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Լրա ցավ հո գե բա նա կան գի տու թյուն
նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ԵՊՀ ընդ հա
նուր հո գե բա նու թյան ամ բի ո նի վա րիչ 
Հրանտ Մի քա յե լի Ավա նե սյա նի 55 ամյա
կը: Նա ծնվել է Սյու նի քի մար զի Դաս տա
կերտ քա ղա քում: 1964–1974 թթ. սո վո րել 
է Երև ա նի թիվ 77 միջ նա կարգ դպրո ցում: 
Ավար տե լով հան րակր թա կան դպրո ցը և 
լի նե լով հան րա պե տու թյան սու սե րա մար
տի երի տա սար դա կան հա վա քա կա նի 
ան դամ` Հրանտ Ավա նե սյա նը ըն դուն վում 
է ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի հայ կա կան 
պե տա կան ինս տի տուտ: Ավար տե լով 
ԵՖԿՀ ՊԻ` նա ըն դուն վել է ֆի զի կա կան 
կուլ տու րա յի և սպոր տի հա մա մի ու թե նա
կան ինս տի տու տի հո գե բա նու թյան լա բո
րա տո րի ա յի աս պի րան տու րա, իսկ 1981 
թվա կա նին ըն դուն վել է Մոսկ վա յի ԽՍՀՄ 
ՄԳԱ ընդ հա նուր և ման կա վար ժա կան 
հո գե բա նու թյան ԳՀԻ հե ռա կա աս պի
րան տու րա, որ տեղ էլ 1985 թ. պաշտ պա
նել է թեկ նա ծո ւա կան ատե նա խո սու թյուն: 
1989–2004 թթ. Հրանտ Ավա նե սյա նը 
հիմ նադ րել և նա խա գա հել է Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան սպոր տի հո գե բա
նու թյան ֆե դե րա ցի ան: 1988 թ. Սպի տա
կի ավե րիչ երկ րա շար ժից հե տո Հրանտ 
Ավա նե սյա նը ԵՖԿՀ ՊԻ իր ղե կա վա րած 
հո գե բա նու թյան լա բո րա տո րի ա յում կազ

մա կեր պեց աղե տի գո տու բնակ չու թյան 
հա մար հո գե բա նա կան ծա ռա յու թյուն: 
Հե տա գա յում նույ նա տիպ ծա ռա յու թյուն 
կազ մա կեր պեց նաև Ադր բե ջա նից բռնա
գաղթ ված նե րի և պա տե րազ մող Ար ցա խի 
բնակ չու թյան հա մար:

1989 թ. APA ծրագ րի շրջա նակ նե րում 
Հրանտ Ավա նե սյա նը մեկ նում է ԱՄՆ` 
Իլի նոյ սի հա մալ սա րա նում վե րա պատ
րաստ վե լու: Վե րա դառ նա լով Հա յաս
տան` 1990 թ. նշա նակ վում է ԵՖԿՀ ՊԻ 
հո գե բա նու թյան և ման կա վար ժու թյան 
ամ բի ո նի վա րիչ և այդ պաշ տո նը զբա
ղեց նում մին չև 2002 թ.: Այդ ժա մա նա կա
հատ վա ծում Հրանտ Ավա նե սյա նը վե րա
պատ րաստ ման է մեկ նել մի ջազ գա յին մի 
շարք հե ղի նա կա վոր հա մալ սա րան ներ: 
1993 թ. Ֆրան սի ա յի Իս սի–լե–Մու լի նո
յում «Equilibre» մի ջազ գա յին հու մա նի
տար կազ մա կեր պու թյան շրջա նակ նե
րում վե րա պատ րաստ վել է կի րա ռա կան 
հո գե բա նու թյան ոլոր տում, իսկ 1994–ին` 
մաս նակ ցել է Փա րի զի «Itinepaires» մի
ջազ գա յին ասո ցի ա ցի ա յի կազ մա կեր
պած հոգե թե րա պի ա յի դա սըն թա ցին: 
1995 թ. Հու նաս տա նի Օլիմ պիա քա ղա
քում ստա ցել է Մի ջազ գա յին օլիմ պի ա
կան ակա դե մի ա յի սպոր տի ադ մի նիստ
րա տոր–տնօ րե նի կո չում:
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1993–2003 թթ. նա խա գա հել է նաև 
Ֆրան սի ա կան բա րե գոր ծա կան ասո ցի
ա ցի ա յի հայ կա կան մաս նա ճյու ղը: 1997–
2002 թթ. եղել է Սպոր տի հո գե բա նու թյան 
մի ջազ գա յին մի ու թյան նա խա գա հու թյան 
(AAASP) ան դամ: 1998 թ. Հրանտ Ավա նե
սյա նը ընտր վում է Հա յաս տա նի սու սե րա
մար տի ֆե դե րա ցի ա յի փոխ նա խա գահ:

2002–2004 թթ. աշ խա տել է որ պես 
ԵՖԿՀ ՊԻ պրո ռեկ տոր: 2004 թ. պաշտ
պա նել է դոկ տո րա կան ատե նա խո սու
թյուն: Նույն թվա կա նից առ այ սօր ԵՊՀ 
փոր ձա րա րա կան հո գե բա նու թյան լա բո
րա տո րի ա յի ղե կա վարն է, հիմ նա դի րը 
հենց ինքն է: 2005 թ. նա գլխա վո րում է 
ԵՊՀ ընդ հա նուր հո գե բա նու թյան ամ բի
ո նը: Նույն թվա կա նին Հրանտ Ավա նե

սյա նին շնորհ վում է պրո ֆե սո րի գի տա
կան կո չում:

Հ. Ավա նե սյա նը հե ղի նակ է 145 հրա
տա րա կում նե րի` 2 մե նագ րու թյուն, 8 
ու սում նա կան ձեռ նարկ, 55 գի տա կան 
հոդ ված, 80 ազ գա յին և մի ջազ գա յին գի
տա ժո ղով նե րի նյու թեր ու 2 գի տա կան 
գյուտ: Հրանտ Ավա նե սյա նը ղե կա վա
րու թյամբ պաշտ պան վել է 14 թեկ նա ծո
ւա կան ատե նա խո սու թյան:

2011–ին ընտր վել է Հա յաս տա նի հո
գե բան նե րի գի տա կան մի ա վոր ման նա
խա գահ:

«Հո գե բա նու թյու նը եւ կյան քը» հան դե
սի խմբագ րու թյու նը շնոր հա վո րում է հո
բե լյա րին եւ մաղ թում եր կար տա րի նե րի 
ստեղ ծա գոր ծա կան կյանք:
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Հ Ո Գ Ե Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԶՈՐԱԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՊԱՏԱՆԵԿՈՒԹՅԱՆ՝ ՈՐՊԵՍ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ 
ՓՈՒԼԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ

Ամե րի կյան հո գե բա նա կան գրա կա նու
թյան մեջ հատ կա պես մեծ տեղ է տրվում 
տա րի քա յին շրջա բա ժան ման էրիք սո նյան 
մո տեց մա նը, որ տեղ հե ղի նա կը պա տա նե
կու թյու նը/դե ռա հա սու թյու նը (11–20 տա րե
կա նը) բնո րո շում է որ պես մի շրջան, երբ 
ան ձի մոտ ձև ա վոր վում է սե փա կան ան ձի 
նույ նա կա նու թյան զգա ցո ղու թյուն: Նման 
խնդրի առաջ դե ռա հա սը կանգ նում է կեն
սա բա նա կան և հո գե կան ոլորտ նե րում 
տե ղի ու նե ցող հզոր փո փո խու թյուն նե րի 
հե տև ան քով [12]:

Լ. Քո լը և Ի. Հո լը գտնում են, որ պա
տա նե կու թյու նը մի շրջան է, որի ըն թաց
քում լուծ վում են մի շարք խնդիր ներ, ին չի 
ար դյուն քում էլ պա տա նին վե րած վում է 
հա սուն անձ նա վո րու թյան: Այդ խնդիր
ներն են. ա) ընդ հա նուր հու զա կան հա սու
նու թյու նը, բ) հե տե րո սեք սո ւալ հե տաքրք
րու թյան արթ նա ցու մը, գ) ընդ հա նուր 
սո ցի ա լա կան հա սու նու թյու նը, դ) ան կա
խա ցու մը ծնող նե րից, դ) ին տե լեկ տո ւալ 
հա սու նու թյու նը, ե) մաս նա գի տու թյան 
ընտ րու թյու նը, զ) ազատ ժա մա նա կը տնօ
րի նե լու ըն դու նա կու թյան ձև ա վո րու մը, է) 

խղճի և պարտ քի վրա հիմն վող գո յու թյան 
սկզբունք նե րի յու րա ցու մը, ը) ես–ի նույ նա
կա նու թյան ձև ա վո րու մը [14]:

Արևմ տյան տա րի քա յին–հո գե բա նա
կան գրա կա նու թյան մեջ շատ հա ճախ 
պա տա նե կու թյու նը հա սու նու թյան տա
րի քա յին փու լի մեջ է մտնում, որ պես հա
սու նու թյան առա ջին շրջան (վաղ հա
սու նու թյուն) [11, 15]: Նման մո տե ցու մը 
տա րած ված է հատ կա պես դա սագր քե րում 
և բա ռա րան նե րում [4,5]: 6 Նշենք նաև, 
որ արևմ տյան մո դե լով կա ռուց ված ռու սա
կան դա սագր քե րում պա տա նե կու թյու նը 
հա ճախ դիտ վում կամ դե ռա հա սու թյան 
կամ հա սունության տա րի քա յին փու լե րի 
մի ջև ոչ որ պես ինք նու րույն տա րիք [7]:

Պա տա նե կան տա րի քի հիմ նախնդ
րին նվիր ված հե տա զո տու թյուն նե րի այս 
խիստ հա մա ռոտ ակ նար կից ակն հայտ է, 
որ չնա յած պա տա նե կու թյա նը նվիր ված 
բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն նե րին, այ
նու ա մե նայ նիվ օն տո գե նե զում այս տա րի
քի տե ղա կայ ման խնդի րը մնում է չլուծ ված: 
Պատ ճառն ըստ մեզ այն է, որ ժա մա նա
կա կից տա րի քա յին հո գե բա նու թյան մեջ 
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հստակ մշակ ված չեն այն չա փա նիշ նե րը, 
որոն ցով տար բե րակ վում են տա րի քա յին 
փու լե րը: Շատ հե ղի նակ ներ խիստ պա
տա հա կան և սու բյեկ տիվ չա փա նիշ նե րով 
են որո շում այս կա մ այն տա րի քա յին փու
լը և դրա տև ո ղու թյու նը: Որոշ դեպ քե րում 
այն աս տի ճան վե րա ցա կան չա փա նիշ ներ 
են ընտր վում, որ հնա րա վոր չի լի նում նույ
նիսկ տա րի քա յին շրջա նի հա մար կոնկ
րետ տա րիք ներ նշել: Օրի նակ` Է. Էրիք
սո նի մոտ տա րիք ներն առանձ նաց վում 
են ըստ ինչ–որ վե րա ցա կան, էմ պի րի կա
կան առու մով գրե թե անս տու գե լի հատ
կու թյուն նե րի ձև ա վոր ման շրջան նե րի 
(առանց կոնկ րետ տա րի քա յին շրջան ներ 
նշե լու): Այս պես, ինչ ճա նա պար հով կա րե
լի է էմ պի րի կո րեն ստու գել, ապա ցու ցել, 
որ ե րե խա յի մեջ ձև ա վոր վում է բա զա յին 
վստա հու թյուն/անվս տա հու թյուն մի ինչ–որ 
կոնկ րետ ժա մա նա կա հատ վա ծում, ասենք 
նո րած նու թյան և ման կի կու թյան շրջան
նե րում: Այս առու մով կար ծում ենք որո
շա կի հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում 
Ս. Խու դո յա նի տա րի քա յին պար բե րա
ցու մը, որի մեջ հե ղի նա կը յու րա քան չյուր 
տա րի քա յին փուլ որո շում է՝ հիմք ըն դու
նե լով այն հիմ նախն դի րը, որը լուծ վում է 
տվյալ տա րի քում ի հայտ եկող մարմ նա
կան, հո գե կան և սո ցի ա լա կան նո րա գո
յա ցու թյուն նե րի մի ջո ցով: Ըստ հե ղի նա կի՝  
«…այս դիր քե րից նո րա գո յա ցու թյուն նե
րի ըն կա լու մը և վեր լու ծու թյու նը հնա րա
վո րու թյուն են տա լիս բա վա կան հստակ 
պատ կե րա ցում կազ մելու ինչ պես տվյալ 
տա րի քի հիմ քում ըն կած հիմ նախնդ րի, 
այն պես էլ դրա ակ տո ւա լաց ման և լուծ
ման, այ սինքն՝ տա րի քա յին փու լի տև ո
ղու թյան մա սին» [1, էջ 94]: Ըստ որում՝ 
հե ղի նա կը նշում է կոնկ րետ չա փա նիշ
ներ` տա րի քա յին ցիկ լի սկիզբն ու ավար

տը որո շե լու հա մար. «…սկիզ բը,— գրում 
է Ս. Խու դո յա նը,— որո շել ենք տա րի քա
յին հիմ նախնդ րի լուծ մանն ուղղ ված առա
ջին նո րա գո յա ցու թյուն նե րի ի հայտ գա լու 
հի ման վրա (սո վո րա բար դրանք կեն սա
բա նա կան բնույ թի նո րա գո յա ցու թյուն ներ 
են), իսկ ավար տը` նկա տի ու նե նա լով ինչ
պես տա րի քա յին հիմ նախնդ րի լուծ մանն 
ուղղ ված վեր ջին նո րա գո յա ցու թյուն նե րի, 
այն պես էլ նոր բնույ թի նո րա գո յա ցու թյուն
նե րի ի հայտ գա լը»[1, էջ 94]: Այս մո տեց
ման տե սան կյու նից դե ռա հա սու թյան և 
պա տա նե կան տա րի քա յին շրջան նե րում 
լուծ վում է մի և նույն խնդի րը` այն է սե ռա յին 
ակ տի վու թյան սու բյեկ տի ձև ա վո րու մը, հե
տև ա բար դրանք դի տարկ վում են որ պես 
մեկ տա րիք: Մի և նույն ժա մա նակ, ըստ 
Ս. Խու դո յա նի, պա տա նե կան տա րի քը 
ան ցու մա յին, այ սինքն մի ջան կյալ շրջան 
է, որի ըն թաց քում ան ցում է կա տար վում 
դե ռա հա սու թյու նից հա սու նու թյա նը: Այլ 
կերպ ասած` այն մի ջան կյալ մի շրջան է, 
որի ըն թաց քում պա տա նին ամ փո փում է 
նա խորդ տա րի քա յին փու լի` դե ռա հա սու
թյան տա րի քա յին խնդիր նե րի (Ռ. Հա
վի գուրստ) լուծ ման ար դյունք նե րը և նա
խա պատ րաստ վում հա ջորդ տա րի քա յին 
փու լին: Այս շրջա նի ամե նա կա րև որ բնու
թա գի րը, ըստ հե ղի նա կի, ինք նու րույ նու
թյան հաս նելն է, որի էու թյու նը հե ղի նա կը 
հա մա րում է սե փա կան ան ձին հոգ տա նե
լը, կա ռա վա րե լը, ին չը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս հե տա գա յում՝ ասենք ամուս նու թյու
նից հե տո, հոգ տա նելու նաև ու րիշ նե րին 
[1]: Այս փու լի կա րև ո րա գույն բնու թա գիրն 
է հա մար վում նոր ակ տո ւա լա ցող և դե
ռևս հստակ չգի տակց վող պա հանջ մունք` 
ծնո ղա կան պա հանջ մուն քը, որը սկսում է 
հստա կո րեն գի տակց վել 25–30 տա րե կա
նում: Այս մո տե ցու մը, կար ծում ենք, կա րե
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լի է ավե լի ըն դու նե լի հա մա րել, քան այն, 
որ պա տա նե կու թյունն ինք նու րույն տա րիք 
է կամ, որ դե ռա հա սու թյան և հա սու նու
թյան տա րի քա յին փու լե րի մեջ է մտնում 
(ըստ մեզ հա սու նու թյան տա րի քա յին փուլն 
էլ չա փա զանց վե րա ցա կան և չհիմ նա վոր
ված չա փա նիշ նե րով է առանձ նաց վում): 
Մի և նույն ժա մա նակ այս մո տեց ման մեջ 
փաս տե րով և փաս տարկ նե րով հստա կո
րեն հիմ նա վոր վում է տա րի քա յին անց
ման էու թյու նը: Ել նե լով այս մո տե ցու մից, 
ըստ մեզ՝ զար գաց ման հո գե բա նու թյան 
մեջ կա րե լի է առանձ նաց նել տա րի քա յին 
փու լե րը և դրանց մի ջև ըն կած ան ցու մա յին 
շրջան նե րը, որոնք ոչ հա ջորդ և ոչ էլ նա
խորդ տա րի քա յին փու լի մեջ են մտնում: 
Այդ շրջան նե րում նա խորդ տա րի քա յին 
փուլն ար դեն ավարտ վել է (այ սինքն, ան ձը 
նա խորդ տա րի քա յին փու լում չէ), և ան ձի 
կեն սա բա նա կան, հո գե կան և սո ցի ա լա
կան հա մա կար գե րը վե րա կա ռուց վում են` 
ան ցում կա տա րե լու նոր տա րի քա յին փու լ, 
այ սինքն՝ ան ձը դեռ հա ջորդ տա րի քա յին 
փուլ չի մտել: Զար գաց ման հո գե բա նու
թյան մեջ հարցն այս պես չի դրվում, ան ցու
մա յին տա րիք նե րը մտցվում են այս կամ 

այն տա րի քա յին փու լի մեջ, օրի նակ՝ ան
ցու մա յին են հա մար վում նա խադպ րո ցա
կան տա րի քի մեջ մտնող երեք տա րե կա նի 
շրջա նը կամ դե ռա հա սու թյունն ամ բող ջու
թյամբ: Ըստ որում՝ ան հաս կա նա լի է, թե 
ինչ պես է, ասենք, և դե ռա հա սու թյու նը ան
ցու մա յին և դրան ան մի ջա պես հա ջոր դող 
պա տա նե կու թյու նը: Ավե լաց նենք նաև, որ 
մենք լի ո վին հա մա ձայն ենք Ս. Խու դո յա նի 
հետ, որ բո լոր զար գաց ման ճգնա ժա մե րը 
չեն, որ պայ մա նա վոր ված են տա րի քա յին 
ան ցում նե րով (ասենք, տա րի քա յին ան
ցում նե րով չեն պայ մա նա վոր ված 3, 12–14, 
25–33, 55–65 տա րի քա յին շրջան նե րը): 
Ան ցու մով են պայ մա նա վոր ված մի այն 
7–8, 17–23 և 35–45 տա րի քա յին շրջան նե
րի ճգնա ժա մե րը:

Վեր ջում նշենք, որ այս մո տեց ման 
մեջ դե ռևս շատ հար ցեր հստա կեց ման, 
էմ պի րի կա կան հիմ նա վոր ման կա րիք 
ու նեն. օրի նակ այն, թե ի՞նչ չա փա նիշ նե
րով պետք է առանձ նաց վեն ան ցու մա յին 
շրջան նե րը, կոնկ րետ ի՞նչ է տե ղի ու նե նում 
այդ շրջան նե րում, ար դյոք այդ շրջան նե րը 
սթրե սո գեն են, և եթե այո, ապա ին չո՞վ են 
պայ մա նա վոր ված դրանք և այլն:
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Проблема юности как возрастного этапа

З. Хачатрян

В статье представлены основные подходы к определению юности как возрастного 
периода. Автор предлагает различать возрастные периоды и переходные этапы, ко то
рые не входят не в предыдущий, не последующий возрастной период. Юность рас  смат
ривается именно таким переходным этапом.

The problem of early adulthood as a developmental stage

Z. Khachatryan

The main approaches to definition of early adulthood as a developmental stage are pre
sented. The author suggests to distinguish the age periods and transitive stages, which are 
not included in previous or in subsequent age period. The youth is considered as such transi
tive stage.
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Դե ռա հաս նե րի հո գե կա նի զար գաց
ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րին անդ
րա դար ձել են բազ մա թիվ հե ղի նակ ներ, 
կա տար վել են տար բեր հե տա զո տու թյուն
ներ (Փ. Բլոս, Է. Շպրան գեր, Կ. Լև ին, Մ. 
Միդ և ու րիշ ներ): Այ դու հան դերձ զար գաց
ման այս փու լի նկատ մամբ հե տաքրք րու
թյուն նե րը ժա մա նա կի հետ չեն մա րում: 
Դե ռա հա սու թյու նը տա րի քա յին այն փուլն 
է, որը պայ մա նա վոր ված է տար բեր ժա
մա նակ նե րում և մշա կույթ նե րում դե ռա
հաս նե րի ու նե ցած պա հանջ մունք նե րով 
և առանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Այս տա
րիքն ու ղեկց վում է ծնող նե րի, հա րա զատ
նե րի, ըն կեր նե րի հետ ու նե ցած բուռն 
բա խում նե րով, կա մա կո րու թյամբ, հա մա
ռու թյամբ, կո լեկ տի վում չա դապ տաց վե լու 
եւ ոչ մի կերպ փոխ զի ջում նե րի չգնա լու 
ցան կու թյամբ կամ հա կա ռա կը: Սա ան ձի 
զար գաց ման այն փուլն է, երբ ման կու թյու
նից ան ցում է կա տար վում դե պի հա սու
նու թյուն: Տա րի քա յին այս շրջա նը աչ քի է 
ընկ նում զար գաց ման բո լոր ոլորտ նե րում 
տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րով (մտա
վոր, բա րո յա կան, ֆի զի կա կան, սո ցի ա լա
կան): Մեր կող մից տա րի քա յին այս փու
լին անդ րա դառ նա լը պայ մա նա վոր ված է 
հե տև յալ հիմ նա վոր մամբ`պար զա բա նել, 
թե ար դյոք քա ղա քում և գյու ղում ապ րող 
դե ռա հաս նե րի վար քի դրսև որ ման ձև ե
րը նմա նա տի՞պ են, թե՞ տար բեր` կախ ված 
իրենց ապ րե լու մի ջա վայ րից: Վեր ջինս 
պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, 
որ կա տար ված բազ մա թիվ հե տա զո տու
թյուն ներ ցույց են տա լիս, որ դե ռա հա սի 

անձ նա վո րու թյան որոշ կող մեր կախ ված 
են նրա սո ցի ա լա կան պատ կա նե լու թյու
նից: Այդ նպա տա կով մեր կող մից կա տար
ված տե սա կան վեր լու ծու թյան ժա մա նակ 
անդ րա դար ձել ենք որոշ հե ղի նակ նե րի 
աշ խա տու թյուն նե րի, որոնք ուղղ ված են 
դե ռա հաս նե րի զար գաց ման և սո ցի ա
լա կան հա սու նաց ման հիմ նա հար ցե րին: 
Այս պես, օրի նակ, ըստ Վի գոտս կու՝ դե ռա
հա սու թյան տա րի քի հիմ նա կան առանձ
նա հատ կու թյու նը հա սու նաց ման երեք 
կե տե րի՝ սե ռա կա նի, ընդ հա նուր օր գա նա
կա նի և սո ցի ա լա կա նի ան հա մա տե ղե լի ու
թյունն է [4]: Այս շրջա նում երե խա յի օր գա
նիզ մում ար մա տա կան փո փո խու թյուն ներ 
են կա տար վում, որոնք տա նում են դե պի 
կեն սա բա նա կան հա սու նաց ման: Ծա
վալ վում է նա եւ սե ռա կան հա սու նաց ման 
գոր ծըն թա ցը [4]: Այս շրջա նում հա ճախ 
են հան դի պում սե ռա կան բնույ թի խան
գա րում ներ, որոն ցից շա տե րը պայ մա նա
վոր ված են սե ռա յին ինք նա գի տակ ցու
թյան ձե ւա վոր ման դժվա րու թյուն նե րով: 
Հո գե բան Մ. Մի դը ու սում նա սի րել է Սա
մոա կղզու դե ռա հաս նե րին և ապա ցու ցել 
այդ տա րի քում ճգնա ժա մի ու կոնֆ լիկտ
նե րի ան խու սա փե լի ու թյան մա սին պատ
կե րաց ման ան հիմն լի նե լը և բա ցա հայ
տել է նշված երև ույթ նե րի սո ցի ա լա կան 
պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը: Աղ ջիկ նե րի 
դե ռա հա սու թյան շրջա նը Մ. Մի դը ընդ հա
նուր առ մամբ բնո րո շում է որ պես ամե նից 
ավե լի հա ճե լի և ազատ փուլ` հա մե մա տած 
ման կու թյան և չա փա հա սու թյան տա րիք
նե րի հետ: Նա ցույց է տվել, որ աղ ջիկ նե

ԱՆԱՀԻՏ ԲԱԴԱԼՅԱՆ

ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
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րի սե ռա կան հա սու նաց ման վրա հաս նե լը 
նրանց հա մար կա րող է բո լո րո վին էլ սու
բյեկ տիվ նշա նա կա լի կա րև ո րու թյուն չու
նե նալ և անն կատ մնալ: Ինչ պես գրում է Հ. 
Ռեմշ միդ տը, «Սե փա կան սե ռա կա նու թյան 
կա յաց ման հետ կապ ված` դե ռա հաս նե րի 
անինք նավս տա հու թյունն ու կաս կած նե րը 
հա ճախ հան գեց նում են ծանր ճգնա ժա մի: 
[6]: Երե խան այս շրջա նում անո րո շու թյան 
մեջ է ոչ մի այն սե փա կան ես–ի, այ լեւ տա
րի քա յին հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման հար
ցում, այ սինքն` նա փոր ձում է հաս կա նալ, 
թե ինչ պես է պետք լի ար ժեք մարդ դառ
նալ [3]: Դե ռա հա սու թյան շրջա նում սե
ռա յին ինք նա գի տակ ցու թյան որա կա կան 
փո փո խու թյու նը դի տարկ վում է որ պես 
այդ գոր ծըն թա ցի քա նա կա կան զար գա
ցում, որը տե ղի է ու նե նում ամ բողջ ման
կու թյան շրջա նում ան ցում որա կա կա նին, 
այ սինքն` սե ռա յին ինք նա գի տակ ցու թյան` 
որ պես ամ բող ջա կան իրո ղու թյան` իր կոգ
նի տիվ եւ աֆեկ տիվ բա ղադ րիչ նե րով: Այլ 
կերպ ասած` դե ռա հասն ար դեն ոչ մի այն 
գի տե լիք ու նի իր սե ռա յին պատ կա նե լու
թյան մա սին, այ լեւ զգում է իրեն որ պես 
կին կամ տղա մարդ: Փ. Բլո սը դե ռա հա
սու թյու նը մար դու ան հա տա կա նաց ման 
երկ րորդ շրջան է հա մա րում: Երե խան 
ինք նու րույ նու թյան ձգտում է ու նե նում, 
որին հաս նե լու հա մար դե ռա հա սը պետք 
է հաղ թա հա րի իր ման կա կան հու զա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը եւ վար քի ձե ւե րը: 
Է. Շպրան գե րը դե ռա հա սու թյան կա րե ւո
րա գույն բնու թա գիր է հա մա րում «ես»–ի 
բա ցա հայ տու մը, ներ հա յե ցո ղու թյան կա
րե ւո րու մը: Դե ռա հա սը սկսում է զգալ իր 
ան հա տա կա նու թյու նը, գի տակ ցել իրեն եւ 
իր կյան քի ու ղին:[9] Կուրտ Լե ւի նը դաս
տի ա րա կու թյան կա րե ւո րա գույն բնու թա
գիրն է հա մա րում կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
դաշ տի ըն դար ձա կու մը: Նա գտնում էր, 
որ այս տա րի քի հիմ նա կան խնդիր նե րը 

պայ մա նա վոր ված են դե ռա հա սի` մար
գի նալ ստա տու սով. նա ո՛չ երե խա է, ո՛չ էլ 
մեծ, անո րոշ վի ճա կում է, ինչն էլ ներ քին 
հա կա սու թյուն նե րի, ոչ ադեկ վատ վար քի, 
մի ծայ րա հե ղու թյու նից մյու սի մեջ հայտն
վե լու, անինք նավս տա հու թյան պատ ճառ է 
[9]: Ժան–Ժակ Ռու սոն դե ռա հա սու թյու նը 
դի տում էր որ պես ինք նա գի տակ ցու թյան 
աճի, անձ նա վո րու թյան ծննդյան շրջան 
[7]: Սթեն լի Հո լը դե ռա հա սու թյու նը բնու
թագ րում էր որ պես ինք նա գի տակ ցու թյան 
ճգնա ժա մի, ան հա տա կա նու թյան զգա ցո
ղու թյան ձե ւա վոր ման շրջան: Նա դե ռա
հա սու թյան ըն թաց քում ի հայտ եկող բա
ցա սա կան ախ տա նիշ նե րը բա ցատ րում 
էր այս տա րի քի ան ցու մա յին լի նե լով [8]: 
Շ. Բյու լե րը դե ռա հա սու թյան ճգնա ժա
մի պատ ճա ռը սե ռա կան հա սու նա ցումն 
է հա մա րում: Այս փու լում նա առանձ նաց
նում է նե գա տիվ եւ պո զի տիվ շրջան նե
րը: Նե գա տիվ շրջա նի հիմ նա կան բնու
թա գի րը նախ կին հե տաքրք րու թյուն նե րի 
մա հա ցումն է, ինչն էլ պայ մա նա վո րում է 
այս շրջա նի բա ցա սա կան ախ տա նիշ նե
րը (տագ նա պայ նու թյու նը, ագ րե սի վու
թյու նը, լար վա ծու թյու նը, նե գա տի վիզ մը եւ 
այլն): Պո զի տիվ շրջա նը բնու թագր վում է 
նոր հե տաքրք րու թյուն նե րի, ար ժեք նե րի ի 
հայտ գա լով:

Մեր հան դի պում նե րը, զրույց նե րը դե
ռա հաս նե րի, նրանց ծնող նե րի, ու սու ցիչ
նե րի հետ տե ղի են ու նե ցել քա ղա քում և 
գյու ղում: Եր կու տե ղե րում էլ ար դյունք
նե րը խիստ տար բեր են և հա կա սա կան: 
Կախ ված դե ռա հաս նե րի ապ րե լու մի ջա
վայ րից պա հանջ մունք նե րը փո փո խա կան 
են և հենց սրա նով են պայ մա նա վոր ված 
երե խա նե րի վար քի դրսև որ ման ձև ե րը: 
Այն, որ դե ռա հա սու թյան փու լի սկզբում 
երե խա նե րը նման չեն մե ծե րին, փաստ 
է: Նրանք դեռ սի րում են խա ղալ, վազվ
զել, չա րաճ ճի ու թյուն ներ անել: Եր կու տե
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ղե րում էլ դե ռա հաս նե րի մոտ նկատ վում 
է թե թե ւամ տու թյուն, ան կա յուն հե տաքրք
րու թյուն ներ, բռնկվող և ագ րե սիվ լի նե
լը ար տա հայտ վում է մե ծա մաս նու թյան 
մոտ: Սա կայն կար ծում ենք, որ նմա նա
տիպ ար տա քին ման կա կա նու թյու նը խա
բու սիկ է, և այս ամե նի տակ թաքն ված 
են նոր որակ նե րի առա ջաց ման կա րե ւոր 
գոր ծըն թաց ներ: Չա փա հա սու թյան ձե ւա
վոր ման գոր ծըն թա ցը միշտ չէ ակն հայտ: 
Նրա դրսե ւո րում նե րը տար բեր ձև եր և 
բնույթ ու նեն [4]: Հենց այդ դեպ քում է, որ 
դե ռա հաս նե րի մոտ նկատ վում են ան կա
նոն վար քի դրսե ւոր ման վառ օրի նակ ներ: 
Նրանք կա րող են լի նել շատ ու րախ, բայց 
մի ակն թար թում տխրեն, լաց լի նեն, դառ
նան ինք նամ փոփ: Նման իրա վի ճակ նե
րում երե խա նե րը հա ճախ են առանձ նա
նում, խու սա փում են շփում նե րից, սի րում 
են ու նե նալ իրենց ան կյու նը, որ տեղ ոչ ոք 
իրենց չի խան գա րի:

Դե ռա հաս նե րի մոտ նկատ վող մեծ 
կամ փոքր, ժա մա նա կա վոր կամ մշտա
կան ան հանգս տու թյուն նե րը, դժգո հու
թյուն նե րը, հի աս թա փու թյուն նե րը առաջ 
են բե րում տար բեր սթրես ներ: Մի այն մե
ծա հա սակ նե րը չեն, որ սթրես ներ են ապ
րում: Երե խա նե րը եւս դրանք հաղ թա հա
րե լու խնդրի առ ջեւ են կանգ նած: Օրի նակ՝ 
Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նի գիտ նա կան 
Ռո բերտ Բար զո նը դե ռեւս 1621 թ.–ին իր 
«Մե լան խո լի ա յի անա տո մի ան» գրքում 
նկա րագ րել է այն պի սի հի վան դա գին ազ
դե ցու թյուն ներ, որոնք կա րող են առա ջաց
նել դեպ րե սի ոն իրա վի ճակ ներ` կախ ված 
տար բեր իրադ րու թյուն նե րից (ան հա ջո
ղու թյուն ներ, ինք նագ նա հա տա կա նի ան
կում, տա րի քա յին ճգնա ժա մեր, ար տա քին 
տես քից դժգո հու թյուն ներ եւ այլն): Իսկ 
գեր մա նա ցի գիտ նա կան Դ. Լան գե նը հե
տա զո տու թյան է են թար կել «տա րի քա յին 
ճգնա ժա մ» ախ տո րո շում ստա ցած 108 

դե ռա հաս նե րի կա տամ նե զը: Պարզ վել է, 
որ նրանց 1/3–ը հե տա գա յում զա նա զան 
պսի խո տիկ վի ճակ նե րում է հայտ վել, եւս 
1/3–ի մեջ բնա վո րու թյան հի վան դա գին 
փո փո խու թյուն ներ են ձե ւա վոր վել, իսկ 
մնա ցա ծը դե ռա հա սու թյան ճգնա ժա մը 
հաղ թա հա րել են առանց հե տա գա բար
դու թյուն նե րի[6]:

Սթրես նե րի ազ դե ցու թյան տակ դե
ռա հաս նե րը կա րող են դի մել բազ մա թիվ 
արարք նե րի: Երե խա նե րի ու նե ցած թույլ 
սթրես նե րի և ֆրուստ րա ցի ա նե րի կու տա
կու մը կա րող է դե զա դապ տիվ հե տաքրք
րու թյուն ու նե նալ, օրի նակ՝ դե ռա հա սը կա
րող է ան հե տաքրք րու թյուն դրսև ո րել մինչ 
այդ իր հա մար հե տաքր քիր որևէ առար
կա յի նկատ մամբ, մի ջին ու ժի սթրե սի վի
ճա կում նրանք հա ճախ ձա խող վում են, 
այս տի պի սթրե սի առա ջաց ման պատ ճա
ռը կա րող է լի նել երե խա յի` քննու թյուն նե
րի նկատ մամբ պա տաս խա նատ վու թյու նը: 
Ու ժեղ սթրե սի, ֆրուստ րա ցի ա նե րի դեպ
քում նրանց վար քը ճնշվում է և ար գե լակ
վում (քննու թյու նից առաջ հիշ վող ողջ նյու
թը կա րող է մի ակն թար թում մո ռա նալ):

Կա րև որ է դե ռա հաս նե րի` ըն տա նի
քում հաս կաց ված, ըն դուն ված և սիր ված 
լի նե լու փաս տը: Այս շրջա նում ար տա քի
նում տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րից 
ևս հնա րա վոր չէ խու սա փել: Սրա հետ 
կապ ված աղ ջիկ նե րը դառ նում են ավե լի 
ամաչ կոտ, զգա յուն, ձեռք են բե րում բար
դույթ ներ, որոնք մինչ այդ չեն եղել: Շատ 
աղ ջիկ ներ նշե ցին, որ իրենք օրագ րեր են 
պա հում, որ տեղ գրում են այն ամե նը, ին
չի մա սին դժվա րա նում են մայ րի կի կամ 
որևէ հա րա զա տի հետ խո սել: Քա ղա քում 
ապ րող աղ ջիկ նե րից շա տե րը նշե ցին, որ 
մայ րե րը իրենց ըն կե րու հի ներն են և ցան
կա ցած հար ցով դի մում են նրանց: Գրե թե 
բո լոր դե ռա հաս աղ ջիկ նե րը երկր պա գում 
են դե րա սան նե րի, ֆուտ բո լիստ նե րի, հա
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վա քում են նրանց նկար նե րը: Փ. Բլո սը 
կուռ քե րի ստեղ ծու մը հե տըն թա ցի դրսև ո
րում է հա մա րում, ին չը ծնո ղա կան իդե ա
լա կա նաց ման նոր տար բե րակ է: Տղա նե րի 
մոտ նկատ վում է գե րինք նավս տա հու թյուն 
կամ ինք նավս տա հու թյան ան կում: Տղա
նե րից շա տե րի հա մար արի ու թյան գծե րը 
դառ նում են մե ծե րի, ըն կեր նե րի եւ սե փա
կան ան ձի գնա հատ ման չա փա նիշ ներ 
եւ ըն դու նում են անձ նա յին ար ժեք նե րի 
յու րա հա տուկ կա տե գո րի ա յի ձեւ: Եր կու 
տե ղե րում էլ տղա նե րի զար գաց ման հետ 
կապ ված փո փո խու թյուն նե րը նմա նա տիպ 
են: Ու սու ցիչ նե րը նշե ցին, որ այն տղա
նե րը, ով քեր միշտ եղել են ու շա դիր, չեն 
խան գա րել դա սե րը, չեն բա ցա կա յել, այս 
փու լում ավե լի ան կարգ և ան հան դուր
ժող են դար ձել: Օրի նակ՝ նրանք առանց 
որևէ պատ ճա ռի կա րող են կոնֆ լիկտ ներ 
ստեղ ծել ըն կեր նե րի, ու սու ցիչ նե րի հետ, 
ու նե նալ վար քի ագ րե սիվ դրսև ո րում ներ: 
Նմա նա տիպ ցան կու թյուն ներ ու նե նում 
են նաև գյու ղի տղա նե րը, սա կայն, ինչ
պես իրենք են նշում, ավե լի զուսպ են` 
պայ մա նա վոր ված գյու ղում մե կը մյու սին 
ճա նա չե լու հան գա ման քով: Դե ռա հաս նե
րի անձ նա վո րու թյան գոր ծում որ քան կա
րևոր  վում է ըն տա նի քի դե րը, այն քան էլ 
այն մի ջա վայ րը, որով նա շրջա պատ ված 
է: Կա րե ւոր վում է ըն կեր նե րի դե րը, կո լեկ
տի վում մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե
րը: Սո վո րա բար դե ռա հաս նե րը ձգտում են 
շփվե լու, ըն կե րու թյուն անե լու այն երե խա
նե րի հետ, որոնք դա սա րա նում, մի ջա վայ
րում մեծ հե ղի նա կու թյուն են վա յե լում: Ըն
կեր ներ ընտ րե լիս դե ռա հաս նե րը կա րող 
են կա րե ւո րել նրանց ըն դու նա կու թյուն
նե րը, հա մար ձա կու թյու նը, իրենց օգ նե լու 
ցան կու թյու նը: Հաշ վի առ նե լով այն հան
գա ման քը, որ դե ռա հաս նե րը շատ խո ցե լի 
են, կա րող ենք են թադ րել, որ նրանք չեն 
սի րում, երբ նրանց նկա տո ղու թյուն ներ 

են անում: Հիմ նա կա նում դե ռա հաս նե
րը ձգտում են մի ջա վայ րում փնտրե լու եւ 
գտնե լու մտե րիմ ըն կեր նե րի, որոնք իրենց 
հետ կկի սեն սե փա կան ցան կու թյուն նե
րը, հե տաքրք րու թյուն նե րը, ան հանգս
տու թյուն նե րը: Նրանց մոտ ու ժե ղա նում է 
հա կա ռակ սե ռի նկատ մամբ հե տաքրք րու
թյու նը: Հե տաքրք րու թյուն է առա ջա նում 
նա եւ սե փա կան ներ քին այն վի ճակ նե րի 
նկատ մամբ, որոնք առա ջա նում են հա կա
ռակ սե ռի ներ կա յա ցուց չի հետ շփվե լիս: 
Շ. Բյու լե րը նշում է որ դե ռա հաս նե րի զար
գաց ման պո զի տիվ շրջա նում արթ նա նում 
է սի րո զգա ցու մը: Ու սու ցիչ նե րը փաս տե
ցին, որ հա ճախ են նկա տում երե խա նե րի, 
ով քեր մի մյանց նկատ մամբ ան տար բեր 
չեն: Գու ցե քա ղա քում ապ րող դե ռա հաս
նե րի ծնող նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա
լիս երե խա նե րին շփվե լու մի մյանց հետ, 
կի նո կամ թատ րոն գնա լու: Գյու ղի ծնող
նե րից շա տե րը կտրա կա նա պես դեմ են 
նման հա րա բե րու թյուն նե րին և գտնում են, 
որ նրանք շատ փոքր են և չեն հաս կա նում՝ 
սերն ինչ է: Այ նո ւա մե նայ նիվ մի մյանց հետ 
շփու մը, մե կը մյու սին դուր գա լու հան գա
ման քը դրդա պատ ճառ է սե փա կան ես–ի 
կա տա րե լա գործ ման գոր ծըն թա ցում:

Այս պի սով՝ դե ռա հա սու թյան տա րի
քը հա մար վում է ճգնա ժա մա յին, որ տեղ 
կա րե ւոր վում է ծնող նե րի դե րը: Մեր ու
սում նա սի րու թյուն նե րի ըն թաց քում պար
զե ցինք, որ քիչ չեն դեպ քե րը, երբ երե խա
նե րը հե ռա նում են տնից (որևէ հա րա զա տի 
տուն են գնում), ձգտում են ան կա խու թյան` 
չդի մա նա լով ըն տա նի քի` իրենց չհաս
կա նա լու, ճնշե լու ան հագ ցան կու թյա նը: 
Ծնող նե րը հա ճախ փոր ձում են սե փա կան 
ցան կու թյուն ներն ու մտքե րը պար տադ
րել երե խա նե րին, դե ռա հաս նե րը նույ նիսկ 
ակա նա տես են լի նում ծնող նե րի մի ջև 
ծա գած վե ճե րին, որոնց պատ ճառ նե րը 
հենց իրենք են: Կոնֆ լիկտ նե րը կա րող են 
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О некоторых психологических особенностях подростков

А. Бадалян
 
В статье подростковый период рассматривается в качестве кризисного возраста, 

устанавливаются причины противоречий, имеющие место в отношениях с родителями 
и друзьями в этот период развития ребенка, которые в свою очередь сопровождаются 
стрессами. 

Concerning some psychological peculiarities of teenagers 

A. Badalyan

In the article adolescence is regarded as a crisis period, reasons for conflicts with parents 
and friends in this period of children’s development are settled which are accompanied by 
the by stresses in their turn.

ծա գել երե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան 
հետ կապ ված: Հատ կա պես գյու ղում հայ
րը կա րող է լի նել խիստ դաս տի ա րա կու
թյան կողմ նա կից և դե ռա հա սի վար քա յին 
փո փո խու թյուն նե րին ըն դա ռաջ չգնա լով՝ 
նրան խիստ պատ ժել, օրի նակ` դա սե րից 
հե տո զրկել ըն կեր նե րի հետ շփվե լու հնա
րա վո րու թյու նից: Դե ռա հա սու թյան տա
րի քը լի է դժվա րու թյուն նե րով և հեշտ չէ 
զար գաց ման այդ փու լում գտնվող երե խա
նե րի հա մար: Եթե քա ղա քում ծնող նե րի 

մեծ մա սը տե ղե կաց ված լի նե լու շնոր հիվ 
դե ռա հաս նե րի վար քագ ծի` իրենց հա մար 
ոչ հա ճե լի դրսև ո րում նե րը որա կում են 
ժա մա նա կա վոր և փոխ զիջ ման են գնում, 
դրա նով իսկ մեղ մաց նում վար քի ընդգծ
ված դրսև ո րում նե րը, ապա գյու ղում ծնող
նե րի մեծ մա սը երե խա նե րի նմա նա տիպ 
վար քա գի ծը տե ղե կատ վա կան պա կա սի 
պատ ճա ռով որա կում են որ պես ան դաս
տի ա րակ վա ծու թյուն, ան կար գու թյուն, մե
ծին չհար գե լու ցան կու թյուն:
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Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն

Հ Ո Գ Ե Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Ши ро кое расп рост ра не ние во всем ми
ре в те че ние нес коль ких пос лед них де
ся ти ле тий по лу чи ли раз лич ные си сте мы, 
при е мы и средст ва пси хо кер рек ци он но го 
воз дейст вия на труд но вос пи ту е мых под
рост ков, фи зи чес ки здо ро вых, но нуж
да ю щих ся в пси хо ло ги чес кой по мо щи. 
Пси хо кор рек ция — это со во куп ность пси
хо ло ги чес ких при е мов, ис поль зу е мых пси
хо ло гом для исп рав ле ния не до стат ков в 
пси хо ло гии или по ве де нии фи зи чес ки здо
ро во го че ло ве ка [2].

В пси хо ло ги чес кой кор рек ции нуж да
ют ся имен но те под рост ки, ко то рые про
яв ля ю т отк ло ня ю ще е ся от со ци аль ных 
норм по ве де ние, и нуж да ют ся в не об
хо ди мо сти ин ди ви ду аль но го под хо да со 
сто ро ны вос пи та те лей, пе да го гов, ро ди
те лей и сверст ни ков.

Со ци аль ная нор ма — исто ри че ски сло
жив ша я ся в конк рет ном об щест ве ме ра, 
пре дел, ин тер вал до пу сти мо го в по ве де
нии или де я тель но сти лю дей, со ци аль ных 
групп или об щест вен ных ор га ни за ций. По
ня тие “со ци аль ная нор ма” име ет ши ро кий 

ди а по зон оп ре де лен ных па ра мет ров. Со
ци аль ные нор мы исто ри чес ки из мен чи вы. 
То есть, нап ри мер, то, что счи та лось вче
ра нор мой, се год ня уже мо жет ока зать ся 
от кло не ни ем и на о бо рот. В сов ре мен ном 
ре фор ми ру е мом об щест ве, где раз ру ше
ны од ни нор мы и не сформировались до 
кон ца дру гие, проб ле ма фор ми рова ния, 
тол ко ва ния и при ме не ния норм ста но вит
ся чрез вы чай но слож ным де лом [1].

На се год няш ний день, как счи та ет В.М. 
Ди мов, прин ци пи аль ным кри те ри ем, оп
ре де ля ю щим ка те го рию ”со ци аль ная 
нор ма”, слу жит раз ру ша ю щее воз дейст
вие со ци аль ных яв ле ний, ко то рые яв ля
ют со бой ре аль ную уг ро зу фи зи чес ко му и 
со ци аль но му вы жи ва нию че ло ве ка. Это и 
есть та гра ни ца, ко то ра я  от де ля ет нор му 
от де ви а ции [3].

На со ци аль ные из ме не ния в под рост ке 
су щест вен ное вли я ние ока зы ва ет и ха рак
тер от но ше ний как с пе да го га ми и ро ди
те ля ми, так и со сверст ни ка ми. Здесь ва
жен пра виль ный вы бор пе да го ги чес ких и 
вос пи та тель ных средств, ко то рые с од ной 

НАТАЛЬЯ ГЕВОРГЯН

НЕКОТОРЫЕ СТОРОНЫ 
ПСИХОКОРРЕКЦИИ И РАННЕЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ЗАПУЩЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ
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сто ро ны, по мо га ют ре бен ку ре а ли зо вать 
се бя, а с дру гой — поз нать со ци аль ный 
опыт и со от ветст вен но оп ре де лить свой 
спо соб по ве де ния в струк ту ре со ци аль но
го и пе да го ги чес ко го воз дейст вия.

 Важ но от ме тить, что в кор рек ци он ной 
и про фи лак ти чес кой ра бо те с труд ны ми 
под рост ка ми осо бое ме сто от во дит ся вос
пи та тель ной ра бо те. Вос пи та ние рас смат
ри ва ет свой объ ект од нов ре мен но в ка
чест ве сво е го субъ ек та. То есть это в свою 
оче редь оз на ча ет, что це ле нап рав лен ное 
вли я ние на уча щих ся пред по ла га ет их ак
тив ную по зи цию.

Во мно гих шко лах г. Ере ва на (№ 14, 
№ 62, № 74), где мы про во ди ли на ши экс
пе ри мен ты, с труд но вос пи ту е мы ми под
рост ка ми, мы ста ра лись осо бо вы де лить 
об щие сто ро ны вос пи та тель но го про цес са:

1. це ле нап рав лен ность воз дейст вий на 
вос пи тан ни ка;

2. со ци аль ная нап рав лен ность этих воз
дейст вий;

3. соз да ние ус ло вий для ус во е ния под рост
ком оп ре де лен ных норм от но ше ний;

4. ос во е ние под рост ка ми комп лек са со ци
аль ных ро лей и со ци аль ных ста ту сов.

Нуж но от ме тить, что вос пи та ние труд
но го под рост ка со вер ша ет ся  толь ко на 
ос но ве ак тив но сти са мо го ре бен ка во вза
и мо дейст вии его с ок ру жа ю щей со ци аль
ной сре дой. Глав ной за да чей пе да го гов 
яв ля ет ся пре до став ле ние труд но вос пи ту е
мым под рост кам воз мож но сти осоз на ния 
се бя в от но ше ни ях с ок ру жа ю щи ми, ког
да он од нов ре мен но осоз на ет свою цель 
и зна че ние де я тель но сти для лич но го са
мо раз ви тия, учет осоз нан но сти каж дым 
под рост ком сво е го “Я”, на ли чие чет ких и 
яс ных перс пек тив (ближ них и даль них) в 
той де я тель но сти, в ко то рой труд ный под
ро сток вклю ча ет ся.

