հա սա րա կա կան խմբի, 
ողջ հա սա րա կու թյան հո գե բա նա կան վի
ճակ, որն ար տա հայ տում է առ կա խու մը 
նրանց գո յու թյան և զար գաց ման պայ ման
նե րի օբյեկ տիվ բո վան դա կու թյու նից:

Գե ղա գի տու թյու նը գե ղար վես տա կան 
պա հանջ մուն քը դի տար կում է որ պես գե
ղե ցի կի նկատ մամբ ձգտում ար վես տի 
ոլոր տում այն դեպ քում, երբ գե ղա գի տա
կան պա հանջ մուն քը կա րե լի է որո շար կել 

որ պես գե ղե ցի կի ըմռ նում և տգե ղի ըն կա
լում գոր ծու նե ու թյան ցան կա ցած ոլոր տում, 
կյան քի տար բեր բնա գա վառ նե րում: Ար վես
տը մնում է գե ղար վես տա կան դաս տի ա րա
կու թյան ամե նա ար դյու նա վետ և ներ գոր ծուն 
մի ջո ցը, այդ պատ ճա ռով էլ գե ղար վես տա
կան պա հանջ մուն քը կա րող է ձև ա վոր վել 
գե ղար վես տա կան դաս տի ա րա կու թյան 
գոր ծըն թա ցում որ պես գե ղար վես տա կան 
ար ժեք նե րի հետ ան ձի հա ղոր դակ ցու թյան 
պա հանջ մունք: Ինչ վե րա բե րում է կա յուն 
պա հանջ մուն քին` որ պես ան ձի յու րա հատ
կու թյուն, որը բնո րո շում է գե ղար վես տո րեն 
զար գա ցած մար դուն, ապա այն մշակ վում է 
մի այն ան ձի գե ղար վես տա կան գոր ծու նե ու
թյան ըն թաց քում:

Պա հանջ մուն քը ներ գոր ծում է գե ղար
վես տա կան ճա շակ նե րի և կա տա րե լա
կեր պե րի ձև ա վոր ման վրա և ար տա
ցոլ վում ճա նա չո ղու թյան գոր ծըն թա ցի 
վերջ նար դյուն քում` ստեղ ծա գոր ծու թյան 
գե ղար վես տա կան գնա հա տա կա նի մեջ: 
Գե ղար վես տա կան պա հանջ մուն քը վաղ 
տա րի քից ձև ա վոր վում է բնու թյան գե ղեց
կու թյան, ար վես տի իս կա կան ար ժեք նե րի 
հետ հա ղոր դակ ցու թյան ներ գոր ծու թյամբ: 
Գե ղար վես տա կան պա հանջ մուն քի որա
կա կան զար գա ցու մը շա րու նակ վում է 
մար դու կյան քի ողջ ըն թաց քում:

Գե ղար վես տա կան դաս տի ա րա կու թյան 
մյուս կա րև որ բա ղադ րի չը ան ձի գե ղար վես
տա կան ճա շա կի ձև ա վո րումն ու զար գա
ցումն է: Գե ղա գի տու թյու նը ճա շա կը դի տար
կում է ամե նից առաջ որ պես հա սա րա կա կան 
պատ մա կան երև ույթ: Մարդ կա յին հա սա րա
կու թյան զար գաց ման պատ մու թյան, նրա 
մշա կույ թի ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում 
տե ղի է ու նե նում հու զազ գա յա կան հա մա
կար գի ձև ա վո րում, նե րա ռյալ այն պի սի 
զգա ցում ներ, որոնք ինք նա հաս տա տում են 
իրենց` որ պես մարդ կա յին էա կան ու ժեր:

Ի տար բե րու թյուն գե ղա գի տա կան 
ճա շա կի, գե ղար վես տա կան ճա շա կը ձև
ա վոր վում է աս տի ճա նա բար և մի այն 
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ար վես տի իս կա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն
նե րի հետ պար բե րա կան շփման ար դյուն
քում: Ճա շակն ան պայ մա նո րեն կապ ված 
է գե ղար վես տա հո գե բա նա կան դրված քի 
հետ, քա նի որ այն են թադ րում է որո շա
կի վե րա բեր մունք ար վես տի նկատ մամբ, 
հո գե բա նու թյան որո շա կի ուղղ վա ծու թյուն, 
ինչ պես նաև հո գե բա նա կան որո շա կի ու
նա կու թյուն ներ և հմտու թյուն ներ: Ճա շա կը 
առա ջաց նում է ըն կալ ման հաս նե լու նա
խա հա կում, կեր պար վես տի հետ շփման 
գե ղար վես տա կան պա հանջ մունք, գե ղար
վես տա կան ճա շակ:

Գե ղար վես տա կան դաս տի ա րա կու
թյան ար դյունք է գե ղար վես տա կան դաս
տի ա րակ վա ծու թյու նը, որը կա րե լի է որո

շար կել որ պես հո գե բա նա կան կրթու թյուն, 
որն ի հայտ է գա լիս գե ղար վես տա կան 
կրթվա ծու թյան հետ մի աս նու թյան հի
ման վրա: Ան ձի գե ղար վես տա կան դաս
տի ա րակ վա ծու թյան հայ տա նի շե րի առ
կա յու թյու նը ար տա հայտ վում է ար վես տի 
դաս տի ա րա կու թյան ոլոր տում իմա ցու
թյուն նե րի, ու նա կու թյուն նե րի և հմտու
թյուն նե րի ձև ա վոր վա ծու թյամբ, գե ղար
վես տա կան ճա շա կի, դա տո ղու թյուն նե րի, 
գնա հա տա կան նե րի զար գաց ման աս
տի ճա նով, ար վես տի հետ շփման պա
հանջ մուն քի ար տա հայտ վա ծու թյամբ, 
գե ղար վես տա կան ինք նու րույն ստեղ ծա
գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ 
հակ վա ծու թյամբ:
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целостной личности, М., Школа–Вуз–Академия, 2002.

Изобразительное искусство как средство  
художественного воспитания личности

М. Мхитарян
Эстетическое воспитание использует множество различных средств воздействия 

на формирующуюся личность: таких как социальная среда, трудовая и научная 
деятельность, окружающая природа и искусство. Однако ведущее место среди всех 
средств эстетического воспитания занимает художественное воспитание.

Visual art as a means of artistic education of an individual

M. Mkhitaryan
An aesthetic education uses different types of influential means on the formation of an 

individual. Such kind of smeans are social environment, work and scientific activity, environ
ment and art. However a leading role of the aesthetic education plays artistic education.
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ԱՎԵՏԻՔ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

երեՎակայության զարգացման 
Հոգեբանական Հիմքերը 

ստեղծագործական գործընթացում

Հիմ նա կան հո գե բա նա կան հաս կա
ցու թյու նը, որի վրա հեն վում է ստեղ ծա
գոր ծո ղի ամ բողջ ստեղ ծա գոր ծա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը, երև ա կա յու թյունն է: 
Այն ֆի զի ո լո գի ա կան և հո գե բա նա կան 
տե սան կյուն նե րից դի տար կե լը հնա րա վո
րու թյուն է ըն ձե ռում բա ցա հայ տելու երև
ա կա յու թու նը` որ պես զգա յա կան ճա նա
չո ղու թյան (իմա ցու թյան) բարձ րա գույն 
մա կար դակ, օգ նում է բա ցա հայ տել ան հա
տա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը նոր 
կեր պար ներ ստեղ ծե լիս, որո շել զու գոր դու
թյուն նե րի դերն այդ գոր ծըն թա ցում:

Երև ա կա յու թյու նը հո գե բա նա կան կա
րև որ գոր ծըն թաց նե րից է, որը նե րառ վում 
է ինչ պես իմա ցու թյան, այն պես էլ մար
դու կող մից շրջա պա տող իրա կա նու թյան 
վե րա փոխ ման գոր ծըն թա ցում, այ սինքն` 
երև ա կա յու թու նը վե րա փո խող ար տա ցո
լում է, ոչ թե գո յու թյուն ու նե ցող օբյեկտ
նե րի մե ռած կրկնօ րի նա կում: Երև ա կա
յու թյան հենց այս գոր ծա ռույթն է առա վել 
վառ ար տա հայտ ված մար դու ստեղ ծա
գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ, քա նի 
որ այն ապա հո վում է պատ կեր նե րի հետ 
գի տակ ցա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի իրա
կա նա ցու մը: Երև ա կա յու թյան իմա ցա կան 
գոր ծա ռույ թը հան դես է գա լիս ստեղ ծա
գոր ծա կան–որո նո ղա կան գոր ծու նե ու թյան 
հո գե բա նա կան գոր ծո նի դե րում: Երև ա
կա յու թյան` որ պես իմա ցա կան գոր ծըն թա
ցի, յու րօ րի նա կու թյու նը նրա հե տե ռա կողմ 
բնու թագ րումն է: Երև ա կա յու թյան բո լոր 
գոր ծա ռույթ նե րը (կար գա վո րող, վե րահս
կող–շտկող, հու զա կան, գե ղա գի տա կան, 

նպա տա կադ րող և այլն) փո խա դար ձո րեն 
կապ ված են և միտ ված շրջա պա տող աշ
խար հի վե րա փոխ մա նը:

Երև ա կա յու թյունն իրա գործ վում է հո
գե կան այլ գոր ծըն թաց նե րի մաս նակ ցու
թյամբ (զգա ցո ղու թյուն նե րի ըն կալ ման 
և այլն): Այն մտա ծո ղու թյան նման թույլ է 
տա լիս կան խա տե սել ապա գան, այ սինքն` 
պատ կե րաց նել ար դյուն քը` մին չև դրա 
սկիզ բը, ընդ որում՝ ոչ մի այն վերջ նար
դյուն քը, այ լև նրա մի ջան կյալ ար դյուն քը 
ևս: Երև ա կա յու թյունն ու մտա ծո ղու թյու նը 
կեն սու նակ են դառ նում խնդրա ռու իրադ
րու թյու նում, երբ անհ րա ժեշտ է գտնել նոր 
որո շում ներ:

Եթե մտա ծո ղու թյու նը են թադ րում է աշ
խա տանքն ընդ հան րաց ված հաս կա ցու
թյուն նե րի հետ, կյան քի ըն թաց քում ձեռք 
բե րած գի տե լիք նե րի և հմտու թյուն նե րի 
կի րա ռում, ապա երև ա կա յու թյու նը պատ
կե րաց ման գոր ծու նե ու թյուն է` իրա կա
նու թյան ու րույն պատ կեր նե րի ստեղ ծում, 
վե րա փո խում: Պատ կե րա ցում նե րի առա
ջա ցու մը յու րա հա տուկ մտա վոր գոր ծո ղու
թյուն է: Ընդ հան րաց ված պատ կե րաց ման 
մեջ առան ձին առար կա նե րի ան հա տա
կան հատ կա նիշ նե րը ջնջվում են, և պատ
կե րա ցում նե րը, կորց նե լով իրենց ակ նա
ռու թյան  զգա յա կան հիմ քը, վե րած վում են 
առար կա յի մա սին հաս կա ցու թյան:

Այլ կերպ ասած` պատ կե րա ցում ներն 
առա ջա նում են բազ մա թիվ հո գե կան 
գոր ծըն թաց նե րի հա մա տեղ գոր ծառ նու
թյան ար դյուն քում, որոն ցից մեկն այդ 
պա հին գե րիշ խում է: Կեր պար–պատ կե
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րա ցում նե րը սո վո րա բար երկ րոր դա յին 
են կեր պար–զգա ցո ղու թյուն նե րի և կեր
պար–ըն կա լում նե րի նկատ մամբ, քա նի որ 
գի տակ ցու թյան մեջ դրանք առա ջա նում 
են ան մի ջա կան ազ դակ նե րի բա ցա կա
յու թյամբ, ին չը դրանց մո տեց նում է հի
շո ղու թյան պատ կեր նե րին: Եթե պատ կե
րա ցումն ու երև ա կա յու թյու նը դի տար կենք 
որ պես հո գե կան գոր ծըն թաց ներ, ապա 
այդ հա մա տեքս տում պատ կե րա ցու մը 
շրջա պա տող իրա կա նու թյան առար կա
նե րի և երև ույթ նե րի ար տա ցո լումն է ընդ
հան րաց ված, ակ նա ռու պատ կեր նե րի ձև
ով, իսկ երև ա կա յու թյու նը ստեղ ծում է նոր 
պատ կեր նախ կին փոր ձի ըն կա լում նե րի և 
պատ կե րա ցում նե րի նյու թը վե րա փո խե լու 
մի ջո ցով:

Այս պի սով, երև ա կա յու թյան հիմ քում ըն
կած է պատ կե րաց ման գոր ծու նե ու թյու նը: 
Առանձ նաց նում են նրա երեք մա կար դակ:

1. Ըն կա լում – օբյեկ տի առանձ նա
ցում, իմաս տա վո րում և պահ պա նում հի
շո ղու թյան մեջ: Օբյեկ տի առանձ նացու մը 
են թադ րում է նրա ֆի զի կա կան հատ
կա նիշ նե րի, հա րա բե րու թյուն նե րի` մե
ծու թյան, ձևի, տև ո ղու թյան, բաշխ ման` 
տա րա ծու թյու նում գույ նի, մա կա տես քի 
ամ րա կա յում: Ըն կա լու մը ստեղծ վում է տե
սո ղա կան, շո շա փելիքի և կի նես թե տիկ 
զգա յու թյուն նե րի ար դյուն քում:

2. Պատ կե րա ցում նե րի ստեղ ծում: 
Այս գոր ծըն թա ցը են թադ րում է պատ կե րի 
ստեղ ծում` նրա ակ նա ռու հիմ քը մտո վի վե
րա փո խե լով և պատ կեր նե րը վե րա ի մաս
տա վո րե լով ու վե րա ձև ա կեր պե լով: Այս 
դեպ քում պատ կե րը բազ մա մա կար դակ 
բարդ կա ռուց ված քա յին մի ա վոր է, որում 
ամ րագր վում են օբյեկ տի հա մա կար գաս
տեղծ բնու թագ րիչ ներն ու դրանց գրա ֆի
կա կան վե րա փո խում նե րի մի ջոց նե րը:

3. Երև ա կա յու թյան գոր ծու նե ու թյուն` 
ար դեն ստեղծ ված պատ կե րա ցում նե րի 

վե րա փո խում` առանց ակ նա ռու հիմ քի: 
Հիմն վե ով ըն կա լում նե րի և պատ կե րա
ցում նե րի վրա` այն ապա հո վում է պատ
կեր նե րի հետ բազ մաբ նույթ գոր ծո ղու
թյուն նե րի կա տա րում` առա ջադր ված 
խնդրի սահ ման նե րում և նոր պատ կեր 
ստեղ ծում:

Ըն դուն ված  է  երև ա կա յու թյու նը  բա
ժա նել  վե րար տադ րո ղա կան  և  ստեղ ծա
գոր ծա կան տա րա տե սակ նե րի:

Վե րար տադ րո ղա կան երև ա կա յու թյան 
հիմ քում ըն կած է կեր պա րի ստեղ ծումն  
ըստ հա մա պա տաս խան նկա րագ րի: 
Դրանք նոր կեր պար ներ են, որոնք առա
ջա նում են նյու թի մտո վի վե րամ շակ ման 
ար դյուն քում:

Ստեղ ծա գոր ծա կան երև ա կա յու թյու նը, 
ի տար բե րու թյուն վե րար տադ րո ղա կա նի, 
են թադ րում է նոր կեր պար նե րի ինք նու
րույն կեր տում:

Աշ խա տան քի ըն թաց քում ձև ա վոր
ված ստեղ ծա գոր ծա կան երև ա կա յու թյունն 
ըն կած է տեխ նի կա կան, նկար չա կան 
և ստեղ ծա գոր ծու թյան գոր ծու նե ու թյան 
ցան կա ցած  այլ  ձևի հիմ քում՝ որ պես կեն
սու նակ և ակն հայ տո րեն նպա տա կա մետ 
պատ կե րաց ման  գոր ծա ռու թյան, ձևի, կա
րիք նե րի, հո գև որ պա հանջ մունք նե րի բա
վա րար ման ու ղի նե րի փնտրում:

Երև ա կա յու թյու նը տար բե րա կում են  
նաև ըստ պատ կե րի կամ կեր պա րի և իրա` 
կա նու թյան հա րա բե րակ ցու թյան.

1. Իրա կա պաշ տա կան երև ա կա յու
թյուն, որը են թադ րում է առա վե լա գույն  
մո տե ցում   իրա կա նու թյա նը, իրո ղու թյան  
զար գաց ման  գու շա կում:

2. Ֆան տաս տիկ երև ա կա յու թյուն՝ 
«հե ռա ցում» իրա կա նու թյու նից, անի րա
կան պատ կեր նե րի կամ կեր պար նե րի 
ստեղ ծում, որոնց տար րե րը բնու թյամբ 
ան հա մա տե ղե լի են:

Հո գե բան նե րը որո շա կի չա փա նիշ ներ 
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են գտնում նաև երև ա կա յու թյան  տե սակ
նե րի բնու թագր ման  մեջ:

Սո վո րող նե րի  երև ա կա յու թյու նը  կեն
սու նակ դարձ նե լու և ար դյու նա վետ  ու
ղի ներ  գտնե լու հա մար անհ րա ժեշտ է 
իմա նալ հո գե բա նա կան այս բարդ գոր
ծըն թա ցի ֆի զի ո լո գի ա կան հիմ քը: Այն 
բա վա կա նա չափ ու սում նա սիր ված և լու
սա բան ված է մաս նա գի տա կան գրա կա
նու թյան մեջ:

Երև ա կա յու թյան գոր ծըն թա ցը, որի 
շնոր հիվ ստեղծ վում են երև ա կա յա կան  
կեր պար ներ, ու նի վեր լու ծա կան բնույթ, 
այն պես, ինչ պես ըն կալ ման, մտա ծե լու և  
հի շո ղու թյան  գոր ծըն թաց նե րը:  Ըմբռն
ման  և  հի շո ղու թյան վեր լու ծու մը  թույլ  է  
տա լիս  առա ջաց նել և պահ պա նել  օբյեկ
տի` որո շա կի ո րեն ընդ հա նուր, էա կան  
գծե րը և  ժխտել  ոչ  էա կան գծե րը: Երև ա
կա յու թյան վեր լու ծա կան գոր ծու նե ու թյու
նը միտ ված է ապա հո վե լու պատ կեր նե րի 
(կեր պար նե րի) բա րե լա վու մը, նոր կեր պա
րի ստեղ ծու մը: Երև ա կա յու թյունն իրա կա
նու թյան ար տա ցո լումն է նոր, անս պա սե
լի, ան սո վոր հա մադ րու թյուն նե րում: Բո լոր 
տար րե րը, որոն ցով կա ռուց վում է հո րին
ված քը, վերց վում  են  կյան քից, ան ցյա լում 
ու նե ցած փոր ձից, և ար դյունք են բազ մա
թիվ փաս տե րի  հա տուկ կամ պա տա հա
կան վեր լու ծու թյան հա մադ րու թյան:

Երև ա կա յու թյան գոր ծըն թա ցում պատ
կե րա ցում նե րի հա մադ րու թյու նը կա տար
վում է տար բեր ձև ե րով: Վեր լու ծու թյան և 
հա մադ րու թյան գոր ծըն թա ցը շատ  կա րև
որ է կեր պար նե րի ստեղծ ման բո լոր դեպ
քե րում, սա կայն դրանց ձևն ու բնույ թը 
փոխ կա պակց ված են: Բա ցի այդ, երև ա
կա յու թյան տար բեր ձև ե րը հո գե բա նա կան 
կա ռուց ված քում տար բեր են: Պատ կե րա
ցում նե րի վե րա փոխ ման տար բե րակ նե րը 
հա մա պա տաս խա նա բար կու նե նան որո
շա կի տար բե րու թյուն ներ: Երև ա կա յու թյան 

հո գե բա նա կան մե խա նիզմ նե րը տա րա տե
սակ են, և նրան ցից  յու րա քան չյուրն առանձ
նա հա տուկ է: Սա կայն դրանք գոր ծում են 
որո շա կի հա մադ րու թյամբ, որը կախ ված է 
գոր ծու նե ու թյան ուղղա ծու թյու նից:

Քա նի որ երև ա կա յու թյան մե խա նիզմ
նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը կա րող է փո
փոխ վել ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծըն թա
ցի տար բեր փու լե րում, երև ա կա յու թյան 
կեր պար նե րը անհ րա ժեշտ է դի տար կել 
շար ժըն թաց զար գաց ման մեջ: Երև ա կա
յու թյան  կեր պար ներն ինչ պես գե ղար վես
տա կան, այն պես էլ գի տա կան ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րում կա րող են առա ջա նալ 
եր կու ձև ով` խիստ տրա մա բա նա կան հիմ
քով և բնազ դա կան ստեղ ծա գոր ծա կան 
գոր ծըն թա ցով:

Մար դու հո գե բա նա կան գոր ծըն թաց
նե րի կա ռուց ված քում երև ա կա յու թյու նը 
կա րև որ տեղ է զբա ղեց նում: Դրա շնոր հիվ 
մարդն ու նակ է մտո վի հաղ թա հա րելու 
տա րա ծու թյու նը, տե ղա փոխ վելու ան ցյալ 
կամ ապա գա, ստեղ ծելու կեր պար ներ` 
ար դեն մար դու մտա ծե լա կեր պում առ կա 
պատ կե րա ցում նե րով: Հենց պատ կե րա
ցում ներն էլ են այն կա ռու ցո ղա կան նյութն, 
որից ստեղծ վում են նոր` երև ա կա յա կան 
կեր պար ներ:

Մար դու ան հա տա կան հո գե բա նա կան 
հատ կա նիշ նե րը ձև ա վոր վում են գլխու ղե
ղի  վեր լու ծա կան գոր ծու նե ու թյամբ: Վեր
լու ծու թյան կամ հա մադ րու թյան շնոր հիվ 
որոշ վում  են նրա ըն կալ ման և հա մակց
ված գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րը:

Ըն դուն ված է առանձ նաց նել  հե տև յալ 
երեք տե սակ նե րը.
 � Վեր լու ծա կան, որը բնու թագր վում է 
հստա կու թյամբ, պար զու թյամբ` կեր
պար նե րի ըն կալ ման ժա մա նակ, կա յու
նու թյամբ` կեր պար նե րի վեր լու ծու թյան 
ժա մա նակ և քննա դա տու թյան ճա նա
պար հով նոր կեր պար նե րի ձև ա վոր մամբ:
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Психологические основы развития воображения в творческой деятельности
А. Акопян

Воображение играет важную роль в структуре психологических процессов человека. 
Благодаря этому человек способен мысленно преодолеть пространство, переместиться в 
прошлое или в будущее, с помощью уже имеющихся представлений создать различные 
образы. Именно представление является тем конструктивным материалом, из которого 
создаются новые образы.

The psychological bases of development of imagination in the creative process
A. Hakobyan

In the structure of human’s psychological process, the imagination occupays on the main 
place. Because of it human can overcome  distance mentally and moves to the past and 
future, creates forms with available conceptions of human. The imaginations represent that 
material of constraction, from which is created the new imaginary forms.

 

 � Հա մադ րա կան, որը բնու թագր վում է 
կեր պար նե րի անո րո շու թյամբ և ընդ
հան րաց մամբ, պատ կե րա ցում նե րի 
ձև ա վոր ման ժա մա նակ` ան կա յու նու
թյամբ և  մեծ  շար ժըն թա ցով, նոր  
կեր պար նե րի  ստեղծ մամբ` հա ճախ  
բնազ դա կան:

 � Մի ջին, որը բնու թագր վում է հա մադ
րա կան և վեր լու ծա կան գոր ծըն թաց նե
րի  հա վա սա րակշռ ված առ կա յու թյամբ:
Հա մադ րա կան երև ա կա յու թյամբ օժտ

ված ան հատ նե րի ավե լի շատ կա րե լի է 
հան դի պել փոր ձա ռու նկա րիչ նե րի մեջ, 
քան այլ բնա գա վառ նե րում, քա նի որ ար
վես տում ավե լի կա րև որ է ընդ հան րաց ման 
ու նա կու թյու նը: Նրանց երև ա կա յու թյունն 
առանձ նա նում է ստեղծ վող պատ կեր նե
րի կամ կեր պար նե րի շար ժու նա կու թյամբ, 
հա մակ ցու թյան դյու րի նու թյամբ, զու գոր
դա կան կեր պա րի ընդգր կուն և այս ամե նի 
ար դյուն քում` պատ կեր նե րի ու կեր պար նե
րի հստա կու թյամբ և յու րա հատ կու թյամբ:
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ժամանակակից քաղաքաբնակներին 
բնորոշ Վախերն ու դրանց  
առաջացման Պատճառները

Ժա մա նա կա կից քա ղա քակր թու թյուն
նե րում գո յու թյու նու նեն ավե լի ու ավե լի 
մե ծա ցող թվով վտան գա վոր օբյեկտ ներ, 
իրա դար ձու թյուն ներ, պայ ման ներ և իրա
վի ճակ ներ, որոնք լուրջ սպառ նա լիք ներ են 
և իրենց բնույ թով  վա խեց նում են մարդ
կանց կամ կա րող են լի նել վտան գա վոր: 
Դրա նով էլ կա րե լի է բա ցատ րել այն փաս
տը, որ վա խը գի տա կան հե տա զո տու թյան 
առար կա է առա վել հա ճախ, քան մյուս 
հիմ նա կան հույ զե րը: Ըստ Ք. Իզար դի` վա
խի հաս կա ցու մը չի ազա տում վա խեց նող 
կամ վտան գա վոր իրա վի ճակ նե րից, բայց 
այն կա րող է ապա հո վել այդ տհաճ հույ զի 
վե րահսկ ման լրա ցու ցիչ մի ջոց ներ [1, էջ 
314]: Հո գե բա նու թյան մեջ վա խը սահ ման
վում է որ պես հու զա կան գոր ծըն թաց, հիմ
նա կան բնա ծին հույզ, ժա ռան գա կա նո րեն 
տրվող հո գե բա նա կան բա ղադ րիչ: Վա խը 
խթա նում է օր գա նիզ մը տար բեր վտան
գա վոր իրա վի ճակ նե րից փա խուս տի հա
կազդ ման հա մար [2, էջ 254]:

Մար դիկ ստա նում են իրենց վա խե րը 
եր կու հիմ նա կան աղ բյուր նե րից. «առա ջին 
ձեռ քից», այ սինքն՝ իրենց սե փա կան փոր
ձից, և «երկ րորդ ձեռ քից», այ սինքն՝ այլ 
մարդ կան ցից, որոնց հետ շփման մեջ են 
մտնում և՛ մշա կու թա յին, և՛  սո ցի ա լա կան 
կա ռույց նե րից:

Մե քե նա նե րի ան վերջ ըն թաց քը, աղ
մու կը, աչք ծա կող գո վազ դա յին վա հա
նակ նե րը, օդի խիստ բարձր թու նա վոր

վա ծու թյու նը մեծ քա ղա քի հա մար բնո րոշ 
գծեր են: Շա տե րը պնդում են, որ չեն 
կա րող պատ կե րաց նել իրենց քա ղա քա
յին այս ան ցու դար ձից դուրս: Սա կայն, 
մե ծա թիվ հե տա զո տու թյուն նե րի հա մա
ձայն,նույ նիսկ այդ պի սի «բա ցա ռա պես 
քա ղա քա յին» մար դիկ զգում են քա ղա քա
յին վա խե րի և ֆո բի ա նե րի մեծ մա սը` նույ
նիսկ չկաս կա ծե լով այդ մա սին, իսկ դա 
ավե լի վտան գա վոր է հո գե կա նի հա մար: 

Այս իրա վի ճա կը ավե լի է բար դաց նում 
ժա մա նա կա կից մե գա պո լիս նե րի գերբ
նա կեց վա ծու թյու նը: Տրանս պոր տում, փո
ղո ցում մարդն անընդ հատ բախ վում է իր 
կեն սա կան տա րած քի խախտ մանը: Մար
դու և մե գա պո լի սի մի ջև իրա կան պայ քար 
է ծա վալ վում կեն սա կան տա րած քի հա
մար: Քա ղա քաբ նակ մար դուն թվում է, թե 
ին քը սահ մա նա փակ ված է քա րե շեն քե րի 
նեղ շրջա նա կի մեջ: Հա ճախ մե գա պո լիս
նե րը ան վա նում են «քա րե պարկ»: Ան խու
սա փե լի ո րեն ծա գում է կլա ուստ րո ֆո բի ա յի 
զգա ցում:

Ըստ Լ. Լե բե դի՝ առա վել հա ճախ հան
դի պում են վա խի հե տև յալ ձև երը.
1. Ան տար բե րու թյուն. մար դը պատ րաստ 

է հան դուր ժե լու աղ քա տու թյու նը և ըն
չազր կու թյու նը` չձեռ նար կե լով բարդ 
իրա վի ճա կից դուրս գա լու քայ լեր փո
փո խու թյուն նե րի վա խի պատ ճա ռով` 
հան կարծ ավե լի վատ չլի նի:

2. Անվճ ռա կա նու թյուն, երբ մար դը նա
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խընտ րում է  մատն վել ան գոր ծու թյան՝ 
ան հա ջո ղու թյան վա խից: Ավե լի լավ է 
ամեն ինչ մնա այն պես, ինչ պես կա:

3. Կաս կած նե րը բնո րոշ են ցան կա ցած 
բա նա կան մար դու, բայց նրան ցում ևս 
կա վա խի դրսև ո րում: Մար դը կաս կա
ծում է իր և այլ մարդ կանց ու ժե րին: 
Դա նրան թույլ չի տա լիս կա տա րել 
որո շիչ քայլ:

4. Ան հանգս տու թյուն: Սա խան գա րում է 
բա նա կան վար քին: Ան հան գիստ վի
ճա կում անհ նար է տրա մա բա նո րեն և 
ար դյու նա վետ մտա ծել, գոր ծել: Չի կա
րե լի նույ նիսկ ար դյու նա վետ հանգս
տա նալ: Ան հանգս տու թյու նը տա նում է 
ամ բողջ կեն սա կան ու ժը: Ան հան գիստ 
մար դը կորց նում է առող ջու թյու նը և 
արագ ծե րա նում:

5. Գերզ գու շու թյուն: Նման մար դը գի տի 
դժբախ տու թյան բո լո ր ու ղի նե րը, և դա 
խան գա րում է նրան գոր ծե լու [4, էջ  5–6]:
Ժա մա նա կա կից մաս նա գի տա կան 

գրա կա նու թյան մեջ հա ճախ հան դի պում 
ենք «քա ղա քա յին վախ» ար տա հայ տու
թյա նը [4, էջ 11]: Քա ղա քա յին վա խե րը 
դար ձել են 21–րդ դա րի մար դու մշտա կան 
ու ղե կից նե րը: Այս վա խե րին են դաս վում 
սո ցի ա լա կան վա խե րը, որոնք բնո րոշ են 
հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի մե ծա մաս
նու թյա նը, իսկ նպաս տող գոր ծոն նե րից 
են շրջա կա մի ջա վայ րի փո փո խու թյուն
նե րը, սո ցի ալ–տնտե սա կան ճգնա ժա մը, 
օդի, ջրի ախ տոտ վա ծու թյու նը, սար սա
փե լի ցուրտ ն ու տա պը, մեծ տա րա ծում 
ստա ցած հի վան դու թյուն նե րը, օրի նակ` 
եթե տա րի ներ առաջ քա ղա քա յին վախ 
էր հա մար վում վա խը խե լա գա րու թյու նից, 
քաղց կե ղից, կա տա ղու թյու նից, սի ֆի լի
սից, ապա այ սօր քա ղա քա յին են հա մար
վում վա խե րը հի պեր տո նի ա յից, ին ֆարկ
տից, լեյ կո զից և այլն: Ներ կա յումս շատ 
է ան հանգս տու թյու նը` կապ ված ան բա
ցատ րե լիի հետ, օրի նակ` հա սա րա կա կան 
մեծ խմբե րին հա տուկ է վա խը այլ մո լո

րա կա յին նե րից, գու շակ նե րից, անեծք նե
րից և այլն: Տնտե սու թյան և տեխ նի կա
յի զար գաց մա նը զու գըն թաց փոխ վել են 
քա ղա քա յին վա խե րի բնույ թը, շա տա ցել 
է ռա դի ո ֆո բի ա յով տա ռա պող նե րի թի վը, 
օրի նակ` չեր նո բի լյան սինդ րո մը:

Սո ցի ա լա կան վա խե րը (վախ պա տաս
խա նատ վու թյու նից, հրա պա րա կայ նո րեն 
ելույթ ու նե նա լուց և այլն) այս կամ այն չա
փով հա տուկ են բո լոր մարդ կանց: Ներ
կա յումս հո գե բույժ նե րը և սո ցի ա լա կան 
հո գե բան նե րը մեծ տեղ են տա լիս սո ցի
ա լա կան ֆո բի ա նե րի ու սում նա սի րու թյա
նը: Քա ղա քա յին վա խե րի մեջ մեծ տեղ են 
գտել եր կու՝ մի մյանց շատ մոտ վա խեր՝ 
պա տաս խա նատ վու թյան և քննա կան:

Տա րած ված քա ղա քա յին վա խե րից է 
նաև ագո րա ֆո բի ան, որը հա ճախ հան դի
պում է ինչ պես հի վանդ, այն պես էլ հո գե
պես հա վա սա րակշռ ված մարդ կանց մոտ: 
Հա մա ձայն ամե րի կա ցի հե ղի նակ նե րի 
տվյալ նե րի՝ նմա նա տիպ շե ղում նե րը հան
դի պում են բնակ չու թյան եր կու սից ինը 
տո կո սի մոտ՝ 25–44 տա րե կան ան ձանց 
շրջա նում [3, էջ 16]:

Ներ կա յումս մեծ տա րա ծում ստա ցած 
գոր ծազր կու թյան խնդի րը առաջ է բե րել 
հա մա պա տաս խան քա ղա քա յին վախ: Այն 
զու գակց վում է մի շարք ծանր ապ րում
նե րով, պատ ճառ հան դի սա նում սթրե սի, 
դժբախտ պա տա հար նե րի առա ջաց ման: 
Հար կա վոր է նշել նաև, որ ավե լի մեծ պա
թո գեն գոր ծոն է հա մար վում ոչ թե գոր
ծազր կու թյու նը, այլ աշ խա տան քը կորց
նե լու եր կա րա տև սպառ նա լի քը: Հա ճախ 
աշ խա տան քը կորց նե լուց հե տո մար դիկ 
վա խե նում են նոր աշ խա տանք գտնե լուց, 
իսկ ավե լորդ վա խե րից և սթրես նե րից 
խու սա փե լու հա մար սկսում են զբաղ վել 
հա ճե լի գոր ծու նե ու թյամբ, սպոր տով, կազ
մա կեր պում են հան գիս տը [7, էջ 122–124]:

Մեծ քա ղա քի վախ ծնող գլխա վոր 
գոր ծոն նե րից մե կը տրանս պորտն է: Տե
ղա փոխ ման մի ջոց նե րը անընդ հատ կա
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տա րե լա գործ վում են, արա գու թյուն նե րը 
ավե լա նում են, իսկ սա, իր հեր թին, հար
մա րու թյուն նե րին զու գա հեռ մե ծաց նում է 
դրանց վտան գը մարդ կանց հա մար:

Եր կաթգ ծա յին տրանս պորտն ամեն 
տա րի աճում և արդիականացվում է: Նոր 
տեխ նի կա յի և պրոգ րե սիվ տեխ նո լո գի ա յի 
ներդ րու մը թույլ է տվել վե րաց նել մար դու 
հա մար որոշ վտան գա վոր տեխ նո լո գի ա
կան օպե րա ցի ա ներ և նշա նա կա լի ո րեն 
փո խել եր կաթգ ծի շատ աշ խա տա կից
նե րի աշ խա տան քա յին գոր ծա ռույթ նե րի 
բնույ թը: Ին տեն սիվ աղ մու կը խլաց նում է 
վտան գի մա սին ազ դան շան նե րը: Առա վել 
հա ճախ եր կա թու ղի նե րում տե ղի են ու նե
նում հրդեհ ներ, էլեկտ րա մա տա կա րար
ման վթար ներ և վա գոն նե րի շրջում ներ:

Որոշ խոր հուրդ ներ՝
 � գնացք նստել կա րե լի է մի այն այն 

ժա մա նակ, երբ գնաց քը ամ բող ջո վին 
կանգ նել է,

 � խստո րեն ար գել վում է խցկվել գնացք 
շարժ ման ըն թաց քում,

 � խստո րեն վտան գա վոր է եր թև ե կել 
խցիկ նե րի մի ջև ըն կած տա րած քի վրա 
կանգ նած: Շատ հնա րա վոր է ընկ նել 
անիվ նե րի տակ: Այս վտան գը մե ծա
նում է գնաց քի կտրուկ ար գե լակ ման 
դեպ քում,

 � վտան գա վոր է գնաց քի շարժ ման ըն
թաց քում հեն վել դռնե րին. դրանք կա
րող են բաց վել [9]: 
Մեծ քա ղա քի հա մար խիստ բնո րոշ 

է նաև հան ցա վո րու թյու նը: Հե տա զո տու
թյուն նե րը վկա յում են, որ քա ղաք նե րում 
հան ցա վո րու թյան աճի տեմ պե րը չորս ան
գամ գե րա զան ցում են այն տեղ բնակ չու
թյան թվա քա նա կի աճը: Անձ նա կան գույ քի 
գո ղու թյան ին տեն սի վու թյու նը քա ղա քում 
եր կու ան գամ գե րա զան ցում է նույն ցու ցա
նի շը գյու ղում: Քա ղաք նե րում մեծ է խու լի
գա նա կան հար ձա կում նե րի և թա լա նում
նե րի թի վը: Քա ղա քա յին հան ցա վո րու թյան 
վրա ազ դող հիմ նա կան գոր ծոն ներն են.

 � բնակ չու թյան բարձր խտու թյու նը,
 � բնակ չու թյան միգ րա ցի ան(սրա հետ 

է կապ ված նո րաբ նակ նե րի հար մար
ման խնդի րը, նրանց նկատ մամբ սո
ցի ա լա կան վե րահս կո ղու թյան հնա րա
վո րու թյուն նե րը),

 � կադ րե րի հոս քը(սրա հետ է կապ ված 
կեն ցա ղա յին լար վա ծու թյու նը, սո ցի ա
լա կան ձրի ա կե րու թյու նը և այլն),

 � մար դու նյար դա յին ծան րա բեռն վա ծու
թյան մե ծա ցու մը, որոնք հան գեց նում 
են սթրե սա յին, կոնֆ լիկ տա յին իրա վի
ճակ նե րի,

 � ազ գակ ցա կան և հա րև ա նա կան կա
պե րի թու լա ցու մը` այս պես կոչ ված 
կեն սա կեր պի անա նու նու թյու նը,

 � քա ղա քա յին կյան քի որոշ բա ցա սա կան 
երև ույթ ներ ան մի ջա կա նո րեն ազ դում 
են հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան այս 
կամ այն ձև ե րի առա ջաց ման վրա: Այս
պես, բնակ չու թյան բարձր խտու թյու նը 
նպաս տում է բնա կա րա նա յին և գրպա
նա յին գո ղու թյուն նե րիթ վի աճին,

 � վեր ջա պես, քա ղա քում ավե լի շատ է 
նախ կի նում դա տա պարտ ված նե րի 
խտու թյու նը, ին չը ազ դում է կրկնա
հան ցա վո րու թյան ցու ցա նիշ նե րի վրա: 
Հենց մեծ քա ղաք նե րում են առա ջա
նում ու գոր ծում ամե նա տար բեր ոչ 
պաշ տո նա կան երի տա սար դա կան մի
ա վո րում ներ: 
մասնագետների օգտակար խոր

հուրդ ներ
1. Ձեր իրե րի գո ղու թյու նը կա րող է  տե

ղի ու նե նալ մի այն կոն տակ տի մի ջո ցով, 
այդ պատ ճա ռով առա ջին և գլխա վոր 
խոր հուրդն է խու սա փել կաս կա ծե լի մարդ
կանց, կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ կոն
տակտ նե րից,
 � խու սա փեք հան կար ծա կի ծա նո թու

թյուն նե րից,
 � փոր ձեք որ քան հնա րա վոր է քիչ լի նել 

քրե ա ծին գո տի նե րում,
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 � մի մտեք ակ տիվ զրույ ցի մեջ ան ցորդ
նե րի, ան ծա նոթ նե րի հետ:
2. Մարդ կանց մի ջա վայ րում հնա րա

վոր չէ հե ռա նալ կոն տակտ նե րից, սա կայն 
պետք է իմա նալ՝ ում հետ հաս տա տել այդ 
կոն տակ տը: Այդ պատ ճա ռով մի ան կեղ
ծա ցեք առա ջին իսկ հան դի պու մից.
 � մի գո ռո զա ցեք նրա նով, ինչ ու նեք,
 � մի հայտ նեք ման րա մասն Ձեր ծրագ

րե րի, մտադ րու թյուն նե րի մա սին,
 � մի բա ցեք դրա մա պա նա կը, եթե այն

տեղ շատ փող կա,
 � մի ցու ցադ րեք ոս կին և թան կար ժեք 

իրե րը,
 � մի տվեք հաս ցե և հե ռա խո սա հա մար 

ան ծա նոթ նե րին,
 � ցույց մի տվեք փաս տաթղ թեր:

3. Հի շեք, որ խա բե ու թյու նը առա վել 
հա ճախ տե ղի է ու նե նում քրե ա ծին գո
տի նե րում:

4. Հան ցա գոր ծի նկատ մամբ վստա
հու թյան առա ջա ցու մը բե կում նա յին պահ 
է շփման գոր ծըն թա ցում: Վստա հու թյու նը 
դա դա րեց նում է մեր կաս կած նե րը և քննա
դա տա կան ըն կա լու մը: Եթե չու նեք հա տուկ 
հիմ քեր, ձգտեք չվստա հել ոչ մե կին:

5. Զոհի վերջնական պարտությունը 
հան ցագործի նկատմամբ սեփական 
իրե րի հանձնումն է նրան: Հետ բերել 
այդ արժեքավոր իրերը, գրեթե միշտ 
անհնար է լինում: Այդ պատճառով մի 
շտա պեք բաժանվել Ձեր արժեքավոր 
իրե րից: Ունենալով հանցագործի հետ 
շփման բացասական փորձ` անհրաժեշտ 
է դա հաշվի առնել հետագայի համար  
[6, էջ 123–130]: 

Կենտ րո նի բնա կիչ նե րի մոտ լի նում է 
վախ քա ղա քի ծայ րա մա սե րից: Նրանց 
թվում է, որ այն տեղ իրենց վրա կհար
ձակ վեն գո ղեր, մար դաս պան ներ: Այս վա
խը ամ րապն դում է տվյալ շրջան նե րում 
անընդ հատ օրի նա խախ տում նե րի մա սին 
զրույց նե րը:

Եվս մեկ տա րած ված ֆո բիա է փակ 
տա րա ծու թյու նում գտնվե լու վա խը` վե րե
լա կում,  թու նել նե րում, մետ րո յում:

Հա ճախ մեծ քա ղաք նե րի բնա կիչ նե
րի վա խե րի թվին են դաս վում նաև վա խը 
ահա բեկ չու թյու նից: Ահա բեկ չու թյուն նե րը 
դար ձել են ժա մա նա կա կից քա ղա քա յին 
կյան քի ան բա ժա նե լի մա սը: Ահա բեկ չու
թյունն (լատ. terror–վախ, սար սափ)ուղղ
ված է «վա խեց նե լու», «սար սա փեց նե լու»: 
Հենց այդ պայ մանն էլ որո շում է ահա բեկ
չու թյու նը որ պես քա ղա քա կան բռնու թյան 
հա տուկ ձև, որը բնու թագր վում է կոշ
տու թյամբ, նպա տա կա ուղղ վա ծու թյամբ 
և թվա ցյալ ար դյու նա վե տու թյամբ: Ահա
բեկ չու թյու նը մարդ կանց սար սա փեց նելն 
է իրա կա նաց վող բռնու թյան մի ջո ցով: Այդ 
բռնու թյունն իրա կա նաց վում է ամե նա
տար բեր ձև ե րով` ֆի զի կա կան, քա ղա քա
կան, սո ցի ա լա կան, տնտե սա կան, տե ղե
կատ վա կան և այլն: Առանձ նաց վում են 
ահա բեկ չա կան ակ տե րի հե տև յալ հիմ նա
կան տե սակ նե րը` պայ թյուն ներ, մաս սա
յա կան գե րե վա րում, ահա բե կիչ նե րի կող
մից ինք նա թի ռի գրա վում: Որ պես կա նոն, 
ահա բե կիչ նե րը տե ղադ րում են պայ թու
ցիկ մի ջոց ներ բնա կե լի տնե րում և հա սա
րա կա կան վայ րե րում, ճա նա պարհ նե րին, 
մետ րո յում, եր կաթգ ծա յին տրանս պոր
տում, ինք նա թիռ նե րում, ավ տո մե քե նա
նե րում: Գե րի ներ վերց նե լը տար բեր վում է 
ան մի ջա կան ահա բեկ չու թյու նից նրա նով, 
որ մար դուն ան մի ջա կա նո րեն ստի պում 
է ապ րել մեր ձա կա մահ վան հա վա նա կա
նու թյու նը: Չնա յած ձեռ նարկ վող նա խազ
գու շա կան և վե րահս կո ղա կան մի ջո ցա
ռում նե րին` ահա բեկ չու թյու նը գո յու թյուն 
ու նի: Մաս նա գետ նե րը խոր հուրդ են տա
լիս ահա բե կիչ նե րին ցույց տա լու պա սիվ 
հա կազ դե ցու թյուն և ռիս կը հան գեց նել 
նվա զա գույ նի [5, էջ 65–68]:

Մե գա պո լի սում աշ խա տան քը առա վել 
մեծ պա հանջ ներ է դնում մաս նա գի տա
կան կա րո ղու թյուն նե րի նկատ մամբ, պա
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հան ջում է հա կազ դում նե րի արա գու թյուն, 
դնում է բարձ րաց ված պա տաս խա նատ
վու թյուն: Այդ պատ ճա ռով քա ղաք նե րում 
քիչ չեն էր գո ֆո բի ա յի/աշ խա տան քը կա
տա րել չկա րո ղա նա լու վա խը/, գել լե նո լո
գո ֆո բի ա նե րը/ գի տա կան տեր մին նե րը 
չհաս կա նա լու վա խը/ և կի բեր ֆո բի ա նե րը/
վա խը հա մա կարգ չի մոտ աշ խա տե լուց/  
[8, էջ 25–30]:

Զար մա նա լի է, բայց փաստ, որ բազ մա
մի լի ո նա նոց քա ղա քում մար դուն անընդ հատ 
հե տապն դում է մի այ նա կու թյան զգա ցու մը: 
Մի այ նա կու թյան զգաց ման հի ման վրա կա
ռուց վում է վախ մարդկանցից: Զար մա նա լի 
չէ, որ ժա մա նա կա կից քա ղա քաբ նա կը չի 
ճա նա չում իր հա րև ան նե րին: «Իմ տունն իմ 
ամ րոցն է» հաս կա ցու թյու նը դար ձել է բնու
թագ րա կան բո լոր երկր նե րի քա ղա քաբ նակ
նե րի մե ծա մաս նու թյան հա մար [9]:

Մեծ քա ղա քում մեծ տա րա ծում ու նե ցող 
վա խե րից է նաև վա խը հա մա սե ռա մոլ նե
րից: Հո մո ֆո բի ան/հուն.հո մո–նման, մի և
նույն, ֆո բոս–վախ/ մի ա սե ռա կա նու թյան 
տար բեր դրսև ո րում նե րի նկատ մամբ 
բա ցա սա կան հա կազդ ման հա վա քա կան 
բնու թա գիր է: Հո մո ֆո բի ան դի տարկ վում 
է մեկ շար քում ռա սիզ մի, քսե նո ֆո բի ա յի 
և սեք սիզ մի հետ: Այս հաս կա ցու թյու նը 
դա սում են ան վե րահս կե լի բա ցա սա կան 
հույ զե րին/վախ, զզվանք, ատե լու թյուն և 
այլն/ մի ա սե ռա կան կողմ նո րո շու մ ու նե
ցող մարդ կանց և մի և նույն սե ռի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի մի ջև սե ռա կան կապերի 
նկատ մամբ:

Բո լոր ժա մա նակ նե րում մեծ քա ղա քը 
եղել է այն տե ղը, ուր մար դիկ գա լիս էին՝ 
իրենց ըն դու նա կու թյուն ներն իրաց նե լու 
հա մար: Ոչ մի տեղ այդ քան ակն հայտ չէ 
սո ցի ա լա կան անար դա րու թյու նը, ինչ պես 
մեծ քա ղա քում: Դրանք շքեղ առանձ
նատ ներն ու հա սա րակ բնա կա րան ներն 
են, մե ծա հա րուստ ղե կա վար ներն ու մու
րա ցիկ նե րը և այլն: Մեծ քա ղա քը հա
րուստ և աղ քատ բնակ չու թյան հսկա յա

կան հակադրություն է: Մեծ քա ղաք նե րի 
շատ բնա կիչ ներ այս հա կադ րու թյուն նե րի 
ար դյուն քում սուր ձև ով զգում են սո ցի ա
լա կան անար դա րու թյուն: Ակ տի վա նում 
է այդ անար դա րու թյուն նե րի հաղ թա
հար ման պա հանջ մուն քը, որի բա վա րա
րու մը, սա կայն, գրե թե միշտ անհ նար է: 
Ան ձի մոտ առա ջա նում է ֆրուստ րաց վա
ծու թյուն: Մեծ քա ղա քում կյան քի ռիթմն 
ավե լի արագ է, և միշտ առ կա է ժա մա նա
կի սղու թյան սու բյեկ տիվ զգա ցում: Մե գա
պո լի սի բնա կի չը միշտ շատ անե լիք ներ ու
նի, բայց ժա մա նա կը չի բա վա րա րում: Նա 
շատ բան է տես նում, ու նի մեծ ձգտում ներ 
և ակ տի վա ցած պա հանջ մունք ներ, որոնց 
բա վա րա րումն այս կամ այն ձև ով խո չըն
դոտ վում է[7, էջ 123–140]:

Վաղ թե ուշ մեծ քա ղա քի բնա կիչ նե րի 
մե ծա մաս նու թյան  մոտ միտք է հղա նում, 
որ նրանք վատն են մյուս նե րից: Առա ջա
նում է ֆրուստ րա ցիա` ան հա ջո ղու թյան 
ապ րում: Ար դյուն քում կա րող է ծա գել ան
լի ար ժե քու թյան բար դույթ: Բազ մա թիվ 
են նրան սթրե սի են թար կող և դեպ րե սիվ 
վի ճակ առա ջաց նող գոր ծոն նե րը: Քա ղա
քաբ նակ մար դը ստիպ ված է պաշտ պա նել 
իր հո գե կա նը շրջա կա մի ջա վայ րից և հո
գալ նրա մա սին, որ պես զի գո յա տևի: Որ
պես նման պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ 
առա ջին հեր թին ակ տի վա նում է վա խը՝ 
հան գեց նե լով մեծ քա ղա քի հա մար բնո րոշ 
վա խե րի առա ջաց ման:

Այս պի սով, մաս նա գի տա կան գրա
կա նու թյան վեր լու ծու թյան և կա տար ված 
հե տա զո տա կան աշ խա տան քի ար դյունք
նե րից ակն հայտ է դառ նում, որ քա ղա
քա յին մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի ազ դե
ցու թյան հե տև ան քով քա ղա քաբ նակ 
մարդ կանց մոտ դրսև որ վում է սթրե սի, 
ֆրուստ րաց վա ծու թյան և դեպ րե սի ա յի 
ար տա հայտ վա ծու թյան բարձր մա կար
դակ, ինչն էլ հան գեց նում է նրանց մոտ 
այդ մի ջա վայ րին բնո րոշ վա խե րի առա
ջաց մա նը:
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Типичные страхи современных горожан и причины их возникновения
А. Хачатрян 

Развитие цивилизации привело к тому, что жители современного города ежедневно 
сталкиваются с объектами, событиями, ситуациями, которые вызывают у них те или 
иные страхи, присущие среде большого города. В статье представлены типы основных 
страхов жителей современных городов и причины их возникновения.

Было показано, что вследствие воздействия факторов городской среды у жителей 
мегаполисов проявляется повышенный уровень стресса, фрустрированности и 
депрессивности, что приводит к возникновению у них страхов, специфичных для 
городской среды.

Types of fears of modern citizens and the reason of tise
A. Khachatryan 

The development of the civilization have brought the inhabitants of the modern city to 
come across objects, events, situations, that make them afraid, existing in a big city. In the 
article, there are presented types of basic fears of modern city inhabitants and the reason 
of their rise.

It was proved, that, as a result of the influence of the environment factors of megacities 
the inhabitants get the highest level of stress, frustration and depression, resulted in fear, 
specific to city enviroment.
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ԹԱՄԱՐԱ  ՉԻՉՅԱՆ

մանկական ուղեղային կաթՎածոՎ 
ՀիՎանդ երեխաների Հոգեբանական 

առանձնաՀատկությունները
Կարենը մեկ տարեկան էր, երբ նրա 

մոտ նկատեցին մի շարք խանգարումներ. 
նա դժվա րա նում էր գլու խը պա հել, հետ 
տա նել, խո սել. երե խա յի մոտ բժիշկ նե
րը ախ տո րո շե ցին ման կա կան ու ղե ղա յին 
կաթ ված (ՄՈՒԿ):

Նման ախ տա նիշ նե րով և նման հի
վան դու թյամբ տա ռա պում են հա զա րա
վոր երե խա ներ: Ման կա կան ու ղե ղա յին 
կաթ վա ծը սպառ նում է հա զա րա վոր երե
խա նե րի, ու թեև շատ տա րի ներ են ան ցել 
այն օրվանից, երբ բժիշկ ներն առա ջին 
ան գամ բնու թագ րե ցին այս հի վան դու թյու
նը, նրանց թի վը չի կրճատ վում: Հի վան
դու թյան ու սում նա սի րու թյամբ զբաղ վում 
են բազ մա թիվ լո գո պեդ ներ, հո գե բան ներ, 
բժիշկ ներ` փոր ձե լով մշա կել կան խար գել
մա նը, ախ տո րոշ մանն ու բուժ մանն ուղղ
ված բազ մա թիվ մե թոդ ներ ու ժա մա նա
կա կից մի ջոց ներ:

Ինչ պե՞ս են բա ցատ րել այս հի վան դու
թյու նը տա րի նե րի ըն թաց քում, ինչ պի սի՞ 
հո գե բա նա կան առանձ նա հատ կու թյուն
ներ ու նեն այս երե խա նե րը, ինչ պե՞ս պետք 
է վար վի ծնո ղը, երբ իմա նում է, որ իր երե
խան տա ռա պում է այս չա րա բաս տիկ հի
վան դու թյամբ:

Ահա այս հար ցե րից ել նե լով` ցան կա
նում ենք  ներ կա յաց նել սույն հոդ վա ծը:

«Ման կա կան ու ղե ղա յին կաթ ված» եզ
րույ թը գո յու թյուն ու նի ար դեն հա րյու րա
մյակ ներ: Հենց ին քը` հի վան դու թյու նը, 
առանց այս  եզ րույ թի գո յու թյուն է ու նե ցել 
մարդ կու թյան ամ բողջ պատ մու թյան ըն
թաց քում: Այ դու հան դերձ, չնա յած իր եր

կար պատ մու թյա նը, այս խնդրի վե րա բե
րյալ մեկ մի աս նա կան կար ծիք գո յու թյուն 
չու ներ: «ՄՈՒԿ» եզ րույ թի փո խա րեն եր
բեմն օգ տա գործ վում է Լիթթ լի հի վան դու
թյուն ան վա նու մը` ի պա տիվ բրի տա նա ցի 
հայտ նի բժիշկ Վի լյամ Ջոն Լիթթ լի: Նա 
19–րդ դա րում առա ջի նը տվեց ծննդա բե
րու թյան ժա մա նակ բար դու թյուն նե րի և 
ծնվե լուց հե տո մտա վոր ու ֆի զի կա կան 
խան գա րում նե րի մի ջև պատ ճա ռա հե տև
ան քա յին կա պը [6, 318–322]:

Հայտ նի նյար դա բան, իսկ հե տա գա
յում` հո գե բույժ և հո գե բան Զիգ մունդ 
Ֆրոյ դը առանձ նաց րեց ՄՈՒԿ–ը որ պես 
առան ձին նո զո լո գի ա կան ախ տա նիշ, որն 
իր մեջ հա մախմ բում է նյար դա բա նա կան 
ծա գում ու նե ցող շար ժո ղա կան խան գա
րում նե րը [5, 1–327]:

20–րդ դա րում անհ րա ժեշ տու թյուն 
առա ջա ցավ, որ պես զի մշակ վեն ՄՈՒԿ–ի 
վե րա բե րյալ ընդ հա նուր տե սա կետ ներ  [7, 
1111–1116]:

Ըստ Լև ոն Բա դա լյա նի՝ «Ման կա կան 
ու ղե ղա յին կաթ ված» եզ րույ թը հա մախմ
բում է հա մախ տա նիշ նե րի մի խումբ, 
որոնք առա ջա ցել են պրե նա տալ, նա տալ, 
պոստ նա տալ շրջան նե րում ու ղե ղի ախ
տա հա րում նե րի հե տև ան քով [1, 528]:

Իսկ Լ. Ս. Վոլ կո վան ՄՈՒԿ–ը հա մա
րում է կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա
կար գի շար ժո ղա կան գո տու ախ տա հա
րում [2,  234]:

2004 թ–ին ԱՄՆ–ի Մե րի լենդ քա ղա քի 
մի ջազ գա յին սե մի նա րում քննարկ վել են 
ՄՈՒԿ–ի սահ մա նու մը և դա սա կար գում
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նե րը և այն հա մա րել են ոչ թե էթի ո լո գի ա
կան ախ տո րո շում, այլ բժշկա կան եզ րույթ 
[4, 571–576]:

Մինչ այ սօր ՄՈՒԿ–ի ծագ ման հար ցը 
հոււ զում է օր թո պեդ նե րին, նև րո պա տո
լոգ նե րին, իսկ վեր ջին ժա մա նակ նե րում 
նաև հո գե բան նե րին:

ՄՈՒԿ–ի ժա մա նակ ու ղե ղի ախ տա
հար ման պատ ճառ կա րող են լի նել ին ֆեկ
ցի ոն հի վան դու թյուն նե րը, որոնք մայ րը 
տա նում է հղի ու թյան ըն թաց քում, մոր և 
պտղի արյան ան հա մա տե ղե լի ու թյու նը, 
կյան քի առա ջին տա րում տա րած նեյ րո ին
ֆեկ ցի ան, ու ղե ղի տրավ ման [3, 8]:

ՄՈՒԿ–ով երե խա նե րի շար ժո ղա կան 
յու րա հատ կու թյու նն այն է, որ նրանց մոտ 
առ կա են բնա ծին ռեֆ լեքս ներ, որոնք բնո
րոշ չեն նույն տա րի քի նոր մալ զար գա ցում 
ու նե ցող երե խա նե րին: Երեք ամ սա կա նում 
դրանք մա րում են: Դրանց մի ա ժա մա նա
կյա մա րու մը բա րեն պաստ հիմք է հան դի
սա նում կա մա ծին շար ժում նե րի զար գաց
ման հա մար: Օրի նակ, բռնե լու ռեֆ լեք սը 
առա ջա նում է ձեռ քի ափին հպվե լու հե
տև ան քով, ին չը բե րում է բռնե լու ռե ակ ցի
ա յին: Բռնե լու ռեֆ լեք սը մա րում է ավե լի 
շուտ, քան սկսում է ձև ա վոր վել բռնե լու 
գոր ծըն թա ցը` որ պես կա մա յա կան շար ժո
ղա կան ակտ:

ՄՈՒԿ–ով երե խա նե րի մոտ բնա ծին 
այդ ռեֆ լեքս նե րը չեն մա րում կյան քի 
առա ջին տա րում և սո վո րա բար ավե լի են 
ու ժե ղա նում հե տա գա տա րի նե րի ըն թաց
քում և ավե լի կա յուն բնույթ են կրում ախ
տա հա րում նե րը: ՄՈՒԿ–ով երե խա նե րին 
բնո րոշ են հո գե բա նա կան զար գաց ման 
յու րա հա տուկ խան գա րում ներ, առա ջին 
հեր թին՝ ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան 
խան գա րում ներ:

ՄՈՒԿ–ի ժա մա նակ նկատ վում են տար
բեր վեր լու ծիչ հա մա կար գե րի հա մա ձայ
նեց ված գոր ծու նե ու թյան խան գա րում ներ, 

դրանց 25 %–ը ու նեն տե սո ղու թյան խան
գա րում ներ: Դիտ վում են տե սո ղու թյան 
սրու թյան, ֆիքսա ցի ա յի խան գա րում ներ, 
պտոզ: Երե խա նե րի 20–25 %–ի մոտ նկատ
վում է լսո ղու թյան իջե ցում: Շա տե րի մոտ էլ 
դիտ վում է ֆո նե մա տիկ ըն կալ ման խան գա
րում ներ: ՄՈՒԿ–ով երե խա նե րի 25–30%–ի 
մոտ ին տե լեկ տը պահ պան ված է:

ՄՈՒԿ–ի ժա մա նակ դիտ վում են ու շադ
րու թյան խան գա րում ներ, որի հե տև ան քով 
խան գար վում են նաև բո լոր հո գե կան գոր
ծա ռույթ նե րը` ըն կա լու մը, հի շո ղու թյու նը, 
մտա ծո ղու թյու նը, երև ա կա յու թյու նը, խոս քը:

Ու շադ րու թյու նը բնո րոշ վում է կենտ րո
նաց ման դժվա րու թյամբ: Ըն կա լու մը էա
պես տար բեր վում է նոր մալ զար գա ցում 
ու նե ցող երե խա նե րի ըն կա լու մից: Դիտ
վում է լսո ղու թյան իջե ցում, ին չը բա ցա սա
բար է անդ րա դառ նում լսո ղա կան ըն կալ
ման վրա:

ՄՈՒԿ–ով երե խա նե րի մոտ դիտ վում 
է նաև հի շո ղու թյան խան գա րում ներ: 
Նրանց մոտ մե խա նի կա կան հի շո ղու թյու
նը կա րող է հա մա պա տաս խա նել նոր
մա յին: Մե խա նի կա կան հի շո ղու թյու նը 
ու սուց ման սկզբնա կան շրջա նում օգ նում 
է յու րաց նել հաշ վե լու և կար դա լու գոր ծըն
թաց նե րը:

Հու զա կա մա յին և վար քի խան գա րում
նե րը ՄՈՒԿ–ով երե խա նե րի մոտ ար տա
հայտ վում են բո լոր գրգիռ նե րի հան դեպ 
մեծ զգա յու նու թյամբ: Այս երե խա նե րը ան
հան գիստ են, հա մառ: Նրանց տրա մադ
րու թյու նը շատ հա ճախ է փո փոխ վում` մի 
դեպ քում նրանք կա րող են շատ ու րախ լի
նել, ու րիշ դեպ քում մի ան գա մից դառ նում 
են տխուր: Հի վան դա գին են ար ձա գան
քում ձայ նի բարձր տո նին:

Շատ կա րև որ է, որ երե խան իրեն ըն
դու նի այն պի սին, ինչ պի սին կա, որ պես զի 
նրա մոտ աս տի ճա նա բար զար գա նա իր 
հի վան դու թյան հան դեպ ճիշտ վե րա բեր
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մունք: Այս տեղ առա ջա տար դե րը պատ
կա նում է ծնող նե րին:

ՄՈՒԿ–ով երե խա նե րի մոտ առանձ
նաց նում ենք խոս քա յին տար բեր խան գա
րում ներ` դի զարտ րիա, ալա լիա, կա կա զու
թյուն: ՄՈՒԿ–ի ժա մա նակ ավե լի հա ճախ 
նկատ վում է դի զարտ րիա [2, 192]:

ՄՈՒԿ–ով երե խա նե րի խոս քի զար
գա ցու մը կապ ված է դաս տի ա րա կու թյան 
պայ ման նե րից: Հա ճախ ծնող նե րը երե խա
նե րին երես են տա լիս, փոր ձում են երե խա
յի փո խա րեն ինչ–որ բա ներ անել, կա տա
րում են երե խա յի բո լոր ցան կու թյուն նե րը, 
որոնք չեն ձև ա վո րում շփման ցան կու թյուն 
երե խա յի մոտ, ին չը հա մար վում է կա րև որ 
նա խա պայ ման խոս քի զար գաց ման հա
մար: Խոս քի թեր զար գա ցու մը կապ ված 
է մի ջա վայ րի մա սին սահ մա նա փակ գի
տե լիք նե րով: Խոս քա յին խան գա րում նե րի 
մե խա նիզ մում մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն 
շար ժում նե րը, որոնց խան գա րում նե րը 
սահ մա նա փա կում են տե ղա շար ժու մը և 
շրջա կա աշ խար հը ճա նա չե լը:

Ըստ գրա կա նու թյան և մեր կող մից կա
տար ված հե տա զո տու թյուն նե րի՝ պարզ վել 
է, որ մեկ տա րե կա նում ՄՈՒԿ–ով երե խա
նե րի մոտ նկատ վում է խոս քա յին շփման 
ցան կու թյան իջե ցում և ցածր ձայ նա յին 
ակ տի վու թյուն: Երե խա նե րը հա ճախ նա
խընտ րում են շփվել ժես տե րով, մի մի կա
յով: Լա վա գույն դեպ քում երե խան կա րող 
է ար տա բե րել 1–2 բառ: Կյան քի 2–րդ տա
րում ՄՈՒԿ–ի ծանր ձև ե րի ժա մա նակ ընդ
հա նուր մո տո րի կա յի զար գա ցու մը առաջ 
է անց նում խոս քի զար գա ցու մից: Երե
խա նե րը առա ջին բա ռե րը ար տա բե րում 
են 2–3 տա րե կա նում: Կյան քի 3–րդ տա
րում խոս քի զար գաց ման տեմ պը սկսում 
է առաջ անց նել ընդ հա նուր մո տո րի կա յի 
զար գաց ման տեմ պից:

Իրա կա նաց րած աշ խա տանք նե րի ար
դյուն քում պարզ դար ձավ, որ ՄՈՒԿ–ով 

հի վանդ երե խա նե րի ար դյու նա վետ բուժ
ման հա մար շատ կա րև որ է թի մա յին 
աշ խա տան քը, քա նի որ ՄՈՒԿ–ը հա մա
լիր խան գա րում է, ուս տի բուժ ման գոր
ծըն թա ցում պետք է ընդգրկ ված լի նեն 
բժիշկ նե րը, հո գե բան նե րը, լո գո պեդ նե րը: 
Իհար կե ար դյու նա վետ կազ մա կերպ ման 
հա մար կա րև որ է նաև ծնո ղի ներգ րավ
վա ծու թյու նը, քա նի որ երե խան օր վա մեծ 
մա սը անց կաց նում է տա նը` ծնո ղի հետ: 
Այն պա հին, երբ երե խա յին ախ տո րո շում 
են ՄՈՒԿ, նրա հա րա զատ նե րին պա տում 
է դժբախ տու թյան զգա ցու մը: Կես դար 
առաջ նման երե խա նե րին ընդ հան րա պես 
չէ ին բու ժում: Նրանց հա մա րում էին ան
հույս, իսկ նրանց հետ տար վող աշ խա
տան քը` անար դյու նա վետ: Սա կայն մեր 
օրե րում ար դյու նա վետ մե թոդ ներ կան, 
որոնք դրա կան ար դյունք ներ են տա լիս: 
Վերջ նա կան բու ժու մը, ցա վոք, հնա րա վոր 
չէ, բայց վի ճա կի բա րե լա վում նկատ վում է: 
Եր բեմն սա այն քան մեծ հար ված է լի նում 
ծնո ղի հա մար, որ երբ իմա նում է իր երե
խան ՄՈՒԿ–ով հի վանդ է, լքում է նրան՝ 
թող նե լով ման կա տանը:

ՀՀ կրթու թյան և գի տու թյան նա խա րա
րու թյան հետ հա մա տեղ 2001 թ–ին առա
ջի նը Հա յաս տա նում սկսվեց նե րա ռա կան 
կրթու թյան ծրա գի րը: Սա նո րա նոր հնա րա
վո րու թյուն ստեղ ծեց ՄՈՒԿ–ով երե խա նե
րին ու սում ստա նա լու առողջ երե խա նե րի 
հետ, իսկ առողջ երե խա նե րին ճա նա չե լու 
իրենց շրջա պա տի խո ցե լի ան դամ նե րին, 
փոր ձե լով աջակ ցել, օգ նել նրանց: ՄՈՒԿ–
ով երե խա նե րի ադապ տա ցի ա յի հա մար 
կա րև որ է նաև ման կա վարժ–ծնող, դաս
տի ա րակ–ծնող կա պը: Ճիշտ կազ մա կերպ
ված շտկո ղա ման կա վար ժա կան և թի մա
յին աշ խա տան քի շնոր հիվ մենք կա րող ենք 
ու նե նալ շատ լավ ար դյունք:

Ի վեր ջո ցան կա նում ենք հի շեց նել, որ 
իտա լա ցի գե ղան կա րիչ Լե ո նար դո դա 
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Психологические особенности  детей с церебральным параличом
Т. Чичян

В статье проанализированы происхождение, причины, развитие болезни ДЦП и те 
психологические особенности, которые проявляются у больных детей.

The psychological peculiarities of the child cerebral palsy
T. Chichyan

This article aims at the analysis of the origins, causes, development of the Child Cerebral 
Palsy and those psychological peculiarities that have these children.

Վին չին ևս ու նե ցել է ու ղե ղա յին կաթ ված: 
Նա չի կա րո ղա ցել լի ար ժեք օգ տա գոր ծել 
աջ ձեռ քը, այդ պատ ճա ռով գրել և նկա րել 
է ձա խով: Ուս տի ծնող նե րը չպետք է հի աս
թափ վեն, երբ իրենց երե խա յի մոտ հայտ

նա բեր վում է ՄՈՒԿ, այլ պետք է աջա կից 
լի նեն երե խա յին ամեն հար ցում, հա մա
գոր ծակ ցեն հո գե բան նե րի, լո գո պեդ նե րի, 
բժիշկ նե րի հետ, և երե խա յի մոտ կնկատ
վի ակն հայտ ար դյունք:
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Ը Ն Տ Ա Ն Ի Ք Ի

Հ Ո Գ Ե Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՍԵԴՐԱԿ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ

ներընտանեկան  ճգնաժամերի  
տեսակներն  ու  մակարդակները

Բազ մա թիվ ըն տա նիք ներ իրենց գո
յու թյան ժա մա նա կա հատ ված նե րում մեկ 
կամ մի քա նի ան գամ կա րող են հայտն վել 
ճգնա ժա մա յին վի ճա կում: Պա տա հա կան 
չէ, որ ժա մա նա կա կից ըն տա նի քի հո գե
բա նու թյան բնա գա վա ռում ըն տա նե կան 
ճգնա ժա մե րի ու սում նա սի րու թյա նը մեծ 
նշա նա կու թյուն է տրվում: Այն մաս նա գետ
նե րը, ով քեր ըն տա նե կան կոնֆ լիկտ ներն ու 
ճգնա ժա մերն ու սում նա սի րե լիս չեն հեն վում 
նաև դե րե րի տե սու թյան վրա, սո վո րա բար 
առա ջադ րում են ըն տա նե կան ճգնա ժա մի 
ար տա քին նկա րագ րու թյուն: Այ սինքն` որ
պես նման վի ճա կի ցու ցա նիշ ներ վերց նում 
են դիտ ման հա մար մատ չե լի դրսև ո րում
ներ` անու շադ րու թյան մատ նե լով երև ույ թի 
բուն էու թյու նը: Այդ պես են բնու թագ րում 
ճգնա ժամն ընդ հան րա պես, ըն տա նե կան 
ճգնա ժա մը` մաս նա վո րա պես:

Մեր առա ջադր ված հա յե ցա կար գը 
կոնկ րե տաց նե լով ըն տա նի քի վե րա բե
րյալ, կա րե լի է ավե լաց նել հե տև յալ դրույթ
նե րը. 1) ամու սին նե րի մի ջև ճգնա ժամ 
կա րող է ծա գել վե րո հի շյալ հիմ նա կան 
պա հանջ մունք նե րից և սպա սում նե րից յու
րա քան չյու րի չբա վա րար ված մնա լու դեպ
քում, 2) կոնֆ լիկտ ներն ու ճգնա ժա մերն է'լ 
ավե լի սուր ու տան ջա լից են լի նում, երբ 
դրանք ծա գում են մե կից ավե լի պա հանջ
մունք նե րի չբա վա րար ված մնա լու հե տև
ան քով: Հե տև ա բար, մենք կա րող ենք խո

սել տար բեր բար դու թյան կոնֆ լիկտ նե րի 
և ճգնա ժա մե րի հնա րա վո րու թյան մա սին 
(առա ջին, երկ րորդ և եր րորդ աս տի ճա
նի ճգնա ժա մեր): Սկզբուն քո րեն, որ քան 
ցածր է կոնֆ լիկ տի բար դու թյան աս տի
ճա նը, այն քան ավե լի հեշտ է մեղ մել կամ 
լու ծել այն: Բարդ կոնֆ լիկտ նե րը, որոնք 
ընդգր կում են չբա վա րար ված եր կու կամ 
ավե լի պա հանջ մունք ներ և դե րա յին սպա
սում ներ, շատ դժվար է լու ծել: 3) Ճգնա
ժամն էլ ավե լի բարդ է դառ նում, երբ դրա
նում ընդգրկ վում են ոչ մի այն հիմ նա կան 
գոր ծող ան ձինք (տվյալ դեպ քում ամու սին
նե րը), այ լև նրանց ռե ֆե րեն տա յին խմբե րը 
(օրի նակ` ծնող նե րի ըն տա նիք նե րը): 4) Նե
րըն տա նե կան ճգնա ժա մը բարդ և ավե րիչ 
է դառ նում, երբ նրա նում ընդգրկ վում են 
նաև ըն տա նի քի այլ ան դամ ներ, հատ կա
պես երե խա նե րը, այ սինքն` երբ ըն տա նի քը 
տրոհ վում է հա կա ռա կորդ են թախմ բե րի:

Հիմք ըն դու նե լով վե րո շա րադր ված հա
յե ցա կար գը, կա րող ենք ար դյու նա վետ դի
տարկ ման են թար կել կոնկ րետ ըն տա նիք
նե րում ծա գող իրա կան կոնֆ լիկտ ներն ու 
ճգնա ժա մե րը:

Այն հե ղի նակ նե րը, ով քեր խո սում են 
ամու սին նե րի հա րա բե րու թյուն նե րում 
ճգնա ժա մի առ կա յու թյան մա սին, սո վո
րա բար հստա կո րեն չեն սահ մա նում, թե 
ինչ են հաս կա նում ճգնա ժամ ասե լով: 
Նրանք (օրի նակ Ս. Կրա տոխ վի լը (2,336)) 
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նկա րագ րում են ամու սին նե րի հա րա բե
րու թյուն նե րում առաջ եկող մի շարք ան
հա մա ձայ նու թյուն ներ, բա խում ներ, ան
բա վա րար վա ծու թյուն, սի րո զգաց ման 
ան հե տա ցում և այլ երև ույթ ներ, որոնք, 
բո լո րը մի ա սին, հան գեց նում են դժվա րու
թյուն նե րի և ամուս նա կան կյան քից ու նե
ցած ան բա վա րար վա ծու թյան: Այդ պի սի 
բարդ հո գե վի ճակն էլ նրանք ան վա նում 
են ճգնա ժամ: Մի ա ժա մա նակ նկա րագ
րում են ամուս նա կան կյան քի տար բեր 
փու լե րում առաջ եկող մի շարք նման 
ճգնա ժա մեր:

Մ. Պլզա կը  և Կրա տոխ վի լը (2,336) 
ամու սին նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում

առանձ նաց նում են ճգնա ժա մա յին եր
կու իրադ րու թյուն. 

1. առաջին ճգնաժամային իրա դրու
թյունը վրա է հաս նում ամուս նա կան կյան
քի եր րոր դից յո թե րորդ տա րի նե րի մի ջև 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում: Բա րեն
պաստ ըն թացք ու նե նա լու դեպ քում այդ 
փու լը տև ում է մին չև մեկ տա րի: Ճգնա ժա
մի առա ջաց մա նը նպաս տում են հե տև յալ 
գոր ծոն նե րը` ռո ման տիկ տրա մադ րու թյուն
նե րի ան հե տա ցու մը, սի րա հար վա ծու թյան 
փու լի և հե տա գա կյան քում ամուս նու վար
քի մեծ տար բե րու թյու նը, ամե նա տար բեր 
խնդիր նե րի վե րա բե րյալ տար բեր հա յացք
նե րի և տե սա կետ նե րի առաջ գա լը և դրանց 
վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյան հաս նե լու 
անհ նա րի նու թյու նը, ամու սին նե րի փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րում բա ցա սա կան հույ զե րի 
գե րակշ ռու թյու նը, հա յացք նե րի և վար քի 
բա խում նե րը և մշտա կան հո գե բա նա կան 
լար վա ծու թյու նը:

Կա րև որ է այն հար ցը, թե ար դյոք ար
տա քին գոր ծոն ներն անհ րա ժեշտ են նման 
նե րըն տա նե կան վի ճա կի առա ջաց ման 
հա մար: Կրա տոխ վի լը գտնում է, որ օրի
նակ` տնտե սա կան ոչ բար վոք վի ճա կը, 
ազ գա կան նե րի ազ դե ցու թյու նը և այլն, 

պար տա դիր պայ ման չեն ամու սին նե րի 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում ճգնա ժա մի 
առա ջաց ման հա մար: Պար տա դիր չեն 
նաև դա վա ճա նու թյու նը, և այլ կազ մա լու
ծիչ գոր ծոն ներ: Ճգնա ժամ կա րող է առաջ 
գալ նման գոր ծոն նե րի բա ցա կա յու թյան 
պայ ման նե րում, թեև եթե դրանք առ կա 
են, ապա կա րող են արա գաց նել ճգնա
ժա մի վրա հաս նե լը, նրան ավե լի տհաճ և 
սուր բնույթ հա ղոր դել:

Այդ ըն տա նի քա բան նե րի կար ծի քով 
ճգնա ժա մա յին փու լում գնա լով ու ժե ղա
նում է ան բա վա րար վա ծու թյան զգա ցու
մը, հա յացք նե րի տար բե րու թյուն ներն 
աս տի ճա նա բար էլ ավե լի են մե ծա նում, 
դիտ վում է լուռ բո ղոք, ծա գում են վե ճեր, 
ամու սին նե րը մի մյանց նկա տո ղու թյուն ներ 
են անում: Ամու սին նե րից յու րա քան չյուրն 
իրեն խաբ ված է զգում: 

2. ճգնաժամային երկրորդ շրջանը, 
ըստ նույն հե ղի նակ նե րի, վրա է հաս նում 
հա մա տեղ ամուս նա կան կյան քի 17–րդ և 
25–րդ տա րի նե րի մի ջև ըն կած ժա մա նա
կա հատ վա ծում: Այդ ճգնա ժա մը կա րող է 
տև ել սկսած մեկ տա րուց մին չև մի քա նի 
տա րի: Այն, ըստ այդ հե ղի նակ նե րի, ավե լի 
մա կե րե սա յին բնույթ ու նի, քան նա խոր դը: 
Այդ ճգնա ժա մը սկսվում է մո տա վո րա պես 
այն նույն ժա մա նակ, երբ ամու սին նե րը 
սկսում են զգալ, որ ծե րա նում են և տագ
նապ ներ ու վա խեր են ու նե նում, նրանց 
մոտ մարմ նա յին հի վան դու թյուն նե րի ախ
տան շան ներ են ի հայտ  գա լիս: Երե խա նե
րի հե ռա նա լու հետ մի ա սին առաջ են գա լիս 
նաև տագ նա պա լից վի ճակ ներ, մե նա կու
թյան և լքվա ծու թյան զգա ցում: Կի նը հատ
կա պես ավե լի հա ճախ է ան հանգս տու թյուն 
զգում իր ծե րաց ման և ար տա քին տես քի 
վա տաց ման կա պակ ցու թյամբ: Ծե րա ցող 
կինն սկսում է ան հանգս տա նալ, որ ամու
սի նը կա րող է ար տա մուս նա կան սե ռա կան 
կա պե րի մեջ մտնել այլ կա նանց հետ:
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Ինչ պե՞ս մեղ մել այս ճգնա ժա մը: 
Պլզա կը և Կրա տոխ վի լը ամու սին նե րին 
խոր հուրդ են տա լիս հե տև ո ղա կա նո
րեն խու սա փել ծե րաց ման հետ կապ ված 
խնդիր նե րի մա սին խո սե լուց, մաս նակ
ցել տար բեր կո լեկ տիվ մի ջո ցա ռում նե
րի, ընդ որում նշում են, որ այս հար ցում 
նրանց պետք է օգ նել, քա նի որ այդ տա
րի քի մար դիկ սո վո րա բար նա խա ձեռ նու
թյուն հան դես չեն բե րում: Այդ պի սի մի
ջո ցա ռում նե րից են բա րե կամ նե րին այ ցի 
գնա լը, զբո սաշր ջու թյու նը, մշա կու թա յին 
կենտ րոն ներ այ ցե լե լը և այլն: Խոր հուրդ է 
տրվում նաև ամուս նա կան ան հա վա տար
մու թյան դեպ քում ևս հան դուր ժող լի նել, 
քա նի որ այդ տա րի քում հրա պուր վա ծու
թյու նը, հե ղի նակ նե րի կար ծի քով, արա գո
րեն թու լա նում է (2,336):

Հի շյալ ճգնա ժա մե րի հո գե բա նա կան 
հիմ նա կան դրսև ո րու մը ամուս նա կան 
կյան քից ու նե ցած ան բա վա րար վա ծու
թյունն է, որը կա րող է լի նել թույլ, նշա
նա կա լից կամ շատ խո րը: Հենց վեր ջինն 
էլ վկա յում է ամու սին նե րի հա րա բե րու
թյուն նե րում խոր ճգնա ժա մի առ կա յու
թյան մա սին: Ան բա վա րար վա ծու թյուն 
առաջ է գա լիս այն ժա մա նակ, երբ որոշ 
կա րև որ պա հանջ մունք ներ մնում են չբա
վա րար ված: Ամուս նա կան կյան քից ու նե
ցած բա վա րար վա ծու թյու նը ևս ու նի իր 
աս տի ճան նե րը` թույլ (հա րա բե րա կան) 
բա վա րար վա ծու թյուն, զգա լի (մի ջին աս
տի ճա նի) և ի վեր ջո, իդե ա լա կան բա վա
րար վա ծու թյուն:

Այդ տե սա կե տի կա պակ ցու թյամբ 
անհ րա ժեշտ է նաև նշել, որ ճգնա ժա մեր 
կա րող են առաջ գալ նաև հե ղի նակ նե րի 
կող մից նշված ժա մա նա կա հատ ված նե
րից դուրս, սա կայն դրանց հա ճա խա կա
նու թյունն ու խո րու թյու նը նույ նը չեն, ինչ 
հի շյալ ժա մա նա կա հատ ված նե րում առաջ 
եկած ճգնա ժա մե րի նը: Ընդ որում, հե ղի

նակ նե րի հա յե ցա կարգն ու նի ևս մեկ թե
րու թյուն: Նրանք գրե թե չեն բա ցա հայ
տում այն պատ ճառ նե րը, որոնք այդ պի սի 
ճգնա ժա մե րի են հան գեց նում: Երբ ճգնա
ժամն ար դեն առ կա է, ապա խոր հուրդ ներ 
են տրվում այն մա սին, թե ինչ պես կա րե լի 
է մեղ մել այն, մինչ դեռ շատ ավե լի օգ տա
կար կլի ներ կան խել դրա առաջ գալն ու 
խո րա ցու մը: Բայց կան խել կա րո ղա նա լու 
հա մար անհ րա ժեշտ է հստակ պատ կե
րա ցում ու նե նալ երև ույ թի ծագ ման և զար
գաց ման պատ ճառ նե րի, պայ ման նե րի և 
մե խա նիզմ նե րի մա սին:

Այդ հա յե ցա կար գի ևս մեկ էա կան թե
րու թյունն այն է, որ  խոսք չկա ամու սին
նե րի դե րե րի, դե րա յին սպա սում նե րի 
բա խում նե րի մա սին: Ահա թե ին չու ճգնա
ժա մե րի նկա րագ րու թյու նը մնում է բա
վա կա նին անո րոշ: Թեև, մյուս կող մից, 
նման նկա րագ րա կան մո տե ցու մը կա րող է 
սկզբնա կան հիմք հան դի սա նալ հե տա գա 
ավե լի խոր ու սում նա սի րու թյան հա մար, 
որն ար դեն պետք է հեն վի ժա մա նա կա
կից սո ցի ա լա կան հո գե բա նու թյան նվա
ճում նե րի վրա:

Իսկ այժմ կրկին վե րա դառ նանք ճգնա
ժա մե րի մա կար դա կի հար ցին:

Ճգնա ժա մը մենք բնո րո շում ենք որ պես 
կոնֆ լիկ տի սրման բարձ րա գույն աս տի
ճան, այն պի սին, որի առ կա յու թյան դեպ
քում կող մերն այ լևս չեն կա րող ոչ մի այն 
հա մա գոր ծակ ցել, այ լև պար զա պես գո
յակ ցել: Նրանք պետք է բա ժան վեն:

Սա կայն ամու սին նե րի մի ջև կա րող 
են մի ա ժա մա նակ մի ամ բողջ շարք ան
հա մա ձայ նու թյուն ներ և կոնֆ լիկտ ներ 
ծա գել, որոնց մի մա սը, ու ժե ղա նա լով, 
կա րող է հաս նել ճգնա ժա մի աս տի ճա
նի: Այդ են վկա յում կոնկ րետ ճգնա ժա
մե րի նկա րագ րու թյուն նե րը: Ել նե լով այդ 
իրո ղու թյու նից` մենք առա ջար կում ենք 
տար բե րա կել ճգնա ժա մի առն վազն եր
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կու տե սակ կամ մա կար դակ. 1) պարզ 
ճգնաժամ, որը հետևանք է միայն մեկ 
կոնֆլիկտի զարգացման, 2) բարդ 
համալիր ճգնաժամ, երբ ամու սին նե րի 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում մի ա ժա մա
նակ սրվել, խո րա ցել և ճգնա ժա մի բնույթ 
են ստա ցել մե կից ավե լի կոնֆ լիկտ ներ: 
Ան շուշտ, բարդ ճգնա ժա մերն էլ տար բեր 
են թա մա կար դակ ներ են ու նե նում` կախ
ված այն բա նից, թե քա նի կոնֆ լիկտ և ան
հա մա ձայ նու թյուն է ծա գել կող մե րի մի ջև: 
Դրանք բազ մա չափ կոնֆ լիկտ ներ և ճգնա
ժա մեր են: Ընդ որում` որ քան ավե լի մե ծա
թիվ են ճգնա ժա մի բար դույ թի մեջ մտնող 
կոնֆ լիկտ նե րը, այն քան ավե լի դժվա րին 
են դառ նում ստեղծ ված վի ճա կը և նրա նից 
դուրս գա լու ու ղի նե րի որո նու մը: 

Ըն տա նիք նե րում ծա գող դժվա րու թյուն
ներն ու ճգնա ժա մա յին վի ճակ նե րը նպա
տա կա հար մար է այ սու հե տև դի տար կել 
մեր` հենց նոր շա րադր ված հա յե ցա կար գի 
տե սան կյու նից, որը թույլ կտա կոնֆ լիկտ
նե րի և ճգնա ժա մե րի պարզ նկա րագ րու
թյուն նե րի հե տև ում տես նել որո շա կի կա
ռուց վածք ներ և մե խա նիզմ ներ: 

Որոշ արժեք ունի նաև ճգնաժամերի, 
մասնավորապես ընտանեկան ճգնաժամի 
բնորոշման հարցում համակարգային 
մոտեցումը: Այդ պի սի մո տե ցում զար գաց
րել է ամե րի կյան ըն տա նի քա բան Ջ. Հեյ
լին(7,275), որի հա յացք նե րը բա վա կա նին 
ման րա մաս նո րեն քննար կում են Ն. Ի. 
Օլի ֆի րո վի չը(3,360) և նրա հե ղի նա կա
կից նե րը և հե տև յալ կերպ են բնո րո շում 
ըն տա նե կան ճգնա ժա մը.