Пси хо кор рек ция мо жет иметь и ин ди
ви ду аль ные и груп по вые фор мы. Пер вые 
пред по ла га ют ра бо ту пе да го га с труд ным 
под рост ком, а вто рые – од нов ре мен ную 
ра бо ту сра зу с груп пой под рост ков.

Груп пы труд ных под рост ков, соз да ва
е мые с пси хо кор рек ци он ны ми це ля ми, 
мо гут быть сле ду ю щих ос нов ных ти пов:Т– 
груп пы (груп пы со ци аль но — пси хо ло ги
чес ко го тре нин га), “груп пы всреч”, груп пы 
пси ход рамы, груп пы те лес ной те ра пии, 
груп пы трнин га уме ний. Меж ду участ ни ка
ми всех ти пов пси хо кор рек ци он ных групп 
в со от ветст вии с их це ля ми уста нав ли ва
ют ся оп ре де лен ные от но ше ния и расп ре
де ля ют ся ро ли, а вза и мо дейст вие стро ит
ся по оп ре де лен ным пра ви лам.

Т–груп пы или груп пы со ци аль но–пси
хо ло ги чес ко го тре нин га боль шей частью 
соз да ют ся для обу че ния пра виль но му по
ве де нию в раз лич ных си ту а ци ях меж лич
ност но го об ще ния. В них обсуж да ют ся 
проб ле мы, с ко то ры ми труд ные под рост
ки стал ки ва ют ся в пов сед нев ной жиз ни, 
ве дет ся по иск их ре ше ния. Ос нов ные за
да чи, ко то рые ре ша ют Т–груп пы — обу
че ние об щест вен но му и лич ност но му вза
и мо дейст вию, ор га ни за ция сов мест ной 
де я тель но сти. Иног да Т–груп пы при ме ня
ют ся для ока за ния пси хо те ра пев ти чес ко го 
эф фек та на под рост ков с целью из ме не
ния их ин ди ви ду аль ной пси хо ло гии [1].

В дан ных груп пах осо бое зна че ние 
при да ет ся не пос редст вен но лич ност ным 
пе ре жи ва ни ям участ ни ков, их са мо соз на
нию и осоз на нию то го, что про ис хо дит 
вок руг. В та ких груп пах кор рек ци он ная ра
бо та в ос нов ном нап рав ле на на то, что бы 
в ат мос фе ре вза им но го до ве рия и пол ной 
пси хо ло ги чес кой отк ры то сти каж дый из 
участ ни ков смог луч ше поз нать са мо го се
бя, вы ра бо тать уме ния и на вы ки поз на ния 
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дру гих лю дей, уста нов ле ния с ни ми до ве
ри тель ных от но ше ний.

В под рост ко вом воз ра сте из ме ня
ют ся со дер жа ние и роль под ра жа ния в 
раз ви тии лич но сти. Ес ли на ран них сту
пе нях он то ге не за оно но сит сти хий ный 
ха рак тер, ма ло конт ро ли рует ся соз на ни
ем и во лей ре бен ка, то с на ступ ле ни ем 
под рост ни чест ва под ра жа ние ста но вит
ся уп рав ля е мым, на чи на ет обс лу жи вать 
мно го чис лен ные пот реб но сти ин тел
лек ту аль но го и лич ност но го са мо со вер
шенст во ва ния ре бен ка. Но вый этап в 
раз ви тии этой фор мы на у че ния у под
рост ков на чи на ет ся с под ра жа ния внеш
ним ат ри бу там взрос ло сти [2].

Во вре мя кор рек ци он ной ра бо ты кро ме 
Т–групп саз да ва лись так же и “груп пы”, где 
ос нов ное вни ма ние сос ре до та чи ва лось на 
вы яс не ние ин ди ви ду аль но сти и раз ви тии 
каж до го под рост ка как лич но сти.

Наз ва ние “груп пы встреч” уже подс ка
зы ва ет о том, что в дан ной груп пе “встреч” 
оп ре де ля ет ся как спо соб уста нов ле ния от
но ше ний меж ду под рост ка ми, ос но ван ных 
на чест но сти и отк ры то сти, адек ват ном 
са мо соз на нии и от ветст вен но сти. Цель 
соз да ния та ких групп — осоз на ние и воз
мож но пол ная ре а ли за ция то го по тен ци а ла 
лич ност но го и ин тел лек ту аль но го раз ви
тия, ко то рый за ло жен в каж дом ин ди ви де. 
Отк ры тость в меж лич ност ном об ще нии в 
“груп пах встреч” до сти га ет ся за счет пси
хо ло ги чес ко го са мо раск ры тия каж до го 
их участ ни ка пе ред осталь ны ми чле на ми 
груп пы за счет уста нов ле ния близ ких, до
ве ри тель ных от но ше ний меж ду ни ми.

Са мо раск ры тие ре а ли зу ет ся по сте пен
но в ус ло ви ях до ве рия, сох ра не ния бе
зус лов но го по ло жи тель но го от но ше ния 
парт не ров друг к дру гу и их пер со наль ной 
пси хо ло ги чес кой за щи щен но сти. Ос нов
ные эта пы в ра бо те “групп встреч” сле ду
ю щие:

1. установление доверия между членами 
группы;

2. установление межличностных контак тов;
3. установление отношений до уровня 

доверия;
4. приодоление возникающих конфликтов;
5. преодоление сопротивления к само

раскрытию;
6. выражение эмпатии, сочувствия и 

поддержки по отношению друг к другу.

Необходимо отметить, что часто члены 
таких групп (т.е. те подростки, которые 
включают ся в ра бо ту лич ност ной пси хо
те ра пии и пси хо кор рек ции ти па, групп 
встреч) не всег да чувст ву ют се бя адек ват
но. Под рост ки та ких групп, сни мая со ци
аль ные ус лов но сти и уста нав ли вая друг с 
дру гом не о быч но близ кие лич ные вза и мо
от но ше ния, ред ко ис пы ты ва ют су щест
вен ные зат руд не ния, возв ра ща ясь пос ле 
это го в обыч ный мир сво их пов сед нев
ных, зак ры тых, не до пу сти мых, не всег да 
иск рен них и до ве ри тель ных от но ше ний, 
бо га тых ус лов но стя ми.

Ос нов ным ус ло ви ем в пси хо кор рек
ци он ной ра бо те яв ля ет ся “осоз на ние” и 
“сос ре до то чен ность на на сто я щем”. Пе да
го ги, ро ди те ли, пси хо ло ги долж ны ставить 
акцент на са мо ре гу ля цию под рост ков, так 
как от осоз на ния че ло ве ком то го, что с 
ним сей час про ис хо дит и от спо соб но сти 
ре гу ли ро вать се бя в те ку щих дейст ви ях 
за ви сит вся ус пеш ность ра бо ты. На до до
бить ся то го, что бы участ ни ки не об ра ща
лись к прош ло му опы ту и од нов ре мен но 
не ду ма ли о бу ду щем.

Ве ду щую роль в пси хо кер рек ции иг ра
ет пси ход ра ма, ког да ис поль зу ют ся эле
мен ты дра ма ти чес кой имп ро ви за ции жиз
нен ных си ту а ций, пред наз на чен ные для 
бо лее пол но го раск ры тия внут рен не го ми
ра че ло ве ка. За да ва е мые ро ли, из би ра е
мые сю же ты и спо со бы их ис пол не ния оп
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ре де ля ют ся спон тан но са мим под рост ком 
(труд но вос пи ту е мые под рост ки осо бен но 
ин те рес но вы би ра ют сю жет — ча сто не 
осоз на вая). В дан ном слу чае ча сто ис поль
зу ют ся ро ле вые иг ры, при чем те фор мы 
ро ле во го по ве де ния, ко то рые вна ча ле 
реа ли  зу ют ся в иг ре, за тем ста но вят ся при
выч ны ми для под рост ка и по сте пен но на
чи на ют вхо дить в струк ту ру его лич но сти, 
по мо гая луч ше и лег че адап ти ро вать ся к 
раз лич ным жиз нен ным си ту а ци ям.

Ча сто та ко го ро да экс пе ри мен таль ные 
ра бо ты, вхож де ние в раз лич ные ро ли в 
пси хо те ра пев ти чес кой груп пе и их ис пол
не ние по мо га ют под рост ку луч ше раск
рыть ся и осоз нать са мо го се бя.

Ос нов ным прин ци пом вос пи та ния труд
ных де тей яв ля ет ся прин цип ори ен та ции 
на по зи тив в по ве де нии и ха рак те ре ре бен
ка. Этот из вест ный прин цип, ко то рый был 
сфор му ли ро ван А.С. Ма ка рен ко [3], тре бу
ет рас смот ре ния ре бен ка или под рост ка как 
глав ной цен но сти в си сте ме че ло ве чес ких 
от но ше ний, нор мой ко то рых яв ля ет ся гу
ман ность. Пе да гог дол жен ви деть в под
рост ке преж де все го луч шее. Это луч шее 
и яв ля ет ся тем зер ном, ко то рое, про ра стая, 
фор ми ру ет у ре бен ка по зи тив ные ка чест ва, 
ве ру в се бя, поз во ля ет по – но во му взгля
нуть на свое по ве де ние. Ус ло ви я ми ре а ли
за ции дан но го прин ци па яв ля ют ся:

1. стимулирование самопознания под
рост ком своих положительных черт;

2. формирование нравственных чувств 
при самооценке своего поведения;

3. постоянное педагогическое внимание 
к позитивным поступкам;

4. доверие к подростку;
5. формирование у подростка веры в 

возможность достижения постав лен
ных задач;

6. оптимистическая стратегия в опре
делен ных воспитательных задачах.

 Сле ду ет приз нать, что пе ре вос пи та
ние, т. е. пе рест рой ка труд но вос пи ту е
мых под рост ков, пред став ля ет из се бя 
боль шую труд ность. Пос лед няя от ча сти 
обус лов лен на тем, что сов ре мен ная пе да
го ги чес кая на у ка (те о рия вос пи та ния, пе
да го ги чес кая, со ци аль ная, су деб ная и воз
раст ная пси хо ло гия) в на сто я щее вре мя 
по ка еще не рас по ла га ет эф фек тив ны ми 
на уч ны ми ме то да ми пе ре вос пи та ния, не 
раз ра бо та ны пси хо ло ги чес кие ос но вы со
ци аль но го вос ста нов ле ния лич но сти, по э
то му прак ти чес кие ра бот ни ки зат руд ня ют
ся в тех воп ро сах, ка кие выб рать ме то ды 
и при е мы в ин ди ви ду аль ной и груп по вой 
ра бо те с труд ны ми под рост ка ми, а по рой 
и с пра во на ру ши те ля ми, как прог но зи ро
вать сте пень эф фек тив но сти предп ри ня
тых мер пе да го ги чес ко го и исп ра ви тель
но го воз дейст вия.

Та ким об ра зом, из вы ше из ло жен но
го, нам пред став ля ет ся, что зат ро ну тые в 
статье воп ро сы мо гут стать для мно гих пе
да го гов и ро ди те лей прак ти чес ким ма те ри
а лом для кор рек ти ров ки и пе ре уст ройство 
лич но сти труд ных под рост ков, так же для 
предп ри ня тия адек ват ных ме то дов ран ней 
про фи лак ти ки пе ре вос пи та ния и исп рав
ле ния труд но вос пи ту е мых  под рост ков.
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Հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի ասիստենտ 

Ն. Գևորգյան

Մանկավարժորեն բարձիթողնված դեռահասների հոգեկորեկցիայի և վաղ պրո ֆի
լակ տիկայի կազմակերպման որոշ կողմերը

Նշված աշ խա տան քում փոր ձել ենք ներ կա յաց նել դժվար դաս տի ա րա կե լի և ման կա
վար ժո րեն բար ձի թողն ված դե ռա հաս նե րի հո գե կո րեկ ցի ա յի և վաղ պրո ֆի լակ տի կա յի 
որոշ կող մեր, ար ժե վո րե լով աշ խա տան քի ըն թաց քում ան հա տա կան և խմբա յին մո տեց
ման ձև ե րը` կազ մա կեր պե լով թրե նին գա յին T–խմբեր, «հան դիպ ման խմբեր» և այլ մի 
շարք հո գեդ րա մա տիկ իրադ րա կան ուղ ղիչ թրե նինգ ներ, որոնց ըն տաց քում դե ռաս նե
րի մոտ ձև ա վոր վում էր հա տուկ վե րա բեր մունք դի մա ցի նի ան ձի յու րա հա տուկ որակ նե
րի և իր իսկ ան ձի ինք նա գի տակ ցու թյան նկատ մամբ: 

Assistant at the chair of theory of sychology and history

N. Gevorgyan

Some sides of organization of teenagers psychocorrections and early prophylactics peda
gogically abandoned

In this work we have tried to present some sides of teenagers psychocorrection and early 
prophylactics, especially for those who are difficultly brought up and pedagogically aban
doned, also valuing the ways of approach both individualy and in group during the work: 
organizing trainings T–groups, “meeting groups”, and a number of executive psychodramatic 
situational trainings, during which there was a formulation of special attitude towards the 
special qualities of individual and personality itself.
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Մա տաղ սերն դի լի ար ժեք ձև ա վոր
ման գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցող բո լոր 
օղակ նե րի՝ ըն տա նի քի, ան չա փա հաս նե
րի գոր ծե րով հանձ նա ժո ղով նե րի, ոս տի
կա նու թյան ան չա փա հաս նե րի գոր ծե րով 
տես չու թյուն նե րի և ման կա կան այլ հիմ
նարկ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը, ըստ մեզ, 
պետք է կո որ դի նաց վի դպրո ցում, որով
հե տև վեր ջի նիս գոր ծու նե ու թյու նը ան
հա մե մատ ավե լի ար դյու նա վետ է լի նում, 
քա նի որ ան ձը մի ա ժա մա նակ գի տակ
ցում է յու րաց ված գի տե լիք նե րի ան հա
տա կան և հա սա րա կա կան ար ժե քը, այ
սինքն իրա կա նաց վում է դաս տի ա րա կող 
ու սու ցու մը: Ըստ գո յու թյուն ու նե ցող կար
գի ան չա փա հաս նե րի գոր ծե րով հանձ
նա ժո ղով նե րը պետք է կո որ դի նաց նեն 
այդ օղա կի աշ խա տանք նե րը: Սա կայն 
այդ հանձ նա ժո ղով նե րը ան բա վա րար են 
կո որ դի նաց վում շրջան նե րի պե տա կան և 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե
րի ջան քե րը ան չա փա հաս նե րի շրջա նում 
իրա վա խախ տում նե րի նա խա կանխ ման 
ու նրանց ճիշտ դաս տի ա րա կու թյան ուղ
ղու թյամբ: Հանձ նա ժո ղով նե րի աշ խա
տանք նե րում շատ հա ճախ բա ցա կա յում 
են ըն դուն ված որո շում նե րի կա տար ման 
ստու գու մը կամ լսած հար ցե րի հե տա գա 
ըն թաց քի ու վի ճա կի ու սում նա սի րու թյան 
հե տև ո ղա կա նու թյու նը:

Եր բեմն, որ քան էլ որ դա տա րօ րի նակ 
թվա, որոշ եր կար տա րի նե րի փորձ ու նե

ցող ման կա վարժ նե րից կա րե լի է լսել այն 
մա սին, որ նրանք իրա կա նաց նում են դաս
տի ա րա կու թյան հա մա կար գում մշակ ված 
բո լոր մի ջո ցա ռում նե րը, սա կայն, միշտ չէ, 
որ ցան կա լի ար դյուն քի են հաս նում:

Իրոք այս հա մա կար գը հիմն ված է 
բա րո յա կա նու թյան, ան ձի ձև ա վոր ման 
սո ցի ա լա կան, էթի կա կան, գա ղա փա րա–
քա ղա քա կան, իրա վա կան և այլ սկզբունք
նե րի վրա: Մե թո դո լո գի ա կան առու մով 
այն գրե թե ան թե րի է և մի ան գա մայն 
մատ չե լի երե խա նե րի (ինչ պես նաև չա
փա հաս նե րի) կող մից յու րաց վե լու հա մար: 
Դրա վառ ապա ցույցն այն է, որ տե սա կա
նո րեն գրե թե բո լոր ան ձինք, որոնց թվում 
և ան չա փա հաս նե րը, քա ջա տե ղյակ են 
բա րո յա կան կո դեք սի բո լոր նոր մե րին: Ինչ 
մնում է կար գա զանց, իրա վա խախտ երե
խա նե րին և չա փա հաս հան ցա գործ նե րին, 
ապա պետք է հա վաս տել, որ նրանք այդ 
հար ցե րում ավե լի լավ են, ավե լի լավ են 
կողմ նո րոշ վում, քան նոր մալ վար քի տեր 
ան ձինք: Ստաց վում է այն պես, որ դաս տի
ա րա կու թյան հա մա կար գը լի ար ժեք է (դա 
կաս կած չի հա րու ցում), և դրա հիմ նա կան 
բա ղադ րա մա սե րը յու րաց նում է ան չա փա
հա սը, սա կայն այ նո ւա մե նայ նիվ թույլ է 
տա լիս ան կար գա պահ վա քա գիծ, ստում 
է, գո ղա նում, խու լի գա նու թյուն կա տա րում, 
իսկ որոշ դեպ քե րում էլ չա փա հաս նե րի 
հետ մեկ տեղ առա վել ծանր հան ցա գոր
ծու թյուն նե րի մաս նակ ցում:

ՌԱՖԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՎԱՐՔԻ ԽԱԹԱՐՈՒՄՆԵՐԸ 
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՒ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱ–ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 
ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔ 
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Ի՞նչն է պատ ճա ռը, որ բա րո յա կան և 
իրա վա կան նոր մե րի իմա ցու թյամբ զին
ված ան ձը եր բեմն մո ռա նում է դրա նով 
ղե կա վար վե լու անհ րա ժեշ տու թյան մա
սին, իր վար քում և գոր ծու նե ու թյան մեջ 
խախ տում դրանք, ոտ նա հա րում օրենքն 
ու հա սա րա կա կան կարգն ու կա նո նը, ո՞րն 
է նրա խոս քի և գոր ծի մի ջև եղած հո գե բա
նա կան ան հա մե մա տե ղե լի ու թյան հիմ նա
կան պատ ճա ռը:

Խոս քի և գոր ծի մի ջև եղած հա կա սու
թյու նը այն պի սի մի երև ույթ է ան ձի հո գե
կան կյա նքում, որից սկիզբ են առ նում նրա 
վար քի և բնա վո րու թյան բո լոր բա ցա սա
կան գծե րը սպա ռո ղա կան հո գե բա նու թյու
նը, հա կա հա սա րա կա կան դիր քո րո շում
նե րը, հի վան դա գին մտա ծե լա կեր պը:

Ան ձի այդ բա ցա սա կան կող մե րը ան
չա   փա հաս տա րի քում բա վա կա նին հեշ
տու թյամբ կա րե լի է բա ցա հայ տել և հաղ
թա հա րել: Սա կայն այն խո րաց վե լով և 
ամ րա կայ վե լով կա րող է ըն դու նել հա կա
հա սա րա կա կան ուղղ վա ծու թյուն: Վեր
ջինս բա վա կա նին դժվար հայտ նա բե րե լի 
և հաղ թա հա րե լի է դառ նում եր կու հիմ նա
կան պատ ճա ռով. նախ հա սուն մար դը դա 
հեշ տու թյամբ քո ղար կում է շրջա պա տից, 
իսկ այ նու հե տև շրջա պա տում նպա տա
կաս լաց կեր պով աշ խա տում է դրսև ո րել 
իրեն որ պես սո ցի ա լա պես լի ար ժեք մի 
անձ նա վո րու թյուն: Նման մարդ կանց բա
րո յա կան կեր պա րի բա ցա հայտու մը վատ 
օրի նակ է ծա ռա յում թե՛ աճող սերն դի և 
թե՛ չա փա հաս մարդ կանց հա մար, նրանց 
աչ քում ընկ նում է եր բեմ նի բա րո յա կան 
մար դը: Իսկ բա րո յա խո սա կան թե մա նե
րով հան դես եկող նե րի նկատ մամբ ինչ–որ 
թե րա հա վա տու թյան ու անվս տա հու թյան 
զգա ցում է առա ջաց նում, քա նի որ ան ցյա
լի սո ցի ա լա կան փոր ձը բա վա կա նին զո

րեղ է ան ձի վար քի ղե կա վար ման գոր ծում:
Ան չա փա հա սը շրջան ցում է բա րո յա

կան և իրա վա կան նոր մե րը, կա տա րում 
հան ցա վոր արարք, եր բեմն էլ քաջ գի
տակ ցե լով դրա տխուր հե տև անք նե րը: 
նա գի տի օրի նա կան վար քին ներ կա յաց
վող պա հանջ նե րը, բայց դրան հա կա սող 
արարք է կա տա րում: Ինչո՞վ բա ցատ րել 
այդ պա րա դոք սը: Գի տակցե լով ան բա
րեն պաստ ըն տա նի քի, վատ դաս տի ա րա
կու թյան, դպրո ցի սա կավ ար դյու նա վետ 
աշ խա տան քի և հա սա րա կա կան կյան քում 
տեղ գտած որոշ նե գա տիվ երև ույթ նե րի 
երե խա յի վրա ու նե ցած բա ցա սա կան դե
րը, մենք ցան կա նում ենք մի փոքր մեր 
ու շադ րու թյու նը սև ե ռենք մի կա րև որ գոր
ծո նի վրա: Դա ան ձի քա ղա քա կան–գա
ղա փա րա կան դաս տի ա րա կու թյունն է:

Ան ձի գա ղա փա րա կան կեր պա րի, 
նրա քա ղա քա կան մտա ծո ղու թյան հիմ
քե րը պետք է դնել նա խադպ րո ցա կան 
հա սա կից:

Ուս ման, աշ խա տան քի, ան հա տա կան 
և հա սա րա կա կան ար ժեք նե րի նկատ
մամբ ան չա փա հաս նե րի մի մա սի մեջ 
նկատ վող նե գա տիվ վե րա բեր մուն քի 
հիմ քում, ըստ մեզ, նույն պես ըն կած է 
բա րո յա քա ղա քական և գա ղա փա րա կան 
դաս տի ա րա կու թյան ցածր մա կար դա կը: 
Այդ պի սի վե րա բեր մուն քի ձև ա վո րու մը 
հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է նրա
նով, որ երե խան, պա տա նին, երի տա
սար դը չեն գի տակ ցում ուս ման, աշ խա
տան քի ան հա տա կան և հա սա րա կա կան 
ար ժեքն ու նշա նա կու թյու նը, չեն հաս կա
նում սո վո րե լու իմաս տը: Խու սա փե լով 
ու սու մից և աշ խա տան քից՝ նրանք մեծ 
վնաս են տա լիս պե տու թյա նը թե՛ նյու թա
պես և թե՛ բա րո յա պես, որը խան գա րում 
է նրանց մեջ պե տա կան մտա ծո ղու թյան 
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տար րե րի ձևավոր մա նը: Գաղտ նի չէ, որ 
երի տա սար դու թյան որոշ մա սի մոտ հա
սա րա կա կան ակ տի վու թյու նը գո հա ցու
ցիչ մա կար դա կի վրա չէ, որի թույլ լի նե լը 
հան ցա վոր վար քի ձև ա վոր ման գոր ծում 
քիչ դեր չու նի: Բա րո յա պես և քա ղա
քա պես կա յուն լի նե լը, հա սա րա կա կան 
մտա ծո ղու թյուն և ակ տի վու թյուն ու նե նա
լը ին քնըս տին քյան կան խում, բթաց նում 
են ան ձի վրա ու նե ցած մի ջա վայ րի բա
ցա սա կան ազ դե ցո ւթյու նը և նրան պա
հում ճիշտ ու ղու վրա: Պետք է կոնկ րետ 
մի ջո ցա ռում ներ մշա կել ոչ մի այն ման
կա վարժ նե րի, աշա կերտ նե րի, այլ նաև 
ման կա վար ժա կան այլ հիմ նարկ նե րի 
աշ խա տա կից նե րի բա րո յա քա ղա քա կան 
և գա ղա փա րա կան դաս տի ա րա կու թյան 
ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու 
ուղ ղու  թյամբ: Դա լուրջ հե ռան կա րա
յին մի ջո ցա ռում կլի նի ան չա փա հաս նե
րի զան ցանք ներն իրա վա խախ տում նե րը 
նա խազ գու շաց նե լու կան խե լու գոր ծում:

Ան չա փա հաս նե րի վար քի շե ղում նե րի 
հաղ թա հար մա նը, իհար կե, նշած միջո
ցա ռում նե րը մե ծա պես նպաս տում են: 
Սա կայն վճռո րոշ դեր նրանք չեն կա րող 
խա ղալ առանց հան ցա գոր ծու թյուն ծնող 
պատ ճառ նե րի և իրա վա խախ տի ան ձի 
ձև ա վոր ման խնդրի բազ մա կող մա նի ու
սում նա սի րու թյան: Անի մաստ է ան գամ 
մտա ծել սո ցի ա լա կան որևէ բա ցա սա
կան երև ույթ ար մա տա խիլ անե լու մա
սին, առանց դրա ծագ ման, ձև ա վոր ման և 
դրսև որ ման գի տա կան, սո ցի ալ–հո գե բա
նա կան և իրա վա կան հիմ քե րը բա ցա հայ
տե լու և հան գա մա նո րեն ու սում նա սի րե լու:

Երե խա նե րի ման կա վա րժո րեն բար ձի
թո ղու թյան և ան չա փա հաս նե րի հան ցա
գոր ծու թյուն նե րին նպաս տող ու րիշ շատ 
պատ ճառ ներ և դրանց հաղ թա հար ման 

ու ղի ներ էլ կան: «Դժվար» օրի նա զանց 
ան չա փա հա սը, իհար կե լուրջ և դժվա րին 
ման կա վար ժա կան խնդիր է, թե կու զև այն 
պատ ճա ռով, որ նրա նկատ մամբ իրա
կա նաց վող դաս տի ա րակ չա կան մի ջո ցա
ռում նե րը միշտ չէ, որ հա ջո ղու թյամբ են 
պսակ վում, կամ եր բեմն էլ ավարտ վում 
են ան հա ջո ղու թյամբ: Ան կաս կած, խոր
հուրդ ներ տա լը երևի ավե լի հեշտ է, քան 
դժվա րի հետ աշ խա տե լը: Կարգա զանց ու 
օրի նա զանց երե խա նե րի մեծ մա սը այն 
սո ցի ա լա պես ակ տիվ, մտքի թռիչք, կազ
մա կերպ ման լուրջ ջի ղեր ու նե ցող այն 
երե խա ներն են, որոնց վար քի շեղ ման 
պատ ճառ են եր բեմն դառնում ծնող նե րի և 
ման կա վարժ նե րի հնա ցած ու հե տամ նաց 
դաս տի ա րակ չա կան մե թոդ նե րը, որոշ մե
ծա հա սակ նե րի ժա մա նա կի ոգուն չհա մա
պա տաս խա նող պատ կե րա ցում նե րը աճող 
սերն դի վար քի ու գոր ծու նե ու թյան մա սին: 
Եր բեմն զար գաց ման և սո ցի ա լա կան ակ
տի վու թյան մեծ պո տեն ցի ալ ու նե ցող երե
խա նե րը պար զա պես չեն կա րո ղա նում 
հան դուր ժել դաս տի ա րա կու թյան սխալ մե
թոդ նե րը, ըմ բոս տա նում են դրանց դեմ և 
անի րա վա ցի ո րեն դաս վում «դժվար նե րի» 
շար քում: Ի վեր ջո դրանք իրոք «դժվար» 
են դառ նում, քա նի որ ծնողն ու մա նկա
վար ժը, չգի տակ ցե լով երե խա յի կող մից 
ման կա վար ժա կան ազ դե ցու թյու նը լի ո
վին չընդու նե լու կամ դի մադ րե լու օբյեկ
տիվ պատճառ նե րը, նրան դժվա րին դաս
տի ա րա կե լի են հա մա րում և իրենց սխալ 
մո տեց մամբ երե խա յին իրոք դարձ նում 
են այդ պի սին ու ճա նա պարհ բա ցում ան
կար գա պահ վար քի, օրի նա զան ցու թյան 
և օրի նա խախ տու թյան հա մար: Պար զա
պես պետք է աշ խա տել լա վա տե սո րեն 
տրա մադր վել նրանց նկատ մամբ, որը իր 
հեր թին բա րե րար ազ դե ցու թյուն կու նե
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նա, «դժվար» երե խա նե րի և ան չա փա հաս 
իրա վա խախտ նե րի հետ դաս տի ա րակ
չա կան աշ խա տա նք նե րի ար դյու նա վետ 
կազ մա կերպ ման վրա:

Կոնկ րետ ինչ պի սի հանձ նա րա րա
կան ներ կա րե լի է տալ ծնող նե րին և 
ման կա վարժ նե րին երե խա նե րի վար քի 
սայ թա քում նե րը նա խա կան խե լու ու հաղ
թա հա րե լու հա մար.

1. Ան բա րեն պաստ ըն տա նի քը օբյեկ
տիվ ան բա րեն պաստ գոր ծոն է՝ ըն կած 
երե խա յի վար քի շեղ ման հիմ քում: Սահ
մա նադ րու թյամբ որոշ ված ըն տա նի քի 
իրա վունք նե րը ան ձեռնմ խե լի են, այդ 
իսկ պատ ճա ռով վար չա կան և այլ ճա նա
պար հով դժվար է մի ջամ տել նրա ներ քին 
հա րա բե րու թյուն նե րի բա րեն պաստ փո
փոխ մա նը ու ղե կա վար մա նը: Ան բա րեն
պաստ ըն տա նի քի դրա կան վե րա փոխ
ման առայժմ ըն դու նե լի մի ակ մի ջո ցը 
բա րի խոր հուրդն է, ման կա վար ժա կան, 
հո գե բա նա կան մե թո դա կան օգ նու թյու նը: 
Ել նե լով նման իրա վի ճա կից՝ մենք խոր
հուրդ կտանք այդ պի սի ըն տա նիք նե րի 
ծնող նե րին, որ պես զի վեր ջին ներս ամեն 
կերպ խու սա փեն երե խա նե րի ներ կա յու
թյամբ իրենց փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
տար բեր ձև ե րի ար տա հայ տում նե րից (սե
ռա կան մո տե ցում, տհաճ խո սակ ցու թյուն, 
բամ բա սանք, վեճ, քաշք շուկ, ծեծկռ տոց, 
հայ հո յանք, հա կա հա սա րա կա կան այլ 
արարք ներ): Կյան քի պրակ տի կան ցույց 
է տա լիս, որ այդ պի սի փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րը ծնող նե րին հե ղի նա կազր կում 
են երե խա յի աչ քում, ստեղ ծում ան բա
րյա ցա կամ կամ նե գա տիվ վե րա բեր մունք 
նրանց նկատ մամբ և դրա նով իսկ ընկ նում 
նրա վար քագ ծի տա տա նում նե րի ու կոնկ
րետ շեղ ման հիմ քում:

2. Ակն հայտ է, որ ան կախ ըն տա նի քի 
ան բա րեն պաստ լի նե լուց ծնող նե րի գե

րակշ ռող մա սը մեծ ջա քեր է գոր ծադ րում 
երե խա նե րին ճիշտ դաս տի ա րա կե լու հա
մար: Նրանք կցան կա նա յին իմա նալ երե
խա յի շեղ վող վար քա գի ծը ախ տո րո շող 
հիմ նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի, 
այ սինքն նրա հո գե կա նի նե գա տիվ նո
րա գո յա ցու թյուն նե րի մա սին: Դրան ցից 
են դյու րագրգ ռու թյու նը, կա մա կո րու թյու
նը, հա կա ճա ռե լը (խոս քակռ վի իմաս տով, 
ինք նամ փոփ ու մե լա մաղ ձոտ դառ նա լը, 
եսա սի րու թյու նը, ժլա տու թյու նը, ստա խո
սու թյու նը և խա բե ու թյու նը, ան հաշ տու
թյունն ու կռվա րա րու թյու նը բա կի և դպրո
ցի (հա մա դա սա րան ցի նե րի) երե խա նե րի 
հետ ըն կե րու թյուն չա նե լը, ուս ման նկատ
մամբ ան տար բեր կամ նե գա տիվ վե րա
բեր մուն քը, ազատ ժա մա նա կի անն պա
տակ օգ տա գոր ծու մը, կաս կա ծե լի կա պե րը 
այլ միկ րոշր ջա պա տի երե խա նե րի կամ 
չա փա հաս նե րի հետ, դրա մի ու ալ կո հո լի 
նկատ մամբ հակ ման առա ջա ցու մը և այլն: 
Դրանք ըն կած են շեղ վող վար քագ ծի հիմ
քում և հան ցա վոր ճա նա պար հին կանգ
նած ան չա փա հա սի մեջ ար տա հայտ վում 
են կոմպ լեք սա յին ձև ով:

3. Որ պես կա նոն չա փա հաս իրա վա
խախտ նե րի խմբե րում ընդգրկ ված են լի
նում և ան չա փա հաս հան ցա գործ ներ:

Չա փա հաս նե րը հմտո րեն կա րո ղա
նում են որ սալ նման ան չա փա հաս նե րին, 
սի րա շա հում, հա մո զում են, գայ թակ ղում 
տար բեր իրե րով, նվեր նե րով, հան ցա
վոր աշ խար հի կյան քի մա սին մտա ցա ծին 
կամ ռե ալ հե տաքր քիր պատ մու թյու նե
րով և այլն: Այդ պի սի ազ դե ցու թյան տակ 
ընկ նե լը նա խա կան խե լու հա մար պետք է 
ստու գել, թե ան չա փա հա սը ո՞ւմ հետ է ըն
կե րու թյուն անում, որ տե՞ղ է անց կաց նում 
իր ժա մա նա կը, քա ղա քի (կամ շրջա նի) 
ո՞ր թա ղա մա սում, գո ղա լեզ վին (գո ղա կան 
ժար գո նին) հա տուկ ինչ պի սի ար տա հայ
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տու թյուններ է սկսել օգ տա գոր ծել, ինչ պի
սի՞ հի վան դա գին հա կում ներ ու հե տաքրք
րու թյուն ներ են առաջ եկել նրա մեջ և այլն:

4. Դպրո ցա կան կյան քում դժվար ուս
ման նկատ մամբ բա ցա սա կան վերա բեր
մունք ու նե ցող աշա կեր տը ար դեն իսկ 
կանգ նած է վար քի շեղ ման ճա նա պար հին: 
Սա կայն ավե լի կոնկ րետ նրա վար քագ
ծի հա կա հա սա րա կա կան ուղղ վա ծու թյուն 
ստա նա լու մա սին կա րող են խո սել հե տև
յալ հան գա մանք նե րը. դա սա րա նա կան 
կո լեկ տիվ մի ջո ցա ռում նե րի խու սա փելն 
ու չմաս նակ ցե լը, ան հար գե լի բա ցա կա
յու թյուն նե րը, ըն կե րու թյու նը և կաս կա ծե լի 

կա պե րը այլ դպրոց նե րի ու միկ րոշր ջան
նե րի երե խա նե րի հետ, ման կա վար ժին 
ար հա մար հե լը և նրա հետ հա ճա խա կի 
կոնֆ լիկ տի մեջ մտնե լը և այլն:

Հի շա տակ ված խոր հուրդ նե րի ու հանձ
նա րա րա կան նե րի իրա կա նա ցու մը, ան
շուշտ, կտա իր դրա կան պտուղ նե րը, եթե 
ըն տա նի քի ու դպրո ցի ջան քե րը կո որ դի
նաց վեն ան չա փա հաս նե րի զան ցանք ներն 
ու իրա վա խախ տում նե րը նա խա կան խող 
ու հաղ թա հա րող մյուս օղակ նե րի իրա վա
պաշտ պան մար մին նե րի ու ան չա փա հաս
նե րի հանձ նա ժո ղով նե րի նպա տա կաս լաց 
գոր ծու նե ու թյան հետ:
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Нарушения в поведении подростков как следствие недостатков семейного 
воспитания и учебно–воспитательной работы

Р. Хачатрян
В статье анализируется выполнение упомянутых советов и рекомендаций, что, безус

лов но, даст свои положительные плоды и школы будут сконцентрированы на плохие пос
туп ки несовершеннолетних и скондинированы с целенаправленной деятельностью дру
гих звеньев правозащитных органов, руководящих и преодолевающих правонарушения 
несовершеннолетних.

The disordess of juniors behavior as a result of the lach  
of family teaching–educational work.

R. Khachatryan
The article analyses the realizarion of the above mantioned ideas and tasks, which of 

course, will have its positive results, if the efforts of the family and the school can be coordi
nated with the efforts of police and the special committee to prevent juniors’ misdemeanors 
an offenses.
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TSOVINAR SHAHIRYAN

INTENSIVE AND EXTENSIVE READING

The article is devoted to reading. It is a 
complex interaction between the text and 
the reader which is shaped by the reader’s 
prior knowledge, experiences, attitude, and 
language community which is culturally and 
socially situated. The reading process re
quires continuous practices, development, 
and refinement. There are two types of read
ing – extensive and intensive. Extensive read
ing involves quickly moving through large 
amounts of text in order to extract key points 
and be able to summarize the general gist of 
the argument. During intensive reading the 
reader studies each passage carefully, teas
ing out the nuances of meaning.

Key words and expressions: intensive and 
extensive reading, to encourage to think, 
complex cognitive process, to decode sym
bols, reading strategies, comprehension 
skills, structural item, principal aim, to sum
marize the general gist of the argument, 
silent reading, to improve reading compre
hension, linguistic and semantic details, to 
develop skills and activities, to identify words, 
tests of multiple–choice and free–response. 

” To read is to fly: it is to soar to a point of 
vantage which gives a view over wide terrains of his
tory, human variety, ideas, shared experience and 
the fruits of many inquiries ”.

Prof. A.C. Grayling,
Reading is very important for our life. It 

is really like taking a flight to high altitudes in 

pursuit of information and knowledge. It is a 
journey in search of enlightenment. Reading 
is like providing the mind with nourishment. 
Knowledge is the food for the mind and soul. 
Apart from giving us the basic information 
about the world around us, it also provides 
us with the food for thought. It encourag
es us to think. It increases our hunger for 
knowledge and our thirst to learn more. 

Reading is a complex cognitive process 
of decoding symbols for the intention of 
constructing or deriving meaning (reading 
comprehension). It is a means of language 
acquisition, of communication, and of shar
ing information and ideas. Like all language, 
it is a complex interaction between the text 
and the reader which is shaped by the read
er’s prior knowledge, experiences, attitude, 
and language community which is culturally 
and socially situated. The reading process 
requires continuous practices, development, 
and refinement.

Readers use a variety of reading strate
gies to assist with decoding (to translate sym
bols into sounds or visual representations 
of speech) and comprehension. Readers 
may use morphems, semantics, syntax and 
context clues to identify the meaning of un
known words. Readers integrate the words 
they have read into their existing framework 
of knowledge or schema. [ 1] 

Reading is a highly complex process and 
it demands the knowledge of correct pro
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nunciation, word recognition, comprehen
sion skills, speed of reading as well as con
fidence on the part of the learner. We are 
motivated to read in order to discover how 
other people live, feel and act. We sometimes 
read to understand the past and project into 
the future. Insights we get from learning 
about other lives and other periods besides 
our own will add to our self knowledge. It is 
therefore necessary to recommend that all 
language teachers should make occasions 
to give the second language learner oppor
tunities to practice and imitate new sounds 
correctly. The teachers should look for and 
commend good pronunciation, correct into
nation and rhythm speed and good diction 
so that improvement and progress could be 
effected. The learner should be encouraged 
to pronounce sounds that are new to him 
and also to be critical of his own speech and 
pronunciation during his daily language ac
tivities. The materials chosen for the reading 
should be considered in terms of his needs, 
his interest and his level of reading ability. 

The reading materials should be carefully 
selected and graded to give the learner an 
interesting and challenging experience of 
English vocabulary and constructions. 

In intensive reading as the term indicates 
each vocabulary and structural item is ex
plained and made part of the students active 
language; pronunciation and intonation are 
stressed, each concept or allusion is clari
fied. In extensive reading the principal aim is 
comprehension. Pupils are trained to get the 
meaning primarily from the context although 
some common vocabulary items may be de
veloped for active use.

The intensive reading is principally an activ
ity to help furnish the learner with a better un
derstanding of the language. The understand
ing would only be accomplished if what is given 
does meet the needs of the learner. [2] 

Extensive reading as a language teaching 

/learning procedure is reading (a) of large 
quantities of material or long texts; (b) for 
global or general understanding; (c) with the 
intention of obtaining pleasure from the text, 
(d) reading is individualized, with students 
choosing the books they want to read, (e) the 
books are not discussed in class. [3] 

Extensive reading is an approach to lan
guage learning, including foreign language 
learning, by the means of a large amount 
of reading. The learners view and review of 
unknown words in specific context will al
low the learner to infer the word's meaning, 
and thus to learn unknown words. Extensive 
reading involves quickly moving through 
large amounts of text in order to extract key 
points and be able to summarize the general 
gist of the argument. It is not simply skim
ming, or cursory reading. In order to do it 
usefully requires a reading strategy. Where
as with intensive reading, we have the luxury, 
and often the pleasure of spending time with 
minor points that might be personally sat
isfying or useful. During intensive reading 
the reader studies each passage carefully, 
teasing out the nuances of meaning. He or 
she might take extensive notes on relatively 
short sections of text and write interpretive 
commentaries as long or longer than the text 
itself. Intensive reading is about mastering 
concepts and integrating them fully, or as ful
ly as possible, into one’s working vocabulary 
and tool kit as a scholar. Extensive reading 
is contrasted with intensive reading, which is 
slow, careful reading of a small amount of 
difficult text – it is when one is focused on 
the language rather than the text. Extensive 
and intensive reading are two approaches to 
language learning and instruction, and may 
be used concurrently; intensive reading is 
however the more common approach, and 
often the only one used.[4]

  Intensive reading is used to teach or prac
tice specific reading strategies or skills. The 
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text is treated as an end in itself.  Extensive 
reading on the other hand, involves reading 
of large quantities of material, directly and 
fluently.  It is treated as a means to an end. 
It may include reading simply for pleasure 
or reading technical, scientific or profes
sional material. This later type of text, more 
academic, may involve two specific types of 
reading, scanning for key details or skim-
ming for the essential meaning.   A relatively 
quick and efficient read, either on its own or 
after scanning or skimming, will give a glob
al or general meaning. 

Intensive reading is the practice of read
ing short–to–medium length passages with 
the aim of paying close attention to the mate
rials and focusing on specific elements, such 
as comprehension, vocabulary, grammatical, 
patterns, etc.

When we read “intensively”, we focus 
more on the language and its own logic than 
on the text.

The work of Palmer notes that “intensive 
reading” means that the readers take a text, 
study it line by line, and refer at very mo
ment to the dictionary about the grammar of 
the text itself. [5]

Intensive reading is related to further 
progress in language learning under the 
teacher’s guidance. It provides a basis for 
explaining difficulties of structure and for 
extending knowledge of vocabulary and idi
oms. It will provide material for developing 
greater control of the language and speech 
and writing. Students will study short sto
ries and extracts from novels, chosen for 
the standard of difficultly of the language 
and for the interest they hold for this par
ticular group of students. Intensive reading 
is generally at a slower speed and requires a 
higher degree of understanding to develop 
and refine word study skills, enlarge passive 
vocabulary, reinforce skills related to sen
tence structure, increase active vocabulary, 

distinguish among thesis, fact, supportive 
and non–supportive details, provide socio
cultural insights. 

Intensive reading, sometimes called “Nar
row Reading”, may involve students reading 
selections by the same author or several 
texts about the same topic. When this oc
curs, content and grammatical structures 
repeat themselves and students get many 
opportunities to understand the meanings 
of the text. The success of “Narrow Read
ing” on improving reading comprehension is 
based on the premise that the more familiar 
the reader is with the text, either due to the 
subject matter or having read other works by 
the same author, the more comprehension is 
promoted. Intensive reading has some char
acteristics. They are:
•	 usually classroom based 
•	 reader is intensely involved in look

ing  inside the text 
•	 students focus on linguistic or semantic 

details of a reading 
•	 students focus on surface structure 

details such as grammar and discourse 
markers

•	 students identify key vocabulary
•	 students may draw pictures to aid them 

(such as in problem solving)
•	 texts are read carefully and thoroughly, 

again and again 
•	 aim is to build more language knowl

edge rather than simply practice the 
skill of reading 

•	 seen more commonly than extensive 
reading in classrooms

The materials for intensive reading are: 
•	 usually very short texts – not more than 

500 words in length 
•	 chosen for level of difficulty and usu

ally, by the teacher
•	 chosen to provide the types of read

ing and skills that the teacher wants to 
cover in the course
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Through intensive reading we can devel
op some skills and activities: 

Skills: rapid reading practice, interpret
ing text by using word attack skills, text at
tack skills and non–text information.

Activities:
Intensive reading exercises may include:

•	 looking at  main ideas versus details
•	 understanding what is implied versus 

stated
•	 making inferences
•	 looking at the order of information and 

how it effects the message
•	 identifying words that  connect one idea 

to another

•	 identifying words that indicate change 
from one section to another

Assessment of intensive reading will 
take the form of reading tests and quizzes.   
The most common systems of question
ing are multiple–choice and free–response.  
Extensive reading is very important, espe
cially in second and foreign language teach
ing. Since we learn to read by actually read
ing, the aim of this type of reading is to build 
learners’ reading skill by encouraging them 
to read more. To become good readers, 
learners need to read as much as possible, 
and they need to read books that interest 
them and are at their own level of difficulty.
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Ծավալուն և մանրակրկիտ ընթերցանություն

Ծ. Շահիրյան
Հոդ վա ծում քննարկ վում է ըն թեր ցա նու թյան գոր ծըն թա ցը իր եր կու ձև ե րով` ծա վա

լուն և ման րակր կիտ:
Ըն թեր ցա նու թյու նը խոս քա յին հա ղոր դակց ման չորս ձև ե րից մեկն է` խո սո ղու թյան, 

ունկնդր ման և գրու թյան հետ մեկ տեղ: Այն բարդ հո գե բա նա ֆի զի ո լո գի ա կան գոր
ծըն թաց է, որի ըն թաց քում սիմ վոլ նե րի ապա կո դա վոր ման մի ջո ցով տե ղի է ու նե նում 
դրանց իմաս տա վո րում: Սա փո խազ դե ցու թյուն է ըն թեր ցո ղի և տեքս տի մի ջև, որ տեղ 
մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն ըն թեր ցո ղի գի տե լիք նե րը, փոր ձը, նրա իմա ցա կան դաշ տի 
լայ նու թյու նը: Ըն թեր ցա նու թյու նը պա հան ջում է շա րու նա կա կան պրակ տի կա, անընդ
հատ զար գա ցում և գի տե լիք նե րի թար մա ցում:

Մենք կար դում ենք, որ պես զի իմա նանք, թե ինչ պես են մյուս նե րը ապ րում, ինչ են 
զգում և ինչ պես են վար վում տար բեր իրադ րու թյուն նե րում: Մենք կար դում ենք, որ պես
զի իմա նանք ան ցյա լը և կա րո ղա նանք մուտք գոր ծել ապա գա:

Ըն թերց վե լիք նյու թը պետք է հա մա պա տաս խա նի ըն թեր ցո ղի հե տաքրք րու թյուն նե
րին, նրա նա խա սի րու թյուն նե րին, իր բար դու թյան աս տի ճա նով պետք է հա մա պա տաս
խա նի ըն թեր ցո ղի գի տե լիք նե րին, ընդգր կի նրա իմա ցա կան ողջ դաշ տը:
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Ըն թեր ցա նու թյու նը կա րող է լի նել ծա վա լուն կամ ման րակր կիտ: Առա ջի նի ժա մա նակ 
մենք ըն թեր ցում ենք բա վա կա նա չափ եր կար տեքս տեր` հա ճույ քի կամ տեխ նի կա կան, 
գի տա կան ու մաս նա գի տա կան տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու հա մար: Այս տի պի ըն թեր
ցա նու թյան ժա մա նակ բա վա կան է հաս կա նալ տեքս տի ընդ հա նուր բո վան դա կու թյու նը` 
առանց ու շադ րու թյուն դարձ նե լու ման րա մաս նու թյուն նե րի, առան ձին բա ռե րի իմաստ նե
րի վրա: Ըն թեր ցո ղը կար դում է իր ընտ րած տեքս տե րը, որոնք հե տա գա յում չեն քննարկ
վում դա սա րա նում: Նա կար դում է, որով հե տև դրանք հե տաքր քիր են իր հա մար:

Ման րակր կիտ ըն թեր ցա նու թյան ժա մա նակ տեքս տե րը ընտր վում են ու սուց չի կող մից 
և կար դաց վում ու քննարկ վում են դա սա րա նում: Դրանք սո վո րա բար փոքր կամ մի ջին 
չա փի տեքս տեր են` մոտ 500 բա ռից կազմ ված: Ըն թեր ցո ղը ու շադ րու թյուն է դարձ նում 
ոչ թե այդ տեքս տե րի ընդ հա նուր բո վան դա կու թյան, այլ յու րա քան չյուր բա ռի իմաս տի 
վրա: Այս տեղ ման րակր կիտ կեր պով ու սում նա սիր վում է տեքս տի յու րա քան չյուր հատ վա
ծը, հաս կաց վում և քննարկ վում են բա ռե րի նույ նիսկ ամե նա փոքր նրբե րանգ նե րը: Այս 
տի պի ըն թեր ցա նու թյու նը ավե լի դան դաղ է, տեքս տը կա րող է վերս տին ըն թերց վել: Ու
շադ րու թյու նը կենտ րո նաց վում է ոչ թե ընդ հա նուր տեքս տի այլ դրա լեզ վա բա նա կան և 
իմաս տա բա նա կան տար րե րի վրա:

ЭКСТЕНСИВНОЕ И ИНТЕНСИВНОЕ ЧТЕНИЕ

Ц. ШАИРЯН
В статье рас смат ри ва ют ся не ко то рые воп ро сы ви дов чте ния.
Чте ние — это труд ный пси хо ло ги чес кий и фи зи о ло ги чес кий про цесс, во вре мя ко

то ро го при по мо щи де ко ди за ции сим во лов про ис хо дит по ни ма ние про чи тан но го. Это 
про цесс меж ду чи та ю щим и тек стом, где боль шое зна че ние име ют зна ния и на вы ки 
чте ца. Чте ние тре бу ет но вых зна ний, опы та и прак ти ки.

Мы чи та ем, что бы уз нать, как жи вут дру гие лю ди, что чувст ву ют и как дейст ву ют в 
раз ных си ту а ци ях. Мы чи та ем, что бы знать прош лое и иметь до ступ к бу ду ще му.

Чи та е мый ма те ри ал дол жен со от ветст во вать ин те ре сам и зна ни ям чте ца. Он не дол
жен быть слиш ком труд ным.

Чте ние мо жет быть двух ви дов – ин тен сив ное (де таль ное) и эк стен сив ное (об
шир ное).

Во вре мя эк стен сив но го чте ния чтец чи та ет боль шие тек сты, что бы ли бо по лу чить 
удо вольст вие, ли бо ка кую–то на уч ную или про фес си о наль ную ин фор ма цию. Глав ное 
по нять ос нов ную суть, а не все де та ли тек ста или смысл всех слов. Мы чи та ем тек сты 
по на ше му вы бо ру, и они по том не об суж да ют ся в клас се. Мы чи та ем их, так как они 
ин те рес ны для нас и со от ветст ву ют на ше му уров ню зна ний.

Во вре мя ин тен сив но го чте ния тек сты вы би ра ют ся учи те лем и чи та ют ся в клас
се. Это ма лень кие или сред ние по объ е му тек сты, при мер но 500 слов. Чтец уде ля ет 
боль шое вни ма ние смыс лу каж до го сло ва, об суж да ет ся каж дый аб зац тек ста, на до 
ос мыс лить да же са мые ма лень кие ню ан сы слов и сло во со че та ний. Этот тип чте ния 
мед лен ный и мо жет пов то рять ся нес коль ко раз. Боль шое вни ма ние уде ля ет ся лек си
чес ким и се ман ти чес ким эле мен там.
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САМВЕЛ АБРАМЯН

НАЦИОНАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА И 
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Слож но сти, воз ни ка ю щие в хо де меж
куль тур ной ком му ни ка ции, очень ча сто 
свя за ны с труд но стя ми сов ме ще ния чу жой 
кар ти ны ми ра со сво ей кар ти ной ми ра, за
дан ной род ной куль ту рой. Раз лич ные на
ро ды по–раз но му от ра жа ют объ ек тив ную 
дейст ви тель ность, что при во дит к раз ли
чи ям в их на ци о наль ной ког ни тив ной кар
ти не ми ра и, как следст вие, в их вер баль
ном и не вер баль ном по ве де нии.

Сог лас но А.А. Ле онть е ву, "в ос но ве 
ми ро ви де ния и ми ро вос при я тия каж до го 
на ро да ле жит своя си сте ма пред мет ных 
зна че ний, со ци аль ных сте ре о ти пов, ког
ни тив ных схем. По э то му соз на ние че ло ве
ка всег да эт ни чес ки обус лов ле но, ви де ния 
ми ра од ним на ро дом нель зя про стым "пе
ре ко ди ро ва ни ем" пе ре ве сти на язык куль
ту ры дру го го на ро да" [1: 20].

Проб ле мы меж куль тур но го об ще ния, 
как и проб ле мы ре че во го об ще ния в це
лом, нап ря мую свя за ны с те мой ког ни
тив но го соз на ния и на ци о наль ной ког
ни тив ной кар ти ны ми ра. Как от ме ча ет 
Е.Ф.Та ра сов, зна ко вое об ще ние, в том 
чис ле и ре че вое об ще ние, это про цесс 
опе ри ро ва ния об ра за ми соз на ния, на ко
то рые ком му ни кан ты ука зы ва ют при по
мо щи тел зна ков (оз на ча ю щих); общ ность 
язы ко вых соз на ний – не об хо ди мая пред
по сыл ка ре че во го об ще ния; не пол ная 
общ ность яв ля ет ся ос нов ной при чи ной 
ком му ни ка тив ных конф лик тов – конф лик
тов не по ни ма ния парт не ра ми друг дру га 
– и есть следст вие их при над леж но сти к 
раз ным на ци о наль ным куль ту рам. Та ким 

об ра зом, меж куль тур ное об ще ние – это 
слу чай функ ци о ни ро ва ния соз на ния в 
ано маль ных («па то ло ги чес ких») ус ло ви ях, 
ког да от сутст ву ет оп ти маль ная общ ность 
соз на ний ком му ни кан тов [2: 30].

Об раз ми ра как ос но во по ла га ю щий 
ком по нент куль ту ры, так же как и соз на
ние но си те лей той или иной эт ни чес кой 
куль ту ры во об ще, как от ме ча ет Н.В Уфим
це ва, в си лу сво ей не до ступ но сти пря мо му 
изу че нию мо жет изу чать ся толь ко че рез 
раз лич ные фор мы сво е го ов неш не ния. 
Од ной из та ких форм яв ля ет ся язы ко вое 
соз на ние – опос ре до ван ный язы ком об раз 
ми ра той или иной куль ту ры, т.е. со во куп
ность пер цеп тив ных, кон цеп ту аль ных и 
про це дур ных зна ний но си те ля куль ту ры 
об объ ек тах ре аль но го ми ра. Об раз соз
на ния, ас со ци и ро ван ный со сло вом, это 
од на из мно гих по пы ток опи сать зна ния, 
ис поль зу е мые ком му ни кан та ми при про
из вод стве и восп ри я тии ре че вых со об ще
ний. А имя (сло во, те ло зна ка) – это та куль
тур ная рам ка, ко то рая нак ла ды ва ет ся на 
ин ди ви ду аль ный опыт каж до го че ло ве ка, 
про шед ше го со ци а ли за цию в оп ре де лен
ной куль ту ре. «Наз вать» – зна чит при пи
сать оп ре де лен ное зна че ние, а при пи сать 
оп ре де лен ное зна че ние – зна чит по нять, 
вклю чить в свое соз на ние [3: 208].

Как от ме ча ют З.Д По по ва и И.А Стер
нин, прин ци пи аль ным пред став ля ет ся 
разг ра ни че ние двух кар тин ми ра: не пос
редст вен ной и опос ре до ван ной. Не пос
редст вен ная кар ти на ми ра – это ког ни тив
ная кар ти на ми ра, по лу ча е мая в ре зуль та те 
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пря мо го поз на ния соз на ни ем ок ру жа ю щей 
дейст ви тель но сти как при по мо щи ор га
нов чувств, так и при по мо щи абст ракт
но го мыш ле ния, ко то рым рас по ла га ет че
ло век. Не пос редст вен ная кар ти на ми ра не 
име ет «пос ред ни ков» в соз на нии и фор
ми ру ет ся как ре зуль тат не пос редст вен но го 
восп ри ятия ми ра и его ос мыс ле ния.

Опос ре до ван ная кар ти на ми ра – это 
ре зуль тат фик са ции кон цеп тос фе ры вто
рич ны ми зна ко вы ми си сте ма ми, ко то рые 
ма те ри а ли зу ют, ов неш ня ют, су щест ву ю
щую в соз на нии не пос редст вен ную ког
ни тив ную кар ти ну ми ра. Та кой яв ля ет ся 
язы ко вая кар ти на ми ра как со во куп ность 
пред став ле ний на ро да о дейст ви тель но сти 
на оп ре де лен ном эта пе его раз ви тия, за
фик си ро ван ных в еди ни цах язы ка.

Язы ко вая кар ти на ми ра не рав на ког
ни тив ной, пос лед няя не из ме ри мо ши ре, 
пос коль ку в язы ке наз ва но да ле ко не все 
со дер жа ние кон цеп тос фе ры, да ле ко не 
все кон цеп ты име ют язы ко вое вы ра же
ние. По э то му су дить о ког ни тив ной кар ти
не ми ра по язы ко вой кар ти не ми ра мож но 
лишь в ог ра ни чен ном масш та бе, имея в 
ви ду, что в язы ке наз ва но толь ко то, что 
име ло или име ет сей час для на ро да ком
му ни ка тив ную зна чи мость – об этом на род 
го во рит или го во рил [4: 40].

Ког ни тив ная кар ти на ми ра су щест ву ет 
в ви де кон цеп тов, об ра зу ю щих кон цеп то
сфе ру на ро да, язы ко вая кар ти на ми ра – в 
ви де зна че ний язы ко вых зна ков, об ра зу
ю щих со во куп ное се ман ти чес кое прост
ранст во язы ка. По мне нию З. Д По по вой 
и И. А Стер ни на, на не пос редст вен ное 
мыш ле ние и по ве де ние че ло ве ка в той или 
иной си ту а ции ког ни тив ная кар ти на ми ра 
вли я ет, а язы ко вая – нет, имен но в си лу 
сво ей опос ре до ван но сти, вто рич но сти.

Как се ман ти чес кое прост ранст во язы
ка, так и кон цеп тос фе ра од но род ны по 
сво ей при ро де, это мыс ли тель ные сущ но

сти. Раз ни ца меж ду язы ко вым зна че ни ем 
и кон цеп том со сто ит лишь в том, что язы
ко вое зна че ние прик реп ле но к язы ко во му 
зна ку, а кон цепт, как эле мент кон цеп тос
фе ры, с конк рет ным язы ко вым зна ком 
не свя зан. Он мо жет вы ра жать ся мно ги ми 
язы ко вы ми зна ка ми, их со во куп ностью, а 
мо жет и не иметь пред став лен ность в си
сте ме язы ка; кон цепт мо жет су щест во вать 
на ос но ве аль тер на тив ных зна ко вых си
стем, та ких как же сты и ми ми ка, му зы ка и 
жи во пись, скульп ту ра и та нец и др.

Язы ко вые средст ва не об хо ди мы не 
для су щест во ва ния, а для со об ще ния кон
цеп та. Сло ва, дру гие го то вые язы ко вые 
средст ва в си сте ме язы ка есть для тех 
кон цеп тов, ко то рые об ла да ют ком му ни
ка тив ной ре ле вант ностью, то есть не об хо
ди мы для об ще ния, час то ис поль зу ют ся в 
ин фор ма ци он ном об ме не [4: 54].

Как от ме ча ют З.Д По по ва и И.А Стер
нин, язы ко вое соз на ние – ком по нент ког
ни тив но го соз на ния, «за ве ду ю щий» ме ха
низ ма ми ре че вой де я тель но сти че ло ве ка, 
это один из ви дов ког ни тив но го соз на ния, 
обес пе чи ва ю щий та кой вид де я тель но сти, 
как опе ри ро ва ние речью. Оно фор ми ру ет
ся у че ло ве ка в про цес се ус во е ния язы ка и 
со вер шенст ву ет ся всю жизнь, по ме ре по
пол не ния им зна ний о пра ви лах и нор мах 
язы ка, но вых сло вах, зна че ни ях, по ме ре 
со вер шенст во ва ния на вы ков ком му ни ка
ции в раз лич ных сфе рах, по ме ре ус во е
ния но вых язы ков.

Од на ко ре че вая де я тель ность че ло ве ка 
са ма яв ля ет ся ком по нен том бо лее ши ро ко
го по ня тия – ком му ни ка тив ной де я тель но
сти че ло ве ка. Ком му ни ка тив ное соз на ние 
на ро да в це лом, в единст ве его язы ко вой 
и чи сто ком му ни ка тив ной со став ля ю щей, 
ин тег раль ной со став ной частью вхо дит в 
ког ни тив ное соз на ние на ции, яв ля ясь ком
по нен том об ще го ког ни тив но го соз на ния 
на ро да [4: 48].
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Кон цеп тос фе ры раз ных на ро дов, как 
по ка зы ва ет изу че ние се ман ти чес ко го 
прост ранст ва раз ных язы ков, су щест вен
но раз ли ча ют ся и по со ста ву кон цеп тов, и 
по прин ци пам их струк ту ри ро ва ния. На
ци о наль ная спе ци фи ка кон цеп тос фе ры 
на хо дит свое от ра же ние и в на ци о наль ной 
спе ци фи ки се ман ти чес ких прост ранств 
язы ков. Сход ные кон цеп ты у раз ных на ро
дов мо гут быть сгруп пи ро ва ны по раз ным 
приз на кам. Со по став ле ние се ман ти чес ких 
прост ранств раз ных язы ков поз во ля ет 
уви деть обще че ло ве чес кие уни вер са лии 
в от ра же нии ок ру жа ю ще го лю дей ми ра и 
в то же вре мя вы яв ля ет спе ци фи чес кое, 
на ци о наль ное в на бо ре кон цеп тов и их 
струк ту ри за ции.

Раз лич ные на ро ды ми ра клас си фи ци
ру ют, ка за лось бы, од ни и те же ре а лии 
со вер шен но не о жи дан но. На бор ког ни
тив ных клас си фи ка то ров ча сто ока зы ва
ет ся глу бо ко на ци о наль ным. Ког ни тив ные 
клас си фи ка то ры мо гут иметь фор маль ное 
вы ра же ние в ви де ар тик лей, окон ча ний, 
дру гих слу жеб ных средств язы ка, но мо гут 
быть об на ру же ны и при ана ли зе зна че ний 
слов. Со от ветст ву ю щие приз на ки или слои 
кон цеп та впол не мо гут не иметь язы ко во
го обо зна че ния в род ном язы ке че ло ве ка. 
Так, нап ри мер, та кие про стые анг лийс кие 
кон цеп ты, как glass, bowel, beaker, и их 
клас си фи ка ции об на ру жи ва ют зна чи тель
ные рас хож де ния с ар мянс ким и рус ским 
язы ка ми.

Отоб ра же ние дейст ви тель но сти но
си те лем язы ка очень ча сто не за ви сит и 
не вы те ка ет из зна че ний ис поль зу е мых 
им язы ко вых ка те го рий, не толь ко лек си
чес ких, но и грам ма ти чес ких, как, нап ри
мер, в слу чае ис поль зо ва ния в анг лийс ком 
язы ке вре мен ных форм для вы ра же ния 
от но ше ния — разд ра же ния, удив ле ния, 
не до у ме ния, от но ше ния к по ве де нию че
ло ве ка в дан ной си ту а ции и т.д. По э то му 

без об ра ще ния к си сте ме пред став ле ний 
в сфе ре ког ни тив но го соз на ния на ро да, 
без фор ми ро ва ния це лост ной язы ко вой 
и кон цеп ту аль ной кар ти н ми ра и осоз на
ния куль ту ры как си сте мы в це лом обу че
ние язы ко вым фор мам и оз на ком ле ние с 
их функ ци о наль ны ми осо бен но стя ми не 
толь ко бес смыс лен но, но и чре ва то по сто
ян ны ми конф лик та ми не по ни ма ния или 
не пол но го по ни ма ния в меж куль тур ном 
об ще нии.

Раз ра ба ты вая ос но вы те о рии меж
куль тур но го об ще ния как част но го слу чая 
те о рии ре че во го об ще ния и ак цен ти руя 
вни ма ние на том, что глав ной при чи ной 
не по ни ма ния при меж куль тур ном об ще
нии яв ля ет ся не раз ли чие язы ков, а раз
ли чие на ци о наль ных соз на ний ком му ни
кан тов, Е.Ф. Та ра сов счи та ет, что диа лог 
куль тур пред став ля ет со бой не столь ко 
об ще ние раз ных соз на ний, сколь ко об
ще ние об ра зов раз ных куль тур в рам ках 
од но го соз на ния. При этом, го во ря о ме
ха низ мах восп ри я тия чу жой куль ту ры, 
Е.Ф. Та ра сов от ме ча ет, что она обыч но 
трак ту ет ся как «отк ло ня ю ща я ся от нор
мы» (т.е. от сво ей куль ту ры), что ве дет к 
по сти же нию об ра зов иной куль ту ры ли
бо че рез по иск «эк ви ва лент но го» об ра за 
сво ей куль ту ры, что ог ра ни чи ва ет ся ма
ни пу ли ро ва ни ем ста рым зна ни ем, ли бо 
че рез по иск раз ли чий в об ра зах сво ей и 
чу жой куль тур и реф лек сию над вы яв ля е
мы ми раз ли чи я ми, что ве дет к вы ра бот ке 
но во го зна ния [3: 18–19].

"Пред мет чу жой куль ту ры при зна
комст ве с ним,– пи шет Е. Ф. Та ра сов,– не 
дол жен те рять чуж до сти, т. е. об раз сво ей 
куль ту ры не дол жен зас ло нять об раз чу
жой куль ту ры, а по буж дать к по ис ку раз
ли чий, реф лек сии над ни ми, сле до ва тель
но, к вы ра бот ке но во го зна ния, ко то рое 
"обо га ща ет" че ло ве ка при зна комст ве с 
чу жой куль ту рой".
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Из это го сле ду ет важ ный вы вод: нет 
оди на ко вых на цио наль ных куль тур, бо
лее то го нет оди на ко вых об ра зов соз на
ния, отоб ра жа ю щих оди на ко вый или да же 
один и тот же куль тур ный пред мет. Ес ли 
бы да же куль тур ный пред мет был пе ре
не сен из од ной на ци о наль ной куль ту ры 
в дру гую, то, сле до ва тель но, чувст вен
ный об раз дол жен был бы быть оди на ко
вым, но это го не про ис хо дит, т.к. для его 
фор ми ро ва ния ис поль зу ют ся не толь ко 
пер цеп тив ные дан ные, по лу чен ные при 
чувст вен ном восп ри я тии это го пред ме та, 
но и ап ри ор ные зна ния (пер цеп тив ные 
эта ло ны), со дер жа щие кон цеп ту аль ные, 
куль тур ные по сво ей при ро де зна ния. 
Умст вен ный об раз это го пред ме та (пе ре
не сен но го из од ной куль ту ры в дру гую) 
всег да не сет в се бе эле мен ты на ци о наль
но–куль тур ной спе ци фи ки.

Сле до ва тель но, но вые зна ния при по
сти же нии чу жой куль ту ры фор ми ру ют ся 
поз на ю щим толь ко тог да, ког да он по буж
да ет ся к это му не об хо ди мостью ис кать раз
ли чия меж ду об ра за ми сво ей и чу жой куль
тур и вы яс нять суть этих раз ли чий, а это 
про ис хо дит в том слу чае, ког да поз на ва е
мый об раз восп ри ни ма ет ся как чу жой, еще 
сох ра ня ю щий неч то не поз нан ное [3: 19].

Как от ме ча ет Е.Ф. Та ра сов, в поз на ва
тель ных про цес сах куль тур ные пред ме ты 
отк ры ва ют ся че ло ве ку раз ны ми сто ро на
ми, при этом по ни ма ние их при род ных и 
функ ци о наль ных ка честв не со став ля ет 
осо бых труд но стей для но си те лей раз ных 
куль тур, в то вре мя как зна ко вый, сим во
ли чес кий ха рак тер си стем ных ка честв куль
тур ных пред ме тов отк рыт толь ко но си те лю 
со от ветст ву ю щей на ци о наль ной куль ту
ры. От сю да сле ду ет вы вод, что зна ко вые 
свойст ва куль тур ных пред ме тов яв ля ют ся 
ос нов ной проб ле мой те о рии меж куль тур но
го об ще ния и их по сти же ние тре бу ет осоз
на ния куль ту ры как си сте мы [2: 34].

Эф фек тив ность меж куль тур но го об

ще ния в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит от 
куль тур ной гра мот но сти от но си тель но тех 
ба зо вых куль тур ных цен но стей, ко то рые ха
рак тер ны раз ным куль ту рам и ко то рые на хо
дят от ра же ние как не пос редст вен но в язы
ке, так и в нор ма ти вах ком му ни ка тив но го 
по ве де ния. Ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что 
оши бок из–за ин тер фе рен ции род но го язы
ка и род ной куль ту ры ста но вит ся тем мень
ше, чем боль ше участ ни ка ми ком му ни ка ции 
осоз на ет ся раз ни ца меж ду при ня ты ми нор
ма ми об ще ния в со от ветст ву ю щих куль ту рах.

Как от ме ча ет Е.В. Си до ров, в ре че
вой ком му ни ка ции го во ря щий ре а ли зу ет 
свойст ва и ре сур сы сво ей куль ту ры: цен
но сти и иде а лы, оцен ки, це ли, сте рео
ти пы, об раз цы дейст вий, в свя зи с чем 
пост ро е ние тек ста есть про ек ция свойств 
и ре сур сов его куль ту ры на зна ко вый ма
те ри ал тек ста. Но в си лу не об хо ди мой обя
за тель но сти со от не се ния ком му ни ка тив
ной де я тель но сти го во ря ще го с фак то ром 
ад ре са та, про ек ция свойств и ре сур сов 
куль ту ры го во ря ще го в зна ко вом ма те риа
ле тек ста ре гу ли ру ет ся со сто ро ны об ра за 
свойств и ре сур сов куль ту ры ад ре са та как 
по тен ци аль но го ре ци пи ен та [7: 144].

С точ ки зре ния пред став лен но сти в ней 
куль ту ры, ре че вая ком му ни ка ция не есть 
толь ко об ласть зна ко во го пред став ле ния 
куль ту ры го во ря ще го; она так же не есть 
толь ко об ласть ре а ли за ции куль тур но го 
по тен ци а ла ре ци пи ен та, но она есть зна
ко вая ко ор ди на ция куль ту ры го во ря ще го 
и куль ту ры ре ци пи ен та на столь ко, нас
коль ко пос лед няя пред став ле на в об ра зе 
куль ту ры ад ре са та, фор ми ру е мом го во
ря щим в прост ранст ве дейст вия ба зо во го 
ме ха низ ма ре че вой ком му ни ка ции, со сто я
ще го в зна ко вой ко ор ди на ции де я тель нос
тей ком му ни кан тов [7: 145].

Ре че вой акт, как ос нов ная еди ни ца ре
че во го об ще ния, ре а ли зу ет ся в раз ных 
куль ту рах пo–раз но му, и это раз ли чие мо
жет при ве сти к труд но стям в меж куль тур



ՀՈԳԵԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

33

ной ком му ни ка ции. Куль тур ные осо бен но
сти при во дят к раз ли чи ям в од них и тех же 
ре че вых ак тах, вы ра жа ю щих уни вер саль
ные ре че вые си ту а ции.

Рас смат ри вая по ня тие "куль тур но–обус
лов лен ный сце на рий" (cultural script), под 
чем по ни ма ет ся не кая под соз на тель ная 
нор ма, ко то рой но си те ли язы ка, при над
ле жа щие к оп ре де лен ной куль ту ре, обыч
но ру ко водст ву ют ся, А. Веж биц ка от ме ча
ет, что по доб но то му, как лю ди вла де ют 
язы ко вы ми спо соб но стя ми, они вла де ют и 
не яв ны ми куль тур ны ми нор ма ти ва ми, ос
во е ние ко то рых спо собст во ва ло бы бо лее 
эф фек тив но му меж куль тур но му об ще нию.

Труд но сти, воз ни ка ю щие в меж куль тур
ном об ще нии, во мно гом объ яс ня ют ся тем, 
что раз ные куль ту ры бы ва ют ори ен ти ро
ва ны на раз ные цен но сти. Как от ме ча ет А. 
Веж биц ка, ес ли вы го во ри те по–анг лийс ки, 
то от вас ожи да ет ся, что вы пря мо вы ра зи
те все, что вы хо ти те, на ме ре ва е тесь или ду
ма е те. Ес ли по доб ное по ве де ние трак то вать 
как "са мо ут верж де ние", то, дейст ви тель но, 
рас ко ван ность вся чес ки по ощ ря ет ся в анг
ло–аме ри канс кой куль ту ре. Ра зу ме ет ся, это 
про ис хо дит лишь в той ме ре, в ко то рой не 
вхо дит в про ти во ре чие с дру гой куль ти ви
ру е мой цен ностью – с лич ной не за ви си
мостью. Это зна чит, что хо тя мож но ска зать 
"Я хо чу X", вряд ли до пу сти мо ска зать "Я хо
чу, что бы вы сде ла ли X", ибо в этом слу чае 
пра во го во ря ще го на са мо ут верж де ние про
ти во ре чи ло бы пра ву ад ре са та со об ще ния 
на лич ную не за ви си мость. Имен но по этой 
при чи не в анг лийс ком язы ке до воль но ог ра
ни че но упот реб ле ние пря мо го им пе ра ти ва, а 
ди рек ти вы име ют тен ден цию вы ра жать ся в 
фор мах воп ро си тель ных или по лу воп ро си
тель ных конст рук ций [6: 67].

Это зна чит, что анг лийс кий язык от
ра жа ет куль тур но–оп ре де лен ные ог ра ни
че ния, ка са ю щи е ся все го то го, что один 
че ло век мо жет пот ре бо вать от дру го го, 
го во ря ему "Я хо чу, что бы вы сде ла ли X". 

Вме сто это го вы би ра ют ся дру гие спо со бы, 
где дан ный смысл до пол нен так, что бы ав
то но мия дру гой лич нос ти не бы ла за де та. 
Это до сти га ет ся пу тем воп ро си тель но–ди
рек тив ных конст рук ций (так на зы ва е мых 
wh –им пе ра ти вов), как нап ри мер:

Would you do X? Will you do X? Could you 
do X? Can you do X? Why don't you do X? и т.п.

Как спра вед ли во от ме ча ет ся не ко то
ры ми ис сле до ва те ля ми, пред став ле ние о 
не на вяз чи во сти как об осо бой цен но сти, 
ос но ван ной на пра вах лич но сти, это вов
се не уни вер саль ная, а спе ци фи чес ки анг
ло–сак сонс кая или анг ло–аме ри канс кая 
куль тур ная ре а лия. Во мно гих язы ках, в 
том чис ле и ев ро пейс ких, пря мой им пе
ра тив ис поль зу ет ся го раз до сво бод нее, а 
упот реб ле ние собст вен но воп ро си тель ных 
струк тур в ди рек ти вах зна чи тель но бо лее 
ог ра ни че но. В этих язы ках вы ра же ние пря
мой прось бы при уста нов ле нии кон так та с 
ис поль зо ва ни ем лек си чес ких средств для 
смяг че ния выс ка зы ва ния, ти па "по жа луй
ста", яв ля ет ся впол не веж ли вым при е мом.

Су щест вен ным ком по нен том на ци о
наль но–куль тур но го уров ня вла де ния язы
ком яв ля ет ся зна ние кон но та ций сло ва, 
ко то рые очень ча сто бы ва ют обус лов ле ны 
на ци о наль но, – обоз на че ния цве тов, име
на пер со на лий, наз ва ния жи вот ных, ра сте
ний и т. д. То же от но сит ся и к на ци о наль
но–обус лов лен ным ре че вым сте ре о ти пам, 
ко то рые ха рак тер ны для той или иной 
ре че вой си ту а ции (нап ри мер, сте ре о ти пы 
на ча ла раз го во ра по те ле фо ну, при встре
че в обы ден ной си ту а ции, в уч реж де нии и 
т. д.). У раз ных на ций один и тот же приз
нак при пи сы ва ет ся раз ным де но тан там, 
од ни и те же вы ра зи тель ные средст ва и 
сти ли сти чес кие при е мы вы ра жа ют не о ди
на ко вые эмо ции и по ня тия.

На ци о наль ная спе ци фи ка про яв ля ет
ся в тра ди ци он ных об ра зах, пос ло ви цах и 
по го вор ках, ми фах и раз лич ных по ве ри ях, 
на ци о наль ной си сте ме ме та фор, срав не
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ний, эпи те тов, так же как и не вер баль ных 
ком по нен тах ком му ни ка ции, вклю ча ю щих 
об щеп ри ня тые нор мы по ве де ния, пра ви
ла эти ке та и тра ди ции не вер баль но го об
ще ния, ко то рые в не ко то рых куль ту рах 
ес ли не пол ностью, то хо тя бы ча стич но 
за ни ма ют до ми ни ру ю щее по ло же ние.

При об ще ние к иной куль ту ре тре бу ет 
соз на тель ных уси лий в этом нап рав ле нии, 
спо соб но сти объ ек тив но го ана ли за сво е го 
по ве де ния и объ яс не ния пра вил иной линг

во куль тур ной общ но сти. Выч ле не ние пу тем 
меж куль тур ных со по став ле ний нес войст вен
ных род но му язы ку и род ной куль ту ре еди
ниц, по ня тий, ре ак ций, норм и пра вил по ве
де ния, уме ние по нять при чи ны и объяс нить 
то или иное яв ле ние с точ ки зре ния дру гой 
куль ту ры не об хо ди мо для ов ла де ния пра ви
ла ми, су щест ву ю щи ми в иной линг во куль
тур ной общ но сти. В про тив ном слу чае бу дут 
за дейст во ва ны пра ви ла род но го язы ка и 
род ной куль ту ры.
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Աշխարհի ազգային պատկերը և միջմշակութային հաղորդակցությունը
Ս. Աբրահամյան

Տարբեր ազգեր տարբեր կերպ են արտացոլում օբյեկտիվ իրականությունը, ինչը հանգեցնում 
է աշխարհի նրանց ազային պատկերների և, որպես հետևանք, նրանց խոսքային և ոչ 
խոսքային վարքի տարբերությունների։ Միջմշակութային և հաղորդակցական իրազեկությունը 
արդյունավետ միջմշակութային հաղորդակցության անհրաժեշտ պայմանն է։ 

National image of the world and intercultural communication
S. Abrahamyan

Different nations differently reflect the objective reality, which results in differences in 
their cognitive images of the world and, as a consequence, in their verbal and nonverbal 
behaviour. Intercultural competence, as well as communicative competence, is necessary for 
the effective intercultural communication.
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ՍՈՆԱ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԿՈՒՆԱՆԵՐԻ 
ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ

Ին չպես հայտ նի է, ապա գա հո գե բան
ներն իրենց ու սում նա ռու թյան տա րի նե րին 
ու սում նա սի րում են ոչ մի այն հա յե րեն, այ
լև ռու սե րեն լեզ վով շրջա նառ վող հո գե
բա նա ման կա վար ժա կան գրա կա նու թյո ւն: 
Նրանք հիմ նա կա նում թարգ մա նում են 
մեծ քա նա կու թյամբ հոդ ված ներ, ան գամ 
գրքեր ռու սե րե նից: Եր բեմն դա սա խոս
ներն ու սա նո ղնե րին ար տալ սա րա նա յին 
կամ ին քնու րո ւյն աշ խա տան քի շրջա նա
կում առա ջար կում են ու սում նա սի րել ռու
սա լե զու աղ բյու րներ:

Ու սա նո ղնե րը դժգո հում են, որ նրանք 
դժվա րու թյամբ են թարգ մա նում շատ տեր
մին ներ ու ար տա հայ տու թյո ւններ, բա ռեր 
և բա ռա կա պակ ցու թյո ւններ, որոնք բնոր
ոշ չեն հա յե րե նին:

Խնդիրն ավե լի է սրվում, երբ հո գե բան
նե րը փոր ձում են ըն թեր ցել կամ թարգ մա
նել հո գե բա նա կան բնո ւյթի գրա կա նու
թյո ւն անգ լե րեն լեզ վով: Շատ դեպ քե րում, 
թարգ մա նա կան դժվա րու թյո ւննե րը հան
գե ցում են նրան, որ թե՛ դա սա խոս նե րը, 
թե՛ ու սա նո ղներն ուղ ղա կի ո րեն հրա ժար
վում են ու սում նա սի րել անգ լա լե զու հո գե
բա նա կան գրա կա նու թյո ւն:

Հո գե բա նա կան բա ռա պա շա րի ու սուց
ման գոր ծըն թա ցում կա րև որ վում են այն 
բա ռե րը, որոնք ար տա ցո լում են լեզ վա կիր
նե րի մշա կույ թի առանձ նա հատ կու թյո ւննե
րը: Լեզ վա բա նու թյան շրջա նա կում այդ պի
սի բա ռե րի հա մար ձև ա վոր վել են «իրույ թ» 
կամ «մշա կու թա յին նշո ւյթա վո րում ու նե ցող 
բա ռա պա շա ր» հաս կա ցու թյո ւննե րը:

Հե տա զո տու թյան հիմ նախնդ րին առնչ
վող հե տա զո տու թյո ւննե րի վեր լու ծու թյունը 
ցո ւյց է տա լիս, որ ապա գա հո գե բան նե րը 
հիմ նա կա նում ու սում նա սի րում են օտա
րա լե զու հո գե բա նա կան գրա նա կու թյո ւն, 
մյուս կող մից` նրանց մեծ մա սի մոտ բա
ցա կա յում է օտար մշա կույ թը, մտա ծե լա
կեր պի առանձ նա հատ կու թյո ւններն ըն կա
լե լու, հաս կա նա լու դիր քո րո շու մը: Նրանք 
դժվա րու թյամբ են հաս կա նում անգ լա խոս 
երկր նե րում ապ րող հո գե բան նե րի մո տե
ցու մնե րը, քա նի որ տար բեր է նրանց և 
մեր հո գե բա նա կան պրակ տի կան, ավան
դույ թնե րը, հո գե վեր լու ծա կան, հո գե բու ժա
կան կարծ րա տի պե րը և սո վո րույ թնե րը: 
Այս տեղ խոսք է գնում աշ խա տան քա յին և 
մաս նա գի տա կան մշա կույ թի մա սին նո ւյ
նպես: Առաջ են գա լիս հո գե բա նա կան բա
ռա պա շա րը, տեր մին նե րը, դարձ վա ծա յին 
մի ա վոր նե րը յու րաց նե լիս ներմ շա կու թա
յին և միջմ շա կու թա յին բնույ թի դժվա րու
թյո ւններ: Անհ րա ժեշտ է, որ սո վո րող նե րը 
ձեռք բե րեն հա մա պա տաս խան կա րո ղու
թյո ւններ և հմտու թյո ւններ՝ լեզ վա կան և 
մշա կու թա յին ար գելք նե րը հաղ թա հա րե
լու հա մար: Այս առու մով՝ կա րև որ վում են 
միջմ շա կու թա յին լա կու նա նե րի և իրույ թնե
րի հաղ թա հար ման հիմ նախն դիր նե րը (Е. 
Н. Соловова, Е. А. Кривцова, 2006, 2–7)։ 

Գ. Դ. Գա չևը, խո սե լով եր կու մշա կույթ
նե րի հա ղոր դակց մա նը խան գա րող ազ գա
յին յու րա հատ կու թյուն ու նե ցող բա ռա նյու թի 
մա սին, բնու թագ րում է այն որ պես միջմ
շա կու թա յին հա ղոր դակ ցու թյու նը խո չ ըն
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դո տող տար րեր (Г. Д. Гачев, 1967, 17–24)։ 
Ն. Վ. Ու ֆիմ ցո վան հա մոզ ված է, որ «ան
հա մար ժեք բա ռա պա շա րը» նույն պես լա
կու նա է, սև բիծ միջմ շա կու թա յին հա ղոր
դակ ցու թյան ֆո նի վրա (Н. В. Уфимцова, 
Ю. А. Сорокин, 1983, 67)։

Հո գե բա նա կան բա ռա պա շա րի ու սուց
ման հա մա տեքս տում կա րև որ վում են 
գո յու թյուն ու նե ցող հայտ նի դա սա կար
գում նե րով ըն դուն ված հե տև յալ լա կու նա
նե րի տե սակ նե րը՝ սու բյեկ տիվ, գոր ծու
նա յին–հա ղոր դակ ցա կան, տեքս տա յին և 
մշա կու թա յին տա րած քի (Е. Н. Соловова,  
Е. А. Кривцова, 2006, 2–7)։ 

Հատ կա պես մեծ դժվա րու թյուն է ներ
կա յաց նում գոր ծու նա յին–հա ղոր դակ ցա
կան լա կու նա նե րի հաղ թա հա րու մը, քա
նի որ ապա գա հո գե բան նե րը հա մա րյա 
չեն շփվում լեզ վա կիր նե րի հետ, և դա
սա ժա մե րի քա նա կը սուղ է: Օտար լե զու
նե րի մե թո դի կա յի շրջա նա կում մշակ վել 
են հա մա պա տաս խան մո տե ցում ներ այդ 
վի ճա կից դուրս գա լու հա մար: Ավան դա
կան և ար դյու նա վետ է հա մար վում մաս
նա գի տա կան գրա կա նու թյան ին տեն սիվ 
և էքս տեն սիվ ըն թեր ցա նու թյու նը: Հա ջորդ 
ար դյու նա վետ եղա նա կը հե ռա հա ղոր
դակ ցա կան ժա մա նա կա կից մի ջոց նե
րից օգտ վելն է: Ու սա նող նե րը կա րող են 
դի տել ու սում նա կան–վա վե րագ րա կան 
ֆիլ մեր անգ լե րեն լեզ վով, նա մա կագ
րու թյան մեջ մտնել իրենց հա սա կա կից 
գոր ծըն կեր նե րի հետ, կազ մա կեր պել տե
սա կամ վի դեո կոն ֆե րանս ներ, չա թեր 
և այլն: Հա մա ցան ցա յին հո գե բա նա կան 
կայ քե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, 
թե ինչ բուռն զար գա ցում է ապ րում հո
գե բա նա կան հար ցե րի քննարկ ման գոր
ծըն թացն ամ բողջ աշ խար հում: Կա րե լի է 
տար բեր լե զու նե րով, առա վե լա պես անգ

լե րե նով գտնել հո գե բա նա կան տեր մին
նե րի բա ռա ցան կեր, բա ռա րան ներ, թես
տեր, հարց ու պա տաս խա նի օրի նակ ներ, 
տար բեր բնույ թի քննար կում ներ: Ապա գա 
հո գե բան նե րը նախ պետք է իմա նան այդ 
մա սին և պատ րաստ վեն այդ յու րա հա
տուկ երկ խո սու թյա նը կամ բազ մա խո
սու թյա նը, երբ քննարկ ման առար կա կա
րող է լի նել մի հո գե բա նա կան տեր մի նը, 
կոնկ րետ հո գե բա նու թյան դա սա կա նի 
տե սու թյու նը, հա յե ցա կարգ և այդ ամենն 
անգ լե րեն լեզ վով։ 

 Ցան կա ցած խոս քաս տեղծ, տեքս տաս
տեղծ հա մա տեղ աշ խա տանք ընդ լայ նում 
է ու սում նա կան լսա րա նի սահ ման նե րը 
և հնա րա վո րու թյուն նե րը, հող ստեղ ծում 
տեքս տա յին և այլ բնույ թի լա կու նա նե
րի յու րաց ման և հաղ թա հար ման հա մար: 
Ինչ պես նշում է Ե. Ն. Սո լո վո վան, տեքս
տա յին բնույ թի լա կու նա նե րը «առա ջա նում 
են տեքս տի՝ որ պես հա ղոր դակց ման գոր
ծի քի ինք նա տի պու թյան ար դյուն քում: Այն 
կա րող է լի նել տեքս տի բո վան դա կու թյու
նը, նյու թի վե րար տադր ման կամ ըն կալ
ման ձևը, կողմ նո րո շու մը դե պի որո շա կի 
խո սա կի ցը, հե ղի նա կի պո ե տի կան և այլ ն» 
(Е. Н. Соловова, Е. А. Кривцова, 2006, 3)։ 

Սու բյեկ տիվ լա կու նա ներն, ար տա ցո լե
լով հա ղոր դակց վող նե րի ազ գա յին և մշա
կու թա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
մեծ հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում 
հո գե բան նե րի հա մար, քա նի որ դրանք 
ստեղծ վում են տար բեր սո ցի ալ–մշա կու թա
յին իրադ րու թյուն նե րում: Դրանք կա րե լի է 
հաղ թա հա րել հա մա պա տաս խան ու սում
նա կան տեքս տե րի ըն թերց մամբ՝ թարգ
մա նե լով և «ան հա մար ժեք բա ռա պա շա րը» 
առանձ նաց նե լով:

Գ. Ա. Ան տի պո վը, Օ. Ա. Դոնս կի խը, 
Ի. Յու. Մար կո վի նան և այ լոք առա ջար կում 
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են սո ցի ալ–մշա կու թա յին ան հա մար ժե քու
թյուն նե րը (լա կու նա նե րը) վե րաց նե լու եր
կու եղա նակ՝ լրա ցում և փոխ հա տու ցում 
(Е. Н. Соловова, Е. А. Кривцова, 2006, 5)։ 

Լա կու նա յի լրա ցու մը այլ մշա կույ թին 
պատ կա նող բա ռի (հաս կա ցու թյան) իմաս
տի բա ցա հայտ ման գոր ծըն թացն է:

Ինչ պես նշում է Ե. Ն. Սո լո վո վան, 
«Տեքս տի մեջ այլ մշա կույ թի յու րա հատ կու
թյու նը պահ պա նե լը և հա մար ժեք թարգ
մա նու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում 
լու ծե լու առն վազն եր կու խնդիր.
•	 պահ պա նե լու ան ծա նոթ մշա կույ թի 

կո լո րի տի (այ լա լե զու բա ռը կամ բա
ռա կա պակ ցու թյու նը փո խադր վում 
է ռե ցի պի են տի լե զու յու րա հա տուկ 
հնչո ղու թյամբ և ըստ էու թյան գրա
դարձ վում է),

•	 ապա հո վե լու այլ մշա կու թա յին տար
րի թարգ մա նու թյամբ տեքս տի իմաս
տի բա ցա հայ տու մը» (Е. Н. Соловова, 
Е. А. Кривцова, 2006, 6)։ 

Ան շուշտ գո յու թյուն ու նեն նշված ան
հա մար ժե քու թյուն նե րը լրաց նե լու ու րիշ 
եղա նակ ներ, ինչ պես, օրի նակ՝ մշա կույ
թին վե րա բե րող տեքս տե րում դրանց մա
սին ման րա մասն մեկ նա բա նու թյուն նե րը, 
ծա նու ցում նե րը և բա ցատ րու թյուն նե րը: 
Յու. Վ. Սկու գա րո վան նշում է, որ մեկ
նա բա նու թյուն նե րը կա րող են լի նել ու
սում նա կան բնույ թի: Նրանք կա րող են 
հե տապն դել ոչ մի այն տեքս տի ըն կա լու
մը հեշ տաց նե լու, այ լև ըն թեր ցե լու հմտու
թյուն նե րը զար գաց նե լու, բա ռա պա շա րը 
հարս տաց նե լու, լեզ վա կան էրու դի ցի ա յի 
մա կար դա կը բարձ րաց նե լու նպա տակ ներ 
(Ю. В. Скугарова, 2001)։

 Ըստ նույն հե ղի նա կի՝ նշված ան հա
մար ժե քու թյուն նե րը վե րաց նե լու կամ 
բա ցե րը լրաց նե լու եր կու ար դյու նա վետ 

եղա նակ կա՝ հան րա գի տա կան և հե տա
զո տա կան: Առա ջի նը կա րե լի է կի րա ռել 
հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ժա մա նա կա կից 
տեխ նո լո գի ա ներ կի րա ռե լու մի ջո ցով ու
սա նող նե րի ինք նու րույն աշ խա տան քի 
ժա մա նակ: Երկ րորդ եղա նա կը կա րե լի 
է կի րա ռել ոչ մի այն անգ լե րե նի, այ լև հո
գե բա նա ման կա վար ժա կան ցիկ լի առար
կա նե րի ու սուց ման ժա մա նակ, քա նի որ 
ու սա նող նե րը հո գե բա նա կան ցան կա ցած 
երև ույթ ու սում նա սի րե լիս գործ ու նեն տեր
մին նե րի, հո գե բա նա կան լա կու նա նե րի 
յու րաց ման բարդ գոր ծըն թա ցի հետ:

Ինչ պես ար դեն վե րը նշվեց, լա կու նա
նե րը վե րաց նե լու երկ րորդ մե թոդն է կոմ
պեն սի ա ցի ան կամ փոխ հա տու ցու մը: Դրա 
էու թյունն այն է, որ հա նում կամ հաղ թա
հա րում են ազ գա յին–յու րա հա տուկ (մշա
կու թա բա նա կան) տեքս տում այս կամ այն 
ձև ով ներ մուծ վում է յու րա հա տուկ ռե ցի
պի ենտ նե րի մշա կույ թի տարր, որը նման 
է ելա կե տա յին մշա կույ թի տար րի: Լա կու
նա նե րի փոխ հա տուց ման գոր ծըն թա ցը 
հան գեց նում է բնագ րի ազ գա յին յու րա
հատ կու թյան դե ֆոր մա ցի ա յին, քա նի որ 
տեքս տի մեջ առա ջա նում են նոր տար
րեր, որոնք պատ կա նում են ռե ցի պի են տի 
մշա կույ թին: Ըստ էու թյան՝ առա ջարկ վում 
է մայ րե նի լեզ վին, մշա կույ թին հա տուկ 
այն պի սի իրա կու թյուն, որը օգ նում է ըմբռ
նե լու, հաս կա նա լու ու սում նա սիր վող լեզ
վամ շա կու թա յին իրույթ նե րը (ռե ալ նե րը) 
(Գ. Դ. Դա նի ե լյան, 2007, 44):

Ար դյու նա վետ է այդ տե սան կյու նից ազ
գա յին նա խա պա շար մունք նե րին, կարծ
րա տի պե րին վե րա բե րող տեքս տե րի, 
խո սույթ նե րի ու սում նա սի րու թյու նը: Ու սա
նող նե րը կա րող են ըն թեր ցել հո գե բա նա
կան վե պեր, նո վել ներ և դի տել հո գե բա
նա կան ֆիլ մեր:
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Դի տար կե լով հո գե բա նա կան տեր մին
նե րը, հաս կա ցույթ նե րը, հաս կա ցու թյուն
նե րը մշա կու թա յին նշույ թա վո րում ու նե
ցող բա ռա պա շա րի շրջա նա կում` կա րե լի 
է հո գե բա նա կան են թա լեզ վի ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցը դարձ նել ավե լի ար դյու նա
վետ, ամ բող ջա կան, հա մա կարգ ված: 
Հայտ նի են մշա կու թա յին նշույ թա վո րում 
ու նե ցող բա ռա պա շա րի մի քա նի դա սա
կար գում ներ` թե մա տիկ, սին թե տիկ, ժա
մա նա կա վոր: Բա ցի դրա նից` նշված բա
ռա պա շա րը առանձ նա նում է իրույթ նե րի 
և ֆո նա յին բա ռա պա շա րի ձև ով: Իրույթ
նե րը ներ կա յաց նում են որևէ մշա կույ թին 
բնո րոշ առար կա նե րը և երև ույթ նե րը, 
որոնք մեկ այլ մշա կույ թում բա ցա կա յում 
են: Օրի նակ` Հա յաս տա նում ծա նոթ են 
pizza–ին, սա կայն պի ցա յի հայ րե նի քում` 
Իտա լի ա յում, հայտ նի են այդ կե րակ
րա տե սա կի բա զում տե սակ ներ: Նույ նը 
վե րա բե րում է վրա ցա կան խա չա պու րի
ին, որը նշա նա կում է պան րով հաց, իսկ 
հա յե րը մսով կամ սնկով խա չա պու րի են 
պատ րաս տում՝ ստեղ ծե լով նոր իրույթ 
մյուս ազ գե րի հա մար:

Հո գե բա նա կան բա ռա պա շա րի ու սուց
ման տե սան կյու նից կա րև որ վում են սու
բյեկ տիվ կամ ազ գա յին–հո գե բա նա կան 
լա կու նա նե րը, որոնք առա ջա նում են հա
ղոր դակ ցու թյան մաս նա կից նե րի ազ գա յին 
հո գե բա նա կան տե սակ նե րի չհա մընկ նե լու 
ար դյուն քում:

Միջմ շա կու թա յին շփման ար դյուն քում 
ձև ա վոր վում են որո շա կի կարծ րա տի պեր, 
որոնք նպաս տում են այս կամ այն ազ գին 
որո շա կի բնա վո րու թյան գծեր վե րագ րե
լուն: Օրի նակ` ըստ իս պա նա ցի նե րի` գեր
մա նա ցի նե րը ճշտա պահ են, բայց ոչ շատ 
ճկուն տար բեր իրադ րու թյուն նե րում ճիշտ 
որո շում ներ ձեռ նար կե լու առու մով: Ռուս

նե րը կար ծում են, որ հա յե րը ոչ մի այն խե
լա ցի են, այ լև խո րա մանկ: Ըստ հա յե րի` 
վրա ցի նե րը լավ են եր գում և շատ գի նի 
են խմում: Թուր քերն ու նեն ասաց վածք` 
«Հա յի հե տին խել քը մե րը լի նե ր»: Ապա
գա հո գե բան նե րը պետք է հնա րա վո րինս 
ու սում նա սի րեն ազ գա յին–հո գե բա նա կան 
լա կու նա նե րը` նրանց վե րա բեր մուն քը այլ 
ազ գե րի հան դեպ, և հա կա ռա կը:

Ազ գա յին–հո գե բա նա կան լա կու նա ներ 
են նաև գու նա յին խորհր դա նիշ նե րի չհա
մընկ նե լու դեպ քե րը: Որոշ ազ գե րի հա
մար սևն է սգո նշան, օրի նակ՝ հա յե րի, 
որոշ ազ գե րի հա մար՝ սպի տա կը, օրի նակ` 
հնդիկ նե րի: Նույ նը վե րա բե րում է ծա ղիկ
նե րի քա նա կին, երբ գնում են տխուր կամ 
ու րախ առի թով որևէ մե կին այ ցե լե լու: Հա
յե րի և ռուս նե րի մոտ զույգ թի վը ծա ղիկ
ներ նվի րե լիս սգո նշան է, իսկ ամե րի կա
ցի նե րը տար բե րու թյուն չեն տես նում ոչ մի 
առի թով ծա ղիկ ներ նվի րե լիս: Ու սա նող
նե րը կա րող են քննար կել լա կու նա նե րի 
առա ջաց ման հո գե բա նա կան, պատ մա
կան, հան րամ շա կու թա յին պատ ճառ նե րը 
կամ այդ խնդի րը ներ կա յաց նել Զ. Ֆրեյ դի, 
Կարլ Յուն գի կամ հո գե բա նու թյան այլ դա
սա կան նե րի տե սան կյու նից:

Այդ առու մով անհ րա ժեշտ է ևս մեկ ան
գամ նշել, որ շատ մեծ նշա նա կու թյուն ու նի 
հո գե բա նա կան տեքս տե րի ազ գամ շա կու
թա յին յու րա հատ կու թյուն նե րը, մաս   նա վո
րա պես` ազ գա յին նշու թա վո րում ու նե ցող 
բա ռա պա շա րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Եզ րա կա ցու թյուն. Մի այն ռու սե րեն 
լեզ վով հո գե բա նա կան գրա կա նու թյան 
ըն թեր ցա նու թյամբ հայ հո գե բա նա կան 
հան րու թյու նը լուրջ խնդիր նե րի առաջ է 
կանգ նե լու: Միջ նոր դա վոր ված թարգ մա
նու թյուն նե րը շատ դեպ քե րում մա կե րե
սա յին են և տեր մի նա բա նա կան առու մով 
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իրա կա նաց ված են ոչ պատ շաճ մա կար
դա կով: Հո գե բան նե րը, շփվե լով օտա
րա լե զու լեզ վա կիր նե րի հետ, պետք է 
հստա կո րեն որո շեն նրանց կար գա վի
ճա կը, տա րի քը, նա խա սի րու թյուն նե րը 
և այլն: Հիմ նա կա նում նրանք կա րող են 
շփվել գոր ծըն կեր նե րի, հա ճա խորդ նե րի 
հետ և հո գե բա նու թյա նը չառնչ վող անգ
լա խոս լեզ վա կիր նե րի հետ: Այդ պա րա
գա յում ապա գա հո գե բան նե րի խոս քա
յին ռազ մա վա րու թյու նը շա րու նա կա կան 
ճշգրտման անհ րա ժեշ տու թյուն ու նի:

Գործն ավե լի է դժվա րա նում, երբ խոսք 
է գնում «ան հա մար ժեք բա ռա պա շա րի», 
իրույթ նե րի, ազ գամ շա կու թա յին, հո գե բա
նա կան լա կու նա նե րի ու սուց ման մա սին: 
Շատ դեպ քե րում հնա րա վոր չէ ան գամ 

բա ռա րան նե րի օգ նու թյամբ թարգ մա նել 
հաս կա ցու թյուն նե րը, սահ մա նել կամ բնո
րո շել, քա նի որ դրանք վե րա բե րում են 
մաս նա գի տա կան նեղ ոլոր տին:

Սու բյեկ տիվ լա կու նա նե րը հնա րա վոր է 
հաղ թա հա րել հա մա պա տաս խան հո գե բա
նա կան /ու սում նա կան կամ բնա գիր/ տեքս
տե րի ըն թերց մամբ, թարգ մա նե լով և «ան
հա մար ժեք բա ռա պա շա րը» յու րաց նե լով:

Հո գե բա նա կան «ան հա մար ժեք բա ռա
պա շա րը» յու րաց նե լու ու ղի նե րից ավե լի 
ար դյո ւան վետ է հե տա զո տա կան եղա նա
կը, քա նի որ այն ու սուց ման գոր ծըն թա ցը 
դարձ նում է հե տաքր քիր, խնդրա հա րույց, 
նպաս տում է զու գա հե ռա բար մաս նա գի
տա կան բնույ թի խնդիր ներ լու ծե լուն:
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Проблема усвоения психологических лакун английского языка

С. Айвазян 

Армянское психологическое сообщество стоит перед проблемой перевода психо ло
ги ческой литературы с английского языка, так как традиционно армянские психологи 
читают иноязычную психологическую литературу с помощью русского языка. 