«Ըն տա նե կան ճգնա ժա մը ըն տա նե
կան հա մա կար գի այն պի սի վի ճակն է, 
որին բնո րոշ է հո մե ոս տա տիկ գոր ծըն
թաց նե րի խան գա րու մը, ին չը հան գեց
նում է ըն տա նի քի գոր ծու նե ու թյան սո վո
րա կան եղա նակ նե րի ֆրուստ րաց մա նը և 
նոր իրադ րու թյու նը վար քի հին մո դել նե րի 

օգ նու թյամբ հաղ թա հա րե լու անհ նա րի նու
թյա նը»: Առանց դժվա րու թյան կա րե լի է 
կռա հել, որ հե ղի նակ նե րի կար ծի քով, ըն
տա նի քը մի այն պի սի հա մա կարգ է, որի 
ան դամ նե րի մի ա ժա մա նա կյա ակ տի վու
թյան հե տև ան քով գտնվում է հա րա բե րա
կան և շար ժուն (դի նա միկ) հա վա սա րակշ
ռու թյան վի ճա կում: Երբ փո փո խու թյուն ներ 
է կրում ըն տա նի քի ան դամ նե րից մե կը 
կամ սո ցի ա լա կան մեկ իրադ րու թյա նը փո
խա րի նե լու է գա լիս մեկ ու րի շը, ըն տա նի
քը ևս փո փո խու թյուն ներ է կրում. նրա նում 
կա րող են փոխ վել ան դամ նե րի մի ջև գո
յու թյուն ու նե ցող կա պե րը, գոր ծա ռույթ նե
րը և այլն: 

Ինչ պես իրա վա ցի ո րեն նշվում է վե րո
բե րյալ սահ ման ման մեջ, թեև ոչ այն քան 
ճշգրիտ գի տա կան լեզ վով, որ գոր ծու նե
ու թյան սո վո րա կան ձև ե րի ճա նա պար
հին ար գելք ներ են հայտն վում: Սա կայն 
չի կա րե լի ասել, թե իբր ֆրուստ րաց վում 
են ինչ–որ գոր ծա ռույթ ներ: Իրա կա նում 
ֆրուստ րա ցի ա յի վի ճա կում հայտն վում են 
ան ձինք, ըն տա նի քի ան դամ նե րը, քա նի 
որ նրանց նպա տա կա ուղղ ված գոր ծու նե
ու թյան ճա նա պար հին ար գելք ներ են հան
դի պում, գոր ծու նե ու թյան նախ կին մի ջոց
ներն ու հնարք նե րը ար դյունք չեն տա լիս՝ 
և նպա տակ նե րը մնում են չի րա գործ ված:

Ել նե լով կոնֆ լիկտ նե րին և ճգնա ժա մե
րին մեր կող մից տրված բնու թագ րե րից` 
կար ծում ենք, որ ըն տա նե կան ճգնա ժամ 
առկա է այն դեպ քում, երբ ըն տա նի
քի ան դամ նե րի մի ջև գո յու թյուն ու նե ցող 
հա կա սու թյուն ներն ու ան հա մա ձայ նու
թյուն նե րը` օբյեկ տիվ կամ սու բյեկ տիվ, 
գի տակց ված կամ չգի տակց ված, ան
հա տա կան կամ հա սա րա կա կան գոր
ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ, ըն դու նում են 
կոնֆ լիկտ նե րի բնույթ, իսկ ապա նաև 
դառ նում ճգնա ժա մեր: Այդ պի սի դեպ քում 
ըն տա նի քի ան դամ նե րի մի ջև ար դյու նա



ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

155

վետ հա մա գոր ծակ ցու թյունն ու հա մա տեղ 
գոր ծու նե ու թյունն անհ նա րին են դառ
նում: Ըն տա նի քի առ ջև խնդիր է ծա գում. 
հաղ թա հա րելու այդ ճգնա ժա մը: Լուծ ման 
եր կու հիմ նա կան ու ղի ներ կան. ա) բա
ժան վել մի մյան ցից, հե ռա նալ ինչ պես տա
րա ծա կա նո րեն, այն պես էլ հո գե բա նո րեն, 
և այդ պես վե րաց նել կոնֆ լիկտ նե րը: Դա 
ըն տա նի քի լու ծար ման, տրոհ ման ու ղին 
է: բ) Գտնել այն պի սի կա ռու ցո ղա կան լու
ծում, որը թույլ կտա անց նել ըն տա նե կան 
կյան քի նոր և ավե լի ար դյու նա վետ փու լի: 
Իրա կան կյան քում լուծ ման այս եր կու ձև
երն էլ հան դի պում են: Առա ջի նը հան գեց
նում է ամուս նա լու ծու թյան, իսկ երկ րոր դը 
թույլ է տա լիս, որ պես զի ըն տա նի քը պահ
պա նի իր ամ բող ջա կա նու թյու նը և շա րու
նա կի իր ար դյու նա վետ կյան քի ու ղին:

Ջ. Հեյ լին (7,275), Է. Գ. Էյ դե միլ լե րը 
(5,672) առաջ են քա շել մի տե սա կետ, 
ըստ որի ըն տա նե կան ճգնա ժա մե րը լի
նում են եր կու տե սակ` նոր մա տիվ և ոչ 
նոր մա տիվ: Այդ տե սա կե տը իմա ցա կան 
լուրջ հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում 
և ըն դուն վում է մի շարք ըն տա նի քա բան
նե րի կող մից:

Նոր մա տիվ ճգնա ժա մե րի մա սին 
պատ կե րա ցու մը առաջ է քաշ վել` ել նե լով 
ըն տա նե կան կյան քի պար բե րաշր ջա նի 
մա սին պատ կե րա ցու մից: Ըն տա նե կան 
կյան քի ցիկլ, այ սինքն՝ պար բե րաշր ջան 
ասե լով ժա մա նա կա կից ըն տա նի քի հո գե
բա նու թյան մեջ հաս կա նում են ըն տա նի քի 
կյան քի ողջ ու ղին` սկսած ամուս նու թյան 
ձև ա կերպ ման «պա հից» մին չև ըն տա նի
քի վերջ նա կան տրո հու մը` ամու սին նե րից 
մե կի կամ եր կու սի մա հը, ինչ պես նաև զա
վակ նե րի հե ռա նա լու և սե փա կան ըն տա
նիք ներ ստեղ ծե լը:

Այդ պատ կե րաց ման հի ման վրա նոր
մա տիվ ճգնա ժամ են ան վա նում ըն տա
նի քի կեն սա կան պար բե րաց մա ն ըն թաց

քում դիտ վող անց ման «պա հե րը», նրա 
մեկ  փու լից մյու սին անց նե լու ժա մա նա
կա հատ ված ներն ու դրան ցում կա տար
վող գոր ծըն թաց նե րը: Դրանք նոր մա տիվ 
անունն են ստա ցել այն պատ ճա ռով, որ 
այդ պատ կե րա ցու մը ստեղ ծող նե րի կար
ծի քով ծա գում են օրի նա չա փո րեն  որ պես 
ըն տա նե կան կյան քի «նոր մեր», նրա նում 
դիտ վող բնա կա նոն երև ույթ ներ: Դրանք, 
հի շյալ հե ղի նակ նե րի կար ծի քով, ծա գում 
են այն դեպ քում, երբ ըն տա նի քը չի կա
րո ղա նում հար մար վել գո յու թյուն ու նե ցող 
պայ ման նե րին, հան դի պում է ան հաղ թա
հա րե լի դժվա րու թյուն նե րի և ար գելք նե րի, 
ստեղծ ված իրադ րու թյու նից ելք չի գտնում: 
Ինչ պես տես նում ենք, այս տեղ ևս թյու րի
մա ցա բար ոչ մի խոսք չկա ըն տա նե կան 
դե րե րի և դե րա կա տար ման դժվա րու
թյուն նե րի, ինչ պես նաև դե րա յին կոնֆ
լիկտ նե րի մա սին:

Նոր մա տիվ կոնֆ լիկտ նե րին տվել են 
նաև «հո րի զո նա կան սթրե սոր ներ» անու նը:

Առա վել ման րա մասն ըն տա նե կան 
նոր մա տիվ և ոչ նոր մա տիվ ճգնա ժա մե րը 
դի տարկ վում են մեզ ար դեն ծա նոթ Ն. Ի. 
Օլի ֆի րո վի չի և համահեղինակների աշ
խա տու թյան մեջ (3,360): Ի՞նչ կա րե լի է 
ասել այդ պատ կե րաց ման մա սին: 

նորմատիվ ընտանեկան ճգնա ժա
մերը գու ցե իս կա պես գո յու թյուն ու նեն, 
բայց դրանց վե րա բե րյալ առա ջադր
ված պատ կե րա ցում նե րը կամ մա կե րե
սա յին են, կամ է եր բեմն էլ պար զա պես 
սխալ: Օրի նակ՝ նույն Օլի ֆի րո վիչն ու 
իր հա մա հե ղի նակ նե րը հի շա տա կում են 
ամե րի կյան ըն տա նի քա բան Վ. Սա տի
րի տե սա կե տը, որը ըն տա նե կան կյան քի 
պար բե րաշր ջա նի վրա «հայտ նա գոր ծել է» 
մի շարք  «ճգնա ժա մա յին կե տեր» (հենց 
«կե տեր», այլ ոչ թե որո շա կի ժա մա նա
կա հատ ված ներ զբա ղեց նող ճգնա ժա մեր) 
և թվար կում է դրանք. 1) բեղմ նա վո րում, 
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հղի ու թյուն և երե խա յի ծնունդ, 2) երե խա յի 
կող մից խոս քին տի րա պե տե լու սկիզ բը, 3) 
երե խան հա րա բե րու թյուն ներ է հաս տա
տում ար տա քին մի ջա վայ րի հետ (ման կա
պար տեզ և դպրոց է գնում), 4) երե խան 
մտնում է դե ռա հա սու թյան տա րի քա յին 
փուլ, 5) երե խան հա սուն մարդ է դառ նում 
և թող նում է իր ծնող նե րի ըն տա նի քը, 6) 
երե խա ներն ամուս նա նում են և ըն տա նի
քում հարս ներ ու փե սա ներ են հայտն վում, 
7) կնոջ կյան քում կլի մաքս է վրա հաս նում, 
8) տղա մար դու սե ռա կան ակ տի վու թյան 
աս տի ճանն իջ նում է, 9) ծնող նե րը տա
տիկ ներ և պա պիկ ներ են դառ նում, 10) 
ամու սին նե րից մե կը մա հա նում է: 

Այդ «դա սա կար գու մը» ու շադ րու թյամբ 
դի տե լու դեպ քում դժվար չէ նկա տել, որ 
առա ջին հին գը պար զա պես ճգնա ժա
մեր չեն, այլ ըն տա նե կան կյան քի իրա
դար ձու թյուն ներ կամ երե խա յի կյան քի 
տա րի քա յին փու լեր և նրան ցում բնա կա
նոն ձև ով առաջ եկող գոր ծըն թաց ներ: 
Նույ նը վե րա բե րում է երի տա սարդ նե րի 
ամուս նու թյա նը. Պար տա դիր չէ, որ պես
զի ամուս նու թյու նը ճգնա ժամ առաջ բե
րի (դժվա րու թյուն ներ, նոր խնդիր ներ և, 
իհար կե, որոշ ուժգ նու թյան սթրե սա յին 
վի ճակ ներ):

Ինչ վե րա բե րում է 7–րդ և 8–րդ կե
տե րին, ապա այս տեղ իրոք գործ ու նենք 
ամու սին նե րի և նրանց հա րա բե րու թյուն
նե րում ճգնա ժա մի ծագ ման հետ: 10–րդը 
նույն պես ճգնա ժամ չէ, այլ կյան քի որո շա
կի փուլ: Դժվար չէ տես նել, որ հե ղի նա կը 
պար զա պես թվար կում է ըն տա նի քի կյան
քի որոշ փու լեր և դժվա րու թյուն ներ, նրա 
մո տե ցու մը ոչ թե գի տա կան է, այլ գործ
նա կան ու մա կե րե սա յին, զուտ նկա րագ
րա կան: Նրա մո տե ցու մը գի տա կան կլի
ներ, եթե, նախ, առա ջադ րեր ըն տա նի քի 
կյան քի ու ղու հստա կո րեն զա նա զան վող 
փու լեր, ընդ որում` էա կան չա փա նիշ նե րի 

հի ման վրա, և ապա ցույց տար, թե այդ 
փու լե րից յու րա քան չյու րում ըն տա նիքն 
ինչ պի սի ճգնա ժա մա յին վի ճակ ներ է ապ
րում կամ կա րող է ապ րել: Ընդ որում, երբ 
խոս քը ըն տա նե կան ճգնա ժա մե րի մա սին 
է, ապա չի կա րե լի սահ մա նա փակ վել նրա 
մաս նա կից նե րի նոր մա տիվ ճգնա ժա մե
րի նկա րագ րու թյամբ: Պետք է նաև ցույց 
տալ, թե երբ են դրանք հան գեց նում ողջ 
ըն տա նի քի ճգնա ժա մի, որոնք են նման 
ճգնա ժա մի` դիտ ման հա մար մատ չե լի  
նշան նե րը և բա ցի դրա նից, կա՞ն ար դյոք 
ոչ մի այն ան հա տա կան, այ լև ըն տա նե
կան նոր մա տիվ ճգնա ժա մեր: Այդ հար ցին 
մենք կանդ րա դառ նանք ավե լի ուշ: 

ոչ նորմատիվ ընտանեկան ճգնա
ժա մեր: Ինչպես ան հատ նե րը, այն պես էլ 
սո ցի ա լա կան խմբե րը, այդ թվում նաև ըն
տա նի քը, գտնվում են բազ մա թիվ ար տա
քին գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան տակ: Այդ 
գոր ծոն նե րից մի քա նի սը ան ձին և խմբին 
կա րող են հասց նել այն պի սի ճգնա ժա
մա յին վի ճա կի, որը պայ մա նա վոր ված չէ 
տա րի քա յին զար գաց ման փու լե րով: Այդ
պի սի վի ճակ նե րին տրվել է «ոչ նոր մա տիվ 
ճգնա ժա մեր» անու նը: Սրանց առանձ նա
հատ կու թյունն այն է, որ եթե հի շյալ ար
տա քին գոր ծոն նե րը բա ցա կա յում են (իսկ 
դրանք կա րող էին և չլի նել), ապա ան ձը 
կամ խում բը ճգնա ժա մա յին վի ճա կում չէ ին 
հայտն վի: Օրի նակ, եթե երկ րում, ան կախ 
տվյալ ըն տա նե կան խմբից, տնտե սա կան 
ճգնա ժամ է սկսվել և ըն տա նի քի նյու թա
կան պա հանջ մունք նե րը սկսում են վատ 
բա վա րար վել, ապա առաջ է գա լիս ըն տա
նե կան ճգնա ժամ, որն ան շուշտ, ոչ նոր
մա տիվ է, ըն տա նի քի կյան քի տվյալ փու
լի հետ այն գրե թե կամ բա ցար ձա կա պես 
ոչ մի կապ չու նի (թեև տար բեր փու լե րում 
գտնվող ըն տա նիք նե րի վրա հա սա րա կու
թյան տնտե սա կան ճգնա ժա մը կա րող է ոչ 
մի ան ման ազ դե ցու թյուն գոր ծել): 
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Նկա տի ու նե նա լով նոր մա տիվ և ոչ 
նոր մա տիվ ճգնա ժա մե րի հա յե ցա կար գը 
(որն իս կա պես օգ տա կար է ըն տա նի քի հո
գե բա նու թյան զար գաց ման հա մար), կա
րե լի է այս պի սի հարց առաջ քա շել. ըստ 
այս հա յե ցա կար գի` ինչ պի սի՞ն են Պլզա կի 
և Ս. Կրա տոխ վի լի աշ խա տու թյուն նե րում 
նկա րագր ված եր կու ճգնա ժա մե րը, որոնց 
մենք ար դեն ծա նոթ ենք` նոր մա տի՞վ, թե՞ 
ոչ նոր մա տիվ: Ար դյո՞ք հնա րա վոր է Պլզա
կի հա յե ցա կար գը նե րա ռել «նոր մա տիվ ոչ 
նոր մա տիվ» հա յե ցա կար գի մեջ, ին տեգ րել 
և ստա նալ նոր և ավե լի ընդգր կուն հա յե
ցա կարգ ըն տա նե կան կոնֆ լիկտ նե րի և 
ճգնա ժա մե րի վե րա բե րյալ: Բանն այն է, 
որ Պլզա կի և Կրա տոխ վի լի հա յե ցա կար
գը ել նում է ամու սին նե րի պա հանջ մունք
նե րի չբա վա րար ված մնա լու վե րա բե րյալ 
պատ կե րա ցու մից, մինչ դեռ նոր մա տիվ 
և ոչ նոր մա տիվ ճգնա ժա մե րի վե րա բե
րյալ հա յե ցա կար գը` ըն տա նե կան կյան քի 
փու լե րի և ար տա քին ազ դե ցու թյուն նե րի 
մա սին պատ կե րա ցու մից: Չա փա նիշ նե րը 
տար բեր են: Հե տև ա բար, դրանց սին թեզ
ման խնդիրն ապա գա յում լու ծե լու փորձ 
կա տա րե լիս անհ րա ժեշտ կլի նի գտնել 
ճգնա ժա մե րի ընդ հա նուր բնո րո շում ներ 
և չա փա նիշ ներ: Պլզակն ու Կրա տոխ վիլն 
իս կա պես նկա րագ րում են նե րըն տա
նե կան կոնֆ լիկտ ներ և հի շա տա կում են 
չբա վա րար ված պա հանջ մունք ներ (սի
րո զգաց ման ան հե տա ցում, հա յացք նե
րի տար բե րու թյուն, իրա կան բա խում ներ, 
բա ցա սա կան զգաց մունք նե րի առա տու
թյուն և այլն), մինչ դեռ մյուս հա յե ցա կար
գում նման զուտ հո գե բա նա կան հար ցե րը, 
որ քան մեզ հայտ նի է, թույլ են ներ կա յաց
ված: Առայժմ կա րե լի է ասել, որ ճգնա ժա
մե րի բո լոր հի շա տակ ված տե սակ ներն էլ 
հնա րա վոր են և ավե լին, կա րող են փո
խազ դե ցու թյուն նե րի մեջ գտնվել: Օրի նակ, 
եթե ամու սին նե րը գտնվում են նոր մա տիվ 

ճգնա ժա մե րից մե կի փու լում և այդ նույն 
ժա մա նակ նրանց կյան քում ոչ նոր մա տիվ 
ճգնա ժամ է ծա գում, ապա վեր ջինս կա րող 
է ազ դել առա ջի նի վրա, օրի նակ` էլ ավե
լի խո րաց նե լով և բա ցա սա կան հույ զե րով 
ավե լի մեծ չա փով հա գեց նե լով այն:

Ընդ հան րաց նե լով` մեկ ան գամ ևս 
ընդգ ծենք ըն տա նե կան ճգնա ժա մի հիմ
նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը. 1) 
մեկ կամ մի քա նի կոնֆ լիկտ ներ դառ նում 
են կրկնվող, սուր և հա գեց վում են ավե լի 
ու ավե լի խորը բա ցա սա կան հու զա կա նու
թյամբ, 2) ամու սին նե րի և ըն տա նի քի մյուս 
ան դամ նե րի որոշ հիմ նա կան պա հանջ
մունք ներ (սի րո, հար գան քի, սե ռա կան, 
ապա հո վու թյան և այլն) մնում են չբա վա
րար ված կամ մի այն մա սամբ են բա վա
րար վում, 3) ըն տա նի քը, որ պես կար գա
վի ճակ–դե րա յին հա մա կարգ, դառ նում է 
ան կա յուն, նրա նում կենտ րո նա խույս ու
ժեր են առաջ գա լիս, 4) ըն տա նի քի եր կու 
ան դամ նե րի մի ջև ծա գող ճգնա ժա մը իր 
ազ դե ցու թյունն է գոր ծում նե րըն տա նե կան 
մյուս բո լոր հա րա բե րու թյուն նե րի վրա: 

Ըն տա նի քի կյան քի պար բե րաշր ջա նի 
և հիմ նա կան նոր մա տիվ ճգնա ժա մե րի 
նկա րագ րու թյու նը տվել է ամե րի կյան ըն
տա նի քա բան Ջ. Հեյ լին [7,275]: Ըն տա նի
քի ողջ գո յու թյան ըն թաց քում նա առանձ
նաց նում է յոթ փուլ` գտնե լով, որ դրան ցից 
յու րա քան չյու րին հա մա պա տաս խա նում է 
իր յու րա հա տուկ ճգնա ժա մը: Անհ րա ժեշտ 
է նշել, որ Ջ. Հեյ լին, ինչ պես նկա տել են 
այլ հե ղի նակ ներ ևս, իր այս հա յե ցա կար գը 
ստեղ ծել է Է. Էրիկ սո նի(6,416) հայտ նի տե
սու թյուն նե րի ազ դե ցու թյան տակ: Էրիկ սո
նը ճգնա ժա մեր է հայտ նա բե րել առան ձին 
ան հա տի զար գաց ման և կյան քի ճա նա
պար հի ողջ ըն թաց քում:

Այդ հա յե ցա կար գը թեև չի հեն վում 
ճգնա ժա մի հստակ բնո րոշ ման վրա, այ
նո ւա մե նայ նիվ մեզ հա մար հե տաքր քիր 
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է նրա նով, որ հստա կո րեն նշվում է մի 
շատ կա րև որ հան գա մանք, այն է` ըն տա
նի քի կյան քի ճգնա ժա մա յին փու լե րում 
հիմ նա կան նե րից մե կը ամու սին նե րի մի
ջև դե րա յին կոնֆ լիկտ նե րի ծա գումն է: 
Սա կայն ինչ պես Հեյ լին, այն պես էլ նրա 
տե սա կե տին հա րող մյուս հե ղի նակ նե րը 
խո սում են գրե թե բա ցա ռա պես միջ դե
րա յին կոնֆ լիկտ նե րի մա սին: Դե րա յին 
կոնֆ լիկտ նե րի մյուս տե սակ նե րը, որոնց 
մենք ար դեն ծա նոթ ենք, չեն հի շա տակ
վում` ին չը չի կա րե լի ար դա րաց ված և 
ճիշտ հա մա րել: Այդ ոլոր տում ևս դե րե րի 
տե սու թյան վրա հիմն ված հե տա զո տու
թյուն նե րի նոր ու լուրջ հնա րա վո րու թյուն
ներ են պահ պան վում: 

Ըն տա նի քի կյան քի ողջ ըն թաց քում 
առանձ նաց վում է յոթ փուլ և հե տև ա բար, 
նույն քան էլ ճգնա ժա մեր: Սի րա հետ ման 
փու լում, մին չև ամուս նա կան դա շին քի 
կնքու մը, հե ղի նակ նե րը ճգնա ժամ չեն 
տես նում, որը, մեր կար ծի քով վի ճե լի է: 
Առա ջին ճգնա ժա մը, նրանց կար ծի քով, 
դիտ վում է պաշ տո նա կան ամուս նու թյան 
օրից հե տո ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նում: 

1) ամուսնական  պար տա կա նու թյուն
նե րի ընդունման շրջան և հա մա պա տաս
խան ճգնա ժամ: Այդ փու լում երի տա սարդ 
ամու սին նե րը սկսում են հար մար վել մե կը 
մյու սին: Նրանք փոր ձում են որո շել իրենց 
ըն տա նի քի սահ ման նե րը, այն, թե ինչ պի
սին պետք է լի նեն իրենց հա րա բե րու թյուն
նե րը, ինք նա բա ցա հայտ ման ինչ պի սի աս
տի ճանն է ըն դու նե լի, ինչ պես պահ պա նել 
սե փա կան ան հա տա կա նու թյու նը: Կա րև ո
րա գույն խնդիր է սե ռա կան կյան քում ներ
դաշ նա կու թյան հաս տա տու մը: Հիմ նա կան 
կոնֆ լիկ տը դե րա յին է: Այդ տեղ կա րև որ 
է լու ծել այն հար ցը, թե ինչ պես պետք է 
բաշխ վեն դե րա յին գոր ծա ռույթ ներն ու 
սպա սում նե րը, ինչ պի սին պետք է լի նի նե
րըն տա նե կան հի ե րար խի ան` ով է լի նե լու 

ըն տա նի քի գլխա վո րը: Սրանք, այս պես 
ասած, դե րա յին խնդիր ներ են, ընդ որում, 
զգա լի չա փով այդ պի սին է նաև սե ռա կան 
կյան քի («սե ռա յին դե րե րի») հա մա պա
տաս խա նեց ման խնդիրը: 

2) երկրորդ փուլը սկսվում է առա ջին 
երե խա յի ծննդյան օր վա նից, երբ ամու
սին նե րը պետք է ար դեն նաև ծնող նե րի 
(հոր և մոր) դե րեր ստանձ նեն և կա տա
րեն: Այդ փու լում ըն տա նի քը դե րա յին նոր 
կա ռուց վածք է ստա նում և հիմ նա կան 
խնդի րը դար ձյալ միջ դե րա յին է. ու մից 
ինչ դեր, ինչ պի սի պար տա կա նու թյուն նե
րի կա տա րում է պա հանջ վում: Հատ կա
պես դժվար խնդիր ներ են ծա գում երե
խա յի խնամ քի կա պակ ցու թյամբ, քա նի որ 
երի տա սարդ ամու սին նե րի կյան քում դա 
առա ջին փորձն է: 

3) երրորդ փուլը սկսվում է այն պա
հից, երբ երե խան սկսում է «թա փան ցել» 
ար տա քին, ըն տա նի քից դուրս գտնվող սո
ցի ա լա կան աշ խար հի հա մա կար գե րի մեջ 
(ման կա պար տեզ, դպրոց, բակ): Քննարկ
վող տե սա կե տի կողմ նա կից նե րը գտնում 
են, որ այդ փու լում տե ղի է ու նե նում ամու
սին նե րի մի ջև պար տա կա նու թյուն նե րի 
վե րա բաշ խում` հատ կա պես երե խա յին օգ
նե լու և խնա մե լու գոր ծում: 

4) չորրորդ փուլն սկսվում է այն 
ժամանակ, երբ երեխան անցնում է իր 
տարիքային զարգացման դեռահասության 
շրջանին: Այդտեղ արդեն դերերի նոր 
վերաբաշխում է կատարվում ոչ միայն 
ամուսինների, այլև ծնողների և երեխայի 
միջև: Ծնողների դերակատարումներն այս 
փուլում պետք է փոփոխություններ կրեն, 
այլապես կոնֆլիկտներն անխուսափելի 
կլինեն: 

5) Հինգերորդ փուլի հիմ նա կան 
առանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ զա
վա կը թող նում է ըն տա նի քը, ըն դուն վում 
է բուհ կամ բա նակ է զո րա կոչ վում: Այդ 
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պատ ճա ռով ըն տա նի քում կա տար վում է 
ևս մեկ վե րա կա ռու ցում: 

6) Վեցերորդ փուլի հիմ նա կան 
առանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ ամու
սին նե րը դար ձյալ մե նակ են մնում: Սա, 
պատ կե րա վոր ասած, «դա տարկ ված բնի» 
փուլն է: Կրկին դե րե րի վե րա բաշ խում է 
կա տար վում: Ամու սին նե րը պատ րաստ
վում են կեն սա թո շա կի անց նել: 

7) Վերջին` յոթերորդ փուլում ամու
սին նե րից մե կը վախ ճան վում է և ըն տա
նի քը փաս տո րեն վե րա նում է: Այդ փու լում 
կա րև որ նշա նա կու թյուն է ձեռք բե րում մե
նա կու թյան խնդի րը: Մի այ նակ մնա ցած 
տա րեց մար դը կա րող է օգ նու թյուն ստա
նալ զա վակ նե րի ըն տա նի քից կամ հա սա
րա կու թյու նից:

Այն դեպ քում, երբ ըն տա նի քի զար գաց
ման փու լե րում նրա ան դամ նե րի թի վը մե
ծա նում էր և նրա նում ծա գում էին նոր դե րեր 
և դե րա յին փոխ հա րա բե րու թյուն ներ, ապա 
վեր ջին փու լե րում, ընդ հա կա ռա կը, դե րե րի 
և բնա կա նա բար, նաև դե րա յին փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րի գնալով պա կա սում է, 
ամու սին նե րը մնում են եր կու սով, իսկ մե կի 
մա հից հե տո սկսվում է մյու սի մե նա կու թյան 
շրջա նը:Նրան ցից մե կի մա հը ար դեն վերջ է 
դնում ըն տա նի քի գո յու թյա նը:

Ցան կա նա լով ցույց տալ, որ ըն տա
նե կան ճգնա ժա մե րում հիմ նա կան նե
րը, իս կա պես, դե րա յին կոնֆ լիկտ ներն 
են` հա մա ռո տա կի քննար կենք առա ջին 
ճգնա ժա մի ֆե նո մե նո լո գի ան այն պես, 
ինչ պես այն ներ կա յաց ված է վե րը հի շա
տակ ված հե ղի նակ նե րի աշ խա տու թյուն նե
րում: Այդ տեղ տես նում ենք, որ ամե նա մեծ 
դժվա րու թյու նը կապ ված է երի տա սարդ 
ամու սին նե րի կող մից իրենց նոր դե րե
րի ըմբռն ման, ըն դուն ման և կա տար ման 
հետ: Գործ նա կա նում դա յու րա քան չյու րի 
կող մից սե փա կան պար տա կա նու թյուն

նե րի գի տակ ցումն է և դրանց բաշ խու մը: 
Մի ա ժա մա նակ տե ղի ու նի երի տա սարդ 
ամու սին նե րի հո գե բա նա կան փո խա
դարձ նույ նա ցում, որո շա կի աս տի ճա նի 
հո գե բա նա կան «ձու լում», որը կա րող է 
խո չըն դո տել դե րա յին տար բե րակ մա նը, 
թեև նպաս տում է ըն տա նե կան «մենք»–ի 
զգաց ման ձև ա վոր մա նը:

Այդ գոր ծըն թաց նե րին գա լիս է մի ա
նա լու փո խա դարձ իդե ա լա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցը, ինչ պես ըն դուն ված է ասել` 
«բյու րե ղա ցու մը», որը թեև առա ջին շրջա
նում նպաս տում է ամու սին նե րի մի ջև 
կա պե րի ամ րապնդ մա նը, սա կայն մի ա
ժա մա նակ նաև հղի է հու սա խաբ լի նե լու 
վտան գով, քա նի որ իրա կա նու թյու նը սո
վո րա բար նույ նը չի լի նում, ինչ երև ա կա յա
կանն ու իդե ա լա կա նը:

Այն, որ ամուս նա կան կյան քի առա
ջին շրջա նում, մին չև առա ջին երե խա յի 
ծնվե լը, հիմ նա կա նը ամու սին նե րի դե
րա յին փո խա դարձ հար մա րումն է, լավ 
է երև ում նաև նրա նից, թե ըն տա նի քի 
հո գե բա նու թյան մաս նա գետ ներն ու հո
գե թե րա պևտ ներն ին չի վրա են հատ
կա պես ու շադ րու թյուն դարձ նում, երբ 
փոր ձում են օգ նել երի տա սարդ ամու սին
նե րին հա մա տեղ կյան քի առա ջին շրջա
նի ճգնա ժա մը հաղ թա հա րե լու գոր ծում: 
Ըն տա նի քա բան նե րը նշում են, որ երի
տա սարդ ամու սին նե րը հո գե բա նա կան 
խորհր դատ վու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի 
օգ նու թյանն են դի մում առա ջին հեր թին 
հե տև յալ խնդիր նե րով. 1) Ինչ պե՞ս որո
շել իրենց նոր ըն տա նի քի սահ ման նե րը: 
2) Ինչ պե՞ս մշա կել ըն տա նե կան կյան քի 
նոր մեր և կա նոն ներ: 3) Ինչ պե՞ս բաշ խել 
նե րըն տա նե կան դե րերն ու պար տա կա
նու թյուն նե րը: 4) Ինչ պե՞ս հաղ թա հա րել 
սե փա կան կյան քում դիտ վող ան ներ դաշ
նա կու թյու նը:
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Ավե լի խոր քա յին դիտ ման դեպ քում 
դժվար չէ տես նել, որ բո լոր այդ չորս հար
ցերն էլ վե րա բե րում են ամու սին նե րի դե
րե րին և փո խա դարձ դե րա յին հար մար մա
նը: Իզուր չէ, որ հո գե բան «խորհր դա տուն 
և հո գե թե րա պև տը առա ջին հեր թին փոր
ձում են   օգ նել ամու սին նե րին իրենց դե
րա յին պար տա կա նու թյուն նե րը ճիշտ բաշ
խե լու գոր ծում[ 3,360 ]:

Այդ տեղ տե ղին է մի քա նի խոսք ասել 
այն մա սին, թե մենք` որ պես հո գե բան–
խորհր դա տու, Գյում րի քա ղա քում 1988թ. 
Սպի տա կի չա րա ղետ երկ րա շար ժից հե տո

ինչ պես ենք օգ նել, որ պես զի ամու սին
նե րը հաղ թա հա րեն իրենց դե րա յին կոնֆ
լիկտ նե րը և, այդ կերպ, նաև ճգնա ժա մը: 
1) Նախ և առաջ գրի էինք առ նում ամու
սին նե րի գան գատ նե րը, ընդ որում, որ քան 
ավե լի շատ խնդրա հա րույց իրադ րու թյուն
ներ էին  հի շա տա կում, այն քան ավե լի 
ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում էինք կազ
մում ըն տա նի քի ներ քին կյան քի մա սին: 
2) Այդ նյու թի հի ման վրա առանձ նաց նում 
էինք իրենց դե րե րի մա սին ամու սին նե րի 
պատ կե րա ցում նե րը, ինչ պես նաև դրանց 
մի ջև գո յու թյուն ու նե ցող ան հա մա ձայ նու
թյուն նե րը, դե րա յին սպա սում նե րի (իրա
վունք նե րի, պա տաս խա նատ վու թյան և 
պար տա կա նու թյուն նե րի) բաշխ ման մա
սին նրանց պատ կե րա ցում նե րի տար բե
րու թյուն նե րը: Ամու սին նե րից յու րա քան
չյու րին տե ղե կու թյուն էինք տա լիս այն 
մա սին, թե մյուսն ինչ պի սի պատ կե րա
ցում ու նի իրենց դե րա յին սպա սում նե րի և 
դրանց բաշխ ման մա սին: Այդ պատ կե րա
ցում նե րի վե րա բե րյալ հա վե լյալ ման րա
մաս նու թյուն ներ ստա նա լու հա մար կի րա
ռում էինք լրա ցու ցիչ մե թոդ ներ, ինչ պի սին 
էր ան կախ բնու թագ րում նե րի մե թո դը: 
3) Այ նու հե տև ամու սին նե րի հետ մի ա սին 

քննար կում էր կազ մա կերպ վում, որի ըն
թաց քում մենք խոր հուրդ ներ էինք տա լիս 
կոնկ րետ խնդիր նե րի կա պակ ցու թյամբ` 
առանց ամու սին նե րից մե կի կողմն անց
նե լու: Քննարկ ման ըն թաց քում հա ճախ 
անհ րա ժեշտ էր լի նում ամու սին նե րին գի
տա կան ին ֆոր մա ցիա հա ղոր դել դե րե րի 
և դե րա յին փոխ ներ գոր ծու թյան, հար մար
վե լու, ծնող նե րի ըն տա նիք նե րում ըն դուն
ված դե րա կա տա րում նե րի ազ դե ցու թյան 
և այլ խնդիր նե րի մա սին: Ինչ պես հե տա
գա յում կյան քը ցույց տվեց, այս պի սի հո
գեշտկ ման աշ խա տանք նե րը մեծ դրա կան 
ար դյունք ներ տվե ցին:

Հո գե բան խորհր դա տուն ամուս նա
կան կյան քի առա ջին ճգնա ժա մի հաղ
թա հար ման ըն թաց քում, ան կաս կած, 
այլ տե սա կի խորհր դատ վա կան աշ խա
տանք էլ է կա տա րում, չի սահ մա նա
փակ վում մի այն նե րըն տա նե կան դե րե րի 
հետ ան մի ջա կա նո րեն կապ ված հար ցե
րով: Օրի նակ, խոր հուրդ ներ են տրվում 
այն մա սին, թե ինչ պես պետք է «գծել» 
սե փա կան ըն տա նի քի ներ քին և ար տա
քին սահ ման նե րը և ամու սին նե րի մի
ջև մտեր մու թյան ինչ պի սի աս տի ճանն 
է նպա տա կա հար մար: Խոր հուրդ ներ են 
տրվում այն մա սին, թե որն է ըն տա նի քի 
ցան կա լի հա րա բե րու թյու նը սո ցի ա լա
կան այլ խմբե րի և ան ձանց հետ:

Այդ խնդիր նե րը ևս միջ նոր դա վոր ված 
ձև ով կապ ված են նե րըն տա նե կան դե րե
րի և ըն տա նի քի ու այլ խմբե րի հա րա բե
րու թյուն նե րի հետ: Վեր ջա պես, ամու սին
նե րի դե րե րին ան մի ջա կա նո րեն առնչ վում 
են նաև այն խնդիր նե րը, որոնք նրանց 
տրվում են սե ռա կան կյան քի, փո խա դարձ 
հար մար ման և կոնֆ լիկտ նե րի վե րա բե
րյալ: Խնդրի մի ջու կը, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
դե րա յին փոխ հա րա բե րու թյուն ներն են: 
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Типы и уровни внутрисемейных кризисов
С. Седракян

Статья посвящена изучению внутреннего кризиса семейных отношений. Автор 
подвергает критическому анализу точки зрения предыдущих исследователей, которые 
изучали внутренний кризис семейных отношений. Особо подчеркивает значимость 
ролевых кризисов в семейных отношениях.

Types and Levels of domestic crisis
S. Sedrakyan

The article is devoted to the crisis of family relations.The author has subjected to critical 
analyses the views of previous researchers of family crisis. He notes the importance of role 
role crisis in the family relations.
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АНЖЕЛА БАРХУДАРЯН

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕЙ В 
СЕМЬЕ МЕЖДУ СУПРУГАМИ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ БРАКОМ
Удачный брак – это строение, которое 

всегда нужно реконструировать.
А. Моруа 

Цель ра бо ты – ис сле до ва ние  вли я ния 
осо бен но стей  расп ре де ле ния ро лей меж ду 
суп ру га ми на удов лет во рен ность бра ком с 
уче том на ли чия цен ност ных ори ен та ций,  
ие рар хии се мей ных цен но стей и уста но
вок в се мей ной па ре. Каж дое об щест во 
за ин те ре со ва но в устой чи во сти брач ных 
от но ше ний, по э то му оно осу ществ ля ет 
внеш ний со ци аль ный конт роль над функ
ци о ни ро ва ни ем бра ка. Но в се год няш нем 
ми ре наб лю да ет ся транс фор ма ция инс
ти ту та семьи, из ме не ние ее струк ту ры и 
функ ций, вы пол ня е мых суп ру га ми. Ес
ли в тра ди ци он ных семь ях су щест во ва ла 
чет кая схе ма расп ре де ле ния ро лей меж ду 
суп ру га ми, то в сов ре мен ном об щест ве 
наб лю да ет ся тен ден ция из ме не ния тра
ди ци он ных форм вза и мо от но ше ний, что 
де ла ет проб ле му  ис сле до ва ния осо бен но
стей расп ре де ле ния ро лей меж ду суп ру га
ми  осо бен но ак ту аль ной.

По ня тие се мей ной ро ли в оте чест вен
ной на у ке опи ра ет ся на пред став ле нии 
оте чест вен ных ав то ров о со ци аль ной ро
ли. Со ци аль ная роль по ни ма ет ся, преж де 
все го, как функ ция со ци аль ной си сте мы, 
мо дель по ве де ния, объ ек тив но за дан ная 
со ци аль ной по зи ци ей лич но сти в си сте ме 
объ ек тив ных или меж лич ност ных от но
ше ний [6]. В за ру беж ной пси хо ло гии [6] 
рас смот ре ние се мей ных ро лей со став ля
ют по ня тия по ло вых ро лей, по ло ро ле вой 
си сте мы, по ло ро ле вой диф фе рен ци а ции. 

Под по ло вы ми ро ля ми боль шинст во ав то
ров по ни ма ет си сте му куль тур ных норм, 
оп ре де ля ю щих до пу сти мые спо со бы по
ве де ния и лич ност ные ка чест ва на ос но ве 
по ло вой при над леж но сти. Иног да эту сис
те му на зы ва ют по ло ро ле вой си сте мой.

Роль – это со ци аль ная функ ция лич но
сти, со от ветст ву ю щая при ня тым нор мам, 
спо соб по ве де ния лю дей в за ви си мо сти от 
их ста ту са или по зи ции в об щест ве, в сис
те ме меж лич ност ных от но ше ний. По ня тие 
ро ли ввел в со ци аль ную пси хо ло гию Д. 
Мид [1]. Со ци о лог Т. Пар сонс оп ре де ля ет 
роль как уча стие, име ю щее оп ре де лен ную 
струк ту ру, ко то рая под чи ня ет ся нор ма тив
ной ре гу ля ции в про цес се со ци аль но го 
вза и мо дейст вия, про ис хо дя ще го с оп ре
де лен ны ми ро ле вы ми кол ле га ми [4].

Роль – это та кой струк тур ный ком по
нент, ко то рый в пер вую оче редь вы пол
ня ет адап тив ную функ цию. С ее по мощью 
оп ре де ля ет ся класс ин ди ви дов, ко то рые 
пос редст вом вза им ных ожи да ний вклю ча
ют ся в тот или иной кол лек тив. По э то му 
ро ли ох ва ты ва ют ос нов ные зо ны вза и
мопро ник но ве ния со ци аль ной си сте мы и 
лич но сти ин ди ви да [5].

В сво ей кни ге «Со ци аль ная пси хо ло гия 
семьи» ар мянс кий пси хо лог C.А. Сед ра кян 
опи сы ва ет струк ту ру ро ли и вы де ля ет сле
ду ю щие со став ля ю щие:

1. Ожи да ния (экс пек та ции), ко то рые в 
дан ном об щест ве свя зы ва ют ся с дан ным 
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ста ту сом. Эти ожи да ния по ка зы ва ют, ка
кие дейст вия мо жет и ка кие не в со сто я
нии вы пол нять дан ный ис пол ни тель ро ли 
во вза и мо дейст вии с дру ги ми ис пол ни те
ля ми ро лей; ка кое по ве де ние ожи да ет ся от 
не го. По доб ные си сте мы дейст вий со ци
аль ные пси хо ло ги на зы ва ют при пи сы ва е
мой, или тре бу е мой ролью.

2. Ожи да ния, ко то рые предъ яв ля ет се
бе сам ис пол ни тель ро ли, за ни ма ю щий 
дан ное со ци аль ное по ло же ние. Мо жем ска
зать, что это сво е об раз ное восп ри я тие при
пи сы ва е мой ро ли, т.е. субъ ек тив ная роль.

3. В со став каж дой со ци аль ной ро ли 
вхо дит так же по ве де ние че ло ве ка, за ни
ма ю ще го со от ветст ву ю щее по ло же ние; 
те дейст вия, ко то рые он про из во дит во 
вза и мо дейст вии с дру ги ми ис пол ни те ля
ми ро лей. Эту прак ти чес кую сто ро ну ро ли 
при ня то на зы вать ра зыг ры ва е мой (осу
ществ ля е мой) ролью.

Как от ме ча ет ав тор, це лост ное изу че
ние этих сто рон ис пол не ния ро ли име ет 
боль шое зна че ние для по ни ма ния со ци
аль ной жиз ни че ло ве ка, в том чис ле и для 
по ни ма ния внут ри се мей ной жиз ни [5].

Л. Б. Шней дер от ме ча ет, что про цесс 
воз ник но ве ния ро ле вой струк ту ры семьи 
яв ля ет ся од ной из глав ных сто рон ее ста
нов ле ния как со ци аль ной и пси хо ло ги чес
кой общ но сти, адап та ции суп ру гов друг к 
дру гу и вы ра бот ки сти ля се мей ной жиз ни. 
В ус ло ви ях су щест во ва ния раз ных норм 
и об раз цов ро ле во го по ве де ния этот про
цесс тес но свя зан с меж лич ност ны ми от
но ше ни я ми суп ру гов и их уста нов ка ми. В 
на сто я щее вре мя ка чест во меж лич ност
ных от но ше ний суп ру гов оп ре де ля ет ся, 
преж де все го тем, как восп ри ни ма ют их 
са ми суп ру ги, нас коль ко бла го по луч ны
ми и ус пеш ны ми они их счи та ют. Од на ко 
до на сто я ще го вре ме ни ма ло изу чен ным 

оста ет ся воп рос о том, как восп ри ни ма
ют мо ло дые лю ди свой соз дав ший ся брак, 
ка кие фак то ры вли я ют на вы бор то го или 
ино го спо со ба ро ле во го вза и мо дейст вия.

Еще в пе ри од уха жи ва ния на чи на ет ся 
про цесс расп ре де ле ния ро лей в семье. 
Но офи ци аль ные ро ли  му жа и же ны па
ры на чи на ют вы пол нять толь ко пос ле 
вступ ле ния в брак, тог да и на чи на ет ся 
ро ле вая со ци а ли за ция суп ру гов. Се мей
ное бла го по лу чие во мно гом за ви сит от 
то го, на сколь ко сог ла со ван но дейст ву ют 
суп ру ги, нас коль ко каж дый из парт не ров 
сог ла сен и го тов ис пол нять оп ре де лен
ные  ро ли в семье [2].

При ня тие се мей ных ро лей оп ре де ля
ет ся вли я ни ем осо бен но стей мо ти ва ци
он но–пот реб ност ной и цен ност но–смыс
ло вой сфе ра ми чле нов семьи, а так же их 
лич ност ны ми осо бен но стя ми. Ре пер ту ар 
ус во ен ных ро лей в детст ве или в под рост
ко вом воз ра сте меж лич ност ных ро лей и 
опыт их ис пол не ния пе ре но сит ся мо ло
до же на ми в свою се мей ную жизнь, та ким 
об ра зом, оп ре де ля ет ся ха рак тер меж лич
ност но го об ще ния [3].

Ог ра ни че ния, нак ла ды ва е мые тра ди
ци он ны ми женс ки ми и мужс ки ми ро ля ми 
в Ар ме нии, по сте пен но ут ра чи ва ют свою 
си лу, так как жен щи ны ста ли бо лее сво
бод ны ми и не за ви си мы ми, они ви дят се бя 
и вне семьи, стре мят ся к по лу че нию об
ра зо ва ния, к про фес си о наль но му ро сту 
и раз ви тию сво ей лич но сти не толь ко в 
ка чест ве до мо хо зяй ки, хра ни тель ни цы 
до маш не го оча га. Мы наб лю да ем ос лаб
ле ние ог ра ни че ний женс ких и мужс ких 
ро лей, обус лов лен ных на ци о наль ны ми 
тра ди ци я ми. Про цесс гло ба ли за ции, быст
рый темп расп рост ра не ния ин фор ма ции  
во всем ми ре, про па ган да за пад ных цен
но стей средст ва ми мас со вой ин фор ма ции 
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ока зы ва ют свое не пос редст вен ное вли я
ние на ро ле вую струк ту ру семьи.

В ре зуль та те  транс фор ма ции тра ди
ци он ной семьи по я ви лась ее но вая фор
ма, а имен но: эга ли тар ная. Рас смат ри вая 
раз ви тие ин сти ту та семьи в исто ри чес ком 
кон тек сте, мы наб лю да ем про цесс неп ре
рыв но го из ме не ния ее ро ле вой струк ту ры, 
что очень хо ро шо опи са но в тру дах Мор га
на. Из ме не ния в ро ле вой струк ту ре семьи 
се год ня мы наб лю да ем и в Ар ме нии и счи
та ем, что ча сто пси хо ло ги чес кая не го тов
ность восп ри ни мать но вые ви ды ро ле во го 
вза и мо дейст вия яв ля ет ся при чи ной конф
лик тов меж ду суп ру га ми и не у дов лет во
рен но сти бра ком.

С целью ис сле до ва ния  вли я ния осо
бен но стей  расп ре де ле ния ро лей меж ду 
суп ру га ми на удов лет во рен ность бра ком с 
уче том на ли чия цен ност ных ори ен та ций,  
ие рар хии се мей ных цен но стей и уста но вок 
в се мей ной па ре на ми бы ли ис поль зо ва ны 
сле ду ю щие ме то ди ки:
1. «Из ме ре ние уста но вок в се мей ной па

ре», раз ра бо тан ная Ю. Е. Але ши ной;
2. Тест–оп рос ник удов лет во рен но сти 

бра ком (ОУБ), раз ра бо тан ный В. В. 
Сто ли ным, Т. Л. Ро ма но вой, Г. П. Бу
тен ко;

3. «Оп ре де ле ние осо бен но стей расп ре
де ле ния ро лей  в семье», раз ра бо тан
ная Е. Ю.Але ши ной, Л. Я. Гоз ма ном, 
Е. М.Ду бовс кой;

4. «Ро ле вые ожи да ния и при тя за ния в 
бра ке», раз ра бо тан ная Вол ко вой. 

На шу вы бор ку со став ля ли две груп пы 
рес пон ден тов. В пер вую груп пу вхо ди ли 
суп ру жес кие па ры г. Ере ва на со ста жем  
суп ру жес кой жиз ни от двух до се ми лет. 
Во вто рую груп пу вхо ди ли суп ру жес кие 
па ры г. Сте па на ва на с ана ло гич ным ста
жем суп ру жес кой жиз ни. Ис сле до ва ние 

мы про ве ли  со все ми суп ру жес ки ми 
па ра ми ин ди ви ду аль но, а ме то ди ки – в 
пись мен ной фор ме. Рес пон ден там был 
предъ яв лен спи сок те стов и оп рос ни ков, 
ко то рые они вы пол ня ли сог лас но за дан
ной инст рук ции.

Пер вым оп рос ни ком, про ве ден ным на
ми,  был  оп рос ник «Из ме ре ние уста но вок 
в се мей ной па ре», раз ра бо тан ный Але ши
ной, ре зуль та ты ко то ро го по ка зы ва ют, что 
у муж чин г. Ере ва на по срав не нию с муж
чи на ми г. Сте па на ва на боль ше вы ра же на 
ори ен та ция на:
1. романтическую любовь;
2. более лояльное отношение к разводу;
3. более свободное отношение к темам 

секса;
4. более оптимистическое отношение к 

людям.
Однако для мужчин г. Еревана менее 

значимыми оказались:
1. роль детей в их жизни;
2. менее выражена  ориентация на сов

мест ную деятельность супругов во 
всех сферах семейной жизни;

3. менее значимой представляется сек
суаль ная сфера в семейной жизни;

4. менее традиционно представление о 
ро ли женщины. 

Эти дан ные ука зы ва ют на то, что у 
муж чин г. Ере ва на бо лее сво бод ное от но
ше ние к се мей ной жиз ни и ме нее зна чи ма 
роль семьи в их лич ной жиз ни. Мож но так
же пред по ло жить, что семьи г. Сте па на ва
на бо лее устой чи вы вви ду бо лее тра ди ци
он ных убеж де ний и взгля дов муж чин.

У жен щин г. Ере ва на по срав не нию с 
жен щи на ми г. Сте па на ва на бо лее зна чи мы:
1) лояльное отношение к разводу;
2) сексуальная сфера в семейной жизни;
3) свободное отношение к темам секса.

У женщин Еревана менее:
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1) вы ра же на ори ен та ция на сов мест ную 
де я тель ность;

2) зна чи мой пред став ля ет ся роль де тей в 
их жиз ни;

3) тра ди ци он ное от но ше ние к ро ли жен
щи ны в семье;

4) вы ра же на ори ен та ция на  ро ман ти чес
кую лю бовь.

Эти дан ные так же ука зы ва ют на бо лее 
сво бод ную и ме нее тра ди ци он ную ори ен
та цию жен щин г. Ере ва на по от но ше нию 
к семье.

По лу чен ные дан ные мож но объ яс
нить, во–пер вых, ук ла дом жиз ни, ко то рый 
силь но от ли ча ет ся в этих двух го ро дах, 
во–вто рых, раз ли чи я ми в спо со бах по лу
че ния ин фор ма ции, осу ществ ля е мой, в 
осо бен но сти, че рез ин тер нет и те ле ви де
ние. Мож но так же пред по ло жить, что име
ет ме сто оп ре де лен ная «ли бе ра ли за ция» 
от но ше ния к семье в са мом Ере ва не, оп
ре де ля е мая той по ли ти кой гло ба ли за ции, 
ко то рая про во дит ся в на шей рес пуб ли ке.

Вто рая ме то ди ка на ми бы ла ис поль
зо ва на для вы яв ле ния степени удов лет
во рен но сти бра ком в суп ру жес ких па рах. 
Она пред став ля ет со бой тест–оп рос ник 
удов лет во рен но сти бра ком (ОУБ), раз ра
бо тан ный В.В. Сто ли ным, Т.Л. Ро ма но вой, 
Г.П. Бу тен ко, ко то рый  про во дил ся в пись
мен ной фор ме. По лу чен ные дан ные вы я
ви ли со от ветст ву ю щие сте пе ни удов лет во
рен но сти бра ком у суп ру жес ких пар.

Ре зуль та ты опроса рес пон ден тов–муж
чин г. Ере ва на сле ду ю щие:
 � 60% значительно удовлетворены 

браком; 
 � 40% частично удовлетворены браком; 
 � полная неудовлетворенность браком 

не обнаружена. 
Результаты опроса респондентов

женщин г. Еревана следующие: 

 � 70% значительно удовлетворены 
браком; 

 � 10% частично удовлетворены браком; 
 � 20% полностью не удовлетворены 

браком. 
Результаты опроса респондентов

мужчин г. Степанавана следующие:
 � 80% значительно удовлетворены 

браком; 
 � 20% частично удовлетворены браком; 
 � полная неудовлетворенность браком 

не обнаружена. 
Результаты опроса респондентов

женщин г. Степанавана следующие: 
 � 80% значительно удовлетворены 

браком; 
 � 20% частично удовлетворены браком; 
 � полная неудовлетворенность браком 

не обнаружена.
Та ким об ра зом, из по лу чен ных дан ных 

вид но, что уро вень удов лет во рен но сти 
бра ком у суп ру жес ких пар г. Сте па на ва на в 
це лом вы ше, чем у рес пон ден тов Ере ва на.

Для ис сле до ва ния осо бен но стей рас
пре де ле ния ро лей меж ду суп ру жес ки ми 
па ра ми на ми бы ли ис поль зо ва ны ме то ди
ки: «Оп ре де ле ние осо бен но стей расп ре
де ле ния ро лей  в семье», раз ра бо тан ная 
Е.Ю. Але ши ной, Л.Я. Гоз ма ном, Е.М. Ду
бовс кой, и  «Ро ле вые ожи да ния и при тя
за ния в бра ке», раз ра бо тан ная Вол ко вой. 

Результаты показывают, что:
1. 50% рес пон ден товмуж чин г. Ере ва на 

и 80 % рес пон ден товмуж чин г. Сте па
на ва на счи та ют, что в семье функцию 
«вос пи та ние де тей» вы пол ня ют жен
щи ны;

2. 30% муж чин г. Ере ва на и 40% муж чин 
г. Сте па на ва на счи та ют, что в семье 
роль «пси хо те ра пев та» вы пол ня ет  
жен щи на;

3. 20% рес пон ден товмуж чин г. Ере ва на 
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счи та ют, что в семье роль «хо зя и на», 
«хо зяй ки» вы пол ня ют жен щи ны;

4. так счи та ют 60% муж чин г. Сте па на
ва на. 

В тра ди ци он ных семь ях вы пол не ние 
вы ше пе ре чис лен ных ро лей при пи сы ва
ет ся жен щи не, по лу чен ные дан ные сви
де тельст ву ют о ме нее тра ди ци он ном от
но ше нии рес пон ден тов г. Ере ва на к ро ли 
жен щи ны в семье по срав не нию с рес пон
ден та ми г. Сте па на ва на.

Далее пред став ле ны ре зуль та ты 
опроса рес пон ден тов женс ко го по ла  от но
си тель но этих ро лей:
1. 70% рес пон ден товжен щин г. Ере ва

на счи та ют, что в семье воспитанием 
детей больше занимается женщина;

2. сре ди оп ра ши ва е мых жен щин г. Сте
па на ва на 100% счи та ют, что в семье 
воспитанием детей больше занимается 
женщина;

3. 10% рес пон ден товжен щин г. Ере ва на 
счи та ют, что роль «хо зя и на», «хо зяй
ки» вы пол ня ет ся боль ше жен щи ной  в 
семье, чем муж чи ной.

4. так счи та ют 70% жен щин г. Сте па на
ва на.

Эти дан ные то же сви де тельст ву ют о 
ме нее тра ди ци он ном от но ше нии рес пон
ден тов женс ко го по ла г. Ере ва на к вы пол
не нию се мей ных ро лей по срав не нию с 
жен щи на ми Сте па на ва на.