Общаясь с англоязычными психологами и обычными людьми, армянские психологи 
должны определить их статус, возраст, склонности и т. д. В этом случае будущие 
психологи нуждаются в продолжительном уточнении своих речевых стратегий. 
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Проблема усложняется, когда речь идет о лакунах, психологических реалиях, кото
рые рассматриваются в рамках национально маркированной лексики. Очень часто 
невоз можно даже с помощью словарей переводить психологические понятия, так как 
они относятся к профессионально–ориентированной лексике.

Субъективные лакуны возможно преодолеть чтением психологических (учебных или 
аутентичных) текстов, переводом и усвоением “безэквивалентной лексики”.

Исследовательский метод выступает как один из продуктивных способов обучения 
психологической безэквивалентной лексике. Данный метод делает учебный про цесс 
интересным, проблемным и параллельно способствует решению многих профессио
нальных проблем.

The problem of assimilation of English psychological lacunas

S. Ayvazyan 

Armenian psychological community faces the challenge of translating psychological lit
erature from English, as well as traditional Armenian psychologists read foreign–language 
psychological literature with the help of Russian.

Talking to English–speaking psychologists and ordinary people, Armenian psychologists 
must determine their status, age, hobbies, etc. In this case, future psychologists need to 
develop continuously their speech strategies.

The problem is compounded when we are talking about realias, and psychological 
non–equivalent vocabulary, which are considered within the framework of the nation
ally marked vocabulary. Sometimes it is impossible, even with the help of dictionaries to 
translate psychological concepts as they relate to professionally–oriented vocabulary.  
It is possible to overcome subjective lacunas by reading psychological /academic or 
authentic/ texts, by translating and assimilating or nationally marked vocabulary.  
Research method serves as a productive way to study psychological nationally marked vo
cabulary. This method makes the teaching/learning process interesting, problematic and 
promotes parallel solution of many professional problems.
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Ա Ն Ձ Ի

Հ Ո Գ Ե Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ЛЕВОН САРГСЯН

САМООТНОШЕНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Лич ность — си сте мо об ра зо ва ние, не 
толь ко име ю щее оп ре де лен ный ста тус в 
си сте ме со ци аль ных от но ше ний и уста но
воч ное от но ше ние к со ци аль но му ок ру же
нию, но и осо бым об ра зом от но ся ще е ся к 
са мо му се бе и ха рак те ри зу ю ще е ся осо бым 
об ра зо ва ни ем — подст рук ту рой са мо от но
ше ния [2: 174].

Не ко то рые ав то ры, ха рак те ри зуя са
мо от но ше ние в пла не ана ли за при ро ды 
са мо соз на ния, рас суж да ют при мер но сле
ду ю щим об ра зом: на ря ду с тем, что че
ло век осоз на ет свои от дель ные сто ро ны, 
са мо соз на ние еще вклю ча ет оп ре де лен
ное от но ше ние к се бе, вы ра жа ю ще е ся в 
са мо о цен ке лич но сти и эмо ци о наль ном 
от но ше нии к се бе. Са мо от но ше ние при 
та кой фор му ли ров ке пред став ля ет ся как 
пси хо ло ги чес кое об ра зо ва ние, рас по ло
жен ное или вза и мо дейст ву ю щее с са мо
поз на ни ем, са мо ре гу ля ци ей и са мо конт
ро лем. Н. И. Сардж ве лад зе счи та ет, что 
та кая фор му ли ров ка име ет мно го сла бых 
сто рон: пред став ля ет ся, что спо соб от но
ше ния к се бе не сто ит в од ном ря ду с ког
ни тив ным, эмо ци о наль ным или ре гу ля тив
ным мо мен та ми са мо соз на ния, нап ро тив, 
фе но мен са мо от но ше ния в ка чест ве сво их 
от дель ных сто рон вклю ча ет са мо соз на
ние, са мо поз на ние, са мо о цен ку, эмо ци о
наль ное от но ше ние к се бе, са мо конт роль, 

са мо ре гу ля цию, а по ня тие са мо от но ше ния 
яв ля ет ся ро до вым от но си тель но по ня тий 
са мо поз на ния, са мо о цен ки и дру гих по
доб ных по ня тий, име ю щих при став ку «са
мо» и от ра жа ю щих ши ро кий спектр фе но
ме нов внут рен ней жиз ни лич но сти [3].

Что зна чит «лич ность» и «со ци ум»? 
Лич ность, по ни ма е мая в по ня ти ях ро бин
зо на ды, ге те ро ген на со ци у му и от де ле на 
от не го, а связь меж ду ни ми но сит чи сто 
ме ха ни чес кий ха рак тер и со дер жа тель но 
оп ре де ля ет ся ли бо при ро дой лич но сти, 
ли бо же со ци аль ны ми си ла ми. В пер вом 
слу чае на ли цо имп ли цит ная те о рия эма на
ции: ха рак тер свя зи с со ци у мом "исте ка
ет" из внут рен ней при ро ды лич но сти. Во 
вто ром слу чае аб со лю ти зи ру ет ся мо дель 
од но нап рав лен ной де тер ми на ции че ло ве
чес кой при ро ды внеш ни ми со ци аль ны ми 
си ла ми [2: 175]. Имен но та ко вы ми мо гут 
быть ре зуль та ты ука зан но го до пу ще ния. 
По э то му сле ду ет чет ко оп ре де лить, что 
сущ ность лич но сти вы во дит ся из си сте
мы ее от но ше ний, а не на о бо рот. Не осо
бен но сти лич но сти оп ре де ля ют ха рак тер 
свя зи субъ ек та с ми ром, а нап ро тив — 
осо бен но сти та кой свя зи обус лав ли ва ют 
лич ност ные ха рак те ри сти ки.

Сле дуя ло ги ке та ко го рас суж де ния, 
мож но зак лю чить: "Я" су щест ву ет по столь
ку, пос коль ку оно яв ля ет ся од нов ре мен но 
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и субъ ек том, и объ ек том от но ше ния, са
мость — это спо соб от но ше ния к се бе; 
са мо от но ше ние кон сти тут и ру ет са мость. 
Од на ко та кое ут верж де ние сра зу же тре бу
ет ого вор ки, что са мо от но ше ние лич но сти 
вклю че но в ка чест ве оп ре де лен ной подст
рук тур ной еди ни цы в об щую си сте му от
но ше ний че ло ве ка, а с со дер жа тель ной и 
функ ци о наль ной то чек зре ния са мо от но
ше ние тес ней шим об ра зом свя за но с осо
бен но стя ми от но ше ния субъ ек та к внеш
нему пред мет но му и со ци аль но му ми ру. 
Раз ли чие меж ду са мо от но ше ни ем и от но
ше ни ем к внеш не му ми ру ог ра ни чи ва ет ся 
лишь раз ли чи ем в ре фе рен тах: в од ном 
слу чае ре фе рен том от но ше ния яв ля ет ся 
собст вен ное те ло или пси хо со ци аль ные и 
лич ност ные осо бен но сти, а в дру гом слу
чае — объ ек ты внеш не го ми ра или дру гие 
лю ди. Что же ка са ет ся спо со бов от но ше ния 
к се бе и о внеш не му ми ру, то в обо их слу
ча ях мож но кон ста ти ро вать на ли чие двух 
ти пов от но ше ния: субъ ект но–объ ект но го 
и субъ ект но–субъ ект но го. Этим пос лед ним 
суж де ни ем мы хо тим под черк нуть, что спе
ци фи ка са мо от но ше ния не свя за на со спо
со ба ми от но ше ния, ко то рые ука зы ва ют, 
как от но сит ся субъ ект к се бе и внеш не му 
ми ру; его спе ци фи ка свя за на лишь с ре фе
рен том от но ше ния, с тем на что нап рав лен 
субъ ект. Сле до ва тель но, са мо от но ше ние 
ни как не сво дит ся к од но му из про яв ле
ний, будь то са мо соз на ние или са мо поз на
ние, эмо ци о наль ное от но ше ние к се бе или 
дейст вия от но си тель но са мо го се бя.

Трех ком по нент ное стро е ние са мо от но
ше ния вклю ча ет в се бя ког ни тив ный, эмо
ци о наль ный и ко на тив ный ком по нен ты. 
Мож но го во рить о тен ден ции кон  систент
но сти меж ду эти ми ком по нен та ми, пос
коль ку са мо от но ше ние яв ля ет ся од ним из 
ви дов ат ти тю дов, а ат ти тю ды ха рак те ри
зу ют ся этим ге не раль ным свойст вом.

Ког ни тив ный ком по нент. При ана ли зе 

ког ни тив но го ком по нен та са мо от но ше ния, 
в пер вую оче редь, воз ни ка ет воп рос о том, 
пос редст вом ка ких пси хи чес ких функ ций, 
от но ся щих ся к раз ря ду поз на ва тель ных 
(ощу ще ние, восп ри я тие, пред став ле ние, 
мыш ле ние, во об ра же ние), ре а ли зу ет ся 
гно сти чес кое от но ше ние субъ ек та к са мо
му се бе. Ка кие пси хи чес кие функ ции и как 
вы сту па ют в ка чест ве источ ни ка и средст
ва ин фор ма ции о са мом се бе? С са мо го 
на ча ла сле ду ет от ме тить: по доб но то му, 
как в про цес сы пе ре ра бот ки ин фор ма ции 
о пред ме тах и со бы ти ях внеш не го ми ра 
вклю че ны все гно сти чес кие функ ции че
ло ве ка, так и в пла не са мо соз на ния не воз
мож но наз вать ка кую–ли бо од ну из всех 
поз на ва тель ных функ ций, ко то рая "бра
ла бы на се бя" всю наг руз ку са мо от ра же
ния. В гно сти чес ком пла не са мо от но ше ние 
"обс лу жи ва ет ся" про цес са ми ощу ще ния 
и восп ри я тия, пред став ле ния и па мя ти, 
мыш ле ния и во об ра же ния.

Пред став ле ние о са мом се бе вы сту па
ет не об хо ди мым зве ном в са мо ре гу ля ции 
и са мо конт ро ле по ве де ния на лич ност ном 
уров не че ло ве чес кой ак тив но сти. Пред
став ля е мое "Я" со от но сит ся с за да чей 
конк рет ной де я тель но сти и со из ме ря ет ся 
с нею, на ос но ве че го субъ ект вы ра ба ты
ва ет оп ре де лен ную стра те гию дейст вия.

С. Р. Пан ти ле ев счи та ет, что пу тем про
цес сов са мо поз на ния лич ность стре мит ся 
по нять не толь ко то, кто она есть, но и ка
ко ва она есть, не толь ко то, что она сде
ла ла, но и что и как она мо жет сде лать [1].

Эмо ци о наль ный ком по нент. Са мо от но
ше ние, по ни ма е мое как уста нов ка от но си
тель но се бя, вклю ча ет в се бя эмо ци о наль
ный ком по нент. Че ло век не толь ко зна ет 
что–то о се бе, но мо жет лю бить или пре
зи рать се бя по по во ду зна е мо го. Как уже 
от ме ча лось вы ше, эмо ци о наль ное от но
ше ние к се бе не ко то ры ми ав то ра ми неп ра
во мер но, по на ше му мне нию, при рав ни ва
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лось к са мо от но ше нию в це лом. Яв ля ясь 
фе но ме ном уста нов ки, са мо от но ше ние ха
рак те ри зу ет ся трех ком по нент ностью стро
е ния, а эмо ци о наль ное от но ше ние к се бе 
лишь один из его ком по нен тов. Эмо ци о
наль ное от но ше ние к се бе не при рав ни ва
ет ся к са мо от но ше нию, и пер вое со от но
сит ся со вто рым, как часть с це лым.

В. В. Сто лин вы де ля ет три эмо ци о
наль ные оси са мо от но ше ния [4]: сим па
тия – ан ти па тия, ува же ние – не у ва же ние, 
бли зость – от да лен ность. Эти оси, как по
ка зал ав тор, оп ре де ля ют так же стро е ние 
эмо ци о наль но–цен ност но го от но ше ния 
че  ло ве ка к дру го му че ло ве ку.

Ко на тив ный ком по нент. Этот ком по
нент вы сту па ет в ка чест ве внут рен них 
дейст вий в собст вен ный ад рес или как го
тов ность к та ким дейст ви ям. Про стое пе
ре чис ле ние та ких дейст вий или го тов нос
тей ри су ет нам до воль но пест рую кар ти ну, 
име ют ся в ви ду ма ни пу ля тор но–инст ру
мен таль ное и ди а ло ги чес кое от но ше ния к 
се бе, са мо у ве рен ность (отб ра сы ва ние сом
не ний) и са мо пос ле до ва тель ность, са моп
ри я тие (одоб ре ние са мо го се бя, до ве рие 
к се бе и са мо сог ла сие) и са мо об ви не ние, 
са мос нис хо ди тель ность и са мо би че ва ние, 
са мо конт роль и са мо кор рек ция, ожи да е
мое от но ше ние от дру гих (от бор ин фор ма
ции о се бе) и са моп ред став ле ние дру го му.

Дейст вия или эс ки зы дейст вий от но си
тель но са мо го се бя по–раз но му осу ществ ля
ют ся в за ви си мо сти от то го, как лич ность от
но сит ся к се бе — как к объ ек ту воз дейст вия 
или как к субъ ек ту дейст вия. Од на ко спо со
бы от но ше ния к се бе — "Я" как объ ект и "Я" 
как субъ ект — внут рен не диф фе рен ци ру ют 
не толь ко дейст вия в ад рес са мо го се бя, но 
и поз на ва тель ные и эмо ци о наль ные от но
ше ния к се бе (ког ни тив ный и эмо ци о наль
ный ком по нен ты са мо от но ше ния).

В. В. Сто лин счи та ет, что в са мо от но
ше нии от ра жа ют ся ор га низ ми чес кие, со
ци аль но–ин ди вид ные и лич ност но–осо

бен ные со сто я ния и приз на ки. Эту точ ку 
зре ния ав тор убе ди тель но обос но вы ва ет 
в рам ках сво их те о ре ти чес ких пост ро е ний 
и экс пе ри мен таль ных раз ра бо ток. Од на ко 
нам пред став ля ет ся, что в них про пу ще
ны, вер нее не до ста точ но чет ко от ме че ны 
су щест вен ные со дер жа тель ные слои си
сте мы са мо от но ше ния, нап ри мер, от но
ше ния к сво им ин тел лек ту аль ным, эмо
цио  наль но–во ле вым ка чест вам [4].

Ш. Н. Чхар тиш ви ли го во рит о трех 
струк тур ных из ме ре ни ях че ло ве чес ко го су
щест ва: би о ло ги чес ком, пси хо ло ги чес ком 
и со ци аль ном [2: 191]. Он вы во дит би о ген
ные, пси хо ген ные и со ци о ген ные пот реб
но сти ин ди ви да. В при ло же нии к со дер жа
тель ным ха рак те ри сти кам са мо от но ше ния 
эта идея мог ла бы по лу чить сле ду ю щую 
фор му ли ров ку: в са мо от но ше нии от ра же
ны ха рак те ри сти ки ин ди ви да, бе ру щие 
на ча ло в би о ло ги чес ких, пси хо ло ги чес ких 
и со ци аль ных струк ту рах его ак тив но сти. 
Конк рет ное воп ло ще ние эта идея по лу чи
ла в ра бо тах Н.И. Сардж ве лад зе, в ко то рых 
бы ли вы де ле ны струк тур ные еди ни цы са
мо от но ше ния по их со дер жа тель ным ха рак
те ри сти кам. При во дим это де ле ни е: 

I. Биологическое измерение 
•	 Отношение к своей внешности и 

анатомическим особенностям. 
•	 Отношение к своим биомеханическим 

и функционально–физиологическим 
возможностям. 

II. Психологическое измерение 
•	 Отношение к своим сенсомоторным 

особенностям и инструментальным 
возможностям. 

•	 Отношение к своим интеллектуальным 
способностям (Я։ умен – глуп, логи чен – 
интуитивен, созерцателен – практи чен). 

•	 От но ше ние к сво им эмо ци о наль ным 
осо бен но стям (Я: эмо ци о на лен — су
хо ват, чувст ви те лен — не чувст ви те
лен, эксп рес си вен — эмо ци о наль но 
сдер жан, влюб чив — нев люб чив); 
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•	 От но ше ние к сво им во ле вым ка чест
вам и ре зуль та там сво ей де я тель но
сти (Я: им пуль си вен — об ла даю во
лей, прет во ряю сло во в де ло — не 
мо гу до кон ца до ве сти за ду ман ное, 
ре ши те лен — не ре ши те лен, пла ни
рую свое по ве де ние — пус каю де ла 
на "са мо тек", че рез ус пех по лу чаю но
вый им пульс к даль ней шим дейст ви
ям — не у да ча па ра ли зу ет ме ня);

•	 От но ше ние к се бе как не пов то ри мой 
лич  но сти, чувст во са мо тож дест вен но сти. 

III. Социальное измерение 
•	 От но ше ние к сво е му со ци аль но му ста

ту су (к ста ту су в си сте ме фор маль ных 
от но ше ний, к со цио–эко но ми чес ко му 
или со ци о мет ри чес ко му ста ту су);

•	 От но ше ние к то му, как ко мне от но
сят ся дру гие, че го от ме ня ожи да ют.

•	 От но ше ние к се бе как но си те лю оп
ре де лен ных со ци аль но–нравст вен
ных норм и цен но стей.

Перечислим следующие функции 
самоотношений։ 

1. Функ ция "зер ка ла" (отоб ра же ния се бя). 
Че ло век со спо со бом сво ей жиз не де я тель
но сти не толь ко от ра жа ет ся в соз на нии ок
ру жа ю щих, но и это "зер ка ло" пе ре но сит ся 
вов нутрь, отоб ра жая лич ность как во внеш
нем (фи зи чес кое са мо о тоб ра же ние), так и 
во внут рен нем пла не. Роль этой функ ции 
осо бо наг ляд на в он то ге не ти чес ком раз ви
тии че ло ве ка. Ж. Ла кан, нап ри мер, в ка чест
ве от дель ной вы де ля ет "ста дию зер ка ла" в 
пси хи чес ком раз ви тии ре бен ка. Бо лее то го, 
фи зи чес кое зер ка ло во мно гих ис сле до ва
ни ях при ме ня лось в ка чест ве экс пе ри мен
таль но го средст ва изу че ния ге не за са мо
соз на ния. Во мно гих ме то дах груп по во го 
тре нин га взрос лых с целью са мо о тоб ра
же ния и са мо кор рек ции сво их по ступ ков 
при ме ня ют ся раз лич ные ви де о тех ни чес
кие средст ва.

2. Функ ция са мо вы ра же ния и са мо ре а
ли за ции. По–ви ди мо му, бы ло бы лиш ним 
от дель но и де таль но ука зы вать на ту роль, 
ко то рую си сте ма са мо от но ше ния вы пол
ня ет в ак тив но сти лич но сти, нап рав лен
ной на са мо вы ра же ние и са мо ре а ли за ци ю. 

3. Функ ция сох ра не ния внут рен ней 
ста биль но сти и кон ти ну аль но сти "Я". Эта 
функ ция са мо от но ше ния осу ществ ля ет ся 
по ме ре и в си лу той тен ден ции ко внут
рен ней сог ла со ван но сти к конг ру ент но сти, 
ко то рая свойст вен на ког ни тив ным пред
став ле ни ям о се бе, эмо ци о наль ным ре ак
ци ям от но си тель но сво их про яв ле ний и 
дейст вий, ад ре со ван ных се бе. 

4. Функ ция са мо ре гу ля ции и са мо конт ро
ля. Лишь имея сло жив ши е ся пред став ле ния 
о се бе и оп ре де лен ным об ра зом от но сясь 
к се бе, лич ность спо соб на ре гу ли ро вать и 
конт ро ли ро вать свою де я тель ность. 

5. Функ ция пси хо ло ги чес кой за щи ты. 
При по лу че нии ин фор ма ций, пред став ля
ю щих уг ро зу сло жив шим ся пред став ле
ни ям о собст вен ном "Я", и при жиз нен ной 
не у да че или раз ли ча ю щих ся по сте пе ни 
ин тен сив но сти пси хот рав мах за щит ные 
ме ха низ мы лич но сти мо гут быть нап рав
ле ны на ра ци о на ли за цию, соз да ние об ра
за "фаль ши во го я". 

6. Функ ция инт ра ком му ни ка ции. Со
циаль  ная при ро да лич но сти зак лю ча ет ся 
не толь ко в том, что она вклю че на в про
цесс по сто ян но го вза и мо дейст вия с со ци
аль ным ми ром, но и в том, что для се бя 
са мой лич ность вы сту па ет в ро ли со ци у
ма, вза и мо дейст вуя с са мой со бой и "ра
зыг ры вая" ком му ни ка ци он ные про цес сы 
на "сце не" внут рен ней жиз ни. Ба зой для 
та ких инт ра ком му ни ка ци он ных про цес
сов яв ля ет ся си сте ма са мо от но ше ний  
[2: 192–193]. Ес ли при нять во вни ма ние 
идею Э. Бер на о трех по зи ци ях об ща ю
щих ся сто рон, то во внут ри лич ност ном 
об ще нии воз мож ны ми ва ри ан та ми за ни
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ма е мой по зи ции субъ ек та от но си тель но 
са мо го се бя мо гут быть по зи ции ро ди те ля, 
взрос ло го и ре бен ка.

Са мо от но ше ние лич но сти струк ту ри ро
ва но во вре ме ни, да ет воз мож ность вы де
лить три ви да "Я" по тем по раль но му приз
на ку: 1– ак ту аль ное "Я" (я здесь и те перь), 
2– рет рос пек тив ное "Я" (Я в прош лом) и 3– 
прос пек тив ное "Я" (я в бу ду щем). С. Пан ти
ле ев счи та ет, что вре мен ной ас пект струк
ту ри ро ван но сти "Я" да ле ко не изу чен [1]. 

Н. И. Сардж ве лад зе счи та ет, что мож но 
вы де лить два мо мен та вре мен ной струк ту
ри ро ван но сти са мо от но ше ния и об ра за "Я": 
1– ка кой пе ри од собст вен ной жиз ни име ет
ся в ви ду, что яв ля ет ся со дер жа ни ем са мо
от но ше ния — ак ту аль ное, рет рос пек тив
ное или бу ду щее "Я" и 2– ис хо дя из ка кой 
вре мен ной по зи ции или в ра кур се ка кой 
перспек ти вы на сто я ще го, прош ло го или бу
ду ще го пре зен ти ро ван об раз "Я". На ос но ве 
со от но ше ния этих двух мо мен тов мож но пе
ре чис лить воз мож ные спо со бы вре мен но го 
кон сти ту и ро ва ния са мо от но ше ния. По лу ча
ет ся де вять сле ду ю щих воз мож ных ва ри ан

тов: 1 – ак ту аль ное "Я" с по зи ции на сто я ще
го, 2 – ак ту аль ное "Я" с по зи ции прош ло го, 
3 – ак ту аль ное "Я" с по зи ции бу ду ще го, 4 
– рет рос пек тив ное "Я" с по зи ции на сто я
ще го, 5 – рет рос пек тив ное "Я" с по зи ции 
прош ло го, 6 – рет рос пек тив ное "Я" С по зи
ции бу ду ще го, 7 – прос пек тив ное "Я" с по
зи ции на сто я ще го, 8– прос пек тив ное "Я" с 
по зи ции прош ло го, 9 – прос пек тив ное "Я" 
с по зи ции бу ду ще го [3].

Ана лиз то го, к ка ко му пе ри о ду сво ей 
жиз ни при ко ва но пре и му щест вен но вни ма
ние субъ ек та, ка кие собст вен ные по ступ ки 
и лич ност ные чер ты не "пе ре ва ре ны" им – 
те, ко то рые со вер ша ют ся ны не и при су щи 
ему в на сто я щем или те, ко то рые от но сят ся 
к лич но му прош ло му; и с ка кой вре мен ной 
по зи ции осу ществ ля ет ся са мо о цен ка тех же 
по ступ ков и лич ност ных черт – в ра кур се ли 
се год няш не го дня или от да лен но го прош ло
го, в перс пек ти ве ли пла нов на бу ду щее,— 
все это вме сте взя тое пред став ля ет не об хо
ди мую и весь ма цен ную ин фор ма цию для 
по ни ма ния внут рен не го ми ра лич но сти и 
кор рек ции ее не а дек ват ных уста но вок.
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Անձի ինքնավերաբերմունքը որպես հոգեբանական խնդիր
Լ. Սարգսյան

 Հոդվածում ուսումնասիրության է ենթարկվում անձի ինքնավերաբերմունք հասկա ցու
թյունը։ Նկարագրվում և համեմատական վերլուծության է դրվում ինքնավերաբերմունքի վե րա
բերյալ հիմնական մոտեցումները, տեսությունները։

Self treatment as a psychological problem
  L. Sargsyan

In the article the definition of the self treatment is studied. And, as well principal approaches and 
theories of self treatment are described and a comparative analyse is made.
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ԱՐՄԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՇԵՇՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՆՖԼԻԿՏԱՅԻՆ 

ՎԱՐՔԻ ՆԱԽԱՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

Հին ժա մա նակ նե րից մինչ օրս մարդ
կու թյան պատ մու թյու նը վկա յում է, որ 
կոնֆ լիկտ ներն ան խու սա փե լի են, գո յու
թյուն են ու նե ցել միշտ և կշա րու նակ վեն 
այն քան ժա մա նակ, որ քան գո յու թյուն կու
նե նան մարդ կա յին հա րա բե րու թյուն նե րը, 
քա նի որ այն հա սա րա կու թյան զար գաց
ման հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման է հան
դի սա նում: Կոնֆ լիկ տը կյան քի նոր մա է [2]:

Կոնֆ լիկտ ներն առան ձին մարդ կանց 
և հա սա րա կու թյան կյան քում ընդ հա նուր 
առ մամբ նշա նա կա լի դեր են խա ղում, հա
ճախ՝ բա ցա սա կան՝ առաջ բե րե լով մեծ 
վնաս ներ, ու ժե րի և ռե սուրս նե րի կո րուստ: 
Ինչ պես նշում է ամե րի կա ցի սո ցի ո լոգ–հո
գե բան Բ. Վու լը «Կյան քը ան ծայ րա ծիր 
քա նա կու թյամբ կոնֆ լիկտ նե րի լուծ ման 
գոր ծըն թաց է: Մար դը չի կա րող խու սա
փել դրան ցից: Նա մի այն կա րող է լու ծել, 
մաս նակ ցել դրանց լուծ մա նը կամ թող նել 
մյուս նե րի ն»: Ըստ ամե րի կա ցի հե տա
զո տող Կան նետ  Թո մա սի՝ գո յու թյուն ու
նեն կոնֆ լիկտ նե րի լուծ ման 5 հիմ նա կան 
ռազ մա վա րու թյուն ներ: Այդ ամե նի հիմ
քում դրված է մի հա մա կարգ, որը կոչ վում 
է Թո մաս–Կիլ մեն նի մե թոդ: Այս մե թո դը 
մշակ վել է Կ. Ու. Թո մա սի և Ու. Խ. Կիլ մեն
նի կող մից 1972թ.–ին:

Կ. Թո մա սը գտնում էր, որ կոնֆ լիկտ
նե րը դի տար կե լիս պետք է ու շադ րու թյուն 
դարձ նել ոչ թե դրանց հաղ թա հա րե լուն, 
այլ թե կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճակ նե րում 

մարդ կանց ինչ վար քա յին ձև եր են բնու
թագ րա կան, դրան ցից որոնք են առա վել 
ար դյու նա վետ կամ ոչ ար դյու նա վետ և 
ինչ պես կա րե լի է խթա նե լ ար դյու նա վետ 
վար քա գի ծը:

Կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճակ նե րում 
մարդ կանց վար քի տի պը նկա րագ րե լիս 
Կ. Թո մա սը կի րա ռա կան է հա մա րում 
կոնֆ լիկ տի կար գա վոր ման երկ կող մա նի 
մո դել. հա մա գոր ծակ ցու թյուն, որը կապ
ված է երկ կող մա նի հե տաքրք րու թյուն նե
րի բա վա րար ման հետ և գե րիշ խում, որը 
կապ ված է սե փա կան հե տաքրք րու թյուն
նե րի պաշտ պա նու թյան հետ: Այս եր կու 
չա փում նե րին հա մա պա տաս խան Կ. Թո
մասն առանձ նաց նում է կոնֆ լիկտ նե րի 
կար գա վոր ման բազ մա թիվ մի ջոց ներ: 
Յու րա քան չյուր մի ջոց հա մա պա տաս խա
նում է կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճա կի որո շա
կի տի պի [7]: 
•	 Մրցակ ցու թյուն — հակ ված է բա վա

րա րելու իր հե տաքրք րու թյուն ներն ի 
վնաս ու րիշ նե րի:

•	 Հար մա րում — մրցակ ցու թյան հա
կա դիր բև եռն է. սե փա կան հե
տաքրք րու թյուն նե րը զո հա բե րել հա
նուն ու րիշ նե րի:

•	 Փոխ զի ջում — սա բարձր գնա հատ
վող ըն դու նա կու թյուն է. կոնֆ լիկ տի 
մաս նա կից նե րը ձգտում են պայ մա
նա վոր վա ծու թյան՝ ժա մա նակ շա հե
լու և ու ժե րը խնա յե լու նպա տա կով:
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•	 Խու սա փում — բնու թագ րա կան է 
հա մա  գոր ծակ ցու թյան հակ վա ծու
թյան բա  ցա կա յու թյու նը, բա ցա կա յում 
է նաև սե փա կան նպա տա կին հաս
նե լու մի տու մը:

•	 Հա մա գոր ծակ ցու թյուն — երբ կոնֆ
լիկ տա յին իրա վի ճա կի  մաս նա կից նե րը 
գա լիս են այ լընտ րան քա յին լուծ ման, 
որը ամ բող ջո վին բա վա րա րում է երկ
կող մա նի հե տաքրք րու թյուն նե րը [5]:

Կ. Թո մա սը գտնում է, որ կոնֆ լիկ տից 
խու սափ ելու ժա մա նակ կող մե րից ոչ մե
կը չի հաս նում հա ջո ղու թյան, իսկ մրցակ
ցու թյան, փոխ զիջ ման ժա մա նակ կամ 
 կող մե րից մե կը հաղ թող է դուրս գա լիս, 
մե կը՝ պարտ վող, կամ եր կուսն էլ պարտ
վում են, քա նի որ գնում են փո խա դարձ 
զի ջում նե րի: Մի այն հա մա գոր ծակ ցու թյան 
ժա մա նակ են եր կու կող մերն էլ շա հույ թով 
դուրս գա լիս [7]:

Ար դյու նա վե տ է, եթե մարդ կա րողա
նում է օգ տա գոր ծել վար քագ ծի բո լոր ոճե
րը՝ հաշ վի առ նե լով իրա վի ճա կը: Դա  խո
սում է կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճակ նե րում 
վար քի ճկու նու թյան մա սին: Եթե անձ նա
վո րու թյու նը տի րա պե տում է ինչ–որ մի 
վար քագ ծա յին ոճի, դա խո սում է կարծ րա
տի պա յին վար քագ ծի մա սին:

Կոնֆ լիկտ նե րը վեր լու ծե լիս, դի տար
կե լով վե րը նշված մո դե լը՝ պետք է հաշ վի 
առ նել, որ սե փա կան կամ հա կա ռա կոր դի 
ուղղ վա ծու թյան մա կար դա կը կախ ված է 3 
հան գա մանք նե րից.
•	 կոնֆլիկտի առարկայի էությունից
•	 միջանձնային հարաբերությունների 

արժևորումից
•	 անհատական–հոգեբանական 

առանձ  նա հատ կություններից

Շատ կա րև որ տեղ է զբա ղեց նում 
կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճա կում ան ձի վար
քի ռազ մա վա րու թյու նում մի ջանձ նա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րի ար ժե վո րու մը: Եթե 
մրցա կից նե րից մե կի հա մար մյուս կող մի 

հետ մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րը 
(սեր, ըն կե րու թյուն, հա մա գոր ծակ ցում, 
բա րե կա մու թյուն և այլն) չու նեն ոչ մի ար
ժեք, ապա կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճա կում 
նրա վար քա գի ծը կու նե նա ապա կա ռու ցո
ղա կան բնույթ (պար տադ րում, պայ քար, 
մրցակ ցու թյուն): Եվ, ընդ հա կա ռա կը, եթե 
կոնֆ լիկ տող կող մի հա մար մի ջանձ նա
յին հա րա բե րու թյուն նե րը ար ժե քա վոր են, 
ապա, որ պես կա նոն, նա կոնֆ լիկ տա յին 
իրա վի ճա կում կդրսև ո րի կա ռու ցո ղա կան 
վար քա գիծ (հա մա գոր ծակ ցու թյուն, հար
մա րում, փոխ զի ջում, զի ջում):

Առանձ նաց նում ենք կոնֆ լիկ տա յին 
իրա վի ճա կի մի քա նի գոր ծոն ներ.

1. Կոնֆ լիկ տի մաս նա կից նե րի մո տի
վա ցի ոն ուղղ վա ծու թյու նը: Եթե ան ձի ուղղ
վա ծու թյու նը դե պի սե փա կան  շահ ն է կամ 
աշ խա տան քը, ապա հա վա նա կա նու թյու
նը մեծ է, որ նա կընտ րի մրցակ ցու թյու նը, 
իսկ եթե ան ձի  ուղղ վա ծու թյու նը դե պի աշ
խա տանքն է կամ մյուս նե րը՝ հա մա գոր
ծակ ցու թյուն և փոխ զի ջում:

2. Գե րակշ ռում է շրջա պա տի նկատ
մամբ վե րա բեր մուն քը: Այս պա րա գա յում 
վար քագ ծի ընտ րու թյունն ուղղ ված է դե պի 
կա յուն և ակ տիվ ռազ մա վա րու թյուն նե րը՝ 
հիմ նա կա նում մրցակ ցու թյուն և հա մա
գոր ծակ ցու թյուն:

3. Կոնֆ լիկ տա յին վար քում անձ նա յին 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, հատ կա պես 
բ նա վո րու թյան  շեշտ վա ծու թյու նը, քա նի 
որ բնա վո րու թյան  շեշտ վա ծու թյու ն ու նե
ցո ղ ան ձանց վար քա գի ծը հա մե մա տա
բար քիչ է կար գա վոր վում սո ցի ա լա կան 
իրա վի ճակ նե րի գոր ծոն նե րի ազ դե ցու
թյան տակ [6, էջ 29]:

Այս պի սով՝ կա րող ենք ասել, որ երբ 
մար դը հայտն վում է կոնֆ լիկ տա յին իրա
վի ճա կում, խնդրի ար դյու նա վետ լուծ ման 
հա մար նա խ ընտ րու մ է որո շա կի վար
քագ ծա յին ոճ: Այդ ամե նին զու գա հեռ 
պետք է հաշ վի առ նել սե փա կան ոճը, այն 
մարդ կանց վար քագ ծա յին ոճե րը, ով քեր 
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ներգ րավ ված են կոնֆ լի տա յին իրա վի ճա
կում և, ամե նա կա րև ո րը, բուն կոնֆ լիկ տի 
էու թյու նը: Կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճա կում 
վար քագ ծա յին ոճը հա մընկ նում է նրա 
հաղ թա հար ման հնա րա վո րու թյան հետ:

Ընդ հան րաց նե լով բո լոր վե րը թվարկ
ված նե րը՝ անհ րա ժեշտ է նշել, որ յու րա
քան չյուր դի տարկ ված ոճ ար դյու նա վետ է 
մի այն որո շա կի պայ ման նե րում, և դրան
ցից ոչ մե կը չի կա րող առանձ նաց վել որ
պես լա վա գույն, բա ցա ռու թյամբ հա մա
գոր ծակ ցու թյու նը [5]:

Սա կայն պետք է հաշ վի առ նել, որ կոնֆ
լիկ տա յին իրա վի ճակ նե րում վար քի որո շա
կի ոճի ընտ րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 
ոչ մի այն ստեղծ ված իրա վի ճա կով և խնդրի 
էու թյու նով, այ լև կոնֆ լիկ տող կող մե րի ան
հա տա կան հո գե բա նա կան առանձ նա
հատ կու թյուն նե րով, այդ թ վում ն րանց բ նա
վո րու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րով:

«Շեշտ վա ծու թյու ն» հաս կա ցու թյունն 
առա  ջին ան գամ ներ մու ծել է հայտ նի գեր
մա նա ցի հո գե բույժ Կառլ Լե ոն հար դը: 
Նա մշա կել և ներ կա յաց րել է ան ձի շեշտ
վա ծու թյան դա սա կար գու մը: Բնա վո րու
թյան շեշտ վա ծու թյու նը, ըստ Լե ոն հար
դի, մի ջան կյալ օղակ է պսի խո պա թի ա յի 
և նոր մա յի մի ջև, իրե նից ներ կա յաց նում 
է նոր մա յի ծայ րա հեղ դրսև ո րում: Բնա վո
րու թյան շեշտ վա ծու թյու նը չի կա րող լի նել 
հո գե բա նա կան «ախ տո րո շու մ»: Ըստ Կ. 
Լե ոն հար դի՝ տար բեր երկր նե րում հա սա
րա կու թյան կե սին բնո րոշ է ան ձի շեշտ վա
ծու թյուն [3]:

1977թ. Ա. Ե. Լիչ կոն Լե ոն հար դի աշ
խա տու թյան և Պ. Բ. Գա նուշ կի նի պսի
խո պա թի ա յի դա սա կարգ ման հի ման վրա 
զար գաց րեց իր տե սու թյու նը և սկսեց օգ
տա գոր ծել «բնա վո րու թյան շեշտ վա ծու
թյու ն» ար տա հայ տու թյու նը: Նրա կող մից 
մշա կած տի պա բա նու թյու նը պար զո րեն 
կապ ված է պսի խո պա թի ա յի դա սա կարգ
ման հետ և նա խա տես ված է մի այն դե ռա
հա սու թյան տա րի քի հա մար [4]:

«Շեշտ վա ծու թյու ն» հա սակ ցու թյու նը 
մոտ է կանգ նած «ան ձի խան գա րում նե
րի ն»: Տար բե րու թյու նը ան ձի խան գար
ման երեք հիմ նա կան բնու թագ րում ներ ն 
են (մար դու կյան քի բո լոր ոլորտ նե րի վրա 
ազ դե ցու թյու նը, ժա մա նա կի մեջ կա յու նու
թյու նը, սո ցի ա լա կան դե զա դապ տա ցի
ան), որոնք շեշտ ված ան ձանց մոտ եր բեք 
մի ա ժա մա նակ հան դես չեն գա լիս:

Խո սե լով ան ձի խան գար ման և շեշտ
վա ծու թյան վե րը նշված տար բե րու թյան 
մա սին՝ կա րող ենք գալ հե տև յալ եզ րա կա
ցու թյան, որ մնա ցած ամեն ին չում դրանք 
հա մընկ նում են [4]:

Ըստ Ա. Ե. Լիչ կո յի՝ շեշտ վա ծու թյու նը 
կա րե լի է սահ մա նել որ պես բնա վո րու թյան 
ան ներ դաշ նակ զար գա ցում, նրա առան ձին 
գծե րի ուռ ճաց ված դրսև ո րում, որը որո շա
կի ազ դե ցու թյուն նե րի պա րա գա յում պայ
մա նա վո րում է անձ նա վո րու թյան բարձր 
խո ցե լի ու թյուն և որո շա կի առանձ նա հա
տուկ իրա վի ճակ նե րում դժվա րաց նում է 
հար մար ման գոր ծըն թա ցը:Նա շեշտ վա ծու
թյու նը դի տար կում է որ պես բնա վո րու թյան 
ժա մա նա կա վոր փո փո խու թյուն, որը մե
ծա նա լուն զու գա հեռ հարթ վում է, սա կայն 
դրան ցից շա տե րը կա րող են հան գեց նել 
պա թո լո գիկ վի ճակ նե րի կամ էլ պահ պան
վել ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում:

Ըստ Ա. Ե. Լիչ կո յի՝ շեշտ վա ծու թյան 
հի ման վրա առա ջա ցող պա թո հո գե բա
նա կան ռե ակ ցի ա նե րը բնա վո րու թյան 
շեշտ վա ծու թյուն ու նե ցող ան ձանց գրե թե 
80 %–ի մոտ հարթ վում են, թու լա նում և 
կա րող են են թարկ վել բա վա րար սո ցի ա
լա կան հար մար ման [4]:

Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում ու սում
նա սիր վել են, «Հո գե բա նու թյուն» և «Սո ցի
ա լա կան ման կա վար ժու թյուն», «Տեխ նո լո
գիա և ձեռ նարկ չու թյուն», «Գե ղար վես տի» 
ֆա կուլ տետ նե րի 1–ին և 2–րդ կուր սե րի 
108 ու սա նող: Ախ տո րո շել ենք բնա վո
րու թյան շեշտ վա ծու թյան տի պե րը՝ ըստ 
«Բնա վո րու թյան շեշտ վա ծու թյան Շմի շե կի 
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հար ցա րա նի» [8, էջ 63]՝ «Անձ նա վո րու
թյան հատ կու թյուն նե րի շեշտ վա ծու թյան 
և նյար դա–հո գե կան ան կա յու թյան մե թո
դի կա յի» [1, էջ 133], և Կ. Թո մա սի ներ կա
յաց րած կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճակ նե րում 
ան հա տի վար քագ ծի 5 տի պե րը՝ ըստ «Ան
ձի կոնֆ լիկ տա յին վար քագ ծի նա խատ րա
մադր վա ծու թյան ախ տո րոշ ման մե թո դի
կա յի» [1, էջ 211]: Առանձ նաց վել են ինչ պես 
Կ. Լե ոն հար դի, այն պես էլ Ա. Ե. Լիչ կո յի 
առաջ քա շած դա սա կար գում նե րի առա
վել տա րած ված բնա վո րու թյան շեշտ վա
ծու թյուն նե րը (բռնկվող, հո գե աս թե նիկ, 
շի զո իդ, հիս տե րո իդ, հի պե րակ տիվ, դիս
տի միկ, ցիկ լո տի միկ, էմո ցի ո նալ, ցու ցադ
րա կան, խցան վող, պե դանտ, տագ նա պա
յին, գրգռվող):

Են թադր վում է, որ գրե թե բո լոր առանձ
նաց ված շեշտ վա ծու թյան տի պե րը հակ
ված են փոխ զիջ ման, սա կայն նրան ցից մի 
քանիսը՝ հո գե աս թե նիկ, շի զո իդ, հիս տե
րո իդ, դիս տի միկ, ցիկ լո տի միկ և պե դանտ, 
կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճակ նե րում առա վել 
ճկուն վար քա գիծ են դրսև ո րում. ավե լի 
շատ ան հա տա կան վար քագ ծա յին տի պեր 
են կի րա ռում, քան մյուս նե րը:

Գնա հատ ված ու սա նող նե րի մոտ դրսև
որ վել են բնա վո րու թյան շեշտ վա ծու թյան 
հե տև յալ տի պե րը. բռնկվող տիպ (25 %), 
հո գե աս թե նիկ  տիպ (42.3 %), շի զո իդ տիպ 
(5.8 %), հիս տե րո իդ  տիպ (40.4 %), գե րակ
տիվ  տիպ (51.9 %), դիս տի միկ  տիպ (9.6 %)
և ցիկ լո տի միկ  տիպ (40.4 %):

Կա տար ված հե տա զո տու թյան ար
դյուն քում պարզ է դար ձել, որ հե տա զոտ
վող նե րից 25 %–ի մոտ կոնֆ լիկ տա յին 
իրա վի ճակ նե րում դրսև որ վել է մրցակ ցա
յին վար քի ձև ընտ րե լու միտ վա ծու թյուն: 
Նրան ցից 59.6 %–ի մոտ այն թույլ է ար
տա հայտ ված, 19.2 %–ի մոտ՝ մի ջին, իսկ 
21.2 %–ի մոտ՝ ու ժեղ: Հե տա զոտ վող նե րից 
40.4 %–ը կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճակ նե րում 
դրսև որ վել է հա մա գոր ծակ ցա յին վար քի 
ձև ընտ րե լու միտ վա ծու թյուն: Նրան ցից 

13.5 %–ի մոտ այն թույլ է ար տա հայտ ված, 
73 %–ի մոտ՝ մի ջին, իսկ 13.5 %–ի մոտ՝ ու
ժեղ: Հե տա զոտ վող նե րից 62.2 %–ը կոնֆ
լիկ տա յին իրա վի ճակ նե րում միտ ված է 
փոխ զի ջումն ընտ րե լու որ պես վար քի ձև: 
Նրան ցից 5.8 %–ի մոտ այն թույլ է ար
տա հայտ ված, 36.5 %–ի մոտ՝ մի ջին, իսկ 
57.7 %–ի մոտ՝ ու ժեղ: Հե տա զոտ վող նե
րից 51.9 %–ը կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճակ
նե րում միտ ված է խու սա փումն ընտ րե լու 
որ պես վար քի ձև: Նրան ցից 15.4 %–ի մոտ 
այն թույլ է ար տա հայտ ված, 50 %–ի մոտ՝ 
մի ջին, իսկ 34.6 %–ի մոտ՝ ու ժեղ: Հե տա
զոտ վող նե րից 46.2 %–ը կոնֆ լիկ տա յին 
իրա վի ճակ նե րում դրսև որ վել է հար մա
րո ղա կան վար քի ձև ընտ րե լու միտ վա
ծու թյուն: Նրան ցից 25 %–ի մոտ այն թույլ 
է ար տա հայտ ված, 51.9 %–ի մոտ՝ մի ջին, 
իսկ 23.1 %–ի մոտ՝ ու ժեղ:

Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում փոր ձել 
ենք հա մադ րել բնա վո րու թյան շեշտ վա ծու
թյան և ան ձի կոնֆ լիկ տա յին վար քագ ծի 
նա խատ րա մադր վա ծու թյան առանձ նա
հատ կու թյուն նե րը:

Կա տար ված փոր ձե րից եզ րա կաց
նում ենք, որ հե տա զոտ վող նե րը, ան կախ 
բնա վո րու թյան շեշտ վա ծու թյան տի պից, 
կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճակ նե րում հիմ նա
կա նում միտ ված են փոխ զի ջումն ընտ րե լու 
որ պես վար քի ձև: Նրան ցից մի քա նի սը 
կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճակ նե րում միտ ված 
են ընտ րե լու 3 և ավե լի վար քի ձև.
•	 Հո գե աս թե նիկ — հա մա գոր ծակ

ցում՝ ու ժեղ է ար տա հայտ ված 22.7 
%–ի մոտ, մի ջին՝ 63.7 %–ի մոտ, թույլ՝ 
13.6 %–ի մոտ, փոխ զի ջում՝ ու ժեղ է 
ար տա հայտ ված 54.5 %–ի մոտ, մի
ջին` 36.4 %–ի մոտ, թույլ՝ 9.1 %–ի մոտ, 
խու սա փում՝ ու ժեղ է ար տա հայտ ված 
31.8 %–ի մոտ, մի ջին` 54.6 %–ի մոտ, 
թույլ՝ 13.6 %–ի մոտ:

•	 Շի զո իդ — մրցակ ցու թյուն՝ ու ժեղ է 
ար տա հատ ված 66.7 %–ի մոտ, թույլ՝ 
33.3 %–ի մոտ, հա մա գոր ծակ ցում՝ ու
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ժեղ է ար տա հայտ ված 33.3 %–ի մոտ, 
մի ջին` 66.7 %–ի մոտ, փոխ զի ջում՝ ու
ժեղ է ար տա հայտ ված 66.7 %–ի մոտ, 
թույլ՝ 33.3 %–ի մոտ, խու սա փում՝ ու
ժեղ է ար տա հայտ ված 33.3 %–ի մոտ, 
մի ջին` 66.7 %–ի մոտ, հար մա րում՝ ու
ժեղ է ար տա հայտ ված 33.3 %–ի մոտ, 
մի ջին` 66.7 %–ի մոտ:

•	 Հիս տե րո իդ — հա մա գոր ծակ ցում՝ 
ու ժեղ է ար տա հայտ ված 23.8 %–ի 
մոտ, մի ջին` 66.7 %–ի մոտ, թույլ՝  
9.5 %–ի մոտ, փոխ զի ջում՝ ու ժեղ է ար
տա հայտ ված 38.1 %–ի մոտ, մի ջին` 
47.6 %–ի մոտ, թույլ՝ 14.3 %–ի մոտ, 
խու սա փում՝ ու ժեղ է ար տա հայտ ված 
33.3 %–ի մոտ, թույլ՝ 14.3 %–ի մոտ, 
հար մա րում՝ ու ժեղ է ար տա հայտ ված 
33.3 %–ի մոտ, մի ջին` 52.4 %–ի մոտ, 
թույլ՝ 14.3 %–ի մոտ:

•	 Հի պե րակ տիվ — հա մա գոր ծակ ցում՝ 
ու ժեղ է ար տա հայտ ված 22.2 %–ի 
մոտ, մի ջին` 66.7 %–ի մոտ, թույլ՝ 11.1 
%–ի մոտ, փոխ զի ջում՝ ու ժեղ է ար
տա հայտ ված 44.4 %–ի մոտ, մի ջին` 
48.2 %–ի մոտ, թույլ՝ 7.4 %–ի մոտ, 
հար մա րում՝ ու ժեղ է ար տա հայտ ված 
29.6 %–ի մոտ, մի ջին` 44.5 %–ի մոտ, 
թույլ՝ 25.9 %–ի մոտ:

•	 Դիս տի միկ — հա մա գոր ծակ ցում՝ ու
ժեղ է ար տա հայտ ված 20 %–ի մոտ, 
մի ջին` 80 %–ի մոտ, փոխ զի ջում՝ ու
ժեղ է ար տա հայտ ված 40 %–ի մոտ, 
մի ջին` 40 %–ի մոտ, թույլ՝ 20 %–ի մոտ, 
խու սա փում՝ ու ժեղ է ար տա հայտ ված 
20 %–ի մոտ, մի ջին` 80 %–ի մոտ, 
հար մա րում՝ ու ժեղ է ար տա հայտ ված 
20 %–ի մոտ, մի ջին` 80 %–ի մոտ:

•	 Ցիկ լո տի միկ — հա մա գոր ծակ ցում՝ 
ու ժեղ է ար տա հայտ ված 19.1 %–ի 
մոտ, մի ջին` 76.1 %–ի մոտ, թույլ՝ 4.8 
%–ի մոտ, փոխ զի ջում՝ ու ժեղ է ար
տա հայտ ված 33.3 %–ի մոտ, մի ջին` 
61.9 %–ի մոտ, թույլ՝ 4.8 %–ի մոտ, 
խու սա փում՝ ու ժեղ է ար տա հայտ ված 

23.8 %–ի մոտ, մի ջին` 61.9 %–ի մոտ, 
թույլ՝ 14.3 %–ի մոտ, հար մա րում՝ ու
ժեղ է ար տա հայտ ված 28.6 %–ի մոտ, 
մի ջին` 57.1 %–ի մոտ, թույլ՝ 14.3 %–ի 
մոտ:

•	 Էմո ցի ո նալ — փոխ զի ջում՝ ու ժեղ է 
ար տա հայտ ված 50 %–ի մոտ, մի ջին` 
46.2 %–ի մոտ, թույլ՝ 3.8 %–ի մոտ, 
խու սա փում՝ ու ժեղ է ար տա հայտ ված 
30.8 %–ի մոտ, մի ջին` 61.6 %–ի մոտ, 
թույլ՝ 7.6 %–ի մոտ, հար մա րում՝ ու
ժեղ է ար տա հայտ ված 30.8 %–ի մոտ, 
մի ջին` 46.1 %–ի մոտ, թույլ՝ 23.1 %–ի 
մոտ:

•	 Պե դանտ —հա մա գոր ծակ ցում՝ ու ժեղ 
է ար տա հայտ ված 25 %–ի մոտ,մի ջին` 
58.3 %–ի մոտ, թույլ՝ 16.7 %–ի մոտ, 
փոխ զի ջում՝ ու ժեղ է ար տա հայտ ված 
41.7 %–ի մոտ, մի ջին` 58.3 %–ի մոտ, 
խու սա փում՝ ու ժեղ է ար տա հայտ ված 
25 %–ի մոտ, մի ջին` 66.7 %–ի մոտ, 
թույլ՝ 8.3 %–ի մոտ, հար մա րում՝ ու
ժեղ է ար տա հայտ ված 25 %–ի մոտ, 
մի ջին` 58.3 %–ի մոտ,թույլ՝ 16.7 %–ի 
մոտ:

•	 Տագ նա պա յին — հա մա գոր ծակ ցում՝ 
ու ժեղ է ար տա հայտ ված 16.7 %–ի մոտ, 
մի ջին` 75 %–ի մոտ, թույլ՝ 8.3 %–ի 
մոտ, փոխ զի ջում՝ ու ժեղ է ար տա հայտ
ված 50 %–ի մոտ, մի ջին` 50 %–ի մոտ, 
խու սա փում՝ ու ժեղ է ար տա հայտ ված  
25 %–ի մոտ, մի ջին` 75 %–ի մոտ:

Ինչ պես ցույց են տա լիս հե տա զո
տու թյան ար դյունք նե րը, կոնֆ լիկ տա յին 
իրա վի ճակ նե րում, վար քի ճկու նու թյան 
տե սա կե տից ել նե լով, 1–ին տե ղում է բնա
վո րու թյան շեշտ վա ծու թյան շի զո իդ տի պը. 
այս շեշտ վա ծու թյան տի պին պատ կա նող 
հե տա զոտ վող նե րը, հիմ նա կա նում, կոնֆ
լիկ տա յին իրա վի ճակ նե րում միտ ված են 
ընտ րե լու Կ. Թո մա սի առաջ քա շած վար
քագ ծի 5 տի պերն էլ: 2–րդ տե ղում են 
բնա վո րու թյան շեշտ վա ծու թյան հիս տե
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րո իդ, դիս տի միկ, ցիկ լո տի միկ և պե դանտ 
տի պե րը. այս շեշտ վա ծու թյան տի պե րին 
պատ կա նող հե տա զոտ վող նե րը, հիմ նա
կա նում, կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճակ նե րում 
միտ ված են ընտ րե լու վար քագ ծի 4 տիպ:

Վեր լու ծե լով հե տա զո տու թյան ար
դյունք նե րը՝ կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ 

կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճակ նե րում ոչ ճկուն 
վար քա գիծ են դրսև ո րում բռնկվող, ցու
ցադ րա կան, խցան վող և գրգռվող տի պե
րը. նրանք կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճակ նե
րում միտ ված են ընտ րե լու ամե նա շա տը 2 
վար քագ ծա յին տիպ:
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Особенности склонностей конфликтного поведения  
у личностей с акцентуациями характера

А. Казарян
Результаты экспериментов показали, что исследуемые, независимо от типа акцен

туа ции характера, в конфликтной ситуации склонны выбирать компромисс как вид по
ве дения. Некоторые из них в конфликтной ситуации склонны были выбирать три и 
больше трех видов поведения.

Inclination features of conflict behavior of persons 
 with accentuation of character in transitional society

A. Ghazaryan
From implemented experiments found out that independent types of accentuation of 

character in conflict situation inclined to choose compromise as a type of behavior. Some of 
them in conflict situation inclined to choose three and more types of behavior.
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Որ քան անց նում է ժա մա նա կը, և բազ
մա պի սի ու սում նա սի րու թյուն ներ են կա
տար վում մար դա բա նու թյան ոլոր տում, 
այն քան ավե լի շատ է հայտ նա գործ վում 
մարդ էա կի հո գե կա նի բազ մա շեր տու թյու
նը, սա կայն, մի և նույնն է, ան հայտ են մնում 
նրա էու թյան շատ գաղտ նիք ներ: Հույ զերն 
առ կա են մարդ կա յին բո լոր գոր ծո ղու
թյուն նե րում և քայ լե րում: «Գրե թե բո լոր 
մեծ փի լի սո փա նե րը՝ Արիս տո տե լից մին չև 
Սփի նո զա, Կան տից մին չև Դյո ւի, Բերգ
սո նից մին չև Ռա սել խոր հել են հույ զե րի 
և նրանց ար մատ նե րի, դրսև ո րում նե րի, 
ազ դե ցու թյուն նե րի և դե րի վե րա բե րյալ, 
փոր ձել սահ մա նել նրա նշա նա կու թյու նը՝ 
մար դու բնա կան կյան քում առա ջադ րե լով 
իրենց տե սու թյուն նե րը»: (Ռ. Պլուտ չեկ, 
1995թ., մեջ բեր ված Ռա մա զան–զա դեի 
գրքից, 1997 թ., էջ 13)

Հույ զե րը կա րե լի է բնո րո շել մի քա նի 
ձև ով, սա կայն մին չև այժմ մի աս նա կան, 
հա մընդ հա նուր բնո րո շում չկա: Հե տա զո
տող նե րի մեծ մա սը այն բնո րո շում է որ
պես բարդ հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան երև ույթ: 
Ան ձի սո ցի ա լա կան կյան քին զու գըն թաց 
կա տա րե լա գործ վում են նրա հույ զե րը՝ 
ձև ա վո րե լով նրա հու զա կան ին տե լեկ
տը, որը խո րա պես ազ դում է մարդ կա յին 
կյան քի բո րոր կող մե րի վրա: Դե ռևս եր
կու հա զար տա րի առաջ Պլա տոնն ասել է. 
«Բո լոր տե սա կի ու սու ցում նե րը հու զա կան 
ու զգա ցա կան հիմք ու նե ն»: Այդ ժա մա
նակ նե րից մին չև մեր օրե րը գիտ նա կան
նե րը, փի լի սո փա նե րը և հե տա զո տող նե

րը բազ մա թիվ ու սում նա սի րու թյուն ներ 
են կա տա րել՝ հաս տա տե լու կամ մեր ժե լու 
զգաց մունք նե րի և հույ զե րի դե րը սո վո րե
լու գոր ծըն թա ցում:

Մեր կար ծի քով՝ հույ զե րի և հու զա կան 
ին տե լեկ տի առա վել հա մա կող մա նի ու
սում նա սի րու թյու նը և հա սա րա կու թյան 
ան դամ նե րի հու զազ գա ցա կան ին տե լեկ
տի կրթումն ու բարձ րա ցու մը կա րող է մե
ծա պես նպաս տել հա սա րա կա կան ու անձ
նա կան բազ մա թիվ խնդիր նե րի լուծ մա նը:

Հու զա կան ին տե լեկ տի խոր ու բազ մա
կող մա նի ու սում նա սի րու թյու նը և մեր հե
տա զո տու թյան գործ նա կան ար դյունք նե րը 
կա րող են մե ծա պես օգ նել կրթա դաս տի
ա րակ չա կան ոլոր տի պա տաս խա նա տու
նե րին՝ առա վել ու շիմ ու ին տե լեկ տով սե
րունդ կրթե լու ուղ ղու թյամբ: Նախ կանգ 
առ նենք ճա նա չո ղա կան ին տե լեկ տի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի ու սում նա սի
րու թյուն նե րի վրա:

Այն հար ցին, թե ի՞նչ է ին տե լեկ տը, ցա
վոք, հո գե բան նե րը չու նեն վերջ նա կան 
պա տաս խան. նրանք դե ռևս ավար տուն ու 
մի ան շա նակ սահ մա նում չեն տվել ին տե
լեկտ հաս կա ցու թյա նը: Ին տե լեկտ հաս կա
ցու թյու նը որոշ չա փով նման է ֆի զի կա յի 
«ու ժ» հաս կա ցու թյա նը: «Ու ժը ճա նաչ վում 
է իր ազ դե ցու թյուն նե րով, որոնց մի ջո ցով 
հաս կա նում ենք նրա առ կա յու թյու նը: Ին
տե լեկն էլ է այդ պես. դրա առ կա յու թյան 
դեպ քում ան ձը տար բեր խնդիր նե րի հան
դեպ որո շա կի վար քա յին դրսև ո րում ներ է 
ու նե նու մ»: (Էյ քեն, 1985) «Ին տե լեկ տը ճա

ՆԱԴԵՐ ՋԱ’ԱՖԱՐԻ ԲԱԼԱԼԵՄԻ

ԷՄՈՑԻՈՆԱԼ ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ 
ԷՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԸ 
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նա չո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի այն ամ
բող ջու թյունն է, որ թույլ է տա լիս հաս կա
նալ մեզ շրջա պա տող աշ խար հը, սո վո րել 
և խնդիր ներ լու ծե լ»: (Մա յեր և գոր ծըն կեր
ներ, 2000)

Տա րի քա յին հո գե բա նու թյան տե սու
թյուն նե րում ին տե լեկ տը բնու թագր վում է 
որ պես ան ձի և մի ջա վա յրի հար մար ման 
յու րա հա տուկ ձև, որը զար գա նում ու խո
րա նում է տա րի քի հետ զու գըն թաց: Պի
ա ժեի կար ծի քով՝ այս հար մա րու մը երաշ
խա վո րում է օր գա նիզ մի և մի ջա վայ րի 
մի ջև հա վա սա րակշ ռու թյան հաս տա տու
մը: Պի ա ժեն մտա վոր հար մար ման վե րա
բե րյալ նշում է, որ մտա վոր հար մա րումն 
ու հա մա կեր պու մը, ինչ պես յու րա քան
չյուր այլ հար մա րում ու հա մա կեր պում, 
հա վա սա րակշ ռու թյան աս տի ճա նա բար 
հաս տա տումն է հո գե կան աշ խար հում 
մի ջա վայ րից ստա ցած ին ֆոր մա ցի ա յի ու 
ազ դե ցու թյուն նե րի և դրանք վե րա փո խե
լու, ար տա քին աշ խար հին հա մա պա տաս
խա նեց նե լու մի ջև, որ պես զի մար դը կա րո
ղա նա հար մար վել նոր իրա վի ճակ նե րի ն»: 
(Ման սուր, Դա դես տան, 1981)

Հու զա կան ին տե լեկտ( EQ)

Հու զա կան ին տե լեկ տը ձև ա վոր վում է 
ըն տա նի քում և ծնող–երե խա ար դյու նա
վետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մի ջո ցով: 
Ծնող նե րը երե խա նե րին սո վո րեց նում են, 
թե նրանք ինչ պես ճա նա չեն սե փա կան 
հույ զե րը և դրանք կո չեն իրենց անուն նե
րով: Հու զա կան ին տե լեկ տի կրթման ու 
դաս տի ա րակ ման հա մար անհ րա ժեշտ է 
ըն տա նի քում ստեղ ծել հու զազ գա ցա կան 
ապա հով մի ջա վայր, որ տեղ երե խան կա
րո ղա նա ազա տո րեն և առանց կաշ կանդ
վե լու իր հույ զե րի մա սին խո սել ծնող նե րի 
հետ: Օրի նակ՝ «ման կա պար տե զում, նա
խակր թա րա նում և տար րա կան դպրո
ցում երե խան սո ցի ա լա կան ին տեգր ման 
գոր ծըն թա ցում ու նե նում է մի շարք հույ

զեր ու ապ րում ներ: Դաս տի ա րա կը կամ 
ու սու ցի չը երե խա յին բա ցատ րում է նրա 
ապ րում ներն ու զգա ցում նե րը, դրանց 
պատ ճառ նե րը և սո վո րեց նում, թե հույ զե
րի ար տա հայտ ման ո՞ր ձև երն են ավե լի ըն
դու նե լի ու նպա տա կա հար մար և որոնք ոչ 
այն քան օգ տա կա ր»: (Մար շալ, Սեյդ Մո համ
մա դի, 2009, էջ 380):

Հու զազ գա ցա կան դաս տի ա րա կու թյան 
բնո րո շիչ կող մերն են. 1) սե փա կան և այ
լոց զգա ցում նե րի ճա նա չում, 2) ու րիշ նե
րին հաս կա նա լու և փո խըմբռ նե լու պա տա
րաս տա կա մու թյուն, 3) հան դար տու թյուն, 
4) դրա կան լից քեր ու նե նալ, նպա տա կաս
լաց լի նել և ծրագր ված աշ խա տել, 5) մի
ջանձ նա յին փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը 
կա ռա վա րե լու և կար գա վո րե լու հա մար 
սո ցի ա լա կան հմտու թյուն նե րի առ կա յու
թյուն: (Մո րիս, Ջեյ և գոր ծըն կեր ներ, 1996, մեջ
բեր ված Քա վու սի ից, 2008)

Հույ զե րը ան հա տա կան հա կազ դում ներ 
են, ճիշտ է, սա կայն, դրանց դրդա պատ
ճառ նե րը պետք է փնտրել հիմ նա կա նում 
հա սա րա կա կան երև ույթ նե րի մեջ:

«Հու զա կան ար տա հայ տու թյուն ներն 
ու դրսև ո րում նե րը ազ դում են մարդ կանց 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, այ սինքն՝ 
ան ձի հու զա կան ար տա հայ տու թյուն նե րի 
ար տա բե րու մը մյու սի մոտ առա ջաց նում 
են որո շա կի վար քա յին դրսև ո րում նե ր»: 
(Քամ րաս, 1977, Ռի նոլդզ, 1983, Սեյդ Մո
համ մա դի, էջ 377) Հու զա կան ին տե լեկ տը 
մի կող մից սո ցի ա լա կան կյան քի ձեռք բե
րում է և մյուս կող մից՝ հա սա րա կա կան 
կյան քի գո յա տև ման անհ րա ժեշտ պայ
ման: Կա րե լի է ասել՝ հա սա րա կու թյու
նը դաս տի ա րա կում է ան հատ նե րի, որն 
ապա հո վում է իր իսկ հա սա րա կու թյան 
կեն սու նա կու թյունն ու գո յա տև ու մը:

Ճա նա չո ղա կան ին տե լեկ տի (IQ) և 
հու  զա կան ին տե լեկ տի (EQ) հա րա բե
րակ  ցու թյու նը ան հա տի կեն սա գոր ծու
նե ու  թյան մեջ:
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Հո գե բա նու թյան մեջ «ին տե լեկ տ» հաս
կա ցու թյան վե րա բե րյալ դե ռևս ավար տուն 
ու մի ան շա նակ սահ մա նում չեն տվել:

Ին տե լեկ տը, ինչ պես մարդ կա յին այլ 
ու նա կու թյուն ներ, կազմ ված է տար բեր 
բա ղադ րիչ նե րից ու կող մե րից, որոնք 
են «ըմբռ նե լու արա գու թյու նը, բա ռե րի 
իմաստ նե րի ըն կա լու մը, բա ռե րի կի րառ
ման սա հու նու թյու նը, տա րա ծա չա փու
թյուն նե րի ըն կա լու մը, թվա յին հաշ վար
կու մը, ու նա կու թյուն նե րը, հի շո ղու թյու նը և 
այլ ն»: (Սա լե հի, Վա քի լի, 2003, էջ 15)

Փոր ձը ցույց է տվել, որ հու զա կան 
ին տե լեկ տը ավե լի մեծ ազ դե ցու թյուն ու 
դե րա կա տա րու թյուն ու նի ան ձի հա ջո
ղու թյուն նե րի մեջ, քան ճա նա չո ղա կան 
ին տե լեկ տը: Հու զազ գա ցա կան առա վել 
բարձր որակ նե րով օժտ ված մար դիկ ու
նեն սո ցի ա լա կան ավե լի բարձր հմտու
թյուն ներ, առա վել կա յուն ու եր կա րա տև 
կա պեր, հա կա սու թյուն ներն ու խնդիր նե
րը լու ծե լու առա վել մեծ կա րո ղու թյուն ներ: 
(Մա յեր և Սա լա վեյ, 1993)

Այս պի սի մար դիկ հո գև որ կյան քի 
բարձր նե րուժ ու նեն և մաս նակ ցում են 
խմբա յին աշ խա տանք նե րին: Հու զա
կան ին տե լեկ տը ձև ա վո րում է դրա կան 
ու մտեր միկ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ և 
նպաս տում դրանց շա րու նա կա կա նու թյա
նը: Մա յե րի և նրա գոր ծըն կեր նե րի կող
մից կա տար ված թես տը ար ձա նագ րեց, 
որ հար ցա թեր թի կում փո խըմբռն ման կա
րո ղու թյա նը վե րա բե րող հար ցե րից ավե
լի բարձր բա լեր հա վա քած հարց վող նե րը 
հու զա կան ադապ տաց ման ավե լի մեծ կա
րո ղու թյուն են ցու ցա բե րում, ավե լի շփվող 
են, շրջա պա տի կող մից ավե լի սիր ված: 
Այս պի սի մար դիկ ավե լի հա ջող են հան
դես գա լիս սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րին ար
ձա գան քե լու, սո ցի ա լա կան կա պեր ստեղ
ծե լու, դրանք ընդ լայ նե լու և պահ պա նե լու 
գոր ծում, ավե լի դրա կան հա յացք ու նեն 
կյան քի նկատ մամբ, լա վա տես են ու րիշ
նե րի հան դեպ և ավե լի մեծ բա վա րա րու

թյուն են զգում կյան քից: (Մա յեր, Սա լա վեյ 
և Քար սո, 2000)

Մեր օրե րում դպրոց նե րում ու բու հե րում 
ճա նա չո ղա կան ին տե լեկ տը բարձ րաց նե
լու հետ ու սու ցիչ ներն ու դա սա խոս նե րը 
հետզ հե տե սկսում են ավե լի մեծ ու շադ
րու թյուն դարձ նել և կա րև որ տեղ տալ նաև 
հու զա կան ին տե լեկ տին:

Նրանք հաս կա ցել են, որ կյան քում հա
ջո ղու թյուն ու նե նա լու հա մար մի այն ճա
նա չո ղա կան ին տե լեկ տը բա վա կան չէ: 
Նրանք ու սա նող նե րից ակն կա լում են, որ 
ավե լի մարդ կայ նո րեն դրսև ո րեն իրենց 
ու մարդ կա յին վար քեր ու նե նան, ասենք, 
փո խա րե նը 20 գնա հա տա կա նի հա մար 
մի այն մտա ծե լը, ավե լի շատ աշ խա տեն 
հար ցե րը ըմբռ նե լու և կա րո ղու թյուն նե րը 
մե ծաց նե լու հար ցում: Եթե հար գում են սե
փա կան շա հե րը, ու րեմն հար գեն նաև ու
րիշ նե րի իրա վունք նե րը:

Սո վո րո ղի հա ջո ղու թյուն ներն ու ձեռք
բե րում նե րը թե՛ դպրո ցում, թե՛ բու հում 
պայ մա նա վոր ված չեն մի այն նրա ճա
նա չո ղա կան ին տե լեկ տով, այլ նաև հու
զազ գա ցա կան ու սո ցի ա լա կան մի շարք 
հմտու թյուն նե րով, ինչ պես օրի նակ՝ սպա
սե լու, հրա հանգ նե րին են թարկ վե լու, 
ցնցում նե րը կա ռա վա րե լու, ու րիշ նե րի 
օգ նու թյա նը դի մե լու, ու սում նա կան կամ 
հու զա կան պա հանջ նե րը ձև ա կեր պե
լու և ար տա հայ տե լու հմտու թյուն նե րով: 
(Մա յեր և Սա լա վեյ, 1993) Պի ա ժեն, թեև 
ըն դու նում է բա նա կա նու թյան և հույ զե րի 
առ կա յու թյու նը մար դու մեջ, բայց դրանք 
հա մա րում է մեկ և մի աս նա կան մի երև
ույ թի ար տա հայ տու թյուն. «Այն, ինչ սո վո
րա բար «զգա ցում նե ր» կամ «բա նա կա նու
թյու ն» է կոչ վում և իբ րև եր կու հա կա դիր 
հաս կա ցու թյուն ներ են թադր վում, իրա
կա նում մեր վար քերն են մարդ կանց և 
նրանց վար քագ ծի հան դեպ, մեր վար
քե րը գա ղա փար նե րի ու առար կա նե րի 
նկատ մամբ, բայց դրան ցից ամեն մե կում 
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դեր ու նեն թե՛ ճա նա չո ղա կան, թե՛ հու զա
կան գոր ծոն նե րը»: (Պի ա ժե, Ման սուր, 1973)

«Հու զա կան ին տե լեկ տը ճա նա չո ղա
կան ին տե լեկ տի հա կա դիր կող մը չէ և չի 
հա կա սում նրան: Պետք չէ, ինչ պես ըն
դուն ված է ասել, ու ղե ղը հաղ թի սրտին: 
Հու զա կան ին տե լեկ տում ու ղեղն ու սիր տը 
կամ ին տե լեկտն ու հույ զը հան դես են գա
լիս մի աս նա բար և յու րո վի շաղ կապ ված: 
Հու զա կան ին տե լեկ տում մի ա ձուլ վում են 
զգա ցում ներն ու ճա նա չո ղու թյու նը (իմա
ցու թյու նը), հույ զերն ու ին տե լեկ տը: Հու զա
կան ին տե լեկ տը առանց մտա վոր ին տե
լեկ տի կամ մտա վոր ին տե լեկտն առանց 
հու զա կա նի կի սատ են ու պա կա սա վո ր»: 
(Քա րիմ զա դեհ և Սար սա բի լի, 2008, էջ 11)

Մեր կար ծի քով՝ ճա նա չո ղա կան ին տե
լեկ տը իմա ցու թյան և գի տակ ցու թյան ուժ 
է, իսկ հու զա կան ին տե լեկ տը ուժ ու կա
րո ղու թյուն: Ճա նա չո ղա կան ին տե լեկ տը 
ուժ է, իսկ հու զա կան ին տե լեկ տը որո շում 
է այդ ու ժի վեկ տո րը:

Ման կան հույ զերն ու ապ րում նե րը ձև ա
վոր վում են շրջա պա տի և մարդ կանց հետ 
ու նե ցած շփում նե րի ըն թաց քում: Ամեն մի 
նոր իրադ րու թյան փոր ձը երե խա յին նա
խա պատ րաս տում է հա ջորդ հա կազ դե ցու
թյա նը: Ու րիշ նե րի հա կա դար ձը և դրա նից 
ստա ցած իր ազ դե ցու թյունն ու տպա վո
րու թյու նը (զայ րույթ, վախ, ու րա խու թյուն, 
հու սա հա տու թյուն) նա խա պատ րաս տում 
կամ կա սեց նում է հե տա գա այս կամ այն 
վար քի ար տա հայ տու մը: Սա բազ մա պի սի, 
բայց կրկնվող գոր ծըն թաց է, որը կանգ չի 
առ նում մին չև մար դու կյան քի վեր ջը:

Հու զա կան ին տե լեկ տի գոր ծա
ռույթնե րը

 Հու զա կան ին տե լեկ տը տար բեր գոր
ծա ռույթ ներ ու նի մար դու կյան քում: Ստո
րև հա մա ռո տա կի կանդ րա դառ նանք 
հու  զա կան ին տե լեկ տի գլխա վոր գոր ծա
ռույթ նե րին. 

1. Անձնային գործառույթ

Ան ձի բո լոր վար քե րում ար տա ցոլ վում 
են նրա հու զա կան ին տե լեկ տի կա րո ղու
թյուն ներն ու որա կը: Մար դու բո լոր վար
քե րը միտ ված են պահ պա նե լու նրա էու
թյու նը: Սրա նից զատ ոչինչ իմաստ չու նի: 
Ու րիշ նե րին օգ նե լը, օրի նա կա նու թյու նը, 
նե րումը, ագ րե սի վու թյու նը, լռու թյու նը և 
այլն ինք նա պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներ 
ու գոր ծիք ներ են, որոնք օգ նում են պահ
պա նե լու մեր սե փա կան ան ձը, սի րե լու ու 
հար գե լու այն: Դրանք նպաս տում են մեր 
գո յա տև մա նը, սա կայն մար դու ոչ բո լոր 
վար քերն են հա մընկ նում այս նպա տա
կին և, ընդ հա կա ռա կը, վտան գում են 
նրա էու թյու նը:

tette–ի հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը 
(2006) ար ձա նագ րե ցին, որ ավագ դպրո
ցի սո վո րող նե րի մոտ հու զա կան ին տե լեկ
տը հա կա դարձ հա մե մա տա կան է ագ րե
սի վու թյան, հան ցա գոր ծու թյան փոր ձե րի, 
սթրես նե րի և դեպ րե սի ա յի հետ: Մեկ այլ 
ու սում նա սի րու թյան ար դյունք նե րը Հոն
կոն գում մատ նան շե ցին հու զա կան ին տե
լեկ տի և վար քա յին խնդիր ներ ու նե ցող 
պա տա նի նե րի հու սալ քու թյան մի ջև հա
կա դարձ հա րա բե րակ ցու թյու նը, մինչ դեռ 
խնդիր ներ չու նե ցող պա տա նի նե րի շրջա
նա կում չգրանց վեց նման հա րա բե րակ
ցու թյուն: (Սու, 2009) Մա յերն ու իր գոր
ծըն կեր նե րը ևս զե կու ցե ցին ու սա նող նե րի 
հու զա կան ին տե լեկ տի և ագ րե սի վու թյան 
ու վար քա յին խե ղում նե րի մի ջև հա կա
դարձ հա րա բե րակ ցու թյան մա սին: (Սա լա
վեյ, Մա յեր և Քա րո սո, 2000)

Գոլ մա նը ևս (1995) ապա ցու ցեց, որ 
հու զա կան ին տե լեկ տի ցածր մա կար դա
կը փոխ կա պակց ված է ագ րե սի վու թյան, 
հան ցա գոր ծու թյան հա կում նե րի, թմրա դե
ղե րից կախ վա ծու թյան հետ, քա նի որ այդ 
հատ կու թյուն նե րը մատ նան շում են հույ զե
րի հետ հար մար վե լու ան ձի կա րո ղու թյան 
չա փը: Կա տար վել են նաև ու սում նա սի



ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

56

րու թյուն ներ, թեև ոչ այն քան շատ, հու զա
կան ին տե լեկ տի և ալ կո հո լի ու ծխա խո տի 
օգ տա գործ ման կամ դրան ցից ու նե ցած 
կախ վա ծու թյան հա րա բե րակ ցու թյու նը 
պար զե լու հա մար: ( Տրի նի դատ և Ջոն սոն, 
2002, Թրի նի դատ, Ան գեր, Ազոն և Ջոն
սոն, 2004): Կա տար վել են հե տա զո տու
թյուն ներ հու զա կան ին տե լեկ տի մա կար
դա կի և տար բեր ու տե լիք նե րից ու նե ցած 
կախ վա ծու թյան մի ջև հա կա դարձ ու ղիղ 
հա րա բե րակ ցու թյու նը բա ցա հայ տե լու 
նպա   տա կով: (Ռայ լի և Շութ, 2003) 

2. Սոցիալական գործառույթ 

Մի ջանձ նա յին փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րի մա սին խո սե լիս առա ջին հեր թին 
շեշ տը դրվում է ու րիշ նե րի հետ հար մար
վե լու և սո ցի ա լա կան հմտու թյուն ներ ձեռք 
բե րե լու վրա, իսկ ընդ հա րում նե րը և հա
կադ րու թյուն նե րը կա ռա վա րե լու հար ցում 
կա րև որ վում է՝ սթրես նե րին (ցնու ցում նե
րին կամ լա րում նե րին) դի մա կա յե լու կա
րո ղու թյու նը: Հու զում նե րի մշա կու թա յին 
կա ռուց ված քի (կամ անա տո մի ա յի) մա սին 
ու սում նա սի րող մաս նա գետ նե րը նշում 
են. «Եթե փո խեք այն մշա կույ թը, որի մի
ջա վայ րում ապ րում եք, կփոխ վի նաև մեր 
հույ զե րի ու հու զում նե րի ամ բող ջու թյու
նը և պա շա րը»: (Մաս քո լո, Ֆի շե րը, Լի, 
2003) Օրի նակ՝ վերց նենք Չի նաս տա նում 
և ԱՄՆ–ում ապ րող մարդ կանց հու զում նե
րի ամ բող ջու թյու նը: Չի նա ցի երե խա նե րը 
ամե րի կա ցի երե խա նե րի հա մե մա տու
թյամբ ավե լի քիչ են հու զա կան ռե ակ ցի
ա ներ ու ար տա հայ տու թյուն ներ ցու ցա բե
րում: Թե րևս այն պատ ճա ռով, որ չի նա ցի 
ծնող նե րը ավե լի շատ շեշ տում են հույ զե րի 
կա ռա վար ման վրա, մինչ դեռ ամե րի կա
ցի ծնող նե րը՝ հույ զե րի ար տա հայտ ման 
վրա»: (Բարգ, Լո րա, թարգմ. Սեյդ Մո համ մա
դիի, 2009, էջ 377)

Հե տա զո տու թյուն նե րը վկա յում են, որ 
հու զա կան կա րո ղա կա նու թյու նը փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րի ձև ա վոր ման և որա կի 

վրա ազ դող գոր ծոն նե րից մեկն է: (Այ զեն 
Բերգ և գոր ծըն կեր ներ, 2000, Հալբ րես 
Թեդ և գոր ծըն կեր ներ, 2001, Սա լա վեյ և 
գոր ծըն կեր ներ, 2002): Իրան ցի հե տա զո
տող Ֆարղ դա նին 2003–2004 ու սում նա
կան տա րում Թեհ րա նի Ալա մե Թա բա
թա բա յի հա մալ սա րա նի իգա կան սե ռի 
ու սա նող նե րի օրի նա կով ու սում նա սի րել 
է հու զա կան ին տե լեկ տի և սո ցի ա լա կան 
ադապ տաց ման հա րա բե րակ ցու թյու նը: 
Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը նշա նա
կա լից կապ ար ձա նագ րե ցին սո ցի ա լա կան 
ադապ տաց ման և հու զա կան ին տե լեկ տի 
փո փո խա կա նի (որի մեջ նե րառ վում են 
ինք նախ թա նում, ինք նա կա ռա վա րում, սո
ցի ա լա կան ակ տի վու թյուն, սո ցի ա լա կան և 
հա ղոր դակ ցա կան հմտու թյուն ներ) մի ջև:

Ռա բի նը ևս նշա նա կա լից կապ ար
ձա նագ րեց դպրո ցա կան նե րի հու զա կան 
ին տե լեկ տի ցածր մա կար դա կի և նրանց 
հա կա սո ցի ա լա կան վար քե րի ու ագ րե սի
վու թյան մի ջև: (Սա լա վեյ, Մա յեր և Քար սո, 
2000) Հու զա կան բարձր ին տե լեկտ ու նե
ցող ան ձինք հո գե բա նո րեն ավե լի ամուր 
են և ավե լի շատ են մաս նակ ցում խմբա յին 
աշ խա տանք նե րին: Հու զա կան բարձր ին
տե լեկ տը ձև ա վո րում է դրա կան ու մտեր
միկ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ և նպաս տում 
դրանց շա րու նա կա կա նու թյա նը: Մա յե րի 
և նրա գոր ծըն կեր նե րի կող մից կա տար
ված հե տա զո տու թյու նը մատ նան շեց, որ 
փո խըմբռն ման տե սա կե տից ավե լի բարձր 
ցու ցա նիշ ար ձա նագ րած հարց վող նե րը 
հու զազ գա ցա կան ավե լի շատ ճկու նու թյուն 
են ցու ցա բե րում, ավե լի շփվող են և մարդ
կանց կող մից ավե լի սիր ված:

Լավ քա ղա քա ցի դաս տի ա րա կե լը 
դժվար գործ չէ, պար զա պես պետք է նրան 
հանձ նել լավ քա ղա քի ու լավ հա մա քա ղա
քա ցի նե րի։ 

3. Հուզական ինտելեկտի գոր ծա
ռույթը ամուսնական փոխհարա բերու
թյուններում 
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Ամուս նու թյու նը և առողջ ըն տա նիք 
կազ մե լը կա րող է ամուր հիմք լի նել անձ
նա կան ու հա սա րա կա կան կյան քի դժվար 
փու լե րը դի մագ րա վե լու հա մար: Աստ ված 
պատ վի րում է. «Ձեր մի ջից ձեզ հա մար 
ստեղ ծել եմ ամու սին ներ, որ պես զի հա
րա զատ դառ նաք նրանց և հան դարտ վեք 
մտքով, և Ձեր մի ջև բա րե կա մու թյուն ու 
բա րու թյուն սեր մա նե ցի: Այս հար ցի վե րա
բե րյալ մտա ծող նե րի հա մար կան այաթ
ներ ու նշան նե ր»: (Ղու րան, Ռում Սու րա, 26–
րդ այա)

Առօ րյա կյան քի շատ դժվա րու թյուն
ներ ու ընդ հա րում ներ կա րող են մեղմ վել 
ու լուծ վել հա մե րաշխ ըն տա նի քի գրկում: 
Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ապա ցու ցում 
են, որ ամուս նա ցած նե րը ավե լի առողջ և 
ավե լի եր ջա նիկ են չա մուս նա ցած նե րից: 
(Քլին ջեր, 1996)

Ամուս նու թյունը թույլ է տա լիս ամե նա
մոտ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը ու նե նալ 
մի մյանց հետ: Սա կայն այդ կա պը եթե 
ան տե սի զույ գե րի ան հա տա կա նու թյու նը, 
չի կա րող կա յուն լի նել: Հու զա կան ամուս
նա լու ծու մը այս խեղ ված վի ճա կի լուռ ու 
անաղ մուկ օրի նակն է:

Մար դիկ տար բեր կեր պե րով են դի մագ
րա վում ստեղծ ված խնդիր նե րը, սա կայն, 
թվում է, թե այ նո ւա մե նայ նիվ անհ նար է 
խու սա փել խնդիր նե րից: Օրի նակ՝ «ըստ 
վի ճա կագ րու թյան՝ մարդ կանց 90 տո կո սը 
առն վազն մեկ ան գամ իր կյան քում ամուս
նա նում է, բայց, ցա վոք, նրանց 50 տո կո սը 
ամե նա շա տը 3 տա րի հե տո ամուս նա լուծ
վում են: Եթե ամուս նա կան զույ գե րի 50 տո
կո սը ամուս նա լուծ վում է, և պատ ճա ռը զույ
գե րի բա վա կա նա չափ պատ րաս տու թյուն 
չու նե նալն է կյան քի մար տահ րա վեր նե րը 
դի մագ րա վե լու հա մա ր»: (Էլ սոն և գոր ծա կից
ներ, 1999, Բա հե րայ և ֆաթ հի, 2009, էջ 38)

Ամու սին նե րից շա տե րը բո ղո քում են 
կյան քի ըն կե րոջ կող մից չհաս կաց ված 
լի նե լուց, վատ վե րա բեր մուն քից: Ամուս
նա կան զույ գե րը կյան քից ու նե ցած ան

բա վա րար վա ծու թյան հա մար տար բեր 
պատ ճառ ներ են ներ կա յաց նում: Իրա նի 
Սպա հան քա ղա քի հո գե բա նա կան խորհր
դատ վու թյան կլի նի կա նե րից մե կում կա
տար ված հար ցում նե րը ցույց են տա լիս, 
որ ամուս նա լու ծու թյուն նե րի 22,5 տո կո սը 
փոխշ փում նե րի դժվա րու թյան ար դյունք 
են, 18,6 տո կո սը՝ թմրա մո լու թյան, ըն տա
նիք նե րի մի ջամ տու թյու նը՝ 10,6 տո կոս և 
հո գե կան հի վան դու թյու նը՝ 10,1 տո կո ս»: 
(Զար գար և Նե շաթ դուստ, 2007)

Հո գե բա նա կան բազ մա թիվ գոր ծոն ներ 
են ազ դում ամու սին նե րի փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րի վրա: Ու սում նա սի րու թյուն
ներն ու դի տար կում նե րը մատ նան շում 
են, որ հու զա կան կա րո ղու թյուն նե րը կա
րև որ ազ դե ցու թյուն ու նեն փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րի որա կի վրա: (Այ զեն Բերգ 
և գոր ծըն կեր ներ, 2000, Հալ բերս Թեդ և 
գոր ծըն կեր ներ, 2001, Սա լա վեյ և գոր ծըն
կեր ներ՝ 2002) Հու զա կան ին տե լեկ տը հա
րա բե րակց վում է նաև մի ջանձ նա յին հա
րա բե րու թյուն նե րի որա կի հետ: (Փալ մեր և 
Սա լա վեյ, 1997) Հու զա կան բարձր ին տե
լեկ տով օժտ ված մար դիկ ավե լի դրա կան 
հա րա բե րու թյուն ներ են ծա վա լում և ավե լի 
քիչ ընդ հա րում ներ ու նե նում իրենց մեր ձա
վոր նե րի հետ: (Լո փես և գոր ծըն կեր ներ, 
2003) Նրանք ավե լի սո ցի ա լա կա նաց ված 
են և ավե լի լավ հա րա բե րու թյուն ներ ու նեն 
նաև իրենց ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ: 
(Մա յեր և գոր ծըն կեր ներ, 2000)

Գյուր մանն այն կար ծի քին է, որ ամու
սին նե րի հու զա կան ին տե լեկ տի դաս
տի ա րա կումն ու ընդ լայ նու մը կա րող է 
ամուս նու թյու նը ավե լի ամուր հիմ քե րի 
վրա դնել և մե ծաց նել լար ված իրա վի
ճակ նե րը դի մագ րա վե լու կա րո ղու թյու նը: 
Դի տար կում ներն ու փաս տե րը վկա յում 
են, որ դժվա րու թյուն ներ ու նե ցող ամու
սին նե րը սո վո րա բար թույլ են հա ղոր
դակ ցա կան հմտու թյուն նե րում: (Գյուր ման 
և Նի քեր սոն, 1978, Քոթ ման, 1979) Փո
խըմբռ նու մը, հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը, 



ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

58

գո րո վան քը, փոխ զի ջու մը և հու զա կան այլ 
ար տա հայ տու թյուն նե րը, հատ կա պես սի
րո վրա հիմն ված փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րը, ար տա ցո լում են ամուս նա կան զույ գե
րի հու զա կան ին տե լեկ տը:

Բո լո րը ակն կա լում են ամուս նու
թյան դեպ քում լավ պայ ման ներ: Նրանք 
որո նում են խա ղա ղու թյուն, սեր, հա
մե րաշ խու թյուն, սե ռա կան բա վարար
վա ծու թյուն, փո խա դարձ օգ նու թյուն, 
երե խա ներ, սե փա կան ան ձը և ու րիշ նե
րին կա ռա վա րե լու կա րո ղու թյուն նե րի 
դրսև ո րում և ամ րապն դում:

Մեր կար ծի քով՝ ամուս նա կան կյան քից 
բա վարար վա ծու թյու նը ներ քին գոր ծըն
թաց ու ձգտում է: Ոչ ոք չի կա րող նստել 
և սպա սել բա վա րար վա ծու թյան: Զույ գե րը 
պետք է պատ րաստ լի նեն բա վա րար վա
ծու թյան ըն դուն մա նը կամ գո նե սե փա կան 
ան ձից բա վա րար վա ծու թյան զգա ցու մի 
փոր ձը ու նե նան: Ու սում նա սի րու թյուն ներն 
ապա ցու ցում են, որ հու զա կան կա րո
ղու թյուն նե րը փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
որա կը պայ մա նա վո րող որո շիչ գոր ծոն
նե րից են: (Այ զեն բերգ և գոր ծըն կեր ներ, 
2000 թ., Հալ բերս Թեդ և գոր ծա կից ներ, 
2001, Սա լա վեյ և գոր ծա կից ներ, 2002)

«Նա խա մուս նա կան փու լում գտնվող 
2766 զույ գե րից կա տար ված PREPARE 
(նա խա մուս նա կան փու լի անձ նա յին և 
հա ղոր դակ ցա կան գնա հա տում) թես տե
րի ար դյունք նե րը վկա յում են, որ ինչ քան 
հաս տա տա կամ ու կտրուկ է ան ձը, այն քան 
չի խու սա փում խնդիր նե րից: Ինչ քան ավե
լի կտրուկ է ան ձը, այն քան ավե լի շատ է 
սի րում իր ամուս նա կան զույ գին և ավե լի 
լայն փոխ հա րա բե րու թյուն է ծա վա լում նրա 
հետ: Նա ավե լի շատ է օգտ վում խնդիր
նե րի լուծ ման մե թո դից: (Էլ սոն և ըն կեր ներ, 
1999 թ., Բա րա հե նի և Ֆաթհ, 2009, էջ 109)

Ըն տա նի քը սո ցի ա լա կան ամե նա վա ղե
մի, ամե նա փոքր և ամե նաճ կուն կա ռույց
նե րից մեկն է աշ խար հում: Տար բեր հա
սա րա կար գեր, չնա յած իրենց բազ մա թիվ 
տար բե րու թյուն նե րին, գրե թե նույն նպա
տակ ներն են հե տապն դում ամուս նու թյու
նից: Ամուս նու թյու նը մար դու կյան քի ամե
նա կա րև որ շրջա փու լե րից մեկն է, քա նի 
որ ամուս նա ցած ան ձը թև ա կո խում է պա
տաս խա նա տու մի փուլ: Հա մա պա տաս
խան ու ճիշտ ընտ րու թյան դեպ քում այս 
կա պը կա րող է հա ճե լի ու խո րա ցող լի նել, 
իսկ սխալ ընտ րու թյան դեպ քում՝ տան ջա
լից և ար գե լա կել մար դու զար գա ցումն ու 
կա րո ղու թյուն նե րի ար տա հայ տու մը։ 

Հետազոտությունները արձանագրում 
են, որ հուզական ինտելեկտը և ճա նա չո
ղա կան ինտելեկ տը, թեև էա պես ան կախ 
են, սա կայն վար քի մեջ մի ա հյուս ված են 
հան դես գա լիս: Հու զա կան ին տե լեկ տը 
ձեռք բեր վող երև ույթ է հա մար վում, որի 
ձև ա վո րումն ու զար գա ցու մը իրա կա նա
նում է հա սա րա կա կան փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րի, հատ կա պես ըն տա նի քի ան
դամ նե րի հետ շփում նե րի ըն թաց քում: 
Ըն տա նե կան ջերմ, առանց լա րում նե րի ու 
հան դարտ մթնո լոր տը նպաս տա վոր է հու
զա կան ին տե լեկ տի դաս տի ա րակ ման հա
մար: Հու զա կան ին տե լեկ տը դրսև որ վում է 
մարդ կա յին բո լոր վար քե րում, այդ պատ
ճա ռով էլ ու նի բազ մա պի սի գոր ծա ռույթ
ներ: Դրա ազ դե ցու թյունն ու ար տա հայ
տու թյու նը կա րե լի է տես նել ան հա տա կան 
սթրես նե րի և լա րում նե րի (բար կու թյան, 
դեպ րե սի ա յի, թմրա մո լու թյան և այլն), 
նաև ու սում նա կան հա ջո ղու թյուն նե րի, աշ
խա տան քա յին մի ջա վայ րին հար մար վե լու, 
ամուս նա կան բա վա րար վա ծու թյան և այլ 
դրա կան հույ զե րի կա ռա վար ման ու տնօ
րին ման մեջ:
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The Essence of Emotional intelligence and its functions 

Nader Jafari Balalami

The present article analyzes the essence and functions of emotional intelligence. In order 
to expand the subject of the study the researcher focused on acquisitive essence of emotional 
intelligence, especially the effect of family and social relationship on its growth and evolution. 
The counter effect of IQ as a recognition capacity and EQ as a managing skill on emotion 
in counter relationship, in psychological evolution is considered simultaneously. Moreover, 
the effect of the function of emotional intelligence on controlling the tension , personal and 
social stress–causing situation, facing the marital dissatisfaction and at last improvement of 
human relationship are explained. 

 
 

Сущность и функции эмоционального интеллекта

Надер Джафари Балалеми

В статье обсуждаются сущность и функции эмоционального интеллекта. Для опре
деления вопроса представлены теоретические обоснования эмоционального интеллекта 
со стороны различных психологов. Исследования эмоционального интеллекта выявляют, 
что это явление имеет приобретенный характер и состоит из различных компонентов и 
функций. Эмоциональный интеллект (EQ) и умственный интеллект (IQ) взаимосвязаны 
и имеют определяющее влияние на поведение людей. Люди с высоким эмоциональным 
интел лектом более успешны в регулировании межличностных и социальных взаимо от
но шений, чувствуют большее удовлетворение от студенческой жизни.
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В статье пред став ле ны взгля ды на 
проб ле му фе но ме но ло гии конф лик та, 
пси хо ло ги чес кие осо бен но сти, ти пы, 
спе ци фи ка клас си фи ка ция, спо со бы уп
рав ле ния людь ми в конф ликт ных си
ту а ци ях. Вви ду слож но сти и ём ко сти 
пси хо ло ги чес ко го фе но ме на по ня тия 
конф лик та, его тол ко ва ние за ви сит от 
ис ход ных те о ре ти чес ких и кри те ри аль
ных ос но ва ний.

Клю че вые сло ва и сло во со че та ния:
конф ликт, со ци аль ный конф ликт, 

меж лич ност ный конф ликт, конф ликт
ная си ту а ция, еди ни ца ана ли за конф
ликт но го вза и мо дейст вия, конф лик то
об ра зу ю щая струк ту ра.

Важ ной ис ход ной пред по сыл кой при 
изу че нии меж лич ност но го конф лик та как 
од но го из ви дов со ци аль ных конф лик тов 
яв ля ет ся оп ре де ле ние его ме ста и вза и
мос вя зей с дру ги ми ти па ми конф лик тов, 
то есть рас смот ре ние проб ле мы вза и мо
от но ше ний конф лик тов раз ных уров ней. 
Су щест ву ют раз но об раз ные клас си фи ка
ции конф лик тов по раз лич ным ос но ва ни
ям: в за ви си мо сти от осо бен но стей кон
флик ту ю щих сто рон (внут ри лич ност ные, 
со ци аль ные), от ко ли чест ва участ ни ков и 
масш та ба расп рост ра не ния (гло баль ные, 
ре ги о наль ные, ло каль ные, меж лич ност
ные), от сфер воз ник но ве ния и про яв ле
ния (со ци аль но–по ли ти чес кие, ме жэт ни
чес кие, ор га ни за ци он но уп рав лен чес кие, 
се мей ные и т.д.), от пред ме та конф лик та, 
его функ ций и пр. Оче вид но, что раз ные 
ти пы и ви ды конф лик тов вза и мос вя за ны 
меж ду со бой, что вся кий конф ликт но
сит, как пра ви ло, мно го у ров не вый ха рак

тер. Од на ко проб ле ма вза и мо за ви си мо сти 
конф лик тов мак ро– и мик ро у ров ней по–
преж не му оста ет ся од ной из сла бо раз ра
бо тан ных [1].

Для по ни ма ния об щих за ко но мер
но с тей воз ник но ве ния, раз ви тия и 
раз    ре  ше ния конф лик тов од но го уров ня не
об  хо ди мо зна ние за ко номер но стей их про
яв ле ния на дру гих уров нях. Та кой под ход 
яв ля ет ся не об хо ди мым тре бо ва ни ем си стем
но го ана ли за конк рет ных конф лик тов. Од ну 
из воз мож ных клас си фи ка ций, рас смат ри
ва ю щих че ты ре вза и мос вя зан ных уров ня 
ана ли за со ци аль но го конф лик та, при во дит 
в сво ем ис сле до ва нии В. А. Сос нин:

1) со ци аль но–фи ло софс кий (источ
ни ки про ти во ре чий и со ци аль ных 
конф  лик тов объ яс ня ют ся, ис хо дя из 
прин  ци па де тер ми на ции со ци аль ных 
яв ле ний объ ек тив ны ми за ко но мер но
стя ми со ци аль но–эко но ми чес ко го раз
ви тия об щест ва);

2) конк рет но–со ци о ло ги чес кий уро
вень (при чи на и ди на ми ка конф лик тов 
де монст ри ру ют ся с точ ки зре ния от ра же
ния объ ек тив ных со ци аль но–эко но ми чес
ких за ко но мер но стей в ин ди ви ду аль ном и 
груп по вом соз на нии чле нов боль ших общ
но стей в фор ме ти по ло ги чес ких про ти во
ре чи вых ори ен та ций, цен но стей, це лей, 
уста но вок и т.п.);

3) со ци аль но–пси хо ло ги чес кий уро
вень (ак цент де ла ет ся на ана ли зе 
функ ци о наль ных, сущ ност ных конф лик
тов в про цес се прак ти чес кой де я тель но
сти, осу ществ ля е мой груп пой, ор га ни
за ци ей в це лом; ис ход ны ми для ана ли за 
конф лик тов на этом уров не долж ны стать 
объ ек тив ные фак то ры сов мест ной де я

РУБЕН МКРТЧЯН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ФЕНОМЕНОЛОГИИ КОНФЛИКТА
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тель но сти, от но ше ний и про ти во ре чий, 
вы те ка ю щих из этой де я тель но сти);

4) ин ди ви ду аль но–пси хо ло ги чес кий 
(лич ност ный) уро вень (здесь изу ча ют ся 
осо бен но сти и ха рак те ри сти ки от дель ной 
лич но сти в их вли я нии на воз ник но ве ние 
конф лик та, ди на ми ку по ве де ния лич но сти 
в конф лик те и об рат ное вли я ние опы та 
конф ликт ных от но ше ний на фор ми ро ва
ние лич ност ных осо бен но стей) [2].

По су щест ву, конф лик ты, опи сы ва е мые 
этой схе мой, сво дят ся к тра ди ци он но вы
де ля е мым со ци аль ной пси хо ло ги ей и со ци
о ло ги ей со ци аль но му (об щест вен но му), с 
со ци аль но–пси хо ло ги чес ко му (меж лич ност
но му, межг руп по во му) и пси хо ло ги чес ко му 
(внут ри лич ност но му) ти пам конф лик тов. 
Все они так свя за ны меж ду со бой, что прак
ти чес ки каж дый воз ни ка ю щий конф ликт 
пред став ля ет со бой си сте му раз лич ных 
конф лик тов. С од ной сто ро ны, «труд но
сти во вза и мо от но ше ни ях лю дей, меж лич
ност ные конф лик ты, же сто кость и на си лие 
в зна чи тель ной ме ре от ра жа ют проб ле мы 
об щест ва в це лом, его со ци аль ное неб ла
го по лу чие». С дру гой сто ро ны, име ет ме сто 
при сутст вие вто рич ных со ци аль но–пси хо
ло ги чес ких ас пек тов во вся ком со ци аль ном 
конф лик те [3]. Со ци аль но–пси хо ло ги чес
кий конф ликт так же по лу ча ет и оп ре де лен
ное внут ри лич ност ное от ра же ние. В свою 
оче редь, внут ри лич ност ные конф лик ты 
мо гут вы зы вать ся при чи на ми со ци аль но–
пси хо ло ги чес ко го ха рак те ра.

Об щее для всех вы де лен ных уров ней 
ана ли за свя за но с сущ ностью са мо го яв ле
ния конф лик та как осо бой фа зы про ти во
ре чия, его рез ко го обост ре ния. Про ти во
ре чие и яв ля ет ся ос нов ным сущ ност ным 
приз на ком конф лик та лю бо го уров ня. 
Сле ду ет од на ко от ме тить, что ис сле до ва
ние конк рет ных конф лик тов пред по ла га ет 
тот или иной "масш таб" их рас смот ре ния, 
оп ре де ле ния осо бен но го, спе ци фич но го в 
тех или иных конф лик тах. Меж лич ност ный 
конф ликт пред став ля ет со бой конф ликт 
со ци аль но–пси хо ло ги чес ко го ха рак те ра. 

Его, бе зус лов но, нель зя ана ли зи ро вать 
вне уче та со ци аль но–эко но ми чес ких и 
внут ри лич ност ных де тер ми нант, но сле
ду ет так же отг ра ни чи вать от кон  флик тов 
дру гих ти пов.

Ес ли в об щест вен ном конф лик те но си
те лем про ти во ре чия яв ля ют ся мак ро струк
ту ры, а в пси хо ло ги чес ком – лич ность, 
то со ци аль но–пси хо ло ги чес кий кон фликт 
пред став ля ет со бой про ти во ре чие, су
щест ву ю щее меж ду не пос редст вен но 
об ща ю щи ми ся людь ми. Спе ци фи ка со
ци аль но–пси хо ло ги чес ких конф лик тов 
со сто ит в том, что они: 1) воз ни ка ют, 2) 
про те ка ют в сфе ре не пос редст вен но го об
ще ния лю дей как ре зуль тат про ти во ре чия 
меж ду ни ми [4]. В этом их от ли чие от со
ци аль ных конф лик тов, воз ни ка ю щих на 
уров не мак роп ро цес сов и внут ри лич ност
ных конф лик тов, ко то рые то же мо гут воз
ни кать под вли я ни ем не пос редст вен но го 
об ще ния лю дей (В.С.Мер лин), но про те ка
ют как инт рап си хи чес кий про цесс.

Меж лич ност ные конф лик ты, воз ни ка
ю щие в со ци аль ных ор га ни за ци ях, иног
да де лят на "де ло вые", име ю щие ор га
ни за цион  ную при ро ду, и "лич ност ные", 
обус лов лен ные не ко то ры ми лич ност ны ми 
осо бен но стя ми сот руд ни ков, имея в ви ду 
их про яв ле ние на фор маль ном и не фор
маль ном уров нях струк ту ры ор га ни за ции. 
На наш взгляд, бо лее точ ное по ни ма ние 
пси хо ло ги чес кой сущ но сти меж лич ност но го 
конф лик та как про ти во ре чия в сфе ре об
ще ния со сто ит в том, что при чи на ми это го 
про ти во ре чия мо гут быть оба эти фак то ра, 
тем бо лее, что яс ной гра ни цы меж ду ни ми 
не су щест ву ет. Не воз мож но от де лить "Я" 
че ло ве ка от его функ ций в ка чест ве ра бот
ни ка. Лич ност ные конф лик ты пе ре но сят
ся на ор га ни за ци он ные, де ло вые ка чест ва 
ин ди ви да, и, на о бо рот, ор га ни за ци он ные 
проб ле мы ста но вят ся лич ност ны ми и меж
лич ност ны ми.

Со от не се ние воз ни ка ю щих кон
флик тов с де я тель ностью, в ко то рую 
вклю че ны лю ди, яв ля ет ся клю че вым мо
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мен том со ци аль но–пси хо ло ги чес ко го ана
ли за конф лик тов. Де я тель ност ный под ход 
к со ци аль но–пси хо ло ги чес ким про цес
сам со сто ит в том, что вза и мо от но ше
ния меж ду людь ми рас смат ри ва ют ся как 
обус лов лен ные со дер жа ни ем, це ля ми и 
ор га ни за ци ей вы пол ня е мой сов мест ной 
де я тель но сти. О том, что ор га ни за ци он
ные проб ле мы ста но вят ся лич ност ны ми 
конф лик та ми, сви дельст ву ет тот факт, что 
проб лем но–це ле вое со дер жа ние сов мест
ной де я тель но сти, яв ля ясь пред по сыл кой 
воз ник но ве ния конф лик тов, ста но вит ся 
их ре аль ной при чи ной, толь ко ес ли про
ти во ре чие, ле жа щее в ос но ве конф лик та, 
об ла да ет субъ ек тив ной зна чи мостью для 
че ло ве ка: "...да ле ко не все меж лич ност ные 
конф лик ты име ют объ ек тив ные ос но ва
ния в тех или иных осо бен но стях или не до
стат ках ор га ни за ции. Не сом нен но, име ют 
ме сто и конф лик ты, свя зан ные с пси хо
ло ги чес ки ми осо бен но стя ми лю дей, и они 
иг ра ют оп ре де лен ную роль в воз ник но
ве нии лю бой конф ликт ной си ту а ции" [5]. 
Та ким об ра зом, со че та ние объ ек тив ных 
пред по сы лок с субъ ек тив ны ми фак то ра ми 
яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем воз ник
но ве ния конф лик та, то есть вся кий кон
фликт име ет объ ек тив но–субъ ек тив ную 
при ро ду. В ито ге меж лич ност ны ми мож но 
счи тать и те конф лик ты, ко то рые выз ва
ны спе ци фи чес кой сре дой ор га ни за ции, 
ее струк тур ны ми осо бен но стя ми и ор га ни
за ци он ной ди на ми кой, и та кие, при чи ной 
ко то рых ста но вят ся толь ко пси хо ло ги чес
кие осо бен но сти лю дей, т.е. про ти во ре чия 
в об ще нии как «де я тель ност но го», так и 
«лич ност но го» пла на.

Ана лиз име ю щей ся ли те ра ту ры по ка
зы ва ет, нас коль ко раз лич ны ме то до ло ги
чес кие под хо ды к изу че нию конф лик та у 
раз ных ис сле до ва те лей. Р.Л.Кри чевс кий и 
Е.М.Ду бовс кая си сте ма ти зи ро ва ли та кие 
под хо ды, ре а ли зу е мые ис сле до ва те ля ми 
на ба зе оп ре де лен ных те о ре ти чес ких плат
форм [6]. Ис хо дя из пред ла га е мой схе мы 
ана ли за меж лич ност но го конф лик та: «ор

га ни за ци он ный кон текст – сов мест но ре
а ли зу е мая де я тель ность – це ле по ла га ние 
– ког ни тив ные про цес сы», ими бы ло вы
де ле но че ты ре ос нов ных ис сле до ва тель
ских под хо да к его изу че нию:

1) мо ти ва ци он ный; 2) ког ни тив ный; 3) 
ор га ни за ци он ный; 4) де я тель ност ный.

Два пер вых под хо да объ е ди ня ют об ра
ще ние к лич но сти как цент раль но му зве ну 
конф ликт но го вза и мо дейст вия. В ос но
ве мо ти ва ци он но го под хо да ле жит идея 
не сов ме сти мо сти на ме ре ний, ин те ре сов, 
це лей участ ни ков меж лич ност но го взаи
мо  дейст вия. Его сто рон ни ки пы та ют ся 
прос ле дить конк рет ные мо ти вы, дви жу
щие со пер ни ка ми и ре а ли зу ю щи е ся в их 
по ве де нии. Сог лас но од но му из пред ста
ви те лей дан но го под хо да, М. Дой чу, мож
но вы де лить два ос нов ных ва ри ан та по
ве де ния: ко о пе ра тив ное (со дейст вие друг 
дру гу в до сти же нии сво их це лей, взаимо 
об мен по лез ной ин фор ма ци ей, вза им ная 
под держ ка) и кон ку рент ное (соз да ние 
пре пятст вий друг дру гу, по пыт ки вве сти в 
заб луж де ние, фор ми ро ва ние не га тив ных 
уста но вок к друг дру гу и др.).

Пред ста ви те ли «те о ре ти ко–иг ро во го» 
под хо да, пред став ле ния ко то рых о сущ
но сти конф лик та так же от но сят ся ав то ра
ми к мо ти ва ци он но му под хо ду, вы де ля ют 
по зи ции участ ни ков про ти во борст ва по 
от но ше нию друг к дру гу с точ ки зре ния 
вы иг ры ша од ной или обе их сто рон. Так, 
в экс пе ри мен тах Ч. Макк лин то ка бы ли 
вы яв ле ны че ты ре раз но вид но сти со ци
аль ных мо ти вов: мо тив мак си ми за ции 
об ще го вы иг ры ша (ко о пе ра ция), мо тив 
мак си ми за ции собст вен но го вы иг ры ша 
(ин ди ви ду а лизм), мо тив мак си ми за ции от
но си тель но го вы иг ры ша (со пер ни чест во), 
мо тив мак си ми за ции вы иг ры ша дру го го 
(альт ру изм). С точ ки зре ния те о рии игр, 
кон фликт ные от но ше ния – это та кие, в ко
то рых уве ли че ние вы иг ры ша од ной сто ро
ны умень ша ет вы иг рыш дру гой.

В рам ках ког ни тив но го под хо да речь 
обыч но идет о так на зы ва е мом ког ни
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тив ном конф лик те. Его воз ник но ве ние 
и раз ви тие обус лов ли ва ют ся струк ту рой 
за да чи, ког ни тив ны ми струк ту ра ми про
ти во сто я щих сто рон, сте пенью сог ла со
ван но сти ис поль зу е мых ими стра те гий. 
Так, Н.В. Кро ги ус ука зы ва ет, что сущ ность 
конф ликт но го вза и мо дейст вия «зак лю ча
ет ся в ос мыс ли ва нии стра те гии по ве де
ния че ло ве ка в конф лик те и вы ра бот ке, с 
уче том это го ос мыс ли ва ния, собст вен ной 
ли нии по ве де ния, до став ля ю щей про тив
ни ку мак си маль ные зат руд не ния» [3].

В двух дру гих под хо дах объ ек том ис
сле до ва ния ока зы ва ет ся ли бо ор га ни за
ция (со ци аль ная сре да), ли бо де я тель
ность (си сте ма вза и мо дейст вий).

Ор га ни за ци он ный под ход, как ука зы
ва ют ав то ры, рас смат ри ва ет меж лич ност
ный конф ликт в ос нов ном как про цесс или 
следст вие оп ре де лен ных рас сог ла со ва ний 
в функ ци о ни ро ва нии ор га ни за ции или на
ру ше ний со ци аль но–пси хо ло ги чес ких свя
зей, обес пе чи ва ю щих ста биль ность дан
ной си сте мы. К при ме ру, Н. В. Гри ши на 
вклю ча ет в ана лиз функ ци о наль ные, со
ци аль ные, пси хо ло ги чес кие вза и мос вя зи 
меж ду людь ми, вклю чен ны ми в про цесс 
по лу че ния про из водст вен но го про дук та, 
на ру ше ние ко то рых ве дет к воз ник но ве
нию раз но об раз ных про из водст вен ных 
конф лик тов [7]. Дру гие те о ре ти чес кие 
мо де ли конф ликт ных от но ше ний в со ци
аль ных ор га ни за ци ях (Л. Пон ди, Б. Ка ба
нофф) от ра жа ют со пер ни чест во сто рон 
по «вер ти ка ли» (ру ко во ди те ли – под чи
нен ные) и «го ри зон та ли» (рав но ста тус ные 
лич но сти) внут ри ор га ни за ци он ных свя зей, 
за об ла да ние де фи цит ны ми ре сур са ми на 
уров не уп рав лен чес ко го ап па ра та.

Как со ци аль но–пси хо ло ги чес кий фе но
мен, меж лич ност ный конф ликт пред став
ля ет со бой ди на ми чес ки раз ви ва ю щий ся 
про цесс, име ю щий оп ре де лен ные ста дии. 
Как ука зы ва ет А. А. Ер шов, на со ци аль
но–пси хо ло ги чес ком уров не конф ликт 
пред став ля ет со бой воз ни ка ю щее в сфе ре 
об ще ния (де ло во го, лич но го) рез кое не со

от ветст вие ожи да ний и дейст вий, мо ти вов 
и уста но вок лич но стей, ко то рое на ру ша
ет нор маль ное вза и мо дейст вие на ос но ве 
общ но сти це лей, ор га ни зо ван но сти и сог
ла со ван но сти дейст вий, объ е ди ня ю щих 
лю дей, всту па ю щих вследст вие это го в 
конф ликт ные от но ше ния [8]. В ука зан ном 
ас пек те конф ликт есть про цесс воз ник но
ве ния, раз ви тия и пре о до ле ния кон фликт
ных от но ше ний, а не толь ко со бы тия, 
пред шест ву ю щие столк но ве нию или са мо 
столк но ве ние (ин ци дент). Этот про цесс 
об ла да ет оп ре де лен ны ми приз на ка ми – 
име ет конк рет ное со дер жа ние, вре мен ные 
и прост ранст вен ные гра ни цы. Со дер жа
ни ем про цес са конф ликт ных от но ше ний 
яв ля ет ся про ти во ре чие (объ ек тив ное или 
мни мое) ин те ре сов, цен но стей, ори ен та
ции, вы ра жа ю ще е ся в оп ре де лен ном ти
пе вза и мо дейст вия меж ду его сто ро на ми 
(про ти во дейст вие). В ди на ми ке конф ликт
ных от но ше ний боль шинст во пси хо ло
гов вы де ля ют та кие ста дии, как воз ник
но ве ние пред конф ликт ной си ту а ции, ее 
осоз на ние, конф ликт ное по ве де ние (вза
и мо дейст вие), раз ре ше ние конф лик та и 
пос ле конф ликт ная ста дия [9 и др.].

Од ной из клю че вых в изу че нии меж
лич ност но го конф лик та яв ля ет ся проб
ле ма, свя зан ная с вы де ле ни ем ис ход ной 
еди ни цы ана ли за конф ликт но го вза и мо
дейст вия. От вы бо ра еди ни цы ана ли за за
ви сит точ ность оп ре де ле ния глав ных фак
то ров, при чин, ме ха низ мов и ре зуль та тов 
конф лик та, а зна чит и воз мож ность эф
фек тив но го уп рав ле ния им. Та кое ба зо вое 
по ня тие долж но учи ты вать осо бен но сти 
как са мо го конф ликт но го вза и мо дейст
вия, так и лич ност ной реп ре зен та ции кон
фликт ных вза и мо от но ше ний.

Та ким об ра зом, проб ле ма конф лик та ак
тив но раз ра ба ты ва ет ся как в за пад ной, так 
и в рос сийс кой пси хо ло гии. Ис сле до ва те
ля ми выч ле не ны су щест вен ные эле мен ты 
конф лик та, на коп ле ны его те о ре ти чес кие 
и эм пи ри чес кие дан ные о де тер ми нан тах, 
струк ту ре, функ ци ях. Уси ли ва ет ся вни ма
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ние к проб ле мам конф лик та прик лад но го 
ха рак те ра. На ме тил ся круг проб лем, оп ре
де ля е мых как «ре гу ли ро ва ние» или «уп рав
ле ние конф лик том», ко то рый вклю ча ет в 
се бя изу че ние воп ро сов, свя зан ных с прог
но зи ро ва ни ем, симп то ма ти кой, пре дотв ра
ще ни ем, пре о до ле ни ем, ос лаб ле ни ем, раз
ре ше ни ем конф лик тов. Боль шое вни ма ние 
уде ля ет ся воп ро сам оп ти ми за ции вза и мо
дейст вия, по вы ше ния со ци аль но–пси хо ло
ги чес кой ком пе тент но сти ру ко во ди те лей в 
об ще нии. В то же вре мя ха рак тер ной чер
той мно гих ис сле до ва ний проб ле мы кон
флик та яв ля ет ся од но сто рон ность под хо да 
и диф фе рен ци ро ван ный ха рак тер: с од ной 

сто ро ны, вме сте они зат ра ги ва ют ши ро
кий спектр со ци аль но–пси хо ло ги чес ких 
проб лем, а с дру гой – каж дый из ав то ров 
стре мит ся пост ро ить свою объ яс ни тель
ную схе му при ро ды дан но го яв ле ния. Зна
чи тель ные рас хож де ния наб лю да ют ся во 
взгля дах не толь ко на функ ции конф лик та, 
но и на его сущ ность и ме то ды его изу че
ния. Все это обус лов ли ва ет осо бую важ
ность тща тель но го от бо ра ис ход ных ме то
до ло ги чес ких пред по сы лок и ме то ди чес ких 
средств пост ро е ния конк рет ной ис сле до ва
тельс кой прог рам мы ана ли за вы ше у ка зан
ных по ло же ний.
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հոգեբա նական առանձնահատկությունները, տեսակները, կատեգորիզացիաները և կառավարման առանձ
նա  հատկությունները կոնֆլիկտային իրադրություններում։

Psychological aspect of the conflict’s phenomenology
R. Mkrtchyan

 In article are presented looks at problem and phenomenology of conflict, psychological particularities, types, 
specifics, categorization, ways of pepole management in conflict sitution. In view of difficulty and capacities of the 
psychological phenomenon notion conflict, its interpretations depends on source theoretical of the bases.



ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

66

Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են իմաս
տա յին կար գա վոր ման և ինք նա կար գա
վոր ման երև ույթ նե րը, դրանց վե րա բե րյալ 
տե սա կան պատ կե րա ցում նե րը ժա մա նա
կա կից հո գե բա նու թյան մեջ և դրանց դե
րը ան ձի ար դյու նա վետ կեն սա գոր ծու նե ու
թյան հա մար:

Ժա մա նա կա կից աշ խար հում ըն թա ցող 
հա սա րա կա կան, տնտե սա կան, մշա կու
թա յին և այլ փո փո խու թյուն նե րը, տե ղե
կատ վու թյան բազ մա զա նու թյունն ու դրա 
առա ջաց րած խառ նաշ փո թը բե րում են 
նրան, որ ան ձի ար դյու նա վետ կեն սա
գոր ծու նե ու թյան հա մար անհ րա ժեշտ է 
դառ նում նրա ար ժե քա ի մաս տա յին հա մա
կար գի անընդ հատ վե րա նա յումն ու զար
գա ցու մը: Այս առու մով հի մա, առա վել քան 
եր բևէ, խիստ ար դի ա կան է դառ նում ան
ձի ինք նա կար գա վոր ման և, մաս նա վո րա
պես, իմաս տա յին ինք նա կար գա վոր ման 
ու սում նա սի րու թյան հիմ նա հար ցը:

Կ. Վ. Կար պինս կիի բնո րոշ մամբ իմաս
տա յին կար գա վո րու մը հո գե կան կար գա
վոր ման հա մա կարգ է, որն իրա կա նա
նում է ան ձի իմաս տա յին ոլոր տի մի ջո ցով, 
ուղղ ված է սու բյեկ տի կող մից ան հա տա
կան գի տակ ցու թյան մեջ աշ խար հի հետ 
իր հա րա բե րու թյուն նե րի առանձ նաց մա
նը, ներ կա յաց մանն ու կա ռուց մա նը և սու
բյեկ տի ակ տի վու թյան են թարկ մա նը այդ 
հա րա բե րու թյուն նե րի կա յուն կա ռուց ված
քին: Իմաս տա յին կար գա վոր ման երև
ույ թը հաս կա նա լու հա մար շատ կա րև որ 
են հե տև յալ տե սա կան պա հե րը. նախ` 
իմաս տա յին կար գա վո րու մը հո գե կան 
կար գա վոր ման մա կար դակ նե րից մեկն 
է, երկ րորդ` իմաս տա յին կար գա վո րումն 

իրա կա նա նում է իմաս տա յին կա ռույց
նե րով ու իմաս տա յին գոր ծըն թաց նե րով, 
որոնք հա մա կարգ ված են ան ձի իմաս տա
յին ոլոր տում, ին չի շնոր հիվ էլ իմաս տա յին 
կար գա վո րու մը կազ մում է հո գե կան դե
տեր մի նա ցի ա յի անձ նա յին մա կար դա կը, 
եր րորդ` իմաս տա յին կար գա վո րու մը նա
խա տես ված է ոչ թե իրա կա նու թյան օբյեկ
տիվ կա պե րին, այլ սու բյեկ տի կեն սա կան 
վե րա բեր մունք նե րի կա յուն ամ բող ջու
թյա նը հա մա պա տաս խան ակ տի վու թյան 
առա ջաց ման հա մար [7]:

Դ. Ա. Լե ոն տևը խո սում է իմաս տա յին 
կար գա վոր ման ան հա տա կան պա րա մետ
րե րի մա սին, որոնց ամ բող ջու թյամբ կա
րե լի է հա մա կար գայ նո րեն նկա րագ րել 
իմաս տա յին կար գա վո րու մը: Դրանք են.
1. թե լե ո լո գի կու թյուն–կա ու զա լու թյու նը` 

որ պես իրա կա նու թյան ար տա ցոլ ման 
մեջ սու բյեկ տի` իմաս տա յին (թե լե ո
լո գի կու թյուն) կամ պատ ճա ռա հե տև
ան քա յին (կա ու զա լու թյուն) կա պե րի 
հան դեպ գե րակշ ռող կողմ նո րոշ ման 
բնու թա գիր և սե փա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րը կա պե րի այդ տի պե րից մե
կի հետ հա մա ձայ նեց նե լու գե րա կա
յող հա կում,

2. կյան քի իմաս տա վոր վա ծու թյան ընդ
հա նուր մա կար դա կը` որ պես իմաս տա
յին կար գա վոր ման ան հա տա կան էներ
գե տիկ բնու թա գիր, որը ցույց է տա լիս 
սու բյեկ տի գոր ծու նե ու թյան հա գե ցա
ծու թյան չա փը մի աս նա կան կա յու նաց
նող իմաս տով, որն էլ ուր վագ ծում է նրա 
ընդ հա նուր ուղղ վա ծու թյու նը,

3. ար ժե քա յին և պա հանջ մուն քա յին 
կար գա վոր ման հաշ վեկ շի ռը` որ պես 

ԷԼԻԶԱԲԵԹ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 
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եր կու հա մա պի տա նի իմաս տա ձև ա
վո րող կա ռույց նե րի` ան հա տա կան 
պա հանջ մունք նե րի և անձ նա յին ար
ժեք նե րի հա րա բե րա կան ներդր ման 
ար տա ցո լու մը կոնկ րետ ան հա տի ակ
տի վու թյան իմաս տա յին կար գա վոր
ման մեջ,

4. դի նա միկ իմաս տա յին հա մա կար գե
րի կա ռուց ված քա յին կազ մա կեր պու
մը` որ պես ան հա տա կան իմաս տա յին 
կար գա վոր ման հա մա լիր բնու թա գիր: 
Այդ որա կա քա նա կա կան բնու թա գի
րը հա մա կար գում է ան ձի իմաս տա
յին ոլոր տի կա ռուց ված քա յին կազ
մա կերպ ման երեք պա րա մետ րե րը` 
իմաս տա յին կա պե րի լայ նու թյու նը, 
դրանց աս տի ճա նա կար գայ նու թյան 
մա կար դա կը և կա ռուց ված քայ նաց
ման չա փը,

5. իմաս տա յին կար գա վոր ման գի տակց
վա ծու թյան աս տի ճա նը` որ պես չգի
տակց ված և գի տակց ված իմաս տա յին 
կար գա վո րում նե րի ան հա տա կան հա
րա բե րակ ցու թյան ցու ցա նիշ, որ պես 
ան ձի իմաս տա յին կար գա վոր ման ռեֆ
լեք սիվ միջ նոր դա վոր վա ծու թյան չափ,

6. առա ջա տար իմաս տա յին կողմ նո րո
շիչ նե րի ժա մա նա կա յին տե ղա կա յու
մը, որն ար տա ցո լում է ան ձի տար բեր 
իմաս տա յին կա ռույց նե րի բաշխ ման 
խտու թյու նը հո գե բա նա կան ժա մա
նա կի առանց քի վրա` ան ցյա լում, ներ
կա յում և ապա գա յում [11]։

Կ. Վ. Կար պինս կին իմաս տա յին կար
գա վո րու մը հա մա րում է գի տակց ված 
ինք նա կար գա վոր ման ողջ հա մա կար գի 
գոր ծա ռու թա յին կո րի զը, որը որո շում, մո
դու լաց նում, կա յու նաց նում և ին տեգ րում 
է նրա բո լոր գոր ծա ռու թա յին օղակ ներն 
ու բա ղադ րիչ նե րը: Իմաս տա յին կար գա
վո րու մը պայ մա նա վո րում է գի տակց ված 
ինք նա կար գա վոր ման հա մա կար գի բո
լոր օղակ նե րի ու բա ղադ րիչ նե րի գոր ծա
ռու թա յին ամ բող ջա կա նու թյու նը, կա յու
նու թյու նը, դա սա վոր վա ծու թյու նը: Նրա 

պնդմամբ` հո գե կան ինք նա կար գա վոր
ման հա մա կար գի ցան կա ցած տե սա կան 
և փոր ձա րա րա կան հե տա զո տու թյուն 
անհ րա ժեշտ է սկսել իմաս տա յին կար գա
վոր ման են թա հա մա կար գից: Գի տակց
ված ինք նա կար գա վոր ման հա մա կար գի 
ցան կա ցած օղա կում առ կա են իմաս տա
յին կար գա վոր ման տար րեր [7]: Իմաս
տա յին կար գա վո րումն ան մի ջա կա նո րեն 
իրաց նում է ան ձի կամ քը և այդ նշա նա
կու թյամբ այն սու բյեկ տի յու րա հա տուկ 
զենքն է հո գե կան կար գա վոր ման ուր վագ
ծի կա ռուց ման, կո որ դի նա ցի ա յի, շտկման 
ժա մա նակ: Եվ սա օրի նա չափ է, քա նի որ 
գոր ծու նե ու թյան հո գե կան ինք նա կար գա
վոր ման հա մա կար գի կա ռուց ված քի ու 
կազ մա կերպ ման ար դյու նա վե տու թյու նից 
է կախ ված ան ձի կեն սա կան վե րա բեր
մունք նե րի իրա կա նաց ման հա ջո ղու թյու նը: 
Իմաս տա յին գոր ծըն թաց նե րը գի տակց
ված ինք նա կար գա վոր ման մի աս նա կան 
հա մա կար գի մեջ են մի ա վո րում հո գե կան 
գոր ծա ռույթ նե րը: Պա տա հա կան չէ, օրի
նակ, որ Ա. Ն. Լե ոն տևն ան ձը իր իմաս
տա յին կար գա վոր ման գոր ծա ռույթ նե րով 
հաս կա նում էր որ պես ամ բողջ հո գե կան 
կյան քի կենտ րոն, որ պես մար դու ակ տի
վու թյան հո գե կան կար գա վոր ման ին տեգ
րա տիվ հիմք: Նրա տե սու թյան հա յե ցա
կար գա յին դրույ թը ան ձի` որ պես հո գե կան 
գոր ծըն թաց նե րը կար գա վո րող բարձ րա
գույն ին տեգ րող կա ռույ ցի դե րի ճա նա
չումն է: Ընդ հան րա պես, իմաս տա յին մո
տեց ման տե սան կյու նից ան ձը հո գե կան 
կար գա վոր ման հա մա կար գում կա տա րում 
է հա մա կար գաս տեղծ գոր ծա ռույթ, այն է` 
առան ձին հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի, ինչ
պես նաև առան ձին գոր ծու նե ու թյուն նե րի 
մի ջև «կա րե րի դրմա ն» գոր ծա ռույ թը [10]: 
Դրա հետ կապ ված` օրի նա չափ են հե տա
զո տող նե րի կող մից մարդ կա յին հո գե կա
նը «պա նի մաս տա յի ն» հե ռան կա րում, այ
սինքն` որ պես իմաս տա յին կա ռույց նե րով 
ու գոր ծըն թաց նե րով ներծծ ված ներ կա
յաց նե լու փոր ձե րը [1; 12]: 
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Կա կար ծիք, որ գի տակց ված կար գա
վոր ման գոր ծըն թա ցի կա րև ո րա գույն, 
կենտ րո նա կան, հա մա կար գաս տեղծ օղա
կը սու բյեկ տի կող մից ըն դուն ված գոր ծու
նե ու թյան նպա տակն է [8; 9]: Իս կա պես, 
գոր ծու նե ու թյան կար գա վո րու մը գի տակ
ցու թյան մի ջո ցով չի կա րող իրա կա նա
նալ առանց դրա նպա տակ նե րի ակ տուալ 
գի տակց ման: Բայց առա ջա նում են մի 
շարք հար ցեր, որոնց անհ նա րին է պա
տաս խա նել առանց անդ րա դարձ կա տա
րե լու գոր ծու նե ու թյան անձ նա յին–իմաս
տա յին կար գա վոր ման գոր ծա ռույթ նե րին: 
Մաս նա վո րա պես, դրանք հար ցերն են 
այն մա սին, թե ին չով է պայ մա նա վոր
ված նպա տա կի դրդիչ ուժն ու անձ նա յին 
գրավ չու թյու նը, ով և ինչ չա փա նիշ նե րով է 
ընտ րում կոնկ րետ նպա տա կը պո տեն ցի
ալ նպա տակ նե րի գո տուց, ին չու են բո լոր 
մար դիկ մի ան ման դրված նպա տակ նե
րը հաս կա նում տար բեր կերպ, այ սինքն` 
դրանց մեջ դնում են ան հա տա կան իմաստ, 
ինչ պես նաև հարցն այն մա սին, թե ինչ 
գոր ծըն թաց նե րի օգ նու թյամբ է նպա տա
կը ճյու ղա վոր վում խնդիր նե րի ծա ռի: Հե
տա զո տող նե րը ցույց են տա լիս, որ նպա
տակ նե րի ու խնդիր նե րի մտո վի մշա կու մը` 
որ պես գոր ծու նե ու թյան գի տակց ված կար
գա վոր ման օղակ ներ, տար բեր ռան գի 
իմաս տա յին կազ մա վո րում նե րի ձև ա վո
րում, զար գա ցում և փո խազ դե ցու թյուն է 
[17; 18; 19]: Իմաս տա յին կար գա վոր ման 
մա սին ժա մա նա կա կից պատ կե րա ցում
նե րի հա մա ձայն` նպա տա կի ու խնդիր նե
րի կազ մա վո րու մը ան ձի դի նա միկ իմաս
տա յին հա մա կար գե րի առար կա յա ցումն է 
գոր ծու նե ու թյան զար գաց ման առ կա կամ 
կան խա տես վող պայ ման նե րում [11]: Ան
ձի դի նա միկ իմաս տա յին հա մա կար գե րի 
փո խա կեր պու մը ակ տո ւալ գի տակց վող 
նպա տակ նե րի և նպա տակ նե րի բա ժա
նու մը խնդիր նե րի ադեկ վատ կեր պով ար
տա հայտ վում է «մո տի վա ցի ա յի իրա վի
ճա կա յին զար գա ցու մ» կամ «իմաստ նե րի 
իրա վի ճա կա յին դի նա մի կա» հաս կա ցու

թյուն նե րով [2; 4; 11; 14]: Ան ձի դի նա միկ 
իմաս տա յին հա մա կար գը գի տակց ված 
ինք նա կար գա վոր ման ողջ հա մա կարգն 
ակ տի վաց նող ելա կե տա յին կա ռույց է, որը 
գոր ծա ռում է որ պես իրա կա նաց վող գոր
ծու նե ու թյան դրդա պատ ճառ: Ոչ մի այն ռե
լև անտ գոր ծու նե ու թյու նը, այ լև գի տակց
ված ինք նա կար գա վոր ման հա մա կար գը 
ծա ռա յում են ան ձի դի նա միկ իմաս տա յին 
հա մա կար գին [7]:

Ան ձի իմաս տա յին ոլոր տը և հե տև ա
բար նաև իմաս տա յին կար գա վո րու մը մեծ 
դեր ու նի նրա գոր ծու նե ու թյան ար դյու
նա վե տու թյան ապա հով ման մեջ: Ան ձի 
իմաս տա յին կա ռույց նե րը դի տարկ վում են 
որ պես մարդ կա յին գոր ծու նե ու թյան տար
բեր տե սակ նե րի և դրանց հե տև ում կանգ
նած կեն սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
շրջա նա կի յու րաց ման ու դե տեր մի նա ցի ա
յի կոնկ րետ հո գե բա նա կան մի ջոց ներ [3; 
16]: Առար կա նե րի և երև ույթ նե րի նշա նա
կու թյունն ու դրանց իմաս տը կա տա րում 
են մար դու վար քի դե տեր մի նա վոր ման 
գոր ծա ռույթ [15]: Գոր ծու նե ու թյու նը քայ
քայ վում է մի այն այն դեպ քում, երբ ար գե
լա փակ վում կամ խախտ վում է դրա իմաս
տա յին կար գա վո րու մը: Այդ ժամ դիտ վում 
է գոր ծու նե ու թյան կազ մա քան դում. գոր
ծո ղու թյուն նե րի ու օպե րա ցի ա նե րի հա
մա կար գը բա ժան վում է չկա պակց ված 
ակ տե րի: Այդ ակ տե րը կա րող են մնալ ակ
տի վու թյան նպա տա կին, առար կա նե րին 
ու պայ ման նե րին հա մա հունչ, բայց դրան
ցից գոր ծու նե ու թյուն չի կազմ վում: Վ. Պ. 
Զին չեն կո յի պնդմամբ` «առան ձին գոր ծո
ղու թյուն նե րի մի ա ցու մը վար քի ու գոր ծու
նե ու թյան մեջ ապա հով վում է ոչ թե մտքով, 
այլ իմաս տով: Երբ իմաստն ան հե տա նում 
է, մենք ստա նում ենք ոչ թե լի ար ժեք գոր
ծու նե ու թյուն, այլ կի սա գոր ծու նե ու թյուն, 
դրա պատ րան քա յին–խեղ ված ձև ե րը» 
[5, էջ 29]: Կար գա վոր ման նպա տա կա յին 
կամ օպե րա ցի ո նալ մա կար դա կի անկ ման 
կամ խախտ ման դեպ քում, որ պես կա նոն, 
գոր ծու նե ու թյան լի ար ժեք ապա կա ռու ցում 
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չի կա տար վում: Իհար կե, գոր ծու նե ու թյան 
ար դյու նա վե տու թյունն ընկ նում է, բայց 
բուն գոր ծու նե ու թյու նը չի վե րած վում ակ
տի վու թյան մաս նիկ նե րի: Կա րող է տու ժել 
առան ձին գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա
կա հար մա րու թյու նը, բայց պահ պան վում է 
գոր ծու նե ու թյան մի աս նա կան իմաս տա յին 
վեկ տո րը: Այդ վեկ տո րը սու բյեկ տին դուրս 
է տա նում դե պի իմաս տա յին անհ րա ժեշ
տու թյան իրա կա նա ցում: Ակ տի վու թյան 
իմաս տա յին կար գա վոր ման թե թև խան
գա րումն առա վել կոր ծա նա րար է գոր ծու
նե ու թյան հա մար, քան նպա տա կա յին և 
գոր ծի քա յին կար գա վոր ման զանգ վա ծա
յին խան գա րու մը: Այս տե ղից ևս կա րե լի է 
եզ րա կաց նել, որ իմաս տա յին կար գա վո
րու մը գոր ծու նե ու թյան հո գե կան կար գա
վոր ման գոր ծա ռու թա յին առանցքն է [7]: 
Հենց վե րոն շյալ պատ ճառ նե րից ել նե լով էլ 
ան ձի իմաս տա յին կա ռույց նե րի ան ջատ
վա ծու թյու նը գոր ծու նե ու թյան կար գա վո
րու մից կազ մում է աշ խա տան քից մար դու 
օտար ման հո գե բա նա կան հիմ նախնդ րի 
ար մա տը: Ապա ցուց ված է, որ աշ խա տան
քից մար դու հո գե բա նա կան օտա րու մը, 
որն առա ջա նում է նրա իմաս տա յին աղ
քա տաց ման հի ման վրա, պայ մա նա վո
րում է ար դյու նա վե տու թյան ան կու մը: Դա 
էլ իր հեր թին վկա յում է գոր ծու նե ու թյան 
ապա կար գա վոր ման որո շա կի աս տի ճա նի 
մա սին, և հե տև ա բար, գի տակց ված հո
գե կան կար գա վոր ման հա մա կար գի մեջ 
իմաս տա յին կար գա վոր ման առանց քա յին 
նշա նա կու թյան մա սին: Օ. Ա. Կո նոպ կի նի 

կար ծի քով հենց գոր ծու նե ու թյան կամ նրա 
առան ձին տար րի, անձ նա յին իմաս տի չա
փա նի շի բարձր սու բյեկ տա յին նշա նա կա
լի ու թյունն է որո շում դրա հե տև ո ղա կան 
գի տակց ված կար գա վո րու մը [9]:

Որոշ գիտ նա կան նե րի աշ խա տու
թյուն նե րում հան դի պում ենք իմաս տա
յին ոլոր տի կար գա վո րիչ նշա նա կու թյանն 
ար դեն կեն սա գոր ծու նե ու թյան ինք նա
կար գա վոր ման մա կար դա կում: Օրի նակ՝ 
Բ. Վ. Զեյ գառ նի կը նշում է, որ իմաս տա
յին կազ մա վո րում ներն իրա կա նաց նում 
են կեն սա գոր ծու նե ու թյան վե րահսկ ման 
գոր ծա ռույթ, կազ մում են կար գա վո րող 
հա մա կարգ, և որ հենց իմաս տա յին կազ
մա վո րում նե րի առ կա յու թյան շնոր հիվ է 
հնա րա վոր դառ նում ինք նա կար գա վո րու
մը նպա տա կադր ման, սե փա կան արարք
նե րի գի տակց ման ժա մա նակ [5]:

Վե րը ներ կա յաց վեց իմաս տա յին կար
գա վո րում հաս կա ցու թյու նը, դրա նշա
նա կու թյունն ընդ հա նուր կար գա վոր ման 
և ինք նա կար գա վոր ման հա մա կար գում: 
Ինչ վե րա բե րում է իմաս տա յին ինք նա
կար գա վո րում հաս կա ցու թյա նը, ապա 
դա նույն իմաս տա յին կար գա վո րումն է, 
սա կայն ար դեն գի տակց ված կեր պով: 
Գի տակց ված իմաս տա յին ինք նա կար գա
վոր ման վե րա բե րյալ, սա կայն, ու սում նա
սի րու թյուն նե րը հո գե բա նու թյան ոլոր տում 
սպա ռիչ չեն, և այս երև ույ թը դե ռևս ու նի 
տե սա կան մշակ ման ու հա մա կարգ ված 
մո տեց ման կա րիք:
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Проблема смысловой саморегуляции
в психологии

Э. Мурадян

В статье рассмaтриваются феномены смысловой регуляции и саморегуляции, 
теоретические представления о них в современной психологии, а также их роль в 
эффективной жизнедеятельности личности.