Да лее пред став ле ны ро ли (ма те ри аль
ное обес пе че ние семьи, ор га ни за ция разв
ле че ний, роль сек су аль но го парт не ра и 
ор га ни за то ра се мей ной суб куль ту ры), вы
пол не ние ко то рых в тра ди ци он ных семь ях 
при пи сы ва ет ся муж чи не:
1. 50% муж чин г. Ере ва на и 100% муж

чин г. Сте па на ва на счи та ют, что в 
семье функцию «ма те ри аль ное обес
пе че ние семьи» вы пол ня ет  муж чи на;

2. 40% рес пон ден товмуж чин г. Ере ва
на счи та ют, что роль «ор га ни за тора 
разв ле че ний» вы пол ня ет  боль ше жен
щи на  в семье, чем муж чи на, так счи
та ют 40% муж чин г. Сте па на ва на;

3. 10% рес пон ден тов–муж чин г. Ере ва на 
и 20% муж чин г. Сте па на ва на  счи та
ют, что роль «ор га ни за тора се мей ной 
суб куль ту ры» вы пол ня ет  боль ше жен
щи на в семье, чем муж чи на;

4. 10% муж чин Ере ва на и 20% муж чин 
Сте па на ва на счи та ют, что роль «сек
су аль но го парт не ра» вы пол ня ет ся 
боль ше муж чи ной  в семье, чем жен
щи ной.

Те перь рас смот рим ре зуль та ты опроса 
рес пон ден тов женс ко го по ла:
1. 10% рес пон ден товжен щин г. Ере ва

на и 80% оп ра ши ва е мых жен щин г. 
Сте па на ва на  счи та ют, что функцию 
«ма те ри аль ное обеcпе че ние семьи» 
вы пол ня ет  боль ше муж чи на  в семье, 
чем жен щи на;

2. 10% жен щин г. Ере ва на и 40% жен щин 
г. Сте па на ва на счи та ют, что роль «ор
га ни за тора разв ле че ний» вы пол ня ет  
боль ше муж чи на  в семье, чем жен
щи на;

3. 20% рес пон ден товжен щин г. Ере ва
на и 20% г. Сте па на ва на счи та ют, что 
роль «ор га ни за цитора се мей ной суб
куль ту ры» вы пол ня ет  боль ше жен щи
на в семье, чем муж чи на;

4. Осталь ные 40% оп ра ши ва е мых жен
щин г. Ере ва на и 40% жен щин г. Сте
па на ва на счи та ют, что дан ную роль 
вы пол ня ют боль ше муж чи ны  в семье, 
чем жен щи ны.

Обобщая полученные результаты, мы 
приш ли к сле ду ю ще му вы во ду: в семь ях г. 
Сте па на ва на вос пи та ни ем де тей, которое 
тра ди ци он но при пи сы ва ет ся жен щи не, в 
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боль шей ме ре за ни ма ют ся имен но жен
щи ны, а функцию ма те ри аль но го обес пе
че ния семьи или же, как ина че на зы ва ют, 
роль «кор миль ца» вы пол ня ет муж чи на, 
что со от ветст ву ет тра ди ци он но при ня тым 
нор мам по ве де ния. У рес пон ден тов как 
жен щин, так и муж чин г. Сте па на ва на наб
лю да ет ся бо лее тра ди ци он ное от но ше ние 
к вы пол не нию се мей ных ро лей, чем у рес
пон ден тов г. Ере ва на.

Та ким об ра зом, в на шей стра не про
ис хо дят из ме не ния в  ро ле вой струк ту ре 
семьи: пе ре ход от тра ди ци он ных форм 
вза и мо от но ше ний суп ру гов к эга ли тар
ным. Об этом сви де тельст ву ют ре зуль та ты 
опроса рес пон ден тов г. Ере ва на, как на и
бо лее прог рес сив но го на се ле ния раз ви той 
ча сти Ар ме нии. То есть на се год няш ний 
день в Ере ва не есть тен ден ция к рав но
мер но му расп ре де ле нию ро лей в семье.  
Но пе ре ход от пат ри ар халь ной, тра ди ци

он ной семьи к эга ли тар ной яв ля ет ся до
ста точ но слож ным про цес сом, свя зан ным 
с раз ру ше ни ем су щест ву ю щих сте ре о
ти пов, и ча сто пси хо ло ги чес кая не го тов
ность восп ри ни мать но вые ви ды ро ле во го 
вза и мо дейст вия яв ля ет ся при чи ной конф
лик тов меж ду суп ру га ми.

Как по ка зы ва ют ре зуль та ты на ше го ис
сле до ва ния,  уро вень удов лет во рен но сти 
бра ком у суп ру жес ких пар г. Сте па на ва на, у 
ко то рых сох ра ни лись тра ди ци он ные уста
нов ки и цен но сти от но си тель но се мей ной 
жиз ни, в це лом вы ше, чем у суп ру жес ких 
пар г. Ере ва на. Эти дан ные сви де тель ству
ют о том, что в ус ло ви ях транс фор ма ции 
семьи, точ нее транс фор ма ции ро ле вой 
струк ту ры семьи, наб лю да ет ся сни же ние 
уров ня удов лет во рен но сти бра ком, и  чем 
боль ше ро ли суп ру гов со от ветст ву ют тра
ди ци он ным цен но стям и уста нов кам, тем 
вы ше уро вень удов лет во рен но сти бра ком.
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ամուսինների միջև դերերի բաշխման առանձնահատկությունները և դրանց 
ազդեցությունը ամուսնությամբ բավարարվածության աստիճանի վրա

Ա. Բարխուրդարյան
Հոդ վա ծում դի տարկ վում են ամու սին նե րի մի ջև դե րե րի բաշխ ման առանձ նա հատ

կու թյուն նե րը և դրանց ազ դե ցու թյու նը ամուս նու թյամբ բա վա րար վա ծու թյան աս տի ճա
նի վրա` Երև ան և Ստե փա նա վան քա ղաք նե րում բնակ վող ամուս նա կան զույ գե րի օրի
նա կով: Ստաց ված ար դյունք նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան ար դյուն քում պարզ վել 
է, որ մեզանում ըն տա նի քի դե րա յին կա ռուց ված քում փո փո խու թյուն ներ են կա տար
վում, ամուս նա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ավան դա կան ձև ե րից ան ցում է կա տար
վում էգա լի տար ձև ե րին: Ըն տա նի քի դե րա յին կա ռուց ված քի ձև ա փոխ ման պայ ման նե
րում դիտ վում է ամուս նու թյամբ բա վա րար վա ծու թյան աս տի ճա նի նվա զում: Պարզվել 
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է, որ ամու սին նե րի դե րե րը որ քան ավե լի շատ են հա մա պա տաս խա նում ավան դա կան 
ար ժեք նե րին և դիր քո րո շում նե րին, այն քան ավե լի բարձր է ամուս նու թյամբ բա վա րար
վա ծու թյան աս տի ճանը:

Considered peculiarities of casting between couples and its influence on marital 
satisfaction on the example of families

A. Barchudaryan
Considered peculiarities of casting between couples and its influence on marital satisfac

tion on the example of familiesfrom Yerevan city and Stapanavan.
A comparative data analysis showed us changes in the role structure of family in our 

country, a transition from traditional relationships to egalitarian. 
There was found reduction of marital satisfaction in transformation of   role structure in 

family.
We have revealed that the more roles of spouses meet the traditional values and attitudes 

the higher marital satisfaction is.
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Ը Ն Դ Հ Ա Ն Ո Ւ Ր

Հ Ո Գ Ե Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԷԲԹԵՍԱՄ փԱԺՈՒՀԱՆԴԵՀ

մասնագիտական ինքնիրացման 
եՎ անձնային աճի Հոգեբանական 

Հիմնախնդիրներն 
երիտասարդների մոտ

Ինք նի րաց ման հիմ նախն դի րը ոչ մի
այն հո գե բա նու թյան, այլ նաև գի տու թյան  
տար բեր բնա գա վառ նե րում դի տարկ վում 
և հե տա զոտ վում է որ պես ան ձի ամե նա
կա րև որ պա հանջ մունք նե րից մե կը: Ինք
նի րաց ման և մաս նա գի տա կան կողմ նո
րոշ ման հիմ նախն դիր նե րը հատ կա պես 
ար դի ա կան են ու սա նող նե րի հա մար, 
որոնք բարձ րա գույն կրթու թյուն ձեռք բե
րե լու, հե տա գա մաս նա գի տա կան աճի և 
կա րի ե րա յի հա մար կրթու թյուն են ստա
նում ոչ իրենց բնակավայ րում՝ հայտն վե
լով սո ցի ա լա պես նոր պայ ման նե րում: Այս 
պա րա գա յում վաղ երի տա սար դու թյան 
տա րիքն ավե լի խո ցե լի է՝ պայ մա նա վոր
ված մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման, 
սո ցի ա լա կան հար մար ման և կյան քի 
իմաս տա վոր ման հար ցե րի հետ:

Հոդ վա ծում փորձ է ար վում ու սում նա
սի րելու ան ձի ինք նի րաց ման, մաս նա գի
տա կան  և անձ նա յին աճի հետ կապ ված 
փոխ հա րա բե րակ ցու թյուն նե րը և դրան
ցով պայ մա նա վոր ված հո գե բա նա կան 
խնդիր նե րը: 

Ան ձի գոր ծու նե ու թյու նը, որի ըն թաց քում 
բա վա րար վում են ինք նի րաց ման պա հանջ
մունք նե րը, ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե
ու թյուն է: Շնոր հիվ ստեղ ծա րար «Ես»–ի, 

անձն իր առ ջև դնում է նպա տակ, որո շում 
վեր ջի նիս իրաց ման ճա նա պարհ նե րը: Սա
կայն նպա տա կը կա րող է լի նել ան հա սա
նե լի, այ նո ւա մե նայ նիվ, այն ինք նի րաց ման 
ճա նա պար հին իրա կան խթան է [4]: Ան
ձի ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժը,   «Ես»–ը՝  
կազ մում է ֆե նո մե նո լո գի ա կան դաշ տի 
մաս, որը մե ծա պես տար բե րակ ված է և 
կազ մա կերպ ված է, հա մա ձայ նեց ված կոն
ցեպ տո ւալ գեշ տալտ, որն էլ կա ռուց ված է 
«Ես» կամ «Մենք» բնու թագ րե րի ըն կա
լում նե րից, ինչ պես նաև այդ ըն կա լում նե րի 
հետ կապ ված ար ժեք նե րից [9]: 

Ան ձը զար գաց ման ըն թաց քում կա տա
րում է ընտ րու թյան գոր ծու նե ու թյան որևէ 
ձև ում, որ տեղ սո ցի ալ–պատ մա կան կեն
սա կեր պի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
միջ նոր դա վոր վում են հե տև յա լով.
 � կեն սա գոր ծու նե ու թյան ձևի, սո ցի ա

լա կան ար ժեք նե րի, նոր մե րի հան դեպ 
ձև ա վոր ված վե րա բեր մուն քով և այն 
վե րա բեր մուն քով, որն ու նեն հա մա
տեղ գոր ծու նե ու թյան մեջ ընդգրկ ված 
մաս նա կից նե րը,

 � ան ձի և մաս նա կից նե րի ան հա տա կան 
հատ կա նիշ նե րի գնա հա տա կա նով,

 � տվյալ մար դու դրդա պատ ճառ նե րով և 
ար ժեք նե րով [8]:
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Այս հիմ նախնդ րի վե րա բե րյալ ան
ձի տե սու թյուն նե րի մեջ դիս պո զի ցի ո նալ 
ուղ ղու թյունն ու նի եր կու մո տե ցում: Առա
ջի նը այն է, որ մարդ կա յին դրսև ո րում նե
րում կան շատ ընդ հան րու թյուն ներ, որոնք 
բնո րոշ են այս կամ այն իրադ րու թյա նը: 
Այ սինքն տար բեր մար դիկ կա րող են ու նե
նալ նմա նա տիպ մտքեր, հույ զեր, վար քա
գիծ ան կախ ժա մա նա կից, իրադ րու թյու նից 
և կեն սա փոր ձից: Սա պայ մա նա վոր վում է 
անձ նա յին գծե րով: Մյուս կող մից դժվար է 
գտնել եր կու մար դու, որոնք նույ նաց վում են 
իրենց բնա վո րու թյան գծե րով: Հ. Օլ պոր տը 
գտնում է, որ յու րա քան չյուր անձ յու րա հա
տուկ է, և այդ յու րա հատ կու թյու նը կա րե լի 
է ճա նա չել անձ նա յին որակ նե րը հստա կեց
նե լու ճա նա պար հով: Օլ պոր տի տե սու թյան 
մեջ մի ա վոր վում են ան ձի ու սում նա սիր ման 
հու մա նիս տա կան և ան հա տա կա նու թյան 
մո տե ցում նե րը՝ ներգ րա վե լով անձ նա յին 
աճը և ինք նի րա ցու մը հու մա նիս տա կան 
ուղ ղու թյան են թա տեքս տում և կոնկ րետ 
ան ձի ճա նաչ ման ու զար գաց ման կան խա
տե սում նե րը` ան հա տա կա նու թյան ու սում
նա սիր ման են թա տեքս տում [5]:

Հ. Օլ պոր տը ան ձը դի տար կում է որ պես 
ան հա տի ներ սում կազ մա վոր վող այն հո
գե ֆի զի կա կան հա մա կար գե րի դի նա միկ 
կա ռուց ված քը, որը որո շում է ան ձին բնո
րոշ վար քը և մտա ծո ղու թյու նը, այ սինքն 
այն, ին չը յու րա քան չյուր մար դու դարձ նում 
է յու րա հա տուկ [5]:

Ինք նի րաց ման գոր ծըն թա ցը, որ պես 
ար դյունք, ուղղ ված է ան ձի կա յաց մա նը: 
Այն կա րող է ներ կա յաց վել ան ձի հո գե
բա նա կան հատ կու թյուն նե րի և որակ նե
րի առ կա յու թյամբ: Ա. Մաս լո ուն ինք նի
րաց ված ան ձանց բնու թագ րում էր որ պես 
առողջ, ստեղ ծա գործ և բա րե րար, իսկ 
Ռո ջերսն առանձ նաց նում էր լի ար ժե քո
րեն գոր ծա ռող ան ձանց հե տև յալ հատ
կու թյուն նե րը.

 � փոր ձի հան դեպ բա ցու թյուն (հու զա
կա նու թյուն և ռեֆ լեք սիա),

 � «այս տեղ և հի մա» սկզբուն քով կե
ցու թյուն (նե րա ռյալ շար ժու նու թյու նը, 
ինք նա բու խու թյու նը, ին դուկ տիվ մտա
ծո ղու թյու նը),

 � հա վատ կեն սու նա կու թյունը, կեն սա
կան ազա տու թյուն, ստեղ ծա գոր ծու
թյուն: 
Ինք նի րա ցու մը որ պես վի ճակ կապ

ված է ինք նա բա վա րար վա ծու թյան հետ: 
Ինք նա ի րաց ման ըն թաց քում մարդն 
իմաս տա վո րում է շրջա պա տող աշ խար
հը՝ ընդգ ծե լով որո շա կի կեն սա կան իրա
դար ձու թյուն ներ, որոնք իր կար ծի քով 
տվյալ կեն սա փու լում լու ծում են պա հան
ջում՝ կյան քի իմաս տի բո վան դա կու թյա նը 
և որո շա կի պլա նի իրա գործ մա նը հա մա
պա տաս խան: Այդ իրա դար ձու թյուն նե րը 
կա րող են հա կա սել կու տակ ված կեն սա
փոր ձին կամ պա րու նա կել անո րո շու թյուն: 
Առա ջա ցած հա կա սու թյուն նե րի լուծ ման 
հա մար ընտր վում են անհ րա ժեշտ մի ջոց
ներ: Ինք նի րա ցումն այս դեպ քում իրա կա
նա նում է՝ կախ ված նրա նից, թե ինչ պես է 
մարդն ըն կա լում իրա վի ճա կը, որն էլ պայ
մա նա վոր ված է կենտ րո նա կան կես նա
կան ձգտում նե րով [7]:

Ինք նի րա ցու մը՝ որ պես նպա տակ, դի
տարկ վում է ան ձի ինք նա ակ տո ւա լի զա
ցի ա յի  հե տա զո տու թյուն նե րում, որ տեղ 
ու սում նա սիր վում են ձեռք բե րում նե րը՝ 
որ պես մե տա ար ժեք ներ: Ինք նի րա ցու մը՝ 
որ պես վի ճակ, կապ ված է բա վա րար վա
ծու թյան գնա հատ ման հետ: Ինք նի րա ցու
մը՝ որ պես ար դյունք, հա ճախ ու սում նա
սիր վում է որ պես անձ նա յին զար գաց ման 
մա կար դակ՝ հա ջո ղու թյուն–ան հա ջո ղու
թյուն չա փա նի շով: Ինք նի րա ցու մը՝ որ
պես հան րա գու մար, կա րող է դի տարկ վել 
հե տա զո տու թյուն նե րում, որոնք ուղղ ված 
են կեն սա կան ու ղու ամ բող ջա կան ժա մա
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նա կա հատ ված նե րի (օրի նակ, մի ջին հա
սու նու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծի) իմաս
տա վոր մա նը կամ ամ բող ջա կան կյան քի 
գնա հատ մա նը (ծեր մարդ կանց հա մար): 
Ինք նի րա ցու մը՝ որ պես մի ջոց, դի տարկ
վում է փի լի սո փա յա կան աշ խա տու թյուն
նե րում: Հո գե բա նա կան գի տու թյան մեջ 
հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում ինք նի
րա ցու մը՝ որ պես գոր ծըն թաց [4]:

Իրա կա նում ինք նի րաց ման սու բյեկ տիվ 
ռազ մա վա րու թյուն նե րի նա խընտ րու թյան 
վրա մեծ ազ դե ցու թյուն ու նի մար դու կյան
քի փոր ձը, նրա տա րի քա յին, անձ նա յին 
և մաս նա գի տա կան առանձ նա հատ կու
թյուն նե րը:  Երի տա սարդ նե րի մոտ իրա
կա նա նում է ան ձի ինք նո րո շու մը կեն սա
գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան ոլորտ նե րում, 
հատ կա պես մաս նա գի տա կան: Հե տա գա 
ըն թաց քը ու ղեկց վում է մաս նա գի տու
թյան, մաս նա գի տա կան մի ջա վայ րի հետ 
հար մար ման գոր ծըն թա ցով, մաս նա գի
տա կան և անձ նա յին աճով և հա սու նու
թյամբ: Իր կեն սա գոր ծու նե ու թյան ըն թաց
քում ան ձը վե րա նա յում, հստա կեց նում 
է իր կյան քի ու ղին, ժա մա նակ առ ժա
մա նակ վե րա դառ նա լով կեն սա փոր ձին, 
ձեռք բե րում նե րին: Սա մի գոր ծըն թաց է, 
որը զար գա նում է սո ցի ա լա կան մի ջա
վայ րի հետ մեկ տեղ, երբ փո խա կերպ վում 
են  կեն սա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու 
մար տա վա րու թյուն նե րը:

Ինք նի րաց ման ոչ ադեկ վատ մար
տա վա րու թյու նը կա րող է լի նել դի ֆուզ, 
չտար բե րակ ված, կարծ րա տի պա յին և 
այլն: Ինք նի րաց ման ադեկ վատ մար
տա վա րու թյու նը բնու թագր վում է վե րը 
նշված նե րին հա կա ռակ ցու ցա նիշ նե րով: 
Այն օպ տի մա լաց նում ու զար գաց նում է 
ան ձի պա շար նե րը: Ասենք նաև, որ ինք
նի րաց ման մարտ վա րու թյուն նե րը բազ
մա չափ են և ար տա հայտ վում են հե տև յալ 
դրսև ո րում նե րում.

 � Ես–այլ մարդիկ, 
 � Ես–սոցիալական միջավայր,
 � Ես–արտաքին աշխարհ,
 � Ես–ներաշխարհ:

Ընտ րե լով ինք նի րաց ման ու ղի ներն 
ու մի ջոց նե րը՝ մար դը հա մե մա տում է իր 
ցան կու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն նե րի 
և անհ րա ժեշ տու թյան, պար տա վո րու թյան 
հետ: Մի շարք ակ տո ւալ ինք նի րա ցում նե
րի մի ջո ցով կա րող են իրա կա նաց վել մար
դու պո տեն ցի ալ հնա րա վո րու թյուն ներն ու 
մտահ ղա ցում նե րը: Այս տեղ իրենց դերն 
ու նեն ինք նի րաց ման անձ նա յին–իրա վի
ճա կա յին և մո տի վա ցի ոն–իմաս տա յին 
կող մե րը, որոնք պայ մա նա վոր ված են 
ինք նի րաց ման հա մա պա տաս խան մե խա
նիզմ նե րի ակ տո ւա լի զա ցի ա յով [7]:

Հու մա նիս տա կան հո գե բա նու թյու նը 
այս հար ցե րի շուրջ ու նի իր ու րույն մո
տե ցու մը և փոր ձում է դրանց լու ծում նե րը 
առա ջադ րել՝ ել նե լով այն դրույթ նե րից, որ 
կե ցու թյան իրա կան ար ժեք նե րը՝ նվա ճե լու 
մղում նե րը, ան ձի զար գաց ման և լի ար ժե
քու թյան գոր ծոն ներն են: Մաս լո ուն ինք
նա ակ տո ւա լի զա ցի ան դի տար կում է ոչ թե 
վերջ նա կան վի ճակ, այ լև սե փա կան հնա
րա վո րու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման և իրա
գործ ման գոր ծըն թաց, որը չու նի ավարտ: 
Մաս լո ուն ինք նա ակ տո ւա լի զա ցի ան մե
կա նա բա նում է որ պես բարձր, մաք սի մալ 
ձեռք բե րում ներ այն բնա գա վա ռում, որ
տեղ մար դը ներ քուստ կող մո րոշ ված է: Սե
փա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի և ձիր քե րի 
բա ցա հայտ մա նը, ան ձի և մար դու նե րու ժի  
զար գաց մանն ուղղ ված ակ տի վու թյու նը Ա. 
Մաս լո ո ւի կար ծի քով հան դի սա նում է պա
հանջ մունք նե րի հի ե րի ար խի ա յի բարձր 
գա գա թը` ինք նա ի րա գոր ծու մը, ինք նի
րա ցու մը [7]: Ինք նի րաց վող ան ձը նա է, 
որ հա սել է իր ստեղ ծա գոր ծա կան հնա
րա վո րու թյուն նե րի լրիվ իրա կա նաց մա
նը, մաս նա գի տա կան աճին: Ա. Մաս լո ուն 
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տա լիս է ինք նա կո ւա լի զա ցի ա յի ութ ու ղի` 
ամ բող ջա կան, կեն սա կան և ան շա հա դի
տա կան ապ րում ներ,  պատ կե րա ցում, որ 
կյան քը դա մշտա կան ընտ րու թյան գոր
ծըն թաց է, պա տաս խա նատ վու թյու նը 
«Ես»–ի նա խադ րյալ նե րի նկատ մա մաբ, 
որոնք հնա րա վոր է իրա կա նաց նել,  ազն
վու թյան,  ան կա խու թյան և ինք նու րույ նու
թյան ձգտու մը, ներ քին հնա րա վո րու թյուն
նե րի անըն հատ  իրա ցու մը, բարձ րա կարգ  
ապ րում նե րը` որ պես ինք նի րաց ման պա
հեր, ինք նա ճա նա չու մը և ինք նա բա ցա հայ
տու մը, սե փա կան հո գե ախ տա բա նու թյան 
մեր կա ցու մը, դի մա կա յու մը [7]: 

Ինք նի րաց ման առա ջին քայ լը սե փա
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի գի տակ ցումն է: 
ինք նա ի րա կա նաց վող մար դը նա է, ով ու
նի իրեն  և իր կյան քը արա րե լու ազա տու
թյուն` այն վեր ծե լով հե տաքրք րա կան խա
ղա յին գոր ծու նե ու թյան և հա ճույք ստա նալ 
դրա նից [8, 7]: Ինք նակ տո ւա լի զա ցի ան 
հան դի սա նում է հիմ նա կան նե րուժ, որը ի 
սկզբա նե տրված է մար դու բնա ծին կեն
սա կան հա մա կար գին: Հո գե բա նու թյան 
ժա մա նա կա կից մո տե ցում նե րը ան ձին 
դի տար կում են որ պես շրջա կա մի ջա վայ
րի հետ գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լող օբյեկտ, 
տե ղե կատ վու թյու նը ըն կա լող բաց հա մա
կարգ, ով տի րա պե տում է բազ մա թիվ ներ
քին իրա վի ճակ նե րի կա ռա վար մա նը:

«Ան ձը» բաց հա մա կար գը է, որը առաջ 
է բե րում անհ րա ժեշ տու թյուն դի տար կե լու 
դրա զար գաց ման դի նա մի կան, որա կա
կան նոր հատ կու թյուն նե րի, ինք նա գի
տակ ցու թյան աճի և ակ տի վու թյան տար
բեր ձև ե րի ձեռք բեր ման գոր ծըն թա ցը [8]:

Ակ մեի նշա նա կա լի ու թյու նը, ան ձի 
հա վակ նու թյուն նե րի մա կար դա կը,  կե
ցու թյան հա մա կար գում առաջ նա կարգ 
տե ղե րից մե կը գրա վե լու մի տու մը հիմ նա
վոր ված կլի նեն մի այն այն դեպ քում, եթե 
ակ մե ա բա նա կան ընդ հա նուր և հա տուկ 

գի տե լիք նե րի հի ման վրա հնա րա վոր կլի
նի բա ցատ րել այդ երև ույ թի  գործ նա կան 
հիմ նախն դիր նե րը: Մի այն նշված գի տե
լիք նե րը կա րող են առա վել կա ռու ցո ղա
կան գի տա–գործ նա կան ար դյունք ապա
հո վել: Դրա հա մար էլ ակ մե ա բա նա կան 
գի տե լիք նե րի գործ նա կան կի րա ռու մը այ
սօր ներ կա յաց նում է որ պես առա վել կա
րև որ նե րից մե կը:

Ներ կա յումս ակ մե ա բա նա կան գի տե
լիք նե րի գործ նա կա նում կի րա ռու թյան 
հար ցը քննար կե լիս հար կա վոր է առաջ
նորդ վել ակ մե ա բա նա կան այն դրույթ նե
րով և սկզբունք նե րով, որոնք ար տա ցո լում 
են ան ձի մաս նա գի տա կան զար գաց ման 
հիմ նա հար ցե րը, գոր ծու նե ու թյան կոնկ
րետ ոլոր տում ար հես տա վար ժու թյան մա
կար դա կի ձեռք բե րում նե րը: Այդ ամե նի 
օգ նու թյամբ հնա րա վոր է որո շել մաս նա
գի տա կան իրա զե կու թյան զար գաց ման 
մի տում նե րը, դի նա մի կան, հա կա սու թյուն
նե րը, ինչ պես նաև մաս նա գի տա կան գոր
ծու նե ու թյան որո շա կի տե սակ նե րի կա
յաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը [8]:

Ժա մա նա կա կից հո գե բա նա կան հե
տա զո տու թյուն նե րը թույլ են տա լիս հաս
տա տել, որ ան ձի կա յաց ման առա վել 
կա րև որ տա րի քա յին փուլ է հա մար վում 
ավագ դպրո ցա կան և ու սա նո ղա կան տա
րի քը՝ մաս նա գի տա կան ինք նահս տատ
ման և մաս նա գի տու թյու նում ան ձի ձև
ա վոր ման տա րի քը: Դրա հետ մեկ տեղ, 
կա րե լի է խո սել ան ձի քա ղաք ցու և մաս
նա գե տի կա յաց ման տա րի քա յին փու լի 
մա սին՝ ակ մե ին հաս նե լու ճա նա պար հին:

Վաղ երի տա սարդ տա րի քում կա րև որ 
դեր ու նեն մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ
ման, ընտ րու թյան և մաս նա գի տու թյան 
մեջ կա յաց ման խնդիր նե րը, որոնց լու
ծում ներն իրա կա նաց նե լը պայ մա նա վոր
ված է ժա մա նա կի սո ցի ալ–տնտե սա կան 
պա հան ջար կով` գի տա կա նո րեն հիմ նա
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վոր ված տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ մամբ: 
Մաս նա գետ նե րի և աշ խա տա շու կա յի պա
հան ջար կի ան հա մա պա տաս խա նու թյան, 
ինչ պես նաև պա տա նե կան տա րի քում 
դժվար կողմ նո րո շու մը լրա ցու ցիչ խնդիր
ներ է առա ջաց նում, որոնց լու ծում նե րի 
ար դյու նա վե տու թյա նը նպաս տում են հո
գե բա նա կան մո տե ցում նե րը և ար տա քին 
մի ջա վայ րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը: 
Չկա րո ղա նա լով կողմ նո րոշ վել և ընտ րել 
հա մա պա տաս խան մաս նա գի տու թյուն, 
չհար մար վե լով իրա վի ճա կին և ադեկ վատ 
չգնա հա տե լով մաս նա գի տու թյան դերն 
ու յու րա հատ կու թյու նը սե փա կան ան ձի 
հա մար, երի տա սար դը կախ վա ծու թյուն 
է ու նե նում իր ընտ րու թյու նից և, լի ո վին 
չգի տակ ցե լով իր ներ քին հնա րա վո րու
թյուն ներն ու ու նա կու թյուն նե րը, հա ճախ 
ընկ նում է նո րի որոն ման մեջ [1]:

Վաղ երի տա սարդական տա րի քում 
մաս նա գի տու թյան ընտ րու թյան հա մար 
հիմք են ծա ռա յում մաս նա գի տու թյա նը վե
րա բե րող տե ղե կու թյուն նե րը և դա տո ղու
թյուն նե րը, որոնք մար դը հիմ նա կա նում 
ստա նում է ուղ ղա կի և անուղ ղա կի ձև ե
րով: Ուղ ղա կին են թադ րում է կրթու թյան 
շրջա նակ նե րում ձեռք բեր ված հե տաքրք
րու թյուն նե րը, հա մա պա տաս խան գի տե
լիք նե րի պա շա րը, կա րո ղու թյուն նե րը, 
նա խա սի րու թյուն նե րը: Ան շուշտ, նա խադ
րյալ նե րը պայ մա նա վո րում են ապա գա 
մաս նա գի տու թյան ցան կա լի ընտ րու թյունն 
ու կողմ նո րո շու մը:  Մաս նա գի տու թյան մա
սին տե ղե կու թյուն նե րի ստաց ման անուղ
ղա կի մի ջոց նե րից է ԶԼՄ–նե րի, ծնող նե րի, 
բա րե կամ նե րի, ծա նոթ նե րի և այ լոց խոր
հուրդ նե րին և ցան կու թյուն նե րին հե տև ե
լը, որը դժվա րաց նում է մաս նա գի տու թյան 
ընտ րու թյան գոր ծըն թա ցը և ար դյուն քում 
ստեղ ծում պար տադր վա ծու թյուն:

Կա րող ենք առանձ նաց նել այն օրի
նա չա փու թյուն նե րը, որոնք վաղ երի տա

սար դին օգ նում են մաս նա գի տու թյան մեջ 
կողմ նո րո շե վե լուն, հա մա պա տաս խան 
որո շում կա յաց նե լուն.
1. մասնագիտության հանդեպ անձ նա

կան հետաքրքրություններ և ուսում
նա ռության պահանջներ ունենալը;

2. մասնագիտության առավել 
արդիական և պահանջված լինելը;

3. մասնագիտության մեջ սեփական 
ձեռքբերումների և ներքին պաշարների 
իրացնելու հնարավորությունը;

4. մասնագիտության մասին բավարար 
տեղեկատվություններ ունենալը;

5. մասնագիտության մեջ կայացման 
հեռանկարները տեսնելը; 

Մաս նա գի տու թյան ընտ րու թյան վրա 
ազ դե ցու թյուն կա րող են թող նել այն
պի սի գոր ծոն ներ, ինչ պի սիք են սո ցի
ա լա կան պայ ման նե րը, հո գե բա նա կան 
իրա վի ճակ նե րը նաև այն, թե ան ձը ինչ  
տե ղե կատ վա կան դաշ տի և սե փա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րի սահ ման նե րում է 
իրա կա նաց րել իր ու սում նա կան գոր ծու
նե ու թյու նը: Մին չև պա տա նե կան տա րի քը 
ամ րապնդ վում են ապա գա մաս նա գի տա
կան հե տաքրք րու թյուն նե րի ու հա կում նե
րի նա խա հիմ քե րը, որին հե տև ում է մաս
նա գի տա կան մի տում նե րի ձև ա վո րու մը: 
Ար դյուն քում ամ բող ջա նում են գի տակց
ված պատ կե րա ցում նե րը մաս նա գի տու
թյան հան դեպ և կա տար վում է ցան կա լի 
կամ պար տադր ված ընտ րու թյուն: Վաղ 
երի տա սարդ տա րի քը իմաս տա վոր վում է 
նաև կրթու թյամբ, երբ ու սա նող նե րի մոտ,  
հա մալ սա րա նա կան կրթու թյան շնոր հիվ, 
ձև ա վոր վում են սե փա կան հա յացք ներ ու 
տե սա կետ ներ, որոնք հե տա գա յում նպաս
տում են ինք նու րույն հե տա զո տու թյուն նե
րի իրա կա նաց մա նը: Հա մալ սա րա նա կան 
կրթու թյու նը նպաս տում է գի տե լիք նե րի 
և կա րո ղու թյուն նե րի խո րաց մա նը, որոնք 
էլ պրո ֆե սի ո նա լիզ մի նա խա հիմք են: 
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Հաշ վի առ նե լով, որ ինք նի րա ցու մը անհ
նար է առանց սե փա կան Ես–ի ինք նա գի
տակց ման՝ կա րո ղու թյուն ներ, պա հանջ
մունք ներ, դե րա յին պատ կա նե լու թյուն, 
ին տե լեկ տո ւալ հու զա կան բնու թագ րիչ
ներ, Ես–ի հետ նույ նա կա նա ցում, բարձ
րա գույն կրթա կան հա մա կար գի պա հանջ 
է դրվում, թե ինչ պես կա ռու ցել ու սում նա
կան գոր ծըն թա ցը: Հատ կա պես կա րև որ
վում է այն նոր մո տե ցու մը, որ ու սա նո ղի 
ան ձը դի տարկ վում է որ պես ազատ, իր 
ըն դու նա կու թյուն նե րը զար գաց նող և ընտ
րու թյուն կա տա րող սու բյեկտ: Ել նե լով 
ան ձի և հա սա րա կու թյան բազ մաբ նույթ 
սպա սե լիք նե րից, այ սօր մաս նա գետ նե րի 
պատ րաստ ման գոր ծըն թա ցը ընդ լայն ման 
կա րիք ու նի, որ պես զի բա վա րա րի տնտե
սու թյան և աշ խա տա շու կա յի օրե ցօր աճող 
պա հանջ նե րը [3]:

Ուսա նո ղի մաս նա գի տա կան ինք նի
րաց ման ճա նա պար հին շատ կա րև որ վում 
են հե տև յալ հո գե բա նա կան աջակց ման 
բա ղադ րիչ նե րը` 
 � ու սա նո ղի անձ նա յին ինք նո րո շում
 � ու սա նո ղի օրի նա կե լի ինք նո րո շում
 � ու սա նո ղի իրա վի ճա կա յին ինք նո րո շում
 � կրթա կան գոր ծըն թա ցի տե ղե կատ վա

կան աջակ ցու թյուն
 � ման կա վար ժա կան վար պե տու թյան 

աջակ ցու թյուն [2]:
Վերը նշված նե րի իրա կա նաց ման ար

դյուն քում կա րե լի է հաս նել կրթա կան գոր
ծըն թա ցի կա րև ո րա գույն հիմ նախն դիր նե

րի լուծ մա նը, մաս նա վո րա պես՝ կապ ված 
մաս նա գի տա կան ինք նո րոշ ման և նույ նա
կա նաց ման հետ:

Ա. Բան դու րան նշում է, որ մի ջա վայ րից 
ստաց ված տե ղե կատ վու թյան ար դյունքում 
ան հա տի մոտ ձև ա վոր վում է ար տա քին 
աշ խար հի ըն կալ ման ներ քին մո դե լը, ըստ 
որի որո շա կի հան գա մանք նե րում իրա
կա նաց վում է նրա իրա կան վար քը: Այս 
ամե նի ար դյուն քում ինք նո րոշ ման, ինք
նա կազ մա կերպ ման և անձ նա վոր ման 
գոր ծըն թաց նե րը սահ մա նա փակ վում են: 
Երի տա սար դը, հան դես գա լով որ պես ամ
բող ջա կան և մի աս նա կան անձ, չի կա րող 
ինքն իրե նով ապա հո վել նույ նա կա նա
ցում, դրան պետք է ձգտել և հաս նել՝ ոգե
ղեն իրա կա նու թյու նից ել նե լով [6]:

Ամ փո փե լով նշենք, որ չնա յած ինք
նի րաց ման վե րա բե րյալ տե սու թյուն նե րի 
բազ մազա նու թյա նը` այ սօր հո գե բա նա
կան գի տու թյան մեջ չկա մի աս նա կան մո
տե ցում ինք նի րաց ման բո վան դա կու թյան 
վե րա բե րյալ: Հե տև ան քը լի նում է այն, որ 
տե սա կան կա յուն հիմ քե րի բա ցա կա յու
թյու նը լուրջ խո չըն դոտ ներ է առա ջաց նում 
փոր ձա րա րա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
անց կաց ման և հա մա պա տաս խա նա բար 
նաև՝ տե սու թյան զար գաց ման հա մար:  
Ինչ խոսք՝ նաև ինք նի րա ցու մը պետք է 
դի տար կել ան ձի մաս նա գի տա կան գոր
ծու նե ու թյան աս պեկտ նե րից, քա նի որ այն 
ապա հո վում է ան ձի կեն սա գոր ծու նե ու
թյան  և անձ նա յին աճի հիմք նե րը:

գրականություն
1. Պապոյան Վ., Գալստյան Ա., Երիտասարդ մասնագետների ինքնիրացման հոգեբանական 

առնձնահատկությունները. Բանբեր ԵՊՀ, 131.4, Երևան 2010, էջ 50–56
2. Шнейдер Л. Б., Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг: учебное 

пособие, МоскваВоронеж, Изд. НПО "МОДЭК", 2004, с. 354.
3. Кон И. С., Психология юношеского возраста (Проблема формирования личности): учеб.

пособие для студентов пед. ин–тов, М., Просвещение, 1979, 175 с.



ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

175

4. Adler A. (2002) The Nurotic Character: Fundamental of Individual Psychology and Psychotherapy 
/The collected Clinical Works of Alfred Adler/ vol. 1. By Henry T. Stein, 331 p.

5. Allport G. W., (1955) Becoming: Basic Consideration for a Psychology of Personality, Yale Univer
sity Press, 106 p.  

6. Bandura A., (1982). Self – efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37, 
122–147 pp.

7. Maslow A. H., (1999) Towords a psychology of being, edt. By J. Wily & Sons, 270 p.
8. Richard M., Ryckman (2007) Theories of Personality, 9th edition, Thomson/Wadsworth, 711 p.
9. Rogers K., (1995) On Becoming a Person /Int. by Peter D. Kremer, M. D., 427 p.

Психологические  проблемы  профессиональной самореализации  
и личностного роста среди  молодежи

Э. Фажуанде

В статье рассматриваются различные теории самореализации личности. Анализ 
ли тературы показал, что на  сегодня нет единого подхода к содержательной сто ро не 
самореализации. В результате отсутствия устойчивых теоретических основ воз ни кают 
различные проблемы как для проведения экспериментальных работ, так и раз ви тия 
научной теории. Тем не менее проблема самореализации личности, которая рассмат
ри вается с точки зрения профессиональной деятельности, обеспечивает предпосылки 
жиз не деятельности и личностного роста.

The psychological problems of professional self – realization  
and personal growth among young

E. Fazhuhandeh

In the article discussed the problem of person’s self–realization. Summarizing shown that 
despite self – realization diversity of theories today in science there is no unified approach 
for the interpretation of the concept of psychological self – realization. The consequence is 
that the lack of theoretical sustainable basis generate a serious obstacles accordingly for the 
experimental research and theoretical development. However the self – realization should be 
considered an aspect of professional activities, as it ensures the basis of person’s life activity 
and personal growth.
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ՆԵԳԱՐԵՇՆԵԺԱԴ ԱԲԴՈԼՄԱՋԻԴ

ուսանողների Հուզական ինտեԼեկտի 
եՎ անՀատական Հատկանիշների 

Հարաբերակցությունն ուսումնական 
գործառույթներում

Ին տե լեկտն այն բարդ հաս կա ցու թյուն
նե րի շար քին է պատ կա նում, որոնց հա
մար անհ րա ժեշտ է ըն դար ձակ սահ մա նում 
ներ կա յաց նել: Ին տե լեկ տը սահ մա նող նե
րի շար քում փին թե րը 1921 թ. սահ մա նել է 
այն որ պես կյան քի նոր իրա վի ճակ նե րին 
ամ բող ջա պես ադապ տաց վե լու տա ղանդ: 
Նա վստահ էր, որ այս ադապ տա ցի ան 
հիմ նա կա նում կապ ված է նյար դա յին հա
մա կար գի փո փո խա կա նու թյան հետ (Բեհ
րու զի ան, 2008, էջ 38):

Ին տե լեկ տը սահ ման վում է նաև որ պես 
մի ջա վայ րի հետ հա մա ձայն վե լու կա րո
ղու թյուն, ուս տի ին տե լեկ տը մար դու ան
հա տա կա նու թյան մի մաս է: Ին տե լեկ տի 
այն մաս նա բա ժի նը, որը հան դես է գա լիս 
սո ցի ա լա կան և մի ջանձ նա յին հա րա բե
րու թյուն նե րում, մեկ նա բան վում է որ պես 
հու զա կան ին տե լեկտ:

Հու զա կան ին տե լեկ տը՝ որ պես հո գե բա
նու թյան մեջ առաջ եկած նոր հաս կա ցու
թյուն, հու զա կան և ճա նա չո ղա կան ոլորտ
նե րի հա մադր մա ն ար դյունք է: Այն մտքի և 
զգաց մուն քի փո խա դարձ հա րա բե րակ ցու
թյունն է: Քա նի որ մար դիկ մի այն ին տե
լեկ տո ւալ կամ հու զա կան էակ ներ չեն, այլ 
այդ եր կու սի հա մադ րումն ու մի ա վո րումն 
են իրենց մեջ կրում, ան հա տի՝ մի ջա վայ րի 
հետ հար մար վե լու և կեն սա կան խնդիր
նե րի հետ հա մա ձայնե լու կա րո ղու թյու նը 
կախ ված է նրանց հու զա կան և ին տե լեկ
տո ւալ կա րո ղու թյուն նե րի հա մադր ված 
ֆունկ ցի ա յից (Մա յեր և հա մա հե ղի նակ ներ, 
2002, էջ 277):

Մար դիկ տար բեր իրա դար ձու թյուն նե
րին տար բեր կեր պով են ար ձա գան քում: 
Յու րա քան չյուր մարդ ու նի իրե րը գնա հա
տե լու յու րա հա տուկ մո տե ցում և դրանց 
հա կազ դե լու իրեն բնո րոշ հատ կա նիշ ներ 
(Շա րի ֆի, 2000, էջ 291): Այն հար ցը, թե 
մար դիկ հու զա կան ոլոր տի առու մով ինչ
պես և ինչ չա փի զգաց մուն քայ նու թյամբ 
կար ձա գան քեն այս կամ այն երև ույ թին, 
կախ ված է իրենց բնո րոշ անձ նա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րից:

Հու զա կան ին տե լեկ տի և ան հա տա կան 
յու րա հատ կու թյուն նե րի կա պը բա ցա հայ
տե լու ուղ ղու թյամբ բազ մա թիվ ու սում նա
սի րու թյուն ներ են կա տար վել: փաս տո րեն, 
հու զա կան ին տե լեկ տը և տար բեր իրա
դար ձու թյուն նե րին ըն դա ռաջ գնա լու կա
րո ղու թյու նը սեր տո րեն կապ ված են մար
դու ան հա տա կան յու րա հատ կու թյուն նե րի, 
նրա գնա հատ ման եղա նակ նե րի, նո րա
րա րա կան հա յացք նե րի հետ (Բեհ րու զի
ան, 2008, էջ 40): Որ պես օրի նակ կա րող 
ենք նշել այն փաս տը, որ էքստ րա վերտ և 
ինտ րո վերտ մար դիկ իրենց բնո րոշ տար
բեր ձև ե րով են ար ձա գան քում այս կամ 
այն խնդրին:

Ան հա տա կան յու րա հատ կու թյուն ներն 
ան հա տի ան քակ տե լի մասն են կազ մում 
և իրենց մեջ բո վան դա կում են անձ նա յին 
5  մեծ գոր ծոն ներ (Շուլց և Շուլց, 1998): 
Ճա նա չե լով տվյալ մար դու ան հա տա կան 
հատ կա նիշ նե րի թույլ և ու ժեղ կող մե րը և 
նրա հու զա կան ին տե լեկ տի մա կար դա կը՝ 
մենք կա րող ենք մե ծաց նել նրա՝ տար բեր 
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խնդիր նե րին հար մար վե լու կա րո ղու թյու
նը: Ան հա տի թույլ կող մե րը շտկե լու, մարդ
կանց հու զա կան ին տե լեկ տի մա կար դա
կը բարձ րաց նե լու մի ջո ցով հնա րա վոր է 
բարձ րաց նել մար դու՝ խնդիր նե րի նկատ
մամբ հան դուր ժո ղա կա նու թյուն ձեռք բե
րե լու կա րո ղու թյու նը: Այս պի սով, կա րող 
ենք ասել, որ  հու զա կան ին տե լեկ տը կա
րև որ գոր ծոն է, որն ապա գա յում կա րող է  
կան խո րո շել մար դու առող ջա կան և սո ցի
ա լա կան իրա վի ճա կը (Գոլ ման, 1995):

Կա րև որ է այն փաս տը, որ հու զա կան 
ին տե լեկ տը ձեռք բե րո վի է և զար գա ցող 
հատ կու թյուն ու նի: Այլ կերպ ասած՝ հու
զա կան ին տե լեկ տը ին տե լեկ տի գոր ծակ
ցի՝ IQ–ի հա մե մատ ավե լի ճկուն է, ուս տի 
այս տեղ անհ րա ժեշտ է բնո րո շել հաս
տա տուն և փո փո խա կան գոր ծոն նե րը, 
ինչ պի սիք են օրի նակ՝ մար դուն բնո րոշ 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, կրթա կան 
մա կար դա կը, սե ռը, որոնք կա րող են ազ
դել հու զա կան ին տե լեկ տի զար գաց ման և 
հե տըն թա ցի վրա:

Հու զա կան ին տե լեկ տի ըն կա լու մը որ
պես ան հա տա կա նու թյան մաս կազ մող 
ըն դար ձակ մի հա մա կարգ կա րող է հե
տա զո տող նե րի շրջա նում մի շարք հար
ցեր առա ջաց նել: Օրի նակ, թե ան ձի որ 
բա ղադ րի չը կա րող է ազ դել հու զա կան ին
տե լեկ տի վրա և ավե լաց նել կամ նվա զեց
նել նրա ազ դե ցու թյու նը (Մա յեր, 2000):

Այս պի սով, մար դու անձ նա յին որակ
նե րի ճա նա չու մը չի պայ մա նա վո րում 
նրա վար քագ ծին կամ որո շա կի պայ
մաննե րին այս կամ այն ձև ով հա կազ դե
լու ձեռք բե րու մը՝ որ պես ու սում նա կան 
գոր ծա ռույթ: Այս առու մով հատ կան շա
կան է այն փաս տը, որ ան հա տա կան 
յու րա հատ կու թյուն նե րի և հու զա կան ին
տե լեկ տի մի ջև հա րա բե րակ ցու թյան և 

դրանց՝ ու սում նա կան գոր ծա ռույ թի վրա 
ու նե ցած ազ դե ցու թյան ու սում նա սի
րու մը կա րող է մեզ շատ ար դյու նա վետ 
տե ղե կու թյուն ներ տալ հա ջո ղակ կամ 
խո ցե լի մարդ կանց վար քա գի ծը կյան քի 
տար բեր իրա վի ճակ նե րում կան խա տե
սե լու հա մար:

Հետազոտության մեթոդը
Այս ու սում նա սի րու թյան մեջ մեն ք ու

սում նա սի րել ենք եր կու փո փո խա կան նե
րի՝ հու զա կան ին տե լեկ տի և անձ նա յին 
որակ նե րի մի ջև առ կա փո խազ դե ցու թյուն
նե րը: Մենք դի տար կել ենք տեխ նի կա կան 
և հու մա նի տար գի տու թյուն նե րի առա
ջա տար ու սա նող նե րի հու զա կան ին տե
լեկտն ու անձ նա յին որակ նե րը և դրանց 
ու նե ցած ազ դե ցու թյու նը ու սում նա կան 
գոր ծա ռույ թի վրա: Այս փո փո խա կան նե րը 
նախ կի նում ևս են թարկ վել են ու սում նա
սի րու թյուն նե րի, սա կայն ան կախ փո փո
խա կա ն, որ պես այդ պի սին, առա ջին ան
գամ է ու սում նա սիր վում:

Վիճակագրական խումբը և ընտրանքը
Սույն հե տա զո տու թյան վի ճա կագ րա

կան խում բը նե րա ռում է Ալ բորզ և Ղազ վին 
քա ղաք նե րի պե տա կան հա մալ սա րան
նե րում 2010–2011 ու սում նա կան տա րում 
ու սա նող տեխ նի կա կան և հու մա նի տար 
գի տու թյուն նե րի առա ջա տար ու սա նող
նե րին: Հե տա զո տո ղի կող մից կի րառ վել 
են պա տա հա կան ընտ րու թյան և դա սա
կարգ ման մե թոդ նե րը: Ընտ րան քի ծա վա
լը կազ մել է 380 ու սա նող: Առա վել հա վաս
տի տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու հա մար 
հե տա զո տողն ընտ րան քի թիվն ավե լաց
րել է՝ այն հասց նե լով 400 հո գու:

Հե տա զո տու թյան ընտ րան քի հետ 
կապ ված տվյալ ներն ար տա ցոլ ված են 
աղյու սակ 1–ում:
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Աղյուսակ 1 
ընտրանքի ծավալ

Ընդամենը Արական Իգական
Սեռ

Առաջատար

235 136 99 Տեխնիկական

165 63 102 Հումանիտար

400 199 201 Ընդամենը

տվյալների հավաքագրման միջոցները
Տվյալ նե րի հա վա քագր ման հա մար 

կի րառ վել է NEO–ի ան հա տա կա նու թյան 
հինգ գոր ծո նա յին հար ցա րա նը՝ 60 կարճ 
հար ցե րով: Այս հար ցա րա նը կազմ վել է 
գոր ծոն նե րի վեր լու ծու թյան և ան հա տի 
հինգ մեծ գոր ծոն նե րի գնա հատ ման հա
մար: Այդ հինգ գոր ծոն ներն են նյար դայ
նու թյու նը, պա տաս խա նատ վու թյու նը, 
հար մար վո ղա կա նու թյու նը, ան կեղ ծու թյու
նը և էքստ րա վեր սի ան: Այս հար ցա րա նի 
հա մա ռոտ տար բե րա կը պա րու նա կում է 
60 հարց՝ հին գա կան ընտ րո ղա կան պա
տաս խան նե րով: Այն կա ռուց ված է հնգաս
տի ճան ձև ով՝ լի ո վին հա մա ձայն եմ–բո լո
րո վին հա մա ձայն չեմ տար բե րակ նե րով:

Կրոն բա խի ± գոր ծա կիցն ամ բողջ հար
ցա րա նի հա մար կազ մել է 0.75 (Գա րու սի, 
2004, էջ 8), իսկ NEO թես տի յու րա քան չյուր 
գոր ծո նի հա մար ու նե ցել է հե տև յալ պատ
կե րը՝ պա տաս խա նատ վու թյուն–0.83, 
ան կեղ ծու թյուն–0.57, հար մար վո ղա կա
նու թյուն–0.71, էքստ րա վեր սիա–0.71 և 
նյար դայ նու թյուն–0.81: Հինգ են թա սանդ
ղակ նե րի կարճ և եր կար տար բե րակ նե րի 
կո րե լյա ցի ան կազ մել է 0.77– 0.92: Են
թա սանդ ղա կի ներ քին նույ նու թյու նը սահ
ման վել է 0.68–0.86 (Անի սի, 2008, էջ 4):

Հե տա զո տու թյան մեջ կի րառ վել է նաև 
Բար–Օնի հու զա կան ին տե լեկ տի թես տը: 
Այս հար ցա րա նը կազմ վել է 1980թ. Բար–

Օնի կող մից և պա րու նա կում է 15 են թա
սանդ ղակ ներ: Պա տաս խան նե րը տրվում 
են հնգաս տի ճան եղա նա կով՝ Լի կեր տի 
սանդ ղա կի մի ջո ցով՝ լի ո վին հա մա ձայն 
եմ–բո լո րո վին հա մա ձայն չեմ տար բե րակ
նե րով (Շեյխ փուր, 2008, էջ 29):

Կրոն բա խի ±–ն հու զա կան ին տե լեկ
տի հա մար կազ մել է 93%: Յու րա քան
չյուր սանդ ղա կի ընդ հա նուր գնա հա տա
կա նի և հու զա կան ին տե լեկ տի թես տի 
ընդ հա նուր ար դյուն քի մի ջև նկատ վող 
կո րե լ յա ցի ան ցույց տվեց, որ թես տի բո
լոր են թա սանդ ղակ նե րի և հու զա կան 
ին տե լեկ տի մի ջև գո յու թյուն ու նի նշա
նա կա լի դրա կան կապ(Սա մո ւյի և հա մա
հե ղի նակ ներ, 2002, էջ 12):

տեղեկությունների վերլուծության մե
թոդ ները

Ստաց ված տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան 
հա մար կի րառ վել են նկա րագ րա կան 
և եզ րա հանգ ման վի ճա կագ րա կան մե
թոդ ներ: Հաշ վար կի, վի ճա կագ րա կան 
ման րա մասն վեր լու ծու թյան և նշա նա կա
լի ու թյան աս տի ճա նի որոշ ման հա մար կի
րառ վել է SPSS ծրա գի րը:

Հետազոտության արդյունքները
Աղյու սակ 2–ում ներ կա յաց վում են հե

տա զոտ ված փո փո խա կան նե րը, նկա րագ
րա կան ար դյունք նե րը, մի ջին և ստան
դարտ շե ղու մը:
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Աղյուսակ 2 
Ուսումնասիրվող փոփոխականների միջին և ստանդարտ շեղումը (N=400)

Ստանդարտ 
շեղում

Միջին 
շեղում փոփոխականներ

0.43 3.61 Հուզական ինտելեկտ

4.96 41.07 Էքստրավերսիա

Անձի հինգ մեծ 
գործոններ

7.60 31.62 Նյարդայնություն

7.67 46.42 Պատասխանատվություն

6.20 42.56 Հարմարվողականություն

5.06 37.93 Անկեղծություն

Ու սա նող նե րի հու զա կան ին տե լեկ տի և ան հա տա կա նու թյան հինգ մեծ գոր ծոն նե րի մի
ջև հա րա բե րակ ցու թյունն ու սում նա սի րե լու հա մար աշ խա տան քում կի րառ վել է Պիր սո նի 
կո րե լյա ցի ոն գոր ծա կի ցը: Աղյու սակ 3–ում ներ կա յաց վում են ստաց ված ար դյունք նե րը:

Աղյու սակ 3
Ու սա նող նե րի հու զա կան ին տե լեկ տի և ան հա տա կա նու թյան հինգ  

մեծ գոր ծոն նե րի կո րե լյա ցի ան

Հարմար
վո ղա կա
նու թյուն

Ան կեղ
ծու թյուն

Պա տաս խա
նատվու թյուն

Էքստրա
վերսիա

Նյարդայ
նություն

փո փո խա կան
ներ

0.097* 0.533* 0.502* 0.486* –0.661* Հուզական 
ինտելեկտ

p< 0.01*

Աղյու սակ 3–ը ցույց է տա լիս, որ ստաց ված գոր ծա կիցն ար տա հայ տում է հու զա կան 
ին տե լեկ տի և էքստ րա վեր սի ա յի, պա տաս խա նատ վու թյան, հար մար վո ղա կա նու թյան, 
ան կեղ ծու թյան մի ջև առ կա նշա նա կա լի դրա կան կա պը, և նյար դայ նու թյան հետ ու նե
ցած բա ցա սա կան նշա նա կա լի կո րե լյա ցի ան:

Աղյուսակ 4 
Ստանդարտ շեղման գնահատումը

F Գնահատականի 
ստանդարտ սխալը Ճշգրտված R R2 R

Կանխատեսող 
ցուցանիշ

99.35 0.28923 0.552 0.558 0. 747a
Անհատական 
յուրա հատ կու

թյուն ներ

a Կանխատեսողներ (հաստատուն).պատասխանատվություն, անկեղծություն, էքստրավերսիա, 
հարմարվողականություն, նյարդայնություն   p< 0.01
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Աղյուսակ 5: 
Ուսանողների հուզական ինտելեկտի կանխատեսումը անհատական 

յուրահատկությունների հինգ մեծ գործոնների միջոցով

ANOVAb

Մոդել Գումար df Միջին F Sig.

Ռեգրեսիա 41.557 5 8.311 99.356 0.000a

Ռեսիդուալ 32.959 394 .084
Ընդամենը 74.516 399

a. Կանխատեսողներ (հաստատուն). պատասխանատվություն, անկեղծություն, էքստրավերսիա, 
համաձայնողականություն, նյարդայնություն

b. Կախյալփոփոխական. հուզական ինտելեկտ

Ուսանողների անհատական յուրահատկությունների ազդեցությունը հուզական 
ինտելեկտի վրա կանխատեսելու համար օգտագործվել է գծային ռեգրեսիան՝ մրցակից 
մեթոդը: Աղյուսակ 4–ում ցույց է տրվում, որ հուզական ինտելեկտի ստանդարտ շեղման 
55%–ը բացատրվում է ուսանողի անձնային որակներով:

Ձեռք բերված F–ը α=0.01–ի պայմաններում նշանակալի է: F նշանակալիությունը ցույց 
է տալիս՝ նշված ստանդարտ շեղման մակարդակը պատահականորեն չի ձեռք բերվել:

Աղյուսակ 6
Ուսանողների հուզական ինտելեկտի կանխատեսումն անձնային որակների 

գործակցի միջոցով՝

Ոչ ստանդարտացված 
գործակից

Ստան դար
տացված 
գործակից T Նշնկ.