The problem of semantic self–regulation 
in psychology

E. Muradyan

In the article there are presented the phenomenas of semantic regulation and self–regu
lation, the contemporary theoretical representations about these phenomenas, and their role 
in person’s effective vital activity.
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Ներ կա յումս հո գե բա նու թյան մեջ և հո
գե թե րա պի ա յում հո գե բա նա կան պաշտ
պա նու թյան խնդի րը ամե նա ակ տո ւալ
նե րից է: Բազ մա թիվ հո գե բան նե րի և 
հո գե թե րա պևտ նե րի կող մից ակ տի վո րեն 
քննարկ վում են հո գե բա նա կան պաշտ
պա նա կան մե խա նիզմ նե րի ձև ա վոր ման, 
զար գաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե
րը, առաջ են քաշ վում նոր սահ մա նում ներ, 
հո գե բա նա կան պաշտ պա նա կան մե խա
նիզմ նե րի դա սա կան շարք են ներ մուծ
վում նոր պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ ներ:

Անձ նա վո րու թյան հո գե բա նա կան 
պաշտ պա նու թյու նը հան դես է գա լիս որ
պես սո ցի ալ–հո գե բա նա կան ադապ
տա ցի ա յի մի ջոց, որը, ապա հո վե լով 
անձ նա վո րու թյան ներ քին հա վա սա րակշ
ռու թյունն ու հու զա կան կա յու նու թյու նը, 
թույլ է տա լիս ապ րել աշ խար հի հետ հա
մա ձայ նու թյան մեջ:

Հո գե բա նա կան պաշտ պա նու թյու նը 
անձ նա վո րու թյան ներ քին հա վա սա րակշ
ռու թյու նը պահ պա նող հա տուկ հա մա
կարգ է, որի խնդիրն է գի տակ ցու թյու նից 
դուրս մղել տրավ մա տիկ, ֆրուստ րաց
նող ապ րում նե րը, ներ քին և ար տա քին 
կոնֆ լիկտ նե րը, տագ նա պը և ան հանգս
տու թյու նը: Հո գե կան պաշտ պա նու թյան 
ֆունկ ցի ան իրա կա նաց վում է մի շարք մե
խա նիզմ նե րի մի ջո ցով:

Պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րի քա
նա կի շուրջ ժա մա նա կա կից հո գե բան նե րը 
տա րա կար ծիք են: Ա. Ֆրեյ դը ներ կա յաց

րել է 15 պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ [1]: 
Լ. Ի. Վա սեր մա նը նկա րագ րում է 34 հո գե
բա նա կան պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ, 
որոնք են ար տամ ղու մը, մեր ժու մը, տե ղա
փո խու մը, հա կա ռակ զգա ցու մը, ճնշու մը, 
նույ նա ցու մը ագ րե սո րի հետ, աս կե տիզ
մը, ին տե լեկ տո ւա լի զա ցի ան, աֆեկ տի մե
կու սա ցու մը, ռեգ րե սի ան, սուբ լի մա ցի ան, 
քայ քա յու մը, պրո յեկ ցի ան, պրո յեկ տիվ 
իդեն տի ֆի կա ցի ան, նույ նա կա նա ցու մը, 
ամե նա կա րո ղու թյու նը, դե վո լյու ցի ան, 
տար րա կան իդե ա լա կա նա ցու մը, ռե ակ
տիվ կազ մա վո րու մը (ռե վեր սիա), փո խա
րի նու մը կամ սուբս տի տու ցի ան, տե ղա
փո խու մը, ինտ րո եկ ցի ան, ոչն չա ցու մը, 
իդե ա լա կա նա ցու մը, երա զա տե սու թյու նը, 
ռա ցի ո նա լի զա ցի ան, օտա րա ցու մը, կա
տար սի սը, ար վես տը, ռե ակ ցի ա յի դի մադ
րու մը, երև ա կա յու թյու նը, զրու ցե լը, աու
տո ագ րե սի ան: Սա կայն պետք է նշել, որ 
յու րա քան չյուր անձ նա վո րու թյուն ընտ րա
կան մո տե ցում է ցու ցա բե րում պաշտ պա
նա կան մե խա նիզմ նե րի նկատ մամբ, ու նի 
իր հա մար նա խընտ րե լի նե րը, որոնց նա 
առա վել հա ճախ է դի մում:

Զ. Ֆրեյ դը, որ իր հիմ նա կան տե սա կե
տը ձև ա վո րել է նև րո զով հի վանդ այ ցե լու
նե րի բուժ ման գոր ծըն թա ցում, գտնում էր, 
որ նև րոզ նե րը առա ջա նում են ար տա քին 
և ներ քին կոնֆ լիկտ նե րը ան ձի կող մից լու
ծե լու ան կա րո ղու թյան պատ ճա ռով: Հենց 
այս պա հին էլ գոր ծի են անց նում պաշտ
պա նա կան մե խա նիզմ նե րը, որոնք մար

ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԺԱՄԿՈՑՅԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ 
ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԱՆՁՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ 
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դուն դուրս են բե րում լար վա ծու թյու նից և 
տրավ մա տիկ ապ րում նե րից: Նա գտնում 
էր, որ մարդն ամ բողջ կյան քում ձգտում 
է հաղ թա հա րե լու վախն ու տագ նա պը, 
որոնք կա րող են առա ջա նալ կյան քի տար
բեր իրա վի ճակ նե րում: Այս ձգտման հա ջող 
իրա գոր ծու մը փաս տում է մար դու պաշտ
պա նա կան մե խա նիզմ նե րի ար դյու նա վետ 
գոր ծու նե ու թյան մա սին: Այս տեղ մեծ նշա
նա կու թյուն ու նի անձ նա վո րու թյան «Եսի 
ու ժըե, քա նի որ հո գե բա նա կան պաշտ պա
նու թյու նը ղե կա վա րում է «Եսը» [2]: «Եսի 
ուժ ն» աճող մղում նե րը բա վա րա րե լու հա
մար անհ նա րին պայ ման նե րում գոր ծո ղու
թյուն նե րը նպա տա կա ուղղ ված ղե կա վա
րե լու ըն դու նա կու թյու նն է: «Եսի ու ժը» մեծ 
նշա նա կու թյուն ու նի «Եսի» կող մից Այ նի, 
Գեր Եսի և իրա կա նու թյան նկատ մամբ վա
խե րի հաղ թա հար ման հա մար: Եթե անձ
նա վո րու թյան «Եսի ու ժը» բա վա կան է վա
խի հաղ թա հար ման հա մար, կոնֆ լիկ տը 
Եսի և հո գե բա նա կան մյուս կա ռույց նե րի 
կամ իրա կա նու թյան մի ջև լուծ վում է: Հա
կա ռակ դեպ քում գոր ծի են դրվում հո գե բա
նա կան պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րը: 
«Եսի ու ժի» թույլ լի նե լու և կոնֆ լիկ տի չլուծ
վե լու դեպ քում առա ջա նում են նև րոզ ներ, 
ֆո բի ա ներ, կամ անձ նա վո րու թյան մոտ 
ձև ա վոր վում է դև ի անտ վարք:

Պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րի օգ
տա գոր ծու մը ու ղեկց վում է էներ գի ա յի մեծ 
ծախ սով: Էներ գի ա յի ծախ սը ար դա րաց
վում է, երբ իրա վի ճակն իրոք այն պի սին է, 
որ մար դը ստիպ ված է լի նում դի մել պաշտ
պա նու թյան: Սա կայն եր բեմն պաշտ պա
նու թյան մար դը դի մում է նույ նիսկ այն ժա
մա նակ, երբ դրա կա րի քը չի զգաց վում: 
Դրա պատ ճառն այն է, որ մար դը, ստիպ
ված լի նե լով հա ճա խա կի օգ տա գոր ծել 
պաշտ պա նու թյուն տրավ մա տիկ իրա վի
ճակ նե րում, այն սկսում է կի րա ռել նաև այն 
իրա վի ճակ նե րում, որոնք իր կող մից գնա

հատ վում են տրավ մա տիկ, ան գամ եթե 
իրա կա նում դրանք այդ պի սին չեն:

Օն տո գե նե տիկ զար գաց մա նը զու գա
հեռ առա ջա նում են վա խի և տագ նա պի 
բազ մա թիվ տե սակ ներ, որոնք նպաս տում 
են բազ մա թիվ պաշտ պա նա կան մե խա
նիզմ նե րի առա ջաց մա նը: Պաշտ պա նա
կան մե խա նիզմ նե րը սկզբնա կան շրջա
նում սկսում են ան գի տակ ցա բար գոր ծել, 
որից հե տո կա րող են գոր ծել գի տակ ցո րեն 
և նպա տա կա ուղղ ված: Յու րա քան չյուր 
տա րի քում առաջ են գա լիս այդ տա րի քին 
բնո րոշ տագ նապ ներ և վա խեր [3]:

Երե խան աշ խարհ է գա լիս առանց 
պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րի: Երե
խա յի կյան քի ամե նա վաղ փու լում «մայր–
երե խա» ջերմ հա րա բե րու թյուն նե րի 
դեպ քում երե խա յի մոտ ձև ա վոր վում է աշ
խար հի նկատ մամբ հիմ նա կան վստա հու
թյուն: Հա կա ռակ դեպ քում երե խա յի մոտ 
ձև ա վոր վում է անինք նավս տա հու թյուն, 
անվս տա հու թյուն աշ խար հի և մարդ
կանց նկատ մամբ, վախ: Վա խից երե խան 
պաշտ պան վում է պար զա գույն պաշտ պա
նա կան մե խա նիզմ նե րի մի ջո ցով[4]:

Մին չև մեկ տա րե կան հա սա կը պաշտ
պա նա կան նա խաշր ջանն է: Ար դեն վաղ 
ման կու թյան տա րի քում երե խան օգ տա
գոր ծում է ադապ տա ցի ա յի և նե գա տիվ 
հույ զե րից պաշտ պան վե լու սահ մա նա փակ 
մի ջոց ներ: Զ. Ֆրեյ դը այս մի ջոց նե րը ան
վա նում էր պաշտ պա նա կան ավ տո մա
տիզմ ներ և հստա կո րեն տա րան ջա տում 
էր դրանք պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ
նե րից: Դրանք են որոշ շար ժո ղա կան ռե
ակ ցի ա նե րը` պաշտ պա նա կան վա նու մը, 
ճի չը, լա ցը, ժպի տը, գլխի, վեր ջույթ նե րի 
շար ժում նե րը, ծծե լը: Այս պար զա գույն 
պաշտ պա նա կան ռե ակ ցի ա նե րը գոր ծում 
են ան գի տակ ցո րեն:

Նրանց հի ման վրա զար գա նում են 
բարդ պաշտ պա նա կան ռե ակ ցի ա նե րը 
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(պա սիվ բո ղոք, ընդ դի մու թյուն, իմի տա
ցիա, կոմ պեն սա ցիա) և առաջ նա յին հո գե
բա նա կան պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ
նե րը (մեր ժում, պրո յեկ ցիա, փո խա րի նում):

Ար դեն 1–2 տա րե կա նում ներ քին և ար
տա քին կոնֆ լիկտ նե րը, ֆրուստ րաց նող 
ապ րում նե րը երե խան հաղ թա հա րում է 
մերժ ման մի ջո ցով: Կի րառ վում են նաև 
պրո յեկ ցի ա յի և իմի տա ցի ա յի մե խա նիզմ
նե րը: Պրո յեկ ցի ան և իմի տա ցի ան դրսև
որ վում են երե խա յի այն պի սի վար քում, 
երբ նա շրջա պա տող մի ջա վայ րին վե
րագ րում է ամեն վա տը և իրեն վե րագ րում 
«ամե նա լավ ն» ու հա ճե լին:

Այս տա րի քում ծնող նե րի կող մից հա
կա սա կան վե րա բեր մուն քը երե խա յի 
մոտ առա ջաց նում է կաս կա ծամ տու թյուն, 
տագ նապ, վախ, թե ար դյոք ին քը ճիշտ է 
վար վում և ինչ պես ին քը կըն դուն վի շրջա
պա տող նե րի կող մից:

Մին չև 3 տա րե կա նը ձև ա վոր վում է 
նաև ար տամ ղու մը, փո խա րի նու մը և ին
տե լեկ տո ւա լի զա ցի ան:

Մի շարք մե խա նիզմ ներ (ռեգ րե սի ան, 
սե փա կան ան ձի դեմ ուղղ ված լի նե լը և տե
ղա փո խու մը) գոր ծում են ան կախ Եսի զար
գաց ման աս տի ճա նից: Այս մե խա նիզմ նե րը 
կա րող են կի րառ վել տար բեր տա րի քում:

Նշե լով պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ
նե րի բա րեն պաստ ազ դե ցու թյան մա սին 
անձ նա վո րու թյան Եսի ամ բող ջա կա նու
թյան պաշտ պա նու թյան գոր ծում` պետք 
չէ մո ռա նալ, որ շատ հա ճախ պաշտ պա
նա կան մե խա նիզմ նե րը խե ղա թյու րում են 
իրա կա նու թյու նը, որը խան գա րում է մար
դուն գոր ծե լու և որո շում ներ կա յաց նե լու 
իրա վի ճա կին հա մա պա տաս խան:

Որոշ հո գե բան ներ գտնում են, որ 
պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րը ձև ա
վոր վում են հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի 
(ըն կա լում, հի շո ղու թյուն, ու շադ րու թյուն, 
երև ա կա յու թյուն, մտա ծո ղու թյուն, հույ

զեր) զար գաց մա նը զու գա հեռ: Յու րա քան
չյուր առան ձին դեպ քում աշ խա տանքն 
իր վրա է վերց նում նրան ցից մի այն մե կը 
(օր.` մերժ ման դեպ քում ու շադ րու թյու նը, 
ճնշման դեպ քում` մո ռա ցու մը և այլն):

Պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րի ձև
ա վոր մա նը մեծ ու շադ րու թյուն է դարձ րել 
Ռ.Պլու չի կը, որը ներ կա յաց րել է պաշտ
պա նա կան մե խա նիզմ նե րի ձև ա վոր ման 
կախ վա ծու թյու նը անձ նա վո րու թյան զար
գաց ման տար բեր տա րի քա յին փու լե րից: 
Նա գտնում էր, որ սկզբում առա ջա նում 
են այն պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րը, 
որոնց գոր ծու նե ու թյան հա մար պա տաս
խա նա տու են զգա յու թյուն նե րը, ըն կա լու
մը, ու շադ րու թյու նը: Այս հո գե կան գոր
ծըն թաց ներն ապա հո վում են շրջա պա տող 
աշ խար հից ին ֆոր մա ցի ա յի ստա ցու մը, և 
հե տև ա բար պաշտ պա նա կան նպա տա
կով ան ցան կա լի, տհաճ, ֆրուստ րաց նող, 
տրավ մա տիկ ին ֆոր մա ցի ան կա րող է չըն
կալ վել, ան տես վել և չհաս կաց վել: Այս հո
գե կան գոր ծըն թաց նե րի հի ման վրա ձև ա
վոր վում են մեր ժումն ու ռեգ րե սի ան [5]:

Հա ջորդ զար գաց ման փու լում առա ջա
նում են հի շո ղու թյան հի ման վրա աշ խա
տող պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ ներ (ար
տամ ղու մը, ճնշու մը), որոնք թույլ են տա լիս 
տրավ մա տիկ ին ֆոր մա ցի ան մո ռա նալ:

Ավե լի հա սուն պաշտ պա նա կան մե
խա նիզմ ներ են ձև ա վոր վում զար գաց ման 
վեր ջին աս տի ճա նում մտա ծո ղու թյան և 
երև ա կա յու թյան օգ նու թյամբ: Վեր ջին ներս 
թույլ են տա լիս տհաճ, տրավ մա տիկ ին
ֆոր մա ցի ան մշա կել այն պես, որ այն կորց
նի իր տրավ մա տիկ բնույ թը և դառ նա ըն
դու նե լի (ռա ցի ո նա լի զա ցիա):

Յու րա քան չյուր անձ նա վո րու թյուն ու նի 
պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րի իր հա
մա կար գը, որը ձև ա վոր վում է ան հա տա
կան զար գաց ման ըն թաց քում, բազ մա թիվ 
գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան տակ (նե րըն
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տա նե կան իրա վի ճակ ներ, ծնող նե րի հետ 
հա րա բե րու թյուն ներ, շրջա պա տող մի ջա
վայ րի բա րեն պաստ և ան բա րեն պաստ 
ազ դե ցու թյուն): Կյան քի ըն թաց քում մար դը 
հան դի պում է կոնֆ լիկտ նե րով լի, ֆրուստ
րաց նող իրա վի ճակ նե րի, որոնց հետ բախ
ման ար դյուն քում երե խա յի մոտ ձև ա վոր
վում են պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րը:

Երե խա յի մոտ պաշտ պա նա կան մե
խա նիզմ նե րի ձև ա վոր ման և զար գաց ման 
կա րև որ գոր ծոն է հա մար վում նրա վաղ 
մի ջանձ նա յին փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, 
հատ կա պես երե խա–ծնող հա րա բե րու թյուն
նե րը: Երե խա նե րի մոտ պաշտ պա նա կան 
մե խա նիզմ նե րը առա ջա նում են որ պես.

1. ծնող նե րի պաշտ պա նա կան վար քի 
յու րաց ման ար դյունք:

2. ծնող նե րի կող մից բա ցա սա կան ազ
դե ցու թյան ար դյունք:

Երե խա նե րը, ակա նա տես լի նե լով 
ծնող նե րի կող մից հա ճա խա կի կի րառ
վող պաշտ պա նա կան վար քի օրի նակ նե
րին, յու րաց նում են դրանք և նմա նօ րի նակ 
իրա վի ճակ նե րում կի րա ռում:

Ծնող նե րի կող մից բա ցա սա կան ազ
դե ցու թյու նը պայ մա նա վոր ված է երե խա
յի հիմ նա կան պա հանջ մունք նե րի ոչ լրիվ 
բա վա րար մամբ: Երբ ծնո ղը անու շա դիր է 
երե խա յի նկատ մամբ, չեն բա վա րար վում 
երե խա յի կեն սա կան պա հանջ մունք նե րը, 
ծնո ղը ջերմ վե րա բեր մունք չու նի երե խա յի 
նկատ մամբ, չեն բա վա րար վում երե խա յի 
անվ տան գու թյան և կախ վա ծու թյան պա
հանջ մունք նե րը: Եվ հա կա ռա կը, երբ ծնո

ղի ու շադ րու թյու նը և խնամ քը չա փա զանց 
շատ են, չեն բա վա րար վում երե խա յի 
ազա տու թյան և ավ տո մա տի զա ցի ա յի պա
հանջ մունք նե րը, երե խա յի մոտ ի հայտ է 
գա լիս ան հար մա րա վե տու թյուն լար վա ծու
թյան հի վան դա գին վի ճակ, տագ նապ, որը 
հաղ թա հա րե լու հա մար ակ տի վա նում են 
պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րը: Պաշտ
պա նա կան մե խա նիզմ նե րի ոչ ար դյու նա
վետ լի նե լու դեպ քում երե խա յի մոտ կա րող 
են առա ջա նալ բազ մա թիվ խան գա րում
ներ, նև րոզ ներ: Եր բեմն ման կա կան ստա
խո սու թյու նը նույն պես կա րող է հան դես 
գալ որ պես պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ, 
հատ կա պես երբ ծնո ղի կող մից երե խա յի 
կա տա րած ցան կա ցած արարք կա րող է 
ներ վել, և երե խան գի տակ ցում է դա: Լի
նում է նաև հա կա ռա կը, երբ երե խան, հա
մոզ ված լի նե լով, որ իր արար քի հա մար 
ծնող նե րի կող մից կպատժ վի, փոր ձում է 
ստի մի ջո ցով պաշտ պան վել [6]:

Այս պի սով` հո գե պես առողջ հա սա րա
կու թյուն ձև ա վո րե լու հա մար անհ րա ժեշտ է 
ու շադ րու թյուն դարձ նել անձ նա վո րու թյան 
վաղ շրջա նի սո ցի ա լա կան հա րա բե րու
թյուն նե րի հա մա կար գին, քա նի որ դրանք 
կա րող են առա ջաց նել անձ նա վո րու թյան 
հո գե կա նում այն պի սի ապ րում ներ, որոնք 
հետք կթող նեն նրա ամ բողջ կյան քի վրա: 
Հե տև ա բար մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն 
«մայր–երե խա» ջերմ հա րա բե րու թյուն նե
րը, որոնք հատ կա պես կյան քի առա ջին 
տա րի նե րին պաշտ պա նում են երե խա նե
րին հո գե կան շատ խան գա րում նե րից:
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Формирование защитных механизмов в процессе  
индивидуального развития личности

Р. Жамкоцян
В статье представлены различные точки зрения психологических школ о развитии 

психологических защитных механизмов личности. 
Рассматривается также важность ранних межличностных отношений для развития 

психологических защитных механизмов личности. 

The formation of  defense mechanisms during the  
individual  development of the person.

R. Zhamkotsyan
The article presents various viewpoints of psychological schools about the development 

of  the  person’s psychological defense mechanisms. 
It is considered also the importance of the early personal relations for the development 

of   the person’s psychological defense mechanisms.  
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Գո յու թյուն չու նի Ես–կոն ցեպ ցի ան բնո
րո շող ու նի վեր սալ սահ մա նում կամ այս 
երև ույ թի կա ռուց ված քի վե րա բե րյալ բո լո
րի կող մից ըն դու նե լի տե սա կետ, չնա յած 
այս թե մա յին նվիր ված բազ մա թիվ հե
տա զո տու թյուն ներ կան:  Հաս կա ցու թյան 
շուրջ առ կա է նաև  տեր մի նա բա նա կան 
շփոթ. ասենք՝ որ պես հո մա նիշ ներ են 
օգ տա գործ վում «ես–կոն ցեպ ցի ա», «ես–
պատ կե ր», «ինք նա գի տակ ցու թյու ն» եզ
րույթ նե րը:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, որ քան էլ որ տար
բեր լի նեն մո տե ցում նե րը, ես–կոն ցեպ
ցի ա յի մեկ նա բա նու թյուն նե րում մի քա նի 
բա ղադ րիչ ներ միշտ առ կա են: Առա ջի նը 
ես–ի ֆի զի կա կան բնու թագ րիչ նե րի մա
սին պատ կե րա ցում ներն են (ֆի զի կա կան 
ես, մարմ նի սխե մա և այլն), որոնք կա րող 
են հա մա պա տաս խա նել օբյեկ տիվ իրա
կա նու թյա նը և սահ մա նա փակ վել մար
դու մարմ նի ֆի զի կա կան սահ ման նե րով, 
և կա րող են չհա մա պա տաս խա նել:  Ըստ 
որում` սե փա կան ես–ի ֆի զի կա կան հատ
կու թյուն նե րի մա սին պատ կե րա ցում նե
րի աղ ճա տու մը կա րող է  լի նել ինչ պես 
ֆի զի ո լո գի ա կան (ֆան տո մա յին զգա ցո
ղու թյուն ներ), այն պես էլ հո գե բա նա կան, 
ախ տա բա նա կան: Ասենք՝ դիս մոր ֆո ֆո
բի ա յի դեպ քում մարդն ան կեղծ, սա կայն 
իրա կա նու թյա նը բո լո րո վին չհա մա պա
տաս խա նող պատ կե րա ցում ու նի, օրի
նակ, սե փա կան մարմ նի ծա վալ նե րի կամ 
հա մա մաս նու թյան մա սին [2, 10]:  Երկ
րորդ բա ղադ րի չը սե փա կան հո գե բա նա
կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին 
մար դու պատ կե րա ցում ներն են, որոնք  

նույն պես կա րող են թե՛ օբյեկ տիվ, թե՛ 
սու բյեկ տիվ բնույթ կրել [3]: Պատ կե րա
ցում նե րի այս եր կու խմբե րը կազ մում են 
ես–կոն ցեպ ցի ա յի կոգ նի տիվ   բա ղադ րի չը 
[3]: Սա կայն մար դու մեջ առ կա է նաև այս 
կոգ նի տիվ բա ղադ րի չի` իր ֆի զի կա կան 
և հո գե բա նա կան պատ կե րի առանձ նա
հատ կու թյուն նե րի հան դեպ հու զա կան–
գնա հա տո ղա կան վե րա բեր մունք (ինք
նագ նա հա տա կան, ինք նա հար գանք ևն) 
[3, 4]: Մի շարք հե ղի նակ ներ առանձ նաց
նում են նաև ես–կոն ցեպ ցի ա յի զգա ցա
կան բա ղադ րի չը` ես–ի զգա ցո ղու թյու նը, 
որը պետք չէ շփո թել վե րոն շյալ հու զա
կան–գնա հա տո ղա կան վե րա բեր մուն քի 
հետ: Ա. Ն. Լե ոն տևը զգա ցա կան շեր տը 
վե րագ րում է ոչ մի այն ինք նա գի տակ ցու
թյա նը, այլ ողջ գի տակ ցու թյա նը:    Ըստ 
Ս. Խու դո յա նի` այս դեպ քում «մար դը ոչ 
մի այն գի տի, գի տակ ցում է, որ ին քը սա 
է կամ նա, այ լև սկսում է զգալ իրեն որ
պես այդ պի սին (ասենք` որ պես կին): Ըստ 
որում` խոսքն այս տեղ ոչ թե հու զա կան 
գնա հա տա կա նի, վե րա բեր մուն քի մա սին 
է (սա մեկ այլ զգա ցա կան ընդ հան րա ցում 
է և իր հեր թին ու նի իր կոգ նի տիվ բա ղադ
րի չը), այլ սե փա կան ես–ի զուտ զգա ցա
կան ընդ հան րաց մա ն» [8, էջ 110]: Ըստ 
հե ղի նա կի` սա ցայ տուն ար տա հայտ վում 
է ախ տա բա նու թյան առ կա յու թյան դեպ
քում: Ասենք՝ դե պեր սո նա լի զա ցի ոն երև
ույթ նե րի դեպ քում մար դը «գի տի, որ ինքն 
ինքն է, բայց չի զգում իր ես–ը» [8, էջ 110]: 
Այս տե սա կետ նե րին մոտ է նաև Խ. Բեր
մու դե սի կոն ցեպ տո ւալ և ոչ կոն ցեպ տո ւալ 
ես–երի գա ղա փա րը: Ըստ հե ղի նա կի` ոչ 

ՍԻՐԻՆԱ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

ԵՍ–ԿՈՆՑԵՊՑԻԱՅԻ ՈՒ ԴՐԱ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ 
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կոն ցեպ տո ւալ բա ղադ րի չը, որի հիմ քում 
պրոպ րի ո ցեպ տիվ զգա յու թյուն ներն են, 
հա տուկ է բո լոր օր գա նիզմ նե րին: Եթե 
պա տա հում է, որ օր գա նիզ մի մոտ տվյալ 
պա հին բա ցա կա յում է ոչ կոն ցեպ տո ւալ 
բա ղադ րի չը, այս դեպ քում հայտն վում ենք 
«գի տակ ցու թյուն առանց ես–ի» վի ճա կում 
[14, էջ 6]: Պար զու նակ ես–ը են թադ րում է 
մի այն ոչ կոն ցեպ տո ւալ բա ղադ րի չի առ
կա յու թյուն, իսկ զար գա ցած ես–ը` «լեզ վա
կան ձև ա կեր պում ու նե ցող ես–մտքե րի» 
ապ րում [ցիտ. ըստ 14, էջ 6]:

Իր մա սին ու նե ցած օբյեկ տիվ և սու
բյեկ տիվ պատ կե րա ցում նե րից, դրանց 
հան դեպ ու նե ցած վե րա բեր մուն քից և 
ես–ի զգա ցո ղու թյու նից  ձև ա վոր վում է 
ես–կոն ցեպ ցի ա յի եր րորդ` վար քա յին կամ 
մո տի վա ցի ոն–վար քա յին բա ղադ րի չը [3, 
4]: Վեր ջին բա ղադ րի չի կա պակ ցու թյամբ 
թյու րըմբռ նում ներ կա րող են լի նել, քա
նի որ կոն ցեպ ցիա բա ռը  մեկ նա բան վում 
է որ պես «հա յացք նե րի հա մա կարգ…» [1, 
էջ 756]: Հե տև ա բար` հա կա սու թյուն կա 
ես–կոն ցեպ ցիա հաս կա ցու թյան և վեր ջի
նիս մեջ ան ձի վար քը որ պես բա ղադ րիչ 
առանձ նաց նե լու հար ցում: Այդ է վկա յում 
նաև մի շարք հե ղի նակ նե րի կող մից ես–ի 
վար քա յին բա ղադ րի չը մի այն որ պես ես–
կոն ցեպ ցի ա յի դրսև ո րում, դրա նից բխող 
երև ույթ դի տար կե լը: Այս պես, Մ. Շե րի ֆի 
և Հ. Քանթ րի լի բնո րոշ մամբ ես–կոն ցեպ
ցի ան կա րե լի է հա մա րել այն պի սի դիր
քո րո շում նե րի հա մա կարգ, ինչ պի սիք են 
«Ի՞նչ եմ ես մտա ծում իմ մա սին, ի՞նչն եմ 
ես գնա հա տում, ի՞նչն է իմը, ին չի՞ հետ եմ 
ես նույ նա նու մ», և այդ դիր քո րո շում ներն էլ 
կար գա վո րում ու վե րահս կում են մար դու 
վար քը [16]: Այս սահ ման ման «ի՞նչն է իմը» 
հար ցադ րու մը թույլ է տա լիս վար քը ևս 
ընդգր կել ես–կոն ցեպ ցի ա յի կա ռուց ված
քում: Սա կայն, կոնկ րետ չկենտ րո նա նա
լով այս հար ցի շուրջ, հե ղի նակ նե րը   վար
քա յին դրսև ո րում նե րը առանձ նաց նում են 
ես–ից՝ հա մա րե լով դրանք ոչ թե ես–ի բա

ղադ րիչ, այլ այդ բա ղադ րիչ նե րի թե լադ
րան քով, դրանց հի ման վրա առաջ եկող 
երև ույթ ներ [ըստ` 11]: Եվ այս տեղ ճշմար
տու թյան բա ժին կա. բնա կա նա բար, հնա
րա վոր չէ ժխտել, որ ան ձի վար քի բազ մա
թիվ դրսև ո րում ներ բխում են սե փա կան 
ես–ի մա սին մար դու պատ կե րա ցում նե
րից: Սա կայն, հնա րա վոր չէ ժխտել նաև 
այն հան գա ման քը, որ ան ձը  իրա կա նու
թյա նը շատ կամ քիչ հա մա պա տաս խա նող 
կամ հա կա սող որո շա կի պատ կե րա ցում
ներ ու նի սե փա կան ես–ի վար քի մա սին: 
Իհար կե, չենք բա ցա ռում, որ այս բա ղադ
րիչ նե րի հա րա բե րու թյու նը կա րող է ինչ–
որ առու մով հի ե րար խիկ բնույթ կրել:

Ամե նև ին մտադ րու թյուն չու նե նա լով 
տեր մի նա բա նա կան փո փո խու թյուն կա
տա րե լու, այ նո ւա մե նայ նիվ, մենք կար ծում 
ենք, որ վե րոն շյալ հար ցում գործ ու նենք 
նաև տեր մի նա բա նա կան խնդրի հետ: 
Առա ջին ան գամ «ես–կոն ցեպ ցի ա» (Self 
concept) ար տա հայ տու թյու նը գոր ծած վել 
է անգ լա լե զու հո գե բա նա կան գրա կա նու
թյան մեջ, իսկ «concept» բա ռը ոչ մի այն 
կոն ցեպ ցիա իմաստն ու նի, այլ նախ «ընդ
հա նուր պատ կե րա ցում, գա ղա փա ր» է 
նշա նա կում [13], ընդ որում` «կոն ցեպ ցիա, 
հա յե ցա կար գ» բա ռի հա մար անգ լե րե նում 
ավե լի հա մա պա տաս խան «conception» 
բա ռը գո յու թյուն ու նի: Վե րոն շյալ երև ույ թի 
ապա ցույց կա րող է հան դի սա նալ այն, որ 
տար բեր հե ղի նակ նե րի կող մից ես–կոն
ցեպ ցի ա յի բնու թագ րում նե րում ու սահ
մա նում նե րում հենց «ընդ հա նուր պատ կե
րա ցում, գա ղա փա ր» իմաստն է շեշտ վում: 
«Ընդ հա նուր պատ կե րա ցում, գա ղա փա ր» 
իմաս տի դեպ քում «ես–կոն ցեպ ցի ա յի 
վար քա յին բա ղադ րի չ» ասե լով ար դեն կա
րող ենք հաս կա նալ այն, ինչ նկա տի ու նեն 
տար բեր հե ղի նակ ներ. մար դու` սե փա կան 
ես–ի վար քա յին դրսև ո րում նե րի մա սին 
ընդ հան րաց ված պատ կե րա ցում: Այս պես,  
առա ջին նե րից մե կը Ուի լյամ Ջեյմսն է 
(1890), որ բնու թագ րում է ես–կոն ցեպ ցի
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ան որ պես «ամեն ինչ, ինչ մար դը կա րող 
է հա վակ նել ան վա նել «ես» կամ «իմը »» 
[ցիտ. ըստ` 11], ընդ որում` հե ղի նակն այս
տեղ առանձ նաց նում է սո ցի ա լա կան, հո
գև որ և ֆի զի կա կան են թա շեր տե րը` վեր
ջի նիս մեջ ընդգր կե լով նաև նյու թա կան 
ար ժեք նե րը [5]:  Փ. Մ. Սի մոն դի բնո րոշ
մամբ ես–կոն ցեպ ցի ան այն «ու ղին կամ 
ձևն է, որով ան հա տը հա կազ դում է իրե ն» 
[21, էջ 3]: Բա ցի այն, թե ինչ պես է անձն 
իրեն ըն կա լում, ինչ է մտա ծում իր  մա սին, 
ինչ պես է իրեն գնա հա տում, հե ղի նա կը   
առանձ նաց նում է նաև այն, թե ինչ պես է 
ան ձը տար բեր գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո
ցով փոր ձում ար ժե քա վո րել կամ պաշտ
պա նել իրեն [21]: Ռ. Բեռն սը ես–կոն ցեպ
ցի ան ներ կա յաց նում է որ պես ան ձի` իր 
հան դեպ ու նե ցած դիր քո րո շում նե րի, «իր 
մա սին ու նե ցած պատ կե րա ցում նե րի հան
րա գու մար, որ հա մադր ված է դրանց գնա
հա տա կա նո վ» [3, էջ 2]:  Բերնսն առանձ
նաց նում է ես–կոն ցեպ ցի ա յի կոգ նի տիվ, 
գնա հա տո ղա կան–վե րա բեր մուն քա յին և 
վար քա յին բա ղադ րիչ նե րը [3]: Կ. Ռո ջեր
սը ես–կոն ցեպ ցի ան հա մա րում է  «ես–ի 
գի տակ ցա կան ըն կա լում նե րի ու ար ժեք
նե րի հա մա կար գ» [15, էջ 5]: Սո ցի ա լա
կան ու սուց ման տե սու թյան ներ կա յա ցու
ցիչ նե րը (Ջ. Միդ, Դ. Դո լարդ, Ն. Միլ լեր, 
Ջ. Ռո թեր, Ա. Բան դու րա և ու րիշ ներ) ևս 
ու շադ րու թյուն են դարձ նում, թե ինչ պի
սին է ես–կոն ցեպ ցի ան մար դու վար քա յին 
դրսև ո րում նե րի հա մա տեքս տում: Ըստ Ջ. 
Բ. Ռո թե րի` որևէ գոր ծո ղու թյան ակն կալ
վող ար դյուն քը և այն ար ժե քը, որ մենք վե
րագ րում ենք այդ ար դյուն քին, մե ծա պես 
պայ մա նա վո րում են մեր վար քը: Օրի նակ` 
մարդ կանց դրա կան ես–կոն ցեպ ցի ան 
նրանց ստի պում է հա վա տալ, ակն կա լել, 
որ կոնկ րետ գոր ծում իրենք հա ջո ղու թյան 
են հաս նե լու, իսկ սա, իր հեր թին, մար դուն 
ստի պում է ընտ րել այն պի սի վար քի ձև եր, 
որոնք վեր ջի վեր ջո հա ջո ղու թյան են հան
գեց նե լու, մինչ դեռ հա կա ռակ դեպ քում 

ակն կալ վում է ան հա ջո ղու թյուն, և այն վրա 
է հաս նում որ պես այդ ակն կա լի քի թե լադ
րած վար քի ան խու սա փե լի հե տև անք [12]:

Այս ամե նի հի ման վրա ակն հայտ է 
դառ նում այն հան գա ման քը, որ ես–կոն
ցեպ ցի ան և ան ձի վար քա յին դրսև ո րում
նե րը ուղ ղա կի ո րեն փոխ կա պակց ված 
են, ավե լին` վար քա յին դրսև ո րում նե րը, 
դրանց ըն կա լու մը ևս ես–կոն ցեպ ցի ա յի 
բա ղադ րիչ տարր կա րող են հա մար վել: 
«Վար քա յին դրսև ո րում նե ր» ար տա հայ
տու թյու նը շատ ընդ հան րա կան է. այն 
ընդգր կում է թե՛ առօ րյա, սո վո րու թա յին–
արա րո ղա կար գա յին բնույթ կրող գոր ծո
ղու թյուն նե րը, թե՛ իրա վի ճա կին խոս քա յին 
հա կազ դե ցու թյուն նե րը, որոն ցից բխում են 
որո շա կի վարք–հե տև անք ներ, թե՛ վար քի` 
ստե րե ո տի պե րից շեղ վող դրսև ո րում ներ, 
որոնք հա տուկ են որոշ հի վան դու թյուն նե
րի, հո գե կան խան գա րում նե րի կամ որո
շա կի հո գե վի ճակ նե րի:

Ես–կոն ցեպ ցի ա յի չոր րորդ բա ղադ րի չը 
գրա կա նու թյան մեջ հան դի պում է «ես–մի
ջա վայ ր», «ես–սո ցի ա լա կա ն» անուն նե րով 
ու մեկ նա բան վում որ պես «սու բյեկ տիվ 
ներ կա» [17, 19] կամ ես–ի` «սո ցի ա լա կան 
(էթ նիկ, սե ռա դե րա յին, քա ղա քա ցի ա կան)  
ներգ րավ վա ծու թյան հետ առնչ վո ղ» բա
ղադ րիչ [18, 20]: Ըստ էու թյան, սա կայն, 
սա այն կա րև որ բա ղադ րիչն է, որ ցույց 
է տա լիս, թե ինչ պի սին է մար դու կող մից 
սե փա կան ան ձի միջ նոր դա վոր ված ըն կա
լու մը` այն, թե ինչ պես են իր կար ծի քով ու
րիշ ներն իրեն ըն կա լում: Այս առու մով Ս. 
Լ. Ռու բինշ տեյ նը գրում է. «Այլ մարդ կանց 
հետ հա րա բե րու թյուն նե րով միջ նոր դա
վոր ված` մար դու մոտ ձև ա վոր վում է նաև 
իր հան դեպ վե րա բեր մուն քը: Ինքն իր 
հան դեպ վե րա բեր մուն քի հետ են կապ
ված… ինք նա տի րա պե տու մը, սե փա կան 
ար ժա նա պատ վու թյան զգա ցու մը, հա մես
տու թյու նը, ճիշտ կամ սխալ` ուռ ճաց ված 
կամ նվա զեց ված ինք նագ նա հա տա կա նը, 
ինք նավս տա հու թյու նը, ինք նա սի րու թյու
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նը, ինք նա գո հու թյու նը, հպար տու թյու նը, 
նե ղաց կո տու թյու նը, փա ռա սի րու թյու նը և 
այլ ն» [7, էջ 67]: Ես–կոն ցեպ ցիա–վարք–
մի ջա վայր հա րա բե րու թյուն նե րի փոխ
պայ մա նա վոր ված ու փոխ կա պակց ված 
բնույ թի մա սին է վկա յում նաև ամե րի
կյան ին տե րակ ցի ո նիզ մի ներ կա յա ցու ցիչ 
Տ. Շի բու տա նին, ով նշում է, որ տար բեր 
իրա դար ձու թյուն նե րի ու հան գա մանք նե
րի ազ դե ցու թյան ներ քո ես–կոն ցեպ ցի ան 
անընդ հատ զար գա նում ու փո փո խու թյուն
ներ է կրում: Չնա յած որ «եր բեք նույն ես–
պատ կե րը երկ րորդ ան գամ չի հայտն վում, 
մարդն առանց դժվա րու թյան ճա նա չում 
է ինքն իրե ն», քա նի որ ես–կոն ցեպ ցի ան 
նաև հա մե մա տա բար հաս տա տուն երև
ույթ է [9, էջ 183]: Ընդ հան րա պես, հայտ
նի փաստ է, որ ես–կոն ցեպ ցի ան մեծ դեր 
ու նի սո ցի ա լա կան ըն կալ ման գոր ծըն թա
ցում, որի մի ջո ցով ենք մենք այլ մարդ կան
ցից տպա վո րու թյուն ստա նում կամ նրանց 
մա սին պատ կե րա ցում կազ մում:

Կ. Ռո ջեր սի կար ծի քով, ի տար բե րու
թյուն առողջ ես–կոն ցեպ ցիա ու նե ցող 
մարդ կանց, «անա ռող ջ» մար դը ճնշում 
է սե փա կան ես–կոն ցեպ ցի ա յի հետ հա
կա սու թյան մեջ մտնող իր իրա կան 
զգաց մունք ներն ու մղում նե րը, որ պես զի 
շրջա պա տի բա րե հաճ վե րա բեր մուն քին 
ար ժա նա նա և սո ցի ա լա կան ու մաս նա գի
տա կան առու մով հար մար ված լի նի. այս 
դեպ քում «աշ խար հի մա սին սե փա կան 
փոր ձի պատ կերն աղ ճատ վում է, սահ մա
նա փակ վում է ինք նի րա կա նաց ման նե րու
ժը» [12], ան ձը` ինքն իրե նից հե ռա նում, 
օտար վում է: Ան ձի ես–կոն ցեպ ցի ա յի ու 
նրա ակ տո ւալ կեն սա փոր ձի մի ջև ան դուն
դը, որ ան հա մա պա տաս խա նու թյուն` ոչ 
կոնգ րո ւեն տու թյուն անունն է ստա ցել, Ռո
ջեր սը դեպ րե սի ա յի աղ բյուր է հա մա րում, 
որ կա րող է նույ նիսկ հո գե կան խան գար
ման հան գեց նել [12]: Հո գե թե րա պի ա յի 
նպա տակն այն է, որ մար դը կա րո ղա նա 

բա ցա հայ տել, թե որ քա նով է ին քը հա մա
պա տաս խա նում նրան, ինչ նա հա ճախ 
ստիպ ված է լի նել, այլ ոչ թե նրան, ինչ նա 
կա իրա կա նում:

Ես–կոն ցեպ ցիա–շրջա պա տող աշ
խարհ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ
թը առա վել հե տաքրք րա կան է դառ նում, 
երբ այն դի տարկ վում է էթ նի կա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի տե սան կյու
նից: Այս պես, ես–կոն ցեպ ցի ա յի կա րև որ 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րից է ու րիշ նե
րից, աշ խար հի այլ երև ույթ նե րից, «ոչ–
ես»–ից տա րան ջատ վա ծու թյու նը: Սա կայն 
այս առանձ նա հատ կու թյու նը կաս կա ծե լի 
է թվում, երբ ես–կոն ցեպ ցի ան դի տար
կում ենք տար բեր էթ նոմ շա կու թա յին հա
մա տեքս տե րում: Ա. Նալ չա ջյա նը նշում 
է, օրի նակ, որ Եվ րո պա յում և ԱՄՆ–ում 
ըն դուն ված ես–ի հու դաք րիս տո նե ա կան 
պատ կե րա ցու մը ծայ րա հե ղո րեն տար
բեր վում է դրա մա սին էթ նիկ աֆ րի կյան 
պատ կե րա ցու մից: Իսկ ճա պո նա ցի նե րի 
հար ցում ընդ հան րա պես դժվար է խո սել 
ես–ի` որ պես ու րիշ նե րից առանձ նաց ված 
երև ույ թի մա սին. ճա պո նա ցի նե րի հա մար 
«մեկ նա կե տը, որից ել նե լով սահ ման վում, 
բնո րոշ վում է սե փա կան ես–ը, գտնվում է 
այլ ան ձի մե ջ» [11 էջ 23]:

Այս պի սով, եթե փոր ձենք ամ փո փել շա
րադր վա ծը, կա րե լի է պնդել, որ ես–կոն
ցեպ ցի ա յի կա ռուց ված քում որ պես դրա 
բա ղադ րիչ տարր պետք է առանձ նաց նել 
ոչ մի այն սե փա կան ես–ի ֆի զի կա կան ու 
հո գե բա նա կան տվյալ նե րի մա սին ան
ձի ու նե ցած պատ կե րա ցում նե րը, դրանց 
հան դեպ վե րա բեր մուն քը` որ պես առան
ձին տարր, այլ նաև ան ձի` սե փա կան եսի 
վար քա յին դրսև ո րում նե րի մա սին ու նե
ցած ընդ հան րաց ված պատ կե րա ցում նե
րը (այլ ոչ վար քը, ինչ պես պնդում են շատ 
հե ղի նակ ներ), ինչ պես նաև այն պատ կե
րա ցում նե րը, որը, ան ձի կար ծի քով, ու րիշ
ներն ու նեն իր մա սին:
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Проблема Я–концепции и ее структуры в психологии 

С. Аракелян

 В статье автор подробно обсуждает существующие в психологии разные подходы 
к проблеме Я–концепции и ее структуры, разногласия, касающиеся темы, а также 
выявляются возможные причины этих разногласий. 
 

The problem of Self–concept and its’ structure in psichology

S. Arakelyan

The article presents in detail existing in psychology different approaches to the problem 
of self–concept and its’ structure, the discords concerning the subject. The author also re
veals the  possible reasons of these discords. 
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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

ԱՆՆԱ ՆԱԴՈՅԱՆ

ՏԱՐԵՑԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ 
ՍԵՌԱԴԵՐԱՅԻՆ ՀԱՐՄԱՐՄԱՆ 

ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ
Մենք հույս ունենք հասնելու ծերության, 

բայց վախենում ենք ծերանալուց։
Ժ. Լաբրյուեր

Առանց քա յին բա ռեր.

Տա րեց հա սակ, հար մար ման մե խա նիզմ, 
ճկու նու թյուն, սո ցի ա լա կան հար մա րում, 
սե ռա դե րա յին հո գե բա նա կան հար մա րում

Տա րեց հա սա կում սո ցի ա լա կան և սե
ռա դե րա յին հար մա րու մը պայ մա նա վոր
ված է փոր ձի, ըն տա նի քի, զու գըն կե րոջ, 
բա րե կա մա կան կա պե րի առ կա յու թյամբ 
կամ բա ցա կա յու թյամբ: Եվս մեկ կա րև որ 
գոր ծոն, որն ազ դում է տա րեց մարդ կանց 
հար մար ման վրա, զու գըն կե րոջ առ կա յու
թյունն է: Տա րեց հա սա կը ամուս նա կան 
կյան քի եզ րա փա կիչ փուլն է: Հե տա զո
տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տվել [5], 
որ ամուս նա կան կար գա վի ճա կը կյան քի 
այս փու լում կա րև որ դեր է խա ղում: Զու
գըն կեր նե րից մե կի մա հը սո վո րա բար 
ծանր խո ցում է մյու սին՝ փո խե լով նրա 
ապ րե լա կեր պը և վար քը: Հա ճախ դրա
նից հե տո մար դը հրա ժար վում է վա րել 
սե փա կան տնտե սու թյու նը և հայտն վում 
է մտե րիմ նե րից կախ վա ծու թյան ներ

քո ապ րե լու փաս տի առ ջև: Հա ճախ դրա 
հետ մեկ տեղ ըն տա նի քի ղե կա վա րի դե
րը անց նում է ըն տա նի քի երի տա սարդ 
ան դամ նե րից  որևէ մե կին: Մի այ նա կու
թյու նը դար ձել է շատ տա րեց նե րի հա
մար վճռո րոշ հիմ նախն դիր[2]: Կորց նե լով 
կնո ջը, ըստ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի,  
տա րեց տղա մար դիկ ավե լի հա ճախ, քան  
կա նայք, ստեղ ծում են նոր ըն տա նիք ներ, 
կամ էլ տե ղա փոխ վում են ապ րե լու երե
խա նե րի ըն տա նիք նե րում, տուն–ին տեր
նատ նե րում, իսկ ահա կա նայք ավե լի 
շատ գե րա դա սում են ապ րել մի այ նակ: 
Ամուս նա ցած կա նանց և տղա մարդ կանց 
հա րա բե րակ ցու թյու նը 65 տա րե կան և 
բարձր խմբում կազ մում է 1:3 [5]:

Նշենք, որ մի այ նակ ապ րե լա կեր պը և 
մի այ նա կու թյու նը իմաս տով իրար մոտ 
են, բայց հո մա նիշ ներ չեն: Առա ջի նը [4] 
կա րե լի է ան վա նել ֆի զի կա կան, իսկ 
երկ րոր դը` սո ցի ա լա կան երև ույթ: Մի ա
յա նա կու թյան զգա ցո ղու թյու նը կապ ված 
է կյան քի էա կան ար ժեք նե րի կորս տի 
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հետ: Այն բնա կա նա բար ար տա ցո լում է 
տա րեց մար դու հո գե ֆի զի կա կան դրու
թյու նը, դժվա րաց նե լով նոր կա պե րի 
ստեղ ծու մը և հնե րի պահ պա նու մը:

Հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի և 
եր կա րա ժամ կետ դի տում նե րի ար դյուն
քում մենք կա րիք  ու նե ցանք հար մար
ման մե խա նիզ մի մեջ նոր մո տե ցում 
ցու ցա բե րելու: Այս  որո նում նե րը մեզ 
բե րե ցին ին ֆոր մա տի կա յի բնա գա վառ 
[3;6]: Օրի նակ` լեզ վա բա նու թյան մեջ 
դա հաս կաց վում է որ պես հա ղոր դակ
ցա կան ճկու նու թյուն, ֆի զի ո լո գի ա յում`  
նյար դա յին հա մա կար գի ճկու նու թյուն, 
հո գե բա նու թյան մեջ` որո շում նե րի ըն
դուն ման գոր ծըն թա ցում ու ղե ղի ճկու

նու թյուն, մա թե մա տի կա յում` ալ գո րիթմ
նե րում թվա յին խորհր դա նիշ ներ: Մենք 
կանգ առանք ին ֆոր մա տի կա յում օգ
տա գործ վող կա ռուց ված քա յին ճկու նու
թյա նը, որ պես մո դել, որով հե տև նրանք 
դա դի տար կում են որ պես մի ա տարր և 
երկ տարր հա մա կարգ:

Եթե դի տար կենք ճկու նու թյու նը, ապա 
դա ճկուն լի նելն է, հար մար վե լը, հա մա
կերպ վե լը, հան գա մանք նե րին և պայ ման
նե րին հա մա պա տաս խան փո փոխ վե լը,  
կողմ  նո րոշ ման և իրադ րու թյուն նե րը ըմբռ
նե լու ըն դու նա կու թյու նը [1]:

Ամ փո փե լով երկ տարր հա մա կար գի 
դի տար կու մը՝ մենք այն ներ կա յաց րել ենք 
գծա պատ կե րի տես քով:

Տա րե ցի հար մար ման սո ցի ա լա կան 
և սե ռա դե րա յին գոր ծոն նե րի   հա րա բե
րակ ցու թյան գծա պատ կե րից ակ նա ռու 
երև ում է, որ տղա մար դիկ  ավե լի շատ 
ու նե նում են խնդիր ներ սե ռա դե րա յին 
հար մար ման հետ կապ ված, հատ կա պես 
զու գըն կեր չու նե ցող նե րը, իսկ նրանց կող

մից հա մա պա տաս խան գործառութային 
կա պե րի որո նում նե րը բե րում են ճկու
նու թյան հա մա կար գի հա ջող ըն թաց քի: 
Կա նանց  մոտ այդ օրի նա չա փու թյու նը 
հա կա ռակ հա րա բե րակ ցու թյունն ու նի: 
Նրանք սո ցի ա լա կան հար մար ման կա
րև որ   խնդիր ու նեն:

Ընդ հա նուր
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Տա րե ցի հար մար ման մե խա նիզ մի 
գծա պատ կե րից ակ նա ռու երև ում է, որ 
ըստ մեր տար բե րակ ման՝ տա րեց նե րը, 
ան կախ սե ռա յին պատ կա նե լ ու թյու նից, 
անց նում են նույն փու լե րով, որոն ցից է 
օրի նակ՝ սո ցի ա լա կան հար մա րու մը (թո
շա կա ռո ւի կար գա վի ճա կի անց նե լը), ֆի
զի կա կան փո փո խու թյուն նե րի հար մա րու
մը և այլն, որը  յու րա քան չյու րը յու րո վի է 
անց նում` հան դի պե լով դժվա րու թյուն նե
րի: Այդ փու լե րը հա ջող անց նե լուց հե տո 
(որը մե ծա մա սամբ պայ մա նա վոր ված է  
շրջա պա տի, ան ձի հո գե բա նա կան պատ
րաստ վա ծու թյան, ըն տա նի քի, առող ջու
թյան գոր ծոն նե րով) գա լիս է շատ կա րև որ 
մի հար մա րում ևս` սե ռա դե րա յին հար մա
րում, որի հա մա չափ ըն թաց քը  պայ մա
նա վո րում է ծե րու թյան ճկուն, հա ջող հար
մա րու մը, իսկ այդ շղթա յի խախ տու մը իր 
հեր թին բե րում է  ան հա ջող, ոչ ճկուն հար
մար ման` ապա հար մար ման:

Ծե րու նին իր կյան քի ծրագ րա վո րու մը 
իրա կա նաց նում է ան ցյալ կյան քի փոր ձի հի
ման վրա, որի փո փո խու թյունն էլ բե րում է ան
հա մա պա տաս խա նու թյուն ներ կա կյան քում:

Ծե րու թյան ռիթ մը էա պես կախ ված 
է տա րեց մարդ կանց ապ րե լա կեր պից, 
նրանց դիր քից ըն տա նի քում, կյան քի մա
կար դա կից, ու նե ցած մաս նա գի տու թյու
նից, աշ խա տան քի պայ ման նե րից, սո ցի
ա լա կան և հո գե բա նա կան գոր ծոն նե րից:

Տա րեց մարդ կանց հետ ար դյու նա
վետ աշ խա տե լու հա մար, պետք է ծա նո
թա նալ նրանց սո ցի ա լա կան դրու թյա նը  
/ան ցյա լում և ներ կա յում/, հո գե կա նի յու
րա հատ կու թյուն նե րին, նյու թա կան և հո
գև որ կա րիք նե րին՝ հեն վե լով  գի տական, 
սո ցի ո լո գի ա կան, սո ցի ալ–հո գե բա նա կան, 
սո ցի ալ–տնտե սա կան և այլ կար գի հե տա
զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րի վրա:

Ամ փո փե լով կա րող ենք ասել, որ տա
րե ցի հար մար ման գոր ծըն թա ցը  պետք է 
հա մա պա տաս խա նեց վի «կա ռուց ված քա
յին ճկու նու թյա ն» մե խա նիզ մին, նրա բո
լոր տար րե րին, որը կա րող է հան դի սա նալ 
«հա ջող ծե րու թյու ն» ապ րե լու ու ղի բո լոր 
տա րեց նե րի հա մար, որում իրար հար մո
նիկ ձև ով հա ջոր դում են ընդ հա նուր և սե
ռա դե րա յին փո փո խու թյուն նե րը:
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Механизм социальной и ролеполовой адаптации  пожилого человека.