Ստ. Սխալ Beta

(Հաստատուն) 2.771 0.223 – 12.416 0.000

Նյարդայնություն 0.026 0.002 –0452 –10.950 0.000
Էքստրավերսիա 0.010 0.004 0.111 2.754 0.006
Անկեղծություն 0.004 0.003 0.051 1.430 0.153

Հարմար վո ղա կա
նություն 0.014 0.003 0.200 4.894 0.000

Պա տաս խա նատ
վություն 0.011 0.002 0.188 4.607 0.000

a.Կախյալ փոփոխական. Հուզական ինտելեկտ

Անձ նա յին որակ նե րի և հու զա կան ին տե լեկ տի մի ջև կա տար ված ռեգ րե սի ոն անա
լի զը ցույց տվեց, որ այդ հատ կա նիշ նե րի որակ նե րի՝ հու զա կան ին տե լեկ տը կան խա
տե սե լու ըն դու նա կու թյու նը նշա նա կա լի է բո լոր գոր ծոն նե րի հա մար՝ բա ցա ռու թյամբ 
ան կեղ ծու թյան:

Նյար դայ նու թյու նը, հար մար վո ղա կա նու թյու նը, պա տաս խա նատ վու թյու նը և էքստ



ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

181

Աղյուսակ 7
Հուզական ինտելեկտի և ուսումնական գործառույթի ռեգրեսիոն անալիզը

Գործակիցներ՝

Մոդել
B

Ոչ ստանդար տացված 
գործակից

Ստանդար
տացված 
գործակից T Նշնկ.

Ստ. սխալ Beta
(Հաստատուն) 12.630 0.821 15.382 0.000

Հուզական 
ինտելեկտ 0.784 0.226 0.171 3.468 0.001

a. Կախյալ փոփոխական. Մոդել

Աղյուսակ 8:

Անձի 5 մեծ որակների և ուսումնական գործառույթի ռեգրեսիան
Գործակիցներ

Մոդել
B

Ոչ ստան դար
տացված գործակից

Ստանդար
տացված 
գործակից T նշնկ.

Ստ. սխալ Beta

(Հաստատուն) 13.280 1.475 9.001 0.000

Նյարդայնություն –0.004 0.016 –0.015 –0.254 0.799

Էքստրավերսիա –0.063 0.023 –0.158 –2.711 0.007

Անկեղծություն 0.019 0.020 0.048 0.921 0.358
Հարմարվո ղա

կանություն 0.029 0.019 0.089 1.515 0.131
Պատաս խա
նատվություն 0.064 0.015 0.248 4.220 0.000

a. Կախյալ փոփոխական. Մոդել

րա վեր սի ա յի գոր ծոն ներն ապա հո վում են 
հու զա կան ին տե լեկ տի կան խա տե սու մը, 
իսկ ան կեղ ծու թյան գոր ծո նը հու զա կան 
ին տե լեկ տը կան խա տե սող նշա նա կա լի 
կա րո ղու թյուն չու նի:

Այս ու սում նա սի րու թյան մեջ ու սում նա
կան գոր ծա ռույ թի վրա ու սա նող նե րի հու
զա կան ին տե լեկ տի և անձ նա յին հինգ մեծ 
հատ կա նիշ նե րի ու նե ցած ազ դե ցու թյու նը 
հե տա զո տե լու հա մար կի րառ վել է գծա յին 
ռեգ րե սի ան՝ մրցա կից մե թո դը: Ռեգ րե սի ա
յի ար դյունք նե րը ցույց են տվել, որ ու սում
նա կան գոր ծա ռույ թի ստան դարտ շեղ ման 

3%–ը բնո րոշ վու մ է ու սա նող նե րի հու զա կա ն 
ին տե լեկ տի մի ջո ցով, իսկ 8%–ը՝ նրանց ան
հա տա կա ն յու րա հատ կու թյուն նե րի մի ջո ցով:

Ստաց ված F–ը ±=0.01–իպայ ման նե
րում նշա նա կալի է: F նշա նա կա լի ու թյու նը 
ցույց է տա լիս, թե ար դյոք հե տա զո տու թյան 
ռեգ րե սի ոն մո դե լը հա մա պա տաս խա ն 
է, թե՝ ոչ: Ստաց ված տ վյալ նե րի հա մա
ձայն՝ հու զա կա ն ին տե լեկ տը և անձ նա յի ն 
որակ նե րը ցույ ց են տա լի ս ու սում նա կան 
գոր ծա ռույթ նե րը, իսկ ար տա հայտ ված 
ստան դարտ շեղ ման մա կար դա կը պա
տա հա կան սկզ բուն քով ձեռք չի բեր վում:
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Աղյու սակ 7–ի տվյալ նե րը ցույց են 
տա լիս, որ հու զա կան ին տե լեկ տի կա
րո ղու թյու նը ու սում նա կան գոր ծա ռույ թը 
կան խա տե սե լու հար ցում նշա նա կա լի է: 
Աղյու սակ 8–ի տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ 
անձ նա յին որակ նե րի գոր ծոն նե րից էքստ
րա վեր սի ան և պա տաս խա նատ վու թյու նը 
ևս նշա նա կա լի են եղել ու սում նա կան գոր
ծա ռույ թի հար ցում: Նյար դայ նու թյու նը, 
հար մար վո ղա կա նու թյունն ու ան կեղ ծու
թյու նը զգա լի նշա նա կա լի ու թյուն չու նեն 
ու սում նա կան գոր ծա ռույթ նե րի կան խա
տես ման հար ցում:

եզրակացություն
Այս հե տա զո տու թյան նպա տա կը տեխ

նի կա կան և հու մա նի տար գի տու թյան 
արա կան և իգա կան սե ռի առա ջա տար 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հու զա կան ին տե լեկ
տի և անձ նա յին որակ նե րի հա րա բե րակ
ցու թյան ու սում նա սի րու թյունն է ու սում
նա կան գոր ծա ռույթ նե րի հետ: Կի րառ ված 
հե տա զո տա կան մե թոդ նե րի ար դյուն քում 
մեր ստա ցած ար դյունք նե րը ցույց են տա
լիս ու սա նող նե րի հու զա կան ին տե լեկ
տի և էքստ րա վեր սի ա յի, ան կեղ ծու թյան, 
հար մար վո ղա կա նու թյան և պա տաս խա
նատ վու թյան մի ջև առ կա դրա կան և նշա
նա կա լի կո րե լյա ցի ան: Այս ար դյուն քը հա
մա պա տաս խա նում է Բե շա րա թի (2007), 
Բեհ րու զյա նի (2008), Օս թի նի և հա մա
հե ղի նակ նե րի (2005), Զա րյա նի և հա մա
հե ղի նակ նե րի (2005), Սակ լովս կիի և հա
մա հե ղի նակ նե րի (2003), Շա ֆի Թա բա րի 
(2006), Վան դեր Զիի և հա մա հե ղի նակ նե
րի (2002) և Գոլ քա րի (2005) կա տա րած 
հե տա զո տու թյուն նե րում ստաց ված ար
դյունք նե րին:

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց 
են տա լիս նաև ու սա նող նե րի հու զա կան 
ին տե լեկ տի և նյար դայ նու թյան մի ջև առ
կա բա ցա սա կան նշա նա կա լի կո րե լյա ցի

ան: Այս ար դյուն քը հա մա պա տաս խա նում 
է Բե շա րա թի(2007), Բեհ րու զյա նի (2008), 
փաշմ Շո րու շի (2005), Զա րյա նի և հա մա
հե ղի նակ նե րի (2005), Գոլ քա րի (2005)
և Շոա Քա զե միի և հա մա հե ղի նակ նե րի  
(2007) ու սում նա սի րու թյուն նե րում ստաց
ված ար դյունք նե րին:

Հու զա կան ին տե լեկ տի և ան հա տա
կան հինգ մեծ գոր ծոն նե րի մի ջև նույն պես 
դրա կան կապ է ար ձա նագր վել՝ հու զա
կան ին տե լեկ տի և էքստ րա վեր սի ա յի, ան
կեղ ծու թյան, հար մար վո ղա կա նու թյան և 
պա տաս խա նատ վու թյան մի ջև հաս տատ
վել է կան խա տե սե լի դրա կան նշա նա կա լի 
կապ, իսկ նյար դայ նու թյան հետ՝ բա ցա
սա կան կապ:

Ու սում նա սի րու թյան ար դյունք նե րի 
վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ արա կան 
և իգա կան սե ռի ու սա նող նե րի հու զա կան 
ին տե լեկ տը և նրանց անձ նա յին որակ
նե րը նշա նա կա լի կապ վա ծու թյուն ու նեն: 
Այս տվյալ նե րը հա մա պա տաս խա նում են 
փաշմ Ֆո րու շի ստա ցած ար դյունք նե րի 
հետ (2005):

Հու զա կան ին տե լեկ տը անձ նա կան 
հատ կա նիշ նե րի հի ման վրա կան խա տե սե
լու հա մար կա տար ված բազ մա կի ռեգ րե սի
ոն անա լի զի ար դյունք նե րը ցույց տվե ցին, 
որ հու զա կան ին տե լեկ տի ստան դարտ շեղ
ման 55%–ը կան խա տե սե լի է ու սա նող նե րի 
անձ նա կան հատ կա նիշ նե րի մի ջո ցով և 
պա տա հա կա նո րեն չի ձեռք բեր վում:

Անձ նա կան հինգ մեծ գոր ծոն նե րի և 
հու զա կան ին տե լեկ տի մի ջև կա տար ված 
ռեգ րե սի ոն անա լի զը ցույց տվեց, որ ան
ձի հինգ մեծ գոր ծոն նե րի կա րո ղու թյու նը 
հու զա կան ին տե լեկ տը կան խա տե սե լու 
հար ցում նշա նա կա լի է՝ բա ցա ռու թյամբ 
ան կեղ ծու թյան գոր ծո նի: Նյար դայ նու թյու
նը, հար մար վո ղա կա նու թյու նը, պա տաս
խա նատ վու թյու նը և էքստ րա վեր սի ան 
հու զա կան ին տե լեկ տը կան խա տե սե լու 
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նշա նա կա լի կա րո ղու թյուն ու նեն, իսկ ան
կեղ ծու թյու նը՝ ոչ: Մեր ստա ցած տվյալ ար
դյուն քը հա մա պա տաս խա նում է Բե շա
րա թի (2007), Կա րու սո և Մա յե րի (2002), 
Շա ֆիե Թա բա րի (2006), Չա լի բան լո ւի 
և Շա հիի (2005)՝ հու զա կան ին տե լեկ տի 
կան խա տես ման վե րա բե րյալ կա տար ված 
ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյունք նե րին:

Հու զա կան ին տե լեկ տի, ան ձի հինգ մեծ 
որակ նե րի գոր ծոն նե րի (էքստ րա վեր սիա 
և պա տաս խա նատ վու թյուն) և ու սում նա
կան գոր ծա ռույ թի մի ջև կա տար ված ռեգ
րե սի ոն անա լի զը ցույց տվեց, որ դրանց՝ 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը կան խա տե սե
լու կա րո ղու թյու նը նշա նա կա լի է, սա կայն 
պետք է նշել, որ անձ նա յին որակ նե րի 

շար քում նյար դայ նու թյու նը, հար մար վո
ղա կա նու թյու նը և ան կեղ ծու թյու նը ու սում
նա կան գոր ծա ռույթ նե րը կան խա տե սե լու 
նշա նա կա լի կա րո ղու թյուն չու նեն:

փոր ձե լով զար գաց նել անձ նա յին 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի հինգ մեծ գոր
ծոն նե րը՝ կա րե լի է նպաս տել ու սա նող նե րի 
ու սում նա կան գոր ծա ռույթ նե րին: Հու զա
կան ին տե լեկ տի ամ րապն դումն ու հինգ 
մեծ գոր ծոն նե րի անձ նա յին առանձ նա հատ
կու թյուն նե րի զար գա ցումն այն խնդիր նե րի 
շար քին է պատ կա նում, որոնք պետք է լի
նեն ըն տա նի քի, կրթա կան, հա մալ սա րա
նա կան ոլոր տի պա տաս խա նա տու նե րի և 
երկ րի պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
ու շադ րու թյան կենտ րո նում:

գրականություն
1. Անիսի Ջ., NEO անհատականության հինգ մեծ գործոնների հարցաթերթ, Ազմուն Յար 

ինստիտուտի հրատարակչություն, Թեհրան, 2008 թ.:
2. Բեհրուզյան Ս., Թեհրանի մարզում Ֆենիլկետոնուրիայով (Ֆ.Կ.Ու.) տառապող հիվանդների 

բնութագրական հատկանիշների, հուզական ինտելեկտի և նրանց հոգեկան առողջության 
միջև եղած հարաբերակցությունը, Մագիստրոսական թեզ,  փայամնուր Համալսարանի 
հրատարակչություն, 2008 թ.:

3. Գարուսի Ֆարշի Մ., Անձի գնահատման նոր մոտեցումները, Դանիալ հրատարակչություն, 
Թավրիզ, 2004 թ.: 

4. Գոլեման Դ., Հուզական ինտելեկտ, հուզական տեղեկացվածություն, զսպվածություն, այլոց 
օգնելն ու ապրումակցելը|, 1995 թ.:

5. Մայեր Ջ. Դ., Սալովեյ փ. և Կառուզո Դ., Հուզական ինտելեկտի դրական հոգեբանությունը,  
Սնայդեր Ք.–ի և Լոպեզ Ս. Ջ.–ի խմբագրությամբ` Դրական հոգեբանության ձեռնարկ|, 
Օքսֆորդի համալսարանի հրատարակչություն, Օքսֆորդ, 2002 թ.: 

6. Մայեր Ջ. Դ., Սալովեյ փ. և Կարուզո Դ., Հուզական ինտելեկտ, ինտելեկտի ձեռնարկ,  
(2–րդ խմբ.) Քեմբրիջի համալսարանի հրատարակչություն, Նյու Յորք, 2000 թ.:

7. Շարիֆի Հ. փ., Հոգեչափական սկզբունքներ (5–րդ խմբ.), Ռոշդ հրատարակչություն, 
Թեհրան, 2000 թ.: 

8. Շեյխ փուր Մ. և Բազր Աֆշան Ռ., Նմանությունը հուզական ինտելեկտի թեստի հետ, Թանդիս 
Էլմ հրատարակչություն, Թեհրան, 2008 թ.:

9. Շուլց Դ. և Շուլց Ս. Ա., Անձնային հոգեբանություն, Պարսկերեն թարգմանությունը Սեյեդ 
Մոհամադի, Վիրայեշ հրատարակչություն, Թեհրան, 1998 թ.:

10. Սամույի Ռ. և համահեղինակներ, Հուզական ինտելեկտի թեսթի 90 հարցերի իրավական 
նորմերի որոնումը, Վարքային գիտությունների հետազոտություններ կատարող Սինա 
ինստիտուտ, Ռավան Թաջ հիզ հրատարակչություն, Թեհրան, 2002 թ.:
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Соотношение эмоционального интеллекта и личностных  
качеств студентов с учебными функциями

Н. Абдолмаджид
Дан ное ис сле до ва ние было проведено с ре ди сту ден тов и сту ден ток тех ни чес ких 

и гу ма ни тар ных факультетов с целью изу че ния от но ше ний их эмо ци о наль но го ин тел
лек та и лич ност ных ка честв с учеб ной функ ци ей. В ходе исследования был применен 
корреляционный метод. Для про ве де ния ис сле до ва ния бы ло  выб ра но 400 сту ден тов 
из го су дарст вен ных ву зов про вин ций Ал борз и Каз вин (201 женс ко го и 199 мужс ко го 
по ла, 235 из тех ни чес ко го  фа куль те та, 165 из гу ма ни тар но го). Для оцен ки эмо ци о наль
но го ин тел лек та и пяти боль ших лич ност ных фак то ров бы ли ис поль зо ва ны тест эмо
ци о наль но го ин тел лек та Бар–Она и лич ност ные те сты NEO. По лу чен ные дан ные бы ли 
проана ли зи ро ва ны с по мощью кор ре ля ци он но го ко эф фи ци ен та Пир со на и рег рес сии.

Вы вод: существует значительная взаимосвязь меж ду эмо ци о наль ным ин тел лек том и 
пятью лич ност ны ми фак то ра ми. Та ким об ра зом, как важ ный со став ля ю щий лич но сти 
че ло бе ка, эмо ци о наль ный ин тел лект дол жен  быть изу чен над ле жа щим об ра зом. По лу
чен ные дан ные да ют по нять, что учеб ные функ ции сту ден тов мо гут быть предс ка за ны 
в свя зи с эмо ци о наль ны м ин тел лек то м и  лич ност ны ми фак то ра ми.

The relation between students’ emotional intelligence and personality  
traits with instructional function

N. Abdolmajid
This research is performed with the aim of surveying the relation between male and fe

male students of technical and human science majors, emotional intelligence and personality 
traits with their instructional function.

Method: This research is the kind of correlation one, and for this purpose, 400 students 
(201female and 199 male contain 235 technical and 165 human science majors) in B.A of 
governmental universities in provinces of Alborz and Qazvin with the “random” and “classify
ing” method was selected.   

For evaluating emotional intelligence and personality 5 big factors, students answered the 
Bar–on’s emotional intelligence and NEO personality tests.

Obtained data analyzed through Pearson’s coefficient of correlation and linear regression. 
Conclusion: The correlation between students’ emotional intelligence and personality five 

big factors is significant and can be predicted through them. So, the emotional intelligence 
must be studied as the expanded organization of people’s personality. So, students’ instruc
tional function can be predicted through their emotional intelligence and the personality 
factors of responsibility and extraversion.
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Հոգեբույժ Հարություն մինասյանի ծննդյան 60 և մաս
նագիտական–հասարակական գործունեության  

35 ամյակին

Հա րու թյո ւն Մի նա սյան անո ւնը քա ջա ծա նոթ է Հա յաս տա
նի և Սփյուռ քի հան րու թյա նը: Ոչ մի այն բժիշ կնե րին, հո գե բույ
ժնե րին և հո գե բան նե րին, այ լև հա սա րա կու թյան ըն դար ձակ 
շրջա նակ նե րին: Բա ցի հո գե բու ժու թյան և հո գե թե րա պի ա յի իր 

մաս նա գի տա կան աշ խար հից, որին Հ. Մի նա սյա նը նվիր ված է հո գու բո վան դակ ու ժով, նա 
գրե թե հա մա զոր նվի րու մով եղել է հրա պա րա կա խոս և խմբա գիր, հա սա րա կա կան գոր ծիչ 
և գրող–պատ մա բան, մա տե նա գետ և կեն սա գիր... և այս ամե նը ոչ եր բեք ին քնան պա տակ:   
Խորհր դա հայ վեր ջին և նո րան կախ Հա յաս տա նի առա ջին հո գե բույ ժնե րի սերն դի պր ոֆե
սի ո նալ վեհ ձգտում նե րի և բարձր հո գև որ ար ժեք նե րի մու նե տի կը եղավ Հա րու թյո ւնը: 
...Երի տա սարդ հո գե բույժ նե րի «փՍԻ ԽԵԱ» ակումբ, «100 հայ հո գե բույժ ներ» հնգա մա տյան, 
«Նա րեկ» բժշկա կան հան դես, «Լե հա հայ բժիշ կներ», «111 բռնա դատ ված հայ բժիշ կներ», Մի 
քա նի տաս նյակ գի տա կան և հան րա մատ չե լի հո դված ներ, Ռա դիո– և հե ռու ստա հա ղո րդ
ում ներ, Մաս նա գի տա կան, Թարգ մա նա կան և խմբագ րա կան գրքեր, Հայ բժշ կ ու թյան թան
գա րա նի ստեղ ծում, և այս թվարկ ու մը կա րե լի է շա րունակել ան վերջ: Ամե նա կա րև ո րը` ինչ 
էլ որ ձեռ նար կել է, հան դես է բե րել գիտ նա կան հո գե բույ ժ ին վա յել խո րազնին և բծախն դիր 
հա յացք, աշ խա տա սի րու թյո ւն, սեր և նվի րում: Գի տա հե տա զո տա կան մի ողջ ինս տի տուտի 
պատ շաճ գործ է արել Հ. Մի նա սյա նը, գրե թե մե նակ, առանց նշա նա կա լի հո վա նա վո րու
թյան, ամե նը խարս խած անձ նա կան խան դա վա ռու թյան և մաս նա գի տա կան ազ նիվ տես
լա կա նի վրա: Նա իր անձ նա կան օր ինա կով հաս տա տել է, թէ ին չեր, ին չեր կա րող է անել 
հայ բժիշկ–գիտ նա կա նը, եթե մի այն ու նի ան սահ ման սեր և լա վա տե սու թյո ւն իր ժո ղովր դի 
ին քնու թյան, նրա ապա գա յի հան դեպ:

Հա րու թյո ւն Մի նա սյա նին պետք է հա մա րել սո ցի ա լա կան հո գե բու ժու թյան և հո գե կան հի
գի ե նա յի բնա գա վա ռի նա խա կա րա պետ նե րից մե կը Հա յաս տա նում, իսկ եթե անա չառ լի նենք, 
ապա ամե նա ա կա նա վո րը և անկր կնե լին: Մաղ թենք մեր սի րե լի գոր ծըն կե րո ջը նո րա նոր նվա
ճում ներ, իր հո գե բու ժա կան և գի տա հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան 35–ամյա վաս տա կի 
գե ղե ցիկ շա րու նա կու թյո ւն, իր մեծ տեն չե րի և ծրագ րե րի իրա կա նա ցում, քան զի հա մոզ ված 
ենք, որ ան հատ նում են նրա իղ ձերն ու ծրագ րե րը: Մաղ թենք իր գե ղե ցիկ ըն տա նիք ին արև շա
տու թյո ւն, իր զա վակ նե րին սեր և հպար տու թյո ւն` իրենց նշա նա վոր հայ րի կի հո վա նու ներ քո:

Բա նա սի րա կան գի տու թյո ւննե րի թեկ նա ծու,  հո գե բույժ,
Վարդ գես դավ թյան 

Քալվր Սի թի, Քա լի ֆո րնիա

«Հո գե բա նու թյո ւնը  և կյան քը» հան դե սի խմբագ րա կան կազ մը շնոր հա վո րում  է Հա րու թյո ւն 
մինա սյա նին ծննդյան 60 ամյա կի և մասնագիտական հասարակական գործունեության 35 ամյակի 

կապակցությամբ:

Հարություն մեսրոՊի մինասյան
Հոգեբույժ  հոգեթերապևտ
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նոր ու սում նա կան ձեռ նարկ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ըն թաց քի մեջ է բարձ
րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան կրթու թյան նոր 
հա մա կար գի կա յա ցու մը, որը կողմ նո րոշ ված է ին տեգր վե լու 
եվ րո պա կան բարձ րա գույն կրթա կան հա մա կար գին: Այդ գոր
ծըն թա ցի մաս է կազ մում հո գե բա նա կան ուղղ վա ծու թյան մաս
նա գետ ներ պատ րաս տե լու հա մար ժա մա նա կա կից դա սագր
քե րի և ու սում նա կան ձեռ նարկ նե րի ապա հո վու մը:

Հո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի ու սում նա սի րու մը սկսվում 
է ընդ հա նուր հո գե բա նու թյու նից, քան զի առանց հիմ նա կան 

հաս կա ցու թյուն նե րի խոր իմա ցու թյան հնա րա վոր չէ ար դյու նա վետ և ստեղ ծա գոր ծա բար 
յու րաց նել հո գե բա նու թյան տե սա կան և կի րա ռա կան հա տուկ դա սըն թաց նե րը: Ընդ հա նուր 
հո գե բա նու թյան դա սըն թացն ու սում նա սի րե լիս հա ճախ առա ջա նում են որո շա կի դժվա րու
թյուն ներ` պայ մա նա վոր ված  ինչ պես նյու թի մեծ ծա վա լով, այն պես էլ կա ռուց ված քա յին բար
դու թյուն նե րով:

Այդ դժվա րու թյուն նե րը որո շա կի ո րեն հաղ թա հա րե լու նպա տա կով հրա տա րակ վել է նոր 
ու սում նա կան ձեռ նարկ` «Ընդ հա նուր հո գե բա նու թյան ատ լաս», որի հե ղի նակ ներն են Խ. 
Աբո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ զար գաց ման և կի րա ռա կան հո գե բա նու թյան ամ բի ո նի դո ցենտ, 
հո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու Վազ գեն Պո ղո սյա նը և նույն ամ բի ո նի ասիս
տենտ, հո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու Ան նա Պո ղո սյա նը:

Ըն թեր ցո ղի ու շադ րու թյա նը ներ կա յաց վող  ձեռ նար կը կա ռուց ված է  նոր, ինք նա տիպ  
մե թո դի կա յով և նպա տակ ու նի  ա ռա վել մատ չե լի և արդ յու նա վետ դարձ նելու «Ընդ հա նուր 
հո գե բա նու թյուն» դա սըն թա ցի յու րա ցու մը, ուս տի ու սում նա կան նյու թը ներ կա յաց ված է ակ
նա ռու–պատ կե րա վոր ձև ով: Ատ լա սում պարզ և մատ չե լի գծա պատ կեր նե րի տես քով ներ կա
յաց ված են ընդ հա նուր հո գե բա նու թյան հի մունք նե րը` դա սըն թա ցի հիմ նա կան հաս կա ցու
թյուն նե րը, մե թոդ նե րը, հա յե ցա կար գե րը: Տրված են հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի, վի ճակ նե րի 
և հատ կու թյուն նե րի բնու թագ րե րը, ան ձի հո գե բա նու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Այն 
հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում նաև նյու թի մա տուց ման, դա սա վանդ ման, սո վո րող նե րի գի
տե լիք նե րի ամ րապնդ ման, ստուգ ման և գնա հատ ման գոր ծըն թաց նե րում  կի րա ռելու ժա
մա նա կա կից մո տե ցում ներ: Հաշ վի առ նե լով, որ ու սում նա կան նյու թի ներ կա յա ցու մը մի այն 
գծա պատ կեր նե րի տես քով ու նի մի շարք թե րու թյուն ներ, հե ղի նակ ներն անհ րա ժեշտ ենք 
հա մա րել յու րա քան չյուր թե ման ներ կա յաց նել նաև տեքս տա յին նա խա բա նով:

Ձեռ նար կը հրա տա րակ վել է «Զան գակ» հրա տա րակ չու թյու նում և   նա խա տես ված է բու
հե րի և քո լեջ նե րի  ու սա նող նե րի, դա սա խոս նե րի, աս պի րանտ նե րի և հո գե բա նութ յան հիմ
նա հար ցե րով հե տաքրքր վող նե րի  հա մար:  
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աբիդի Լեյլա

ՀՀ ԳԱԱ կրթության կառավարման 
ասպիրանտ

արամյան Լիդա

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ զար գաց
ման և կիրառական հոգեբանության 
ամբիոնի ասիստենտ, հոգեբ. գիտ. 
թեկնածու

ավագյան ռաջնի

Երևանի «Անանիա Շիրակացու 
անվան ճեմարան» կրթահամալիրի 
հոգեբան

աղաբեկյան Լուսինե 

Երևանի «Անանիա Շիրակացու ան
վան ճեմարան» կրթահամալիրի 
հոգեբան

այդինյան թամարա

Երևանի «Անանիա Շիրակացու ան
վան ճեմարան» կրթահամալիրի 
հոգեբան

ադոնց աննա

Ռուս–հայկական(Սլավոնական) 
համալսարանի մագիստրոս

ադամյան Օվսաննա

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային 
կենտրոնի մագիստրոս

ավետիսյան  տաթև

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային  
կենտրոնի մագիստրոս 

անդ րե ա սյան թա գու հի

«Հայ օգ նու թյան ֆոնդ»–ի երե խա նե րի 
աջակ ցու թյան կենտ րո նի հո գե բան

ավետիսյան Լիլիթ

ԵՊՀ անձի հոգեբանության ամբիոնի 
մագիստրոս

աբդոլմաջիդ նիգարեշնեժադ

ԵՊՀ անձի հոգեբանության ամբիոնի 
ասպիրանտ

բարխուդարյան անժելա

Ռուս–հայկական (Սլավոնական) 
համալսարանի մագիստրոս

գարգրցյան Լիլիթ 

ԵՊՀ անձի հոգեբանության  ամբիոնի 
դասախոս, հոգեբ. գիտ. թեկնածու

գաբրիելյան մարինա

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային 
կենտրոնի մագիստրոս

գրիգորյան իննա 

«Վայքի բուժ. միավորում» ՓԲԸ–ի  
բժիշկ–հոգեբան

գրիգորյան գայանե

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հո գե բա
նության տեսության և պատմության 
ամբիոնի ասիստենտ, քիմիական 
գիտությունների թեկնածու

խա չա տու րյան կա րի նե

EOS հոգեբանության զարգացման 
հիմնադրամի հոգեբան

խաչատրյան անի

ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության 
ամբիոնի մագիստրոս

Հայրոյան աննա

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային 
կենտրոնի մագիստրոս

մեր Հեղինակները 
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սեդրակյան  սեդրակ 
«Ուրարտու» համալսարանի ռեկտոր, 
հոգեբ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

սեյրանյան ֆաինա
Երևանի «Անանիա Շիրակացու անվան 
ճեմարան» կրթահամալիրի հոգեբան
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Վահանյան արփինե
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տոնոյան մանե  
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փաժուհանդեհ Էբթեսամ
ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության 
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