А. Надояан

Тема статьи — пожилой возраст, к которому  очень трудно адаптируется человек. 
Для успешного приспособления человек должен пройти социальную и ролеполовую 
адаптацию. Отсутствие одного из них приводит к дезадаптации. В статье предлагается 
социально–психологический механизм приспособления. 

The mechanism of social and gender   adaptation  of old people.

  A Nadoyan

 The subject of this article is older age, adaptation to which is very difficult. For a suc
cessfull adaptation one must go through a social and gender  adaptation. The absence of 
one of these leads to maladaption. The article suggests sociopsychological mechanism of 
adaptation.
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Ան ցու մա յին հա սա րա կու թյու նը (ան
ցու մա յին տնտե սու թյուն) աչ քի է ընկ նում 
երկ րում տե ղի ու նե ցող սո ցի ալ–տնտե
սա կան, քա ղա քա կան փո փո խու թյուն
նե րի (բա րե փո խում նե րի) հե տև ան քով 
առա ջա ցող տնտե սա կան ոլոր տի ան
կա յու նու թյամբ: Դա պայ մա նա վոր ված 
է դե ռևս չկա նո նա կարգ ված օրենք նե րի 
առ կա յու թյամբ, ձեռ նար կու թյուն նե րի, ար
տադ րա կան հիմ նար կու թյուն նե րի մի ջև 
առևտ րա–տնտե սա կան կա պե րի ան լի ար
ժե քու թյամբ և այլն:

Սա կայն ան կախ հա սա րա կու թյան ապ
րե լա կեր պի առանձ նա պես աչ քի չընկ նող 
սո ցի ալ–տնտե սա կան մա կար դա կից, երկ
րում տե ղի ու նե ցող ամե նա տար բեր իրա
դար ձու թյուն նե րի ըն թաց քից` ցան կա ցած 
կազ մա կեր պու թյուն կա րիք ու նի խե լա ցի 
ղե կա վա րի, նրա կող մից հա րա բե րու թյուն
նե րի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման: «Ղե
կա վա րը որ պես օրի նա չա փու թյուն ավե լի 
լավ և ար դյու նա վետ կա ռա վա րում պետք 
է իրա կա նաց նի, քան ցան կա ցած որևէ են
թա կա: Հմուտ ղե կա վա րը սո վո րա բար կո
լեկ տի վում ստեղ ծում է հա րա բե րու թյուն
նե րի այն պի սի կա նոն ներ, որոնց մի ջո ցով 
գո յու թյուն ու նե ցող մի ջանձ նա յին փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րը առա վել բա րեն պաստ 
կանդ րա դառ նան ձեռ նար կու թյան ղե կա
վար ման ար դյու նա վե տու թյան, եկա մուտ
նե րի ձեռք բեր ման, շա հույ թի ապա հով
ման գոր ծըն թա ցի վրա» [8, 23]:

Յու րա քան չյուր մեծ կամ փոքր սո ցի
ա լա կան խումբ, որը կոչ ված է որո շա կի 
նպա տակ նե րի իրա կա նաց ման, ղե կա

վար վում է այն պի սի ան ձի կող մից, որից 
պա հանջ վում է մաս նա գի տա կան բարձր 
պի տա նի ու թյուն, կա ռա վար ման ար դյու
նա վե տու թյուն: Յու րա քան չյուր խումբ 
կո լեկ տիվ աչ քի է ընկ նում իր առանձ նա
հա տուկ բա րո յա հո գե բա նա կան մի ջա վայ
րով` սո ցի ա լա կան դիր քե րի, դրան ցում 
մարդ կանց դե րե րի բաշխ վա ծու թյամբ: 
Խմբի հա ջո ղու թյուն նե րի ու ան հա ջո
ղու թյուն նե րի, դրան ցում ծա վալ վող մի
ջանձ նա յին փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում, հատ կա
պես ոչ ստան դարտ իրա վի ճակ նե րում իր 
կա րև որ դերն ու նի ղե կա վա րը: Խմբում 
հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե
տու թյունն ան մի ջա կա նո րեն պայ մա նա
վոր ված է նաև ղե կա վա րի բազ մա կող
մա նի զար գաց վա ծու թյամբ, նրա կող մից 
ըն դուն վող որո շում նե րի հե ռան կա րայ նու
թյամբ, խմբի ան դամ նե րի ան հա տա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ ման 
ու նա կու թյուն նե րով, ներխմ բա յին զար գա
ցում նե րի կան խա տես մամբ, ինչ պես նաև 
կա ռա վար ման ժա մա նա կա կից տեխ նո
լո գի ա նե րի տի րա պետ մամբ: Այս տե սան
կյու նից` կա րև որ նշա նա կու թյուն է ստա
նում ղե կա վա րի ան ձի մաս նա գի տա կան 
ար հես տա վար ժու թյու նը, հո գև որ զար
գաց վա ծու թյու նը, բազ մա կող մա նի պատ
րաստ վա ծու թյու նը և ամե նա կա րև ո րը` 
բիզ նե սի ար դյու նա վետ կա ռա վա րու մը:

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան վեր
լու ծու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա
լիս, որ կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում 
ղե կա վար կադ րե րի ընտ րու թյան հո գե
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բա նա կան կող մերն ինչ–որ պատ ճառ
նե րով դուրս են մնա ցել մաս նա գետ նե
րի ու շադ րու թյու նից: Հա ճախ ղե կա վար 
ան ձանց նշա նա կու մը կամ ընտ րու թյու նը 
կա տար վում է` հաշ վի չառ նե լով տվյալ 
բնա գա վա ռում նրանց մաս նա գի տա կան 
պի տա նե լի ու թյու նը, ղե կա վա րի ար հես
տա վար ժու թյան նկատ մամբ բնա գա վա ռի 
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը [9–121]:

Ժա մա նա կա կից կա ռա վար ման հո գե
բա նու թյան հիմ նա հար ցե րից մե կը կադ րե
րի մաս նա գի տա կան ընտ րու թյունն է, քան
զի զար գաց ման արագ աճը թե լադ րում է 
ձեռ նար կու թյուն նե րի մի ջև ակ տիվ մրցակ
ցու թյուն: Գոր ծա րար հա րա բե րու թյուն նե
րը կա ռա վա րող յու րա քան չյուր ղե կա վար 
պետք է իմա նա, որ փո խա կերպ վող հա
սա րա կու թյան մեջ տե ղի ու նե ցող սո ցի
ալ–տնտե սա կան փո փո խու թյուն ներն ուղ
ղա կի ո րեն անդ րա դառ նում են մարդ կանց, 
խմբե րի գի տակ ցու թյան, նրանց աշ խար
հա յաց քի ձև ա վոր ման, ինչ պես նաև իր 
կող մից կա ռա վար վող կո լեկ տի վի գոր ծա
րար մթնո լոր տի ձև ա վոր ման գոր ծըն թա ցի 
վրա: Մյուս կող մից` շու կա յում շա հույ թի հա
մար մղվող սուր մրցակ ցու թյու նը ղե կա վար 
ան ձից պա հան ջում է հա սա րա կու թյան 
ներ սում նկատ վող արագ փո փո խու թյուն
նե րի պայ ման նե րում ճշգրիտ որո շում նե րի 
կա յաց ման և դրանց մին չև վերջ ար դյու նա
վետ իրա կա նաց ման հմտու թյուն ներ:

Փո խա կերպ վող հա սա րա կու թյու նում 
ղե կա վա րից պա հանջ վում են մի շարք 
առանձ նա հատ կու թյուն ներ, որոնք շատ 
կա րև որ են: Դրանք են. 
•	 ձեռ նար կու թյան առևտ րատն տե սա

կան հա րա բե րու թյուն նե րի հա վա նա
կան խա թա րում նե րի սպառ նա լիք նե
րի դեպ քում, դրանց կան խար գել ման 
խե լա ցի քայ լե րի առա ջադր ման և 
իրա կա նաց ման հմտու թյուն ներ.

•	 կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում առա 
ջա ցող լար վա ծու թյան դեպ քում, 
ար տա կարգ իրադ րու թյուն նե րում 
ան ձի հո գե կան հու սա լի ու թյան 

դրսև որ ման մեծ պա շար ներ,
•	 ռիս կի, վտան գի պա հին ինք նա կա

ռա վար ման բարձր հնա րա վո րու
թյուն նե րի ցու ցադր ման առանձ նա
հատ կու թյուն ներ:

Մեր հան րա պե տու թյու նում տե ղի ու նե
ցող սո ցի ալ–տնտե սա կան, քա ղա քա կան 
բուռն զար գա ցում նե րի պայ ման նե րում հա
սա րա կու թյան, երկ րի տնտե սա կան զար
գաց ման հե ռան կա րը պայ մա նա վոր ված 
է նաև գոր ծա րա ր հա րա բե րու թյուն նե րի 
ստո րին օղակ նե րում գոր ծող կա րո ղու նակ 
ղե կա վար նե րի գոր ծե լա ո ճով, նրանց մա
սնա գի տա կան պի տա նե լի ու թյամբ:

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան վեր
լու ծու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ կա ռա
վար ման ոլոր տում ան կա րող, ապաշ նորհ, 
իր տե ղում չգտնվող ղե կա վար նե րի մաս
նա գի տա կան անձ նա յին բնու թագ րերն ու 
դրանց ազ դե ցու թյու նը գոր ծա րար հա րա
բե րու թյուն նե րի ու կա ռա վար ման ար դյու
նա վե տու թյան վրա քիչ են ու սում նա սիր
ված [2, 4, 8, 1,]: Ապաշ նորհ ղե կա վա րի 
անար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյան պատ
ճա ռով խում բը, կո լեկ տի վը կորց նում է ժա
մա նա կի մեջ բիզ նե սի զար գաց ման հա մա
չա փու թյու նը` հետ մնում ճյու ղա յին և երկ րի 
ընդ հա նուր զար գաց ման առա ջըն թա ցից:

Ղե կա վար կադ րե րի մաս նա գի տա կան 
և անձ նա յին որակ նե րի հիմ նա հարցն ու
սում նա սիր վում է ճար տա րա գի տա կան 
[6], ավի ա ցի ոն [4], կա ռա վար ման [11], և 
այլ բնա գա վառ նե րի հո գե բան նե րի կող
մից: Հատ կա պես մեր հան րա պե տու թյու
նում հա սա րա կու թյան առ ջև ծա ռա ցած 
սո ցի ալ–տնտե սա կան, քա ղա քա կան բա
զում խնդիր նե րի լուծ ման գոր ծում ղե կա
վար կադ րե րի ընտ րու թյան ու պատ րաստ
ման հիմ նախն դիրն ավե լի քան կա րև որ 
է: Այս տե սան կյու նից` գոր ծա րար հա րա
բե րու թյուն նե րում ղե կա վա րի մաս նա գի
տա կան պի տա նելի ու թյան հիմ նախն դիրն 
անհ րա ժեշտ է դի տար կել նրա ան ձին 
ներ կա յաց վող մաս նա գի տա կան յու րա
հա տուկ առանձ նա հատ կու թյուն նե րի պա
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հանջ նե րի շրջա նակում: Գոր ծա րար հա
րա բե րու թյուն նե րում մաս նա գի տա կան 
ընտ րու թյան գոր ծըն թա ցում վեր ջին ժա
մա նակ ներս հա ջո ղու թյամբ կի րառ վում 
է պրո ֆե սի ոգ րա ման, որը ցույց է տա լիս 
մաս նա գի տու թյա նը բնո րոշ (կա ռա վա րիչ, 
ղե կա վար, վա ճա ռող, հաշ վա պահ, ֆի
նան սիստ և այլն) հո գե բա նա կան առանձ
նա հատ կու թյուն ներն ու այն բնո րոշ պա
հանջ նե րը, որով օժտ ված պետք է լի նի 
տվյալ բնա գա վա ռում աշ խա տող մար դը, 
առա վել ևս` ղե կա վար ան ձը [ 6–56]:

Ղե կա վար վե լով նոր բա րե փո խում ներ 
չըն կա լե լու կաս կա ծե լի դրդա պատ ճառ նե
րով, չլի նե լով ար հես տա վարժ, տե ղյակ չլի
նե լով հա մաշ խար հա յին զար գա ցում նե րում 
իրա կա նաց վող ռազ մա վա րա կան ծրագ րե
րին՝ ան կա րո ղու նակ ղե կա վա րը գոր ծում է 
«մի բան անե լո ւ» սկզբուն քով: Ար դյուն քում 
ոչ մի այն ար գե լակ վում է ձեռ նար կու թյան 
առա ջըն թա ցը, այ լև սպառ վում են նախ
կի նում դժվա րու թյամբ ձեռք բե րած եկա
մու տի աղ բյուր նե րը: Ար դյուն քում խմբի 
ան դամ նե րը, ով քեր լցված են նոր զար գա
ցում նե րի սպա սե լիք նե րով, սո ցի ալ–տնտե
սա կան առա ջըն թա ցի պա հանջ նե րով, 
ղե կա վար վե լով ապաշ նորհ ղե կա վա րի 
գա ղա փար նե րով՝ ակա մա յից մաս նա կից 
են լի նում իրենց իսկ կեն սա գոր ծու նե ու
թյան պայ ման նե րի, բնա գա վա ռի զար գաց
ման հե ռան կար նե րի կաթ վա ծա հար ման 
գոր ծըն թա ցին: Նախ կի նում նրանց ան
ձի չի րա կա նաց ված պա հանջ մունք նե րի 
շար քում առաջ են գա լիս նո րե րը, որոնք 
մշտա կան լար վա ծու թյան մեջ են պա հում 
խմբի ան դամ նե րին: Սկզբից սկսվում է 
նախ կին և նոր իրա կա նու թյան պայ ման նե
րում իրենց ու նե ցած հնա րա վո րու թյուն նե
րի, տնտե սա կան, սո ցի ալ–հո գե բա նա կան 
ձեռք բե րում նե րի մտո վի գնա հա տու մը, այ
նու հե տև դրան հա ջոր դում է կո րուստ նե րի 
«լու ռ» հա մե մա տու թյու նը ավե լի ար դյու
նա վետ ղե կա վա րի հետ առնչ վող աշ խա
տող նե րի ձեռք բե րում նե րի հա մե մա տու մը: 
Ավե լի ուշ սկսվում է սե փա կան կո րուստ

նե րի պատ ճառ նե րի որո նու մը: Բիզ նե սի 
զար գաց ման գոր ծըն թա ցի հո գե բա նա կան 
հիմ քում ըն կած են ղե կա վա րի անձ նա յին և 
կո լեկ տիվ շա հե րով առա ջադր վե լու ակ տիվ 
ձեռ նար կում նե րը: «Առա ջա ցած նոր պայ
ման նե րում, չու նե նա լով աճող կեն ցա ղա յին 
պա հանջ մունք նե րի բա վա րար ման հնա րա
վո րու թյուն ներ, կոնֆ լիկ տա յին պայ ման նե
րում խմբի ան դամ նե րի շրջա նում առա ջա
նում են խաբ վա ծու թյան, հի աս թա փու թյան, 
ավե լոր դու թյան, ան կա րո ղու թյան, ճնշվա
ծու թյան և այլ զգա ցում ներ: Որ պես կա նոն` 
հե տա գա յում դրանք ձև ա փոխ վում են ներ
քին և դե պի ղե կա վարն ուղղ ված ար տա
քին բա խում նե րի [7–215]:

Նմա նա տիպ բա խում նե րի ըն թացքն 
ու ել քը տա րաբ նույթ են: Դրանց լուծ ման 
ձև երն ու եղա նակ նե րը պայ մա նա վոր ված 
են ղե կա վա րի ան ձի ան հա տա կան հո գե
բա նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րով, 
ղե կա վա րի կող մից խմբի ան դամ նե րի 
ցան կու թյուն նե րի, շա հե րի հաշ վառ մամբ, 
տվյալ ղե կա վա րի հետ հե տա գա աշ խա
տան քը շա րու նա կե լու կո լեկ տի վի ան դամ
նե րի դրդա պատ ճառ նե րի բո վան դա կու
թյամբ, ան ցյ ա լի փոր ձով, տնտե սա կան 
ու հո գե կան առող ջու թյան պա հուս տա յին 
հնա րա վո րու թյուն նե րով: «Ինք նա զար
գաց մամբ չզբաղ վող ղե կա վա րի անար
դյու նա վետ կա ռա վար ման հե տև ան
քով ղե կա վա րը են թա կա նե րի շրջա նում 
ստեղ ծում է անվս տա հու թյան մթնո լոր տ» 
[9–82]: Ստեղծ ված իրադ րու թյու նը շտկե
լու հա մար ինք նիշ խան, ավ տո րի տար ոճ 
ու նե ցող ղե կա վա րը որո շում է նրան ցից 
ազատ վել: Ազատ վե լով աշ խա տան քից` 
խմբի որոշ ան դամ ներ իրենց զգում են 
ավե լորդ, մերժ ված, խաբ ված: Շփման, 
հա ղոր դակց վե լու ու լսե լի լի նե լու պա
հանջ մուն քը հա ճախ նրանց ու ղոր դում է 
հա մալ րե լու դժգոհ նե րի, հա մա խոհ նե րի 
բա նա կը: «Ապաշ նորհ ղե կա վա րի գոր ծու
նե ու թյան պայ ման նե րում խմբում առա ջա
նում են ընդ հա նուր չբա վա րար ված պա
հանջ մունք ներ ու նե ցող մարդ կանց փոքր 
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խմբեր, որոնք մի մյանց հետ շփվե լիս կորց
րա ծի հա մար հո գե բա նա կան փո խհա
տուց ման պա հանջ են ու նե նու մ» [9–26]: 
Նրանք այդ պի սի վար քագ ծով ամե նուր 
փնտրում են հո գե բա նա կան կա րեկ ցանք 
ու ապա հո վու թյուն, չլուծ ված հար ցե րի 
մեկ նա բան ման անհ րա ժեշ տու թյուն (չնա
յած ոչ միշտ և ոչ իրա տե սա կան): Կո լեկ
տի վում սկսվում է տի րել բամ բա սան քի, 
մի մյանց նկատ մամբ ան հան դուր ժո ղա
կան մթնո լորտ: Ան շուշտ, նրանց շա հե րը, 
ակ տի վու թյան ձև երն ակա մա յից բախ վում 
են խմբում շա հե կան, հա մե մա տա բար 
կա յուն տնտե սա կան, սո ցի ալ–հո գե բա
նա կան դիրք ու նե ցող մարդ կանց շա հե րի 
հետ: «Սկզբնա կան շրջա նում առա ջա նում 
են մի մյանց չհան դուր ժե լու, բամ բա սան
քի, այ նու հե տև` հա կադր վե լու ու մի մյան
ցից տա րան ջատ վե լու գոր ծըն թաց ներ: 
Եր բեմ նի հա մե րաշխ, կուռ կո լեկ տի վը 
բա ժան վում է հա կոտ նյա խմբա վո րում
նե րի, հա ճախ նույ նիսկ` թշնա մա կան 
հա կա դիր կող մե րի [8–222]: Ստեղծ ված 
այս պի սի նյար դա հո գե կան ան բա րեն
պաստ մի ջա վայ րում անհ նար է մի մյանց 
հետ իրա կա նաց նել ար դյու նա վետ հա
մա գոր ծակ ցու թյուն: Սկսվում է ստեղծ ված 
դրու թյու նից ելք որո նե լու ակ տիվ գոր
ծըն թա ց»: Սո վո րա բար ղե կա վա րը, նման 
պայ ման նե րում խու սա փե լով ան ցան կա
լի երև ույթ նե րից, խստաց նում է ներ քին 
կար գու կա նո նը, օրենք նե րը, որոնք, որ
պես կա նոն չեն աշ խա տում: Դրա նով էլ` 
ավե լի է սրվում մի ջանձ նա յին, միջխմ բա
յին հա րա բե րու թյուն նե րի հո գե բա նա կան 
մթնո լոր տը: Ղե կա վար ման գոր ծըն թա ցի 
այդ պի սի շա րու նա կու թյու նը, առա վել ևս` 
երբ բա ցա կա յում են հա ջո ղու թյուն նե րը, 
կա յուն եկա մուտ ներն ու շա հույ թը, առ կա 
են ղե կա վա րի և խմբի ան դամ նե րի մի ջև 
անվս տա հու թյու նը, նրա որո շում նե րի ու 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ճշմար տա ցի ու թյան 
հե ռան կա րի նկատ մամբ մարդ կանց ար
դա րա ցի վրդով մուն քը: Մարդ կանց մոտ 
սկսվում է մի ժա մա նա կաշր ջան, որում 

ձև ա վոր վում են ապա գա յի նկատ մամբ 
անո րո շու թյան, բա ցա սա կան կան խա տե
սում նե րի, հո ռե տե սա կան տրա մադ րու
թյուն ներ, բա ցա սա կան ապա կա յու նաց
նող հո գե վի ճակ նե րի խա ռը մթնո լոր տ» 
[2–358]: Սո վո րա բար մար դիկ մի մյան ցից 
տար բեր վում են իրենց հո գե բա նա կան 
կերտ ված քով: Տար բեր վում են նաև լար
ված նյար դա հո գե կան պայ ման նե րում 
իրենց ցու ցա բե րած հա կազ դե ցու թյան 
ձև ե րով: Խմբում, կո լեկ տի վում սկսվում է 
մի մյանց նկատ մամբ պա հանջ ներ ներ կա
յաց նե լու, մի մյանց ու ղե կա վա րին փնո վե
լու, բամ բա սե լու, չա րա խո սե լու, ագ րե սի ա
յի դրսև որ ման վտան գա վոր գոր ծըն թա ցը:

«Գոր ծազր կու թյան հավ անա կան 
սպառ   նա լի քի պայ ման նե րում ոմանք դրսև
ո րում են կոմ ֆոր միզ մի (նույնականացում), 
ստեղծ ված պայ ման նե րում հան դուր ժող 
վար քա գիծ, որում ձև ա փոխ վում է են թա
կա ան ձի հո գե բա նա կան «Ես»–ի կա ռուց
ված քը: Ան ձը դառ նում է «ան դե մ», հլու–
հնա զանդ կա տա րող: Ոմանք ընտ րում են 
իրենց ան ձի ուղղ վա ծու թյա նը բնո րոշ պայ
քա րի եղա նակ ներ: Ավե լի ու ժեղ հո գե բա
նա կան տի պե րը, ով քեր օժտ ված են նաև 
բարձր մաս նա գի տա կան ըն դու նա կու թյուն
նե րով, տե ղյակ են ժա մա նա կա կից զար
գա ցում նե րին, մի տում նե րին, ակ տի վո րեն 
ձեռ նար կում են նոր ղե կա վա րի որոն ման, 
ընտ րու թյան գոր ծըն թա ցը» [9–111]:

Սո ցի ալ–հո գե բա նա կան տե սան կյու
նից` ղե կա վար ան ձի հա մար պաշ տո նը 
դիրք է, ուժ, իշ խա նու թյուն, հնա րա վո րու
թյու ննե րի իրա կա նաց ման սո ցի ալ–տնտե
սա կան, հո գե բա նա կան ան կա խու թյան 
պայ ման: Այդ իսկ պատ ճա ռով մի այն իր 
աթո ռը պաշ տող, ապաշ նորհ ղե կա վա րը, 
առա վել ևս, եթե նա ու նի ղե կա վար ման 
ավ տո րի տար ոճ, իր դիր քը պահ պա նե լու 
նպա տա կով դի մում է ամեն մի ջո ցի: Անհ
նա զանդ նե րին պատ ժում կամ ազա տում 
է աշ խա տան քից, «վե րև ին նե րի ն» ամեն 
կերպ շա հագրգ ռում, որ պես զի իրե նով 
չզբաղ վեն, «ներ քև ին նե րի» հետ վա րում է 
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«բա ժա նիր, որ տի րե ս» սկզբուն քով: Անհ
նա զանդ նե րից ու իր հա մար ոչ ձեռն տու 
մարդ կան ցից տար բեր պատ ճա ռա բա նու
թյուն նե րով ազատ վում է` գոր ծու նե ու թյան 
դաշ տը թող նե լով մի ջակ նե րին ու հար մար
վող նե րին [8–403]: Կո լեկ տի վում ստեղծ
ված այդ պի սի մթնո լոր տը առա ջաց նում 
է կադ րե րի մեծ ար տա հոսք: Սո վո րա բար 
աշ խա տան քից ազատ վում են կա րո ղու
նակ, բարձր ար հես տա վար ժու թյուն, ինք
նու րույ նու թյուն ու նե ցող մաս նա գետ նե րը: 
Աշ խա տան քից ազատ ված, հատ կա պես 
նոր աշ խա տա տեղ չու նե ցող մար դիկ 
հայտն վում են դժվար կա ցու թյան մեջ: Հո
գե բա նա կան առու մով նման դեպ քե րում 
դրու թյու նը դառ նում է ան տա նե լի: Զար գա
ցում նե րի այդ պի սի հե ռան կար ու նե ցող նե
րից շա տե րը, ել քը չգտնե լով, հե ռան կա րի 
անո րո շու թյան, աշ խա տա տե ղե րի բա
ցա կա յու թյան պատ ճա ռով հայտն վում են 
սո ցի ալ–տնտե սա կան դժվար կա ցու թյան 
մեջ: «Կո լեկ տի վում տե ղի ու նե ցող իրա
դար ձու թյուն նե րի պատ ճա ռով սկսվում է 
խու ճա պը, որում բա ցա կա յում է կո լեկ տի
վի ան դամ նե րի ընդ հա նուր և ան հա տա
կան գոր ծու նե ու թյան ապա գա յի հե ռան
կա րը: Ժա մա նա կին տեղ ու դիրք, բարձր 
հե ղի նա կու թյուն ու նե ցած, ու այդ ամե նը 
կորց րած մար դը դառ նում է ան կա րող, 
սո ցի ա լա կան առու մով` անվ ճա րու նակ: 
Շու տով նա հայտն վում է սո ցի ա լա կան մե
կու սաց ման պայ ման նե րում: Ի հայտ են 
գա լիս մի այ նա կու թյան, ընկճ վա ծու թյան, 
նև րոզ նե րի հա մա տա րած դրսև ո րում նե ր» 
[3–201]: Այս պի սի ան բա րեն պաստ սո ցի
ալ–հո գե բա նա կան մթնո լոր տը հա մա տա
րած դե ֆի ցիտ նե րի դաշ տում պա հան ջում 
է մար դու առ ջև ծա ռա ցած խնդիր նե րի շու
տա փույթ լու ծում: Հիմ նա կան ել քը դառ
նում է իրադ րու թյու նից հե ռա նա լը:

Հո գե բան նե րի կող մից այն բնո րոշ վում 
է իբ րև «հո գե բա նա կան փա խուս տ», քան
զի ստեղծ ված պայ ման նե րում անձն ինք
նու րույն չի կա րող դի մագ րա վել գո յու թյուն 
ու նե ցող դժվա րու թյուն նե րին, առա վել 

ևս դրան ցում ու նե նալ հա ջո ղու թյուն ներ 
[5–204]: Թե րևս սրա նով կա րե լի է մեկ
նա բա նել խմբում ան ձի չհար մար վե լը, որի 
պատ ճա ռով նա անընդ հատ նոր աշ խա
տան քի տե ղեր է փնտրում, նոր պայ ման
ներ որո նում: Այս կա ռու ցա կար գով կա րե լի 
է բա ցատ րել նաև ՀՀ–ում գո յու թյուն ու նե
ցող ար տա գաղ թի երև ույ թը, ար տագ նա 
աշ խա տան քը: Չնա յած որ նրան ցից շա
տերն, իրոք, մեկ նում են ըն տա նի քի կա
րիք ներն հո գա լու հա մար, սա կայն, ոմանք 
էլ, չհան դուր ժե լով ստեղծ ված իրա վի ճա
կը, պար զա պես հե ռա նում են աս պա րե
զից` հա ճախ այն թող նե լով մի ջակ նե րին 
ու ապաշ նորհ մարդ կանց:

Գոր ծազր կու թյան ու հա կա մար տու
թյուն նե րի պայ ման նե րում մար դը հա յաց
քը ուղ ղում է ան ցյա լի կա յուն ժա մա նակ նե
րին, երբ ամեն ինչ պարզ էր ու որո շա կի: 
Ակա մա յից մար դը լցվում է ան ցյ ա լի հան
դեպ «կա րո տախ տո վ»՝ հին հի շո ղու թյուն
նե րով: Մար դը մատն վում է հո գե բա նա
կան «պա սի վու թյա ն», որի հե տև ան քով 
նրա մոտ նկատ վում է նոր ժա մա նակ նե րի 
հա րա բե րու թյուն նե րը մեր ժող տրա մադ
րու թյուն նե րի դրսև ո րում ներ: Աս տի ճա նա
բար նա դառ նում է ամեն ին չի նկատ մամբ 
ան հան դուր ժող [10–225]: Հիմ նա կան 
պատ ճա ռը թո ղած կամ չգի տակ ցե լով այդ 
ամե նը` իր ողջ էներ գի ան, կա րո ղու թյուն
ներն ուղ ղում է պե տու թյա նը, կա ռա վա
րու թյա նը, նա խա գա հին քննա դա տե լուն: 
Նրա ապ րե լա կեր պը դառ նում է հեղ հե
ղուկ, անն պա տակ: Շու տով նա դառ նում է 
իրա կա նու թյան, իր ան ձի ավելոր դու թյան 
զգաց ման սին գա ղա փար նե րի գե րին: 
Իր ան ձի էու թյան, ինք նա հաս տատ ման 
նպա տա կով այս պի սի ան ձը, գի տակց
ված կամ չգի տակց ված, հա ճախ հայտն
վում է դժգոհ նե րի մի ջա վայ րում: Սրա 
վտան գա վո րու թյունն այն է, որ մար դը 
սկսում է գոր ծել` զուտ անձ նա կան հու զա
կան նպա տակ նե րից ել նե լով, վե րա նա
լով հան րա յին, պե տա կան, ազ գա յին շա
հե րից: Մար դը դառ նում է ման րախն դիր, 
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իջ նում կյան քի հա տա կը, ապ րում պարզ 
ու էժա նա գին ար ժեք նե րով: Բա վա րար
վե լով ամե նա պարզ պա հանջ մունք նե րով` 
աս տի ճա նա բար նա կորց նում է իր հա սա
րա կա կան, անձ նա յին հո գե բա նա կան դի
մա գի ծը: Սո վո րա բար այդ պի սի մար դիկ, 
չգտնե լով օժան դա կու թյուն, հայտն վում են 
կա՛մ աղան դա վոր նե րի, կա՛մ «ան դե մ» բո
ղո քա վոր զանգ ված նե րի շար քում: Սրանց 
կա ռա վա րե լը բա վա կան հեշտ է, հատ կա
պես` դե մա գոգ քա ղա քա կան առաջ նորդ
նե րի կող մից, ով քեր ժա մա նակ առ ժա մա
նակ ինչ–որ գա ղա փար նե րով սնու ցում են 
նրանց հո գև որ աշ խար հը:

Ար դյուն քում ստաց վում է այն պես, որ 
ապաշ նորհ ղե կա վա րը (գոր ծա րար) կա
րող է իր կող մից ղե կա վար վող կո լեկ տի
վում ար հես տա կա նո րեն դժգո հու թյուն, 
հա կա մար տու թյուն նե րի վտանգ ստեղ ծել, 
այ լև դրա նով նպաս տել երկ րի քա ղա քա
կան, տնտե սա կան, բա րո յա հո գե բա նա
կան ան կա յուն մթնո լոր տի ձև ա վոր մա նը: 
Ապաշ նորհ ղե կա վարն իր գոր ծու նե ու թյան 
ոճով, կա ռա վար ման եղա նա կով նման վում 
է երկ րի կա յուն զար գաց ման ու ղին ձա խո
ղող ներ քին թշնա մու: Որ պես հե տև ու թյուն, 
կա րող ենք պնդել այն միտ քը, որ ար դյու
նա վետ ղե կա վա րի առ կա յու թյու նը երկ րի 
հա մար սո ցի ալ–տնտե սա կան, քա ղա քա
կան, ռազ մա վա րա կան հիմ նախն դիր է: 
Քան զի հա սա րա կու թյու նը ամ բող ջա կան, 
կեն դա նի մար մին է, որի ներ դաշ նակ կեն
սա գոր ծու նե ու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 
նրա կա ռուց ված քում գտնվող բո լոր օղակ
նե րի ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ, նրա 
ար դյու նա վետ կա ռա վար մամբ:

Առա ջար կում ենք որոշ հանձ նա րա րա
կան ներ և դի տար կում ներ, որոնց հաշ վա
ռու մը ղե կա վա րի հա մար կա րող է նպաս
տա վոր ազ դե ցու թյուն ու նե նալ խմբում, 
կո լեկ տի վում գո յու թյուն ու նե ցող գոր ծա
րար հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռա վար ման 
գոր ծըն թա ցի վրա.

ա) կա ռա վար ման ոլոր տում առաջ նա
յին պա հան ջը ղե կա վար ան ձի բազ մա
կող մա նի զար գա ցած լի նելն է, մաս նա գի
տա կան պի տա ն իու թյու նը, նրա անձ նա յին 
հնա րա վո րու թյուն նե րի բարձր զար գաց
վա ծու թյան պա հան ջը,

բ) կա ռա վար ման հա մա կար գի ղե կա
վար նե րի նշա նա կու մը կամ ընտ րու թյու նը 
պետք է կա տար վի` հիմն վե լով նրա հո գե
բա նա կան, մաս նա գի տա կան պի տա նի ու
թյան, քա ղա քա կան, անձ նա յին դի ման կա
րի հաշ վառ ման փաս տե րի վրա,

գ) գոր ծա րար մի ջա վայ րում ղե կա վար 
կադ րե րի ընտ րու թյու նը պետք է իրա կա
նաց վի հո գե բա նա կան հե տա զո տու թյան 
ար դյունք նե րով: Առաջ նա յին տեղ պետք 
է հատ կաց վի ան ձի հո գե բա նա կան կա
ռուց ված քի առանձ նա հատ կու թյուն նե րին, 
ան ձի բնա վո րու թյան, կա ռա վար ման ու 
ինք նա կա ռա վար ման հնա րա վո րու թյուն
նե րին, մաս նա գի տա կան աճի, նրա կա րի
ե րա յի հո գե բա նա կան առանձ նա հատ կու
թյուն նե րին ու ըն դու նա կու թյուն նե րին,

դ) ապաշ նորհ ղե կա վարն իր հա յացք
նե րով, գոր ծե լա ո ճով ոչ մի այն կա րող 
է բա ցա սա կան ճա կա տագ րա կան դեր 
խա ղալ խմբի, կո լեկ տի վի ան դամ նե րի 
հա մար, այ լև ան մի ջա կա նո րեն կամ միջ
նոր դա վոր ված` նպաս տել երկ րի տնտե
սա կան, քա ղա քա կան, բա րո յա հո գե բա
նա կան մթնո լոր տի ապա կա յու նաց մա նը, 
պե տու թյան, հա սա րա կու թյան նկատ մամբ 
զանգ ված նե րի ար հես տա կան դժգո հու
թյան և ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան տրա
մադ րու թյուն նե րի ձև ա վոր մա նը,

ե) կա ռա վա րու թյա նը, նա խա րա րու
թյուն նե րին, գե րա տես չու թյուն նե րին առ
ըն   թեր ստեղ ծել մաս նա գի տա կան կողմ 
նո րոշ ման և ընտ րու թյան հո գե բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. որոնք կկա րո ղա նան 
կամ իրա վա սու կլի նեն լու ծե լու տվյալ բնա
գա վա ռի հա մար ղե կա վար կադ րե րի ընտ
րու թյան, նրանց մաս նա գի տա կան և անձ
նա յին պի տա նի ու թյան հո գե բա նա կան 
հիմ նախն դիր նե րը:
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Социально–психологические последствия некомпетентности руководителя, 
управляющего деловыми отношениями в трансформирущемся обшестве

В. Мкртумян
Статья посвящена проблеме некомпетентности руководителя, управляющего де

ло выми отношениями и его социально–психологические последствия на уровне меж
личностных отношений в коллективе. Представляется профессиональная и пси холо ги
ческая модель эффективного руководителя в буднее среде.

Автор раскрывает психологический механизм конфликтов между некомпетентным ру
ководителем и подчиненными. Подробно характеризуется психологические пред  посылки 
причин увольнений и их социально–экономические последствия, пси хологические 
детерминанты массовых явлений в трансформирующемся обществе.  На основе своих 
наблюдений и эмпирических данных автор предлагает ряд пред ло жений и рекомендаций, 
которые могут способствовать улучшению социально–пси хологической атмосферы 
деловых отношений и процесс правильного выбора ком пе тент ного руководителя.

Social–psychological consequences of the incompetence of the  
leader operating business relations in the transforming society 

V. Mkrtumyan
In the article the problem of the incompetence of the leaders operating the business re

lations and its social–psychological consequences at the level of impersonal relations in the 
collective is discussed. The professional and psychological model of the effective leader is 
represented in the work environment. 

The author reveals the psychological mechanisms of the conflicts between the incompe
tent leader and subordinate people. The psychological preconditions of the reasons of the 
layoffs and its social–economical consequences, psychological determinants of the massive 
phenomena in the transforming society. In the basis of their studies and empirical data the 
author supposes a row of suggestions and recommendations which can promote to the im
provement of the social–psychological atmosphere in the business relations and the process of 
the right choice of the competent leader. 
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Թե՛ գործ նա կա նո րեն և թե՛ տե սա կա
նո րեն դեպ րե սի ան կա րև ո րա գույն թե
մա է, քան զի դրա նում գո յու թյուն ու նե ցող 
հա կազ դե ցու թյուն նե րը իրենց դերն ու նեն 
բազ մա թիվ այլ հո գե բա նա կան խան գա
րում նե րում (Adrian Weils 2009) [1]:

Դեպ րե սի ա յի զար գաց ման և բուժ ման 
հար ցում աղա վաղ ված ճա նա չո ղու թյու նը 
և սխալ հա մոզ մունք նե րը կա րող են ազ դել 
հո գե ճա նա չո ղու թյան կա նո նա վոր մի ջամ
տու թյուն նե րի վրա: Դեպ րե սի ա յի նշան
նե րից են տխրու թյան զգա ցու մը և որոշ 
դեպ քե րում աշ խա տու նա կու թյան ան կու
մը, իսկ խե լաց նո րու թյու նը արա գըն թաց 
վի ճակ է, որի նշան ներն են բոր բոք վա ծու
թյունն ու գե րու ժե ղու թյու նը (Hawton & Sal
cous 1942 ) [2]:

Ճա նա չող նե րի կար ծի քով դեպ րե սի
ան բա ցա սա կան մտքե րի կրկնու թյան, 
աղա վաղ ված մտա վոր հա մոզ մունք նե րի և 
շա րու նակ ան ձի դեպ րե սի ա յի վրա կենտ
րո նաց ման ար դյունք է, և այս փաս տը 
ապա ցու ցում է նրա բա ցատ րու թյուն նե րի 
և հե տև անք նե րի պատ ճառ նե րը (Adrian 
Weils 2009 ):

Բո լոր տե սա կետ նե րը, որոնք մինչ այս 
ներ կա յաց վել են դեպ րե սի ա յի բա ցատ րու
թյան հա մար, հատ կա պես ճա նա չող նե րի 
տե սան կյու նից հիմն ված են դեպ րե սի ա յի 
հետ կապ ված ճա նա չո ղու թյան բո վան դա
կու թյան վրա (Adrian Weils 2009 ):

Դեպ րե սի ան կա րող է տար բեր պատ
ճառ  ներ ու նե նալ: Այս տե սան կյու նից 

բա   ցա   սա կան ճա նա չո ղա կան հա մոզ
մունք  նե րը, բա ցա սա կան մտքե րի ոչ կա ռա
վա րե լի ու թյու նը և իր հո գեճա նա չո ղու թյան 
խո ցե լի ու թյու նը, ինչ պես նաև դեպ րե սի ա
յի վե րա դար ձի և կրկ նու թյան վտանգն ու 
չհա մա կերպ վող վար քա գի ծը կա րև որ դեր 
ու նեն դեպ րե սի ա յի առա ջաց ման և տե
սակ նե րի վրա (Adrian Weils 2009):

Բուժ ման և ու սուց ման գոր ծում ճա նա չո
ղա կան տեխ նի կա յի կի րառ ման նպա տա կը 
հի վան դի մտա հո գու թյան ժա մա նա կա հատ
վա ծի կրճա տումն է: Քան զի դեպ րե սիա 
առա ջաց նող մտքե րը նվա զեց նում են և 
բարելավում խառն ված քի վի ճա կը:

Ուսումնասիրության նպատակը
Այս ու սում նա սի րու թյան նպա տակն է 

խմբա կան խորհր դակ ցու թյան մի ջո ցով 
և վար քա–ճա նա չո ղա կան հա կազ դե
ցու թյան մե թո դի կա յի օգ տա գործ մամբ 
ու սում նա սի րել իրան ցի ու սա նո ղու հի նե
րի մոտ դրսև որ վող դեպ րե սի ան և նրա 
տե սակ նե րը: Ներ կա յաց նել վար քա–ճա
նա չո ղա կան տեխ նի կա յի հար ցե րը ու սու
ցո ղա կան բուժ ման խորհր դակ ցու թյուն
նե րի ժա մա նակ: Ընտր վել են Թեհ րա նի 
ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի առա
ջին կուր սի քսան ու սա նո ղու հի: Կա տար
վել է նա խա փորձ և վերջ նա կան փորձ:

Գնահատման գործիքները
Ներ կա յաց վել են տնա յին աշ խա տանք

նե րի աղյու սակ ներ, որոն ցից են հո գե կան 
ճնշման վե րահս կո ղու թյան աղյու սա կը, 

ՄԱՆԻԺԵՀ ԳՈԼՉԻՆ 

ՎԱՐՔԱՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ 
ԵՎ ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱԿԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
(ԻՐԱՆՑԻ ԿԱՆԱՆՑ ԴԵՊՐԵՍԻԱՅԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ)
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բա ցա սա կան մտքե րի և ոգև ո րու թյուն
նե րի գրանց ման աղյու սա կը, շա բաթ վա 
կտրված քով գոր ծու նե ու թյան ծրագ րա
վոր ման աղյու սա կը, խնդրի լուծ ման աղու
սյա կը և հմտու թյան վար ժու թյուն նե րի 
աղյու սա կը՝ տրա մա բա նա կան և ոչ տրա
մա բա նա կան փաս տե րի մեջ բեր մամբ:

Ճնշման վե րահս կո ղու թյան աղյու սա կը 
հայտն ված իրա վի ճա կում մարդու կողմից 
իր հու զա կան և ինք նա վե րահս կո ղու թյան 
վար ժու թյուն նե րի մի այն պի սի համակարգ  
է, որը գնա հատ վում է ( 0–100 ):

Բա ցա սա կան մտքե րի աղու սյա կը այն 
է, որ տեղ ճշգրտո րեն ան ձը նշում է իր ինք
նա բուխ մտքե րը և իր հա վա տի աս տի ճա նը 
գնա հա տե լով (0–100):

Շա բաթ վա կտրված քով գոր ծու նե ու
թյան ծրագ րա վոր ման աղյու սա կում պետք 
է քայլ առ քայլ ներ կա յաց նել իր իսկ գնա
հա տա կա նը իր կա տա րած հմտու թյան 
վար ժու թյուն նե րի նկատ մամբ:

Խնդիր նե րի հնա րա վոր լու ծում բուժ–
ու սուց ման մի ջո ցով (Beck A. T., Epstein, 
Brown & Steer 1988) [3]:

Իրագործման ձևը
Խմբա կա յին խորհր դակ ցու թյան մի

ջո ցով և վար քա–ճա նա չո ղա կան հա կազ
դե ցու թյան մե թո դի կա յի օգ տա գոր ծու մը 
ու սում նա սիր վել է 9 հան դի պում նե րի ըն
թաց քում:

Առա ջին հան դի պում
Դեպ րե սի ա յի սահ մա նում և դրա նշան նե

րի ու հե տև անք նե րի բա ցատ րու թյուն: Խմբի 
ան դամ նե րի ծա նո թա ցում, աշ խա տան քա յին 
խմբի նպա տա կի և ռե ժի մի բա ցատ րու թյուն: 
Դեպ րե սի ա յի ար տա քին և ներ քին նշան ներ, 
ֆի զի կա կան և հո գե կան դրսև ո րում ներ: Կեն
դա նի օրի նակ ներ առօ րյա կյան քից: Տնա յին 
հանձ նա րա րա կան ներ:

Երկ րորդ հան դի պում
Հարց ու պա տաս խան նա խորդ տնա

յին հանձ նա րա րա կա նի մա սին: Խմբի 
յու րա քան չյուր ան դա մի ելույթ և դեպ րե
սի ոն դրսև որ ման քննար կում խորհր դա

տո ւի ակ տիվ մաս նակ ցու թյամբ: Մարմ նա
մար զու թյուն և հո գե կան ու ֆի զի կա կան 
հանգս տու թյան փորձ: Տնա յին հանձ նա
րա րա կան ներ և խտա սա լի կի տրա մադ
րում՝ տա նը կա նո նա վոր կեր պով մարմ
նա մար զու թյան հե տև ե լու հա մար:

Եր րորդ հան դի պում
Ծա նո թա ցում ճա նա չո ղու թյուն հաս կա

ցու թյան հետ, մտքե րի դե րը դեպ րե սի ա յի 
առա ջաց ման մեջ և մտքե րի կա պը զգաց
մունք նե րի և ոչ ցան կա լի վար քի հետ, ինք
նա բուխ բա ցա սա կան մտքե րի առանձ
նա հատ կու թյուն նե րի ճա նա չում և սխալ 
ճա նա չո ղու թյան բա ցատ րու թյուն խմբի ան
դամ նե րի կյան քից բեր ված օրի նակ նե րով, 
տնա յին աշ խա տանք բա ցա սա կան մտքե
րի և նրան ցից բխող հույ զե րի գրան ցում:

Չո րրորդ հան դի պում
Բա ցա սա կան մտքե րի դեմ դի մադ րու

թյան ու սու ցում, բա ցա սա կան մտքե րի ըն
թաց քում դա դա րի առա ջա ցում, չտար վել 
բա ցա սա կան մտքե րով և գործ նա կա նո
րեն բա ցատ րել այդ մտքե րի ազ դե ցու թյու
նը ան ձի վրա, բա ցա սա կան մտքե րը ան
ձի զգաց մունք նե րը իր հսկո ղու թյան տակ 
է առ նում, բա ցա սա կան մտքե րին ու շադ
րու թյուն չդարձ նել և ան ձի իրա վի ճա կա
յին բա ցա սա կան մտքե րի գրան ցում, այդ 
փաս տե րի քննար կում խմբի ան դամ նե րի 
հետ խորհր դա տո ւի օգ նու թյամբ: Այս մե
թո դի դրա կան ու բա ցա սա կան ազ դե ցու
թյան ու սում նա սի րու մը խմբի ան դամ նե րի 
հետ: Տնա յին հանձ նա րա րա կան տալ բա
ցա սա կան մտքե րի բա ցա հայտ ման և դրա 
դեմն առ նե լու վե րա բե րյալ:

Հինգերորդ հանդիպում
Հարց ու պա տաս խան նա խորդ տնա յին 

հանձ նա րա րա կա նի մա սին: Գործ նա կան 
աշ խա տանք ան հա տա կան ինք նա ար տա
հայտ ման և կրկնու թյան մի ջո ցով, որ պես զի 
խմբի յու րա քան չյուր ան դամ ինք նավս տա
հու թյուն ձեռք բե րի և հե ռա նա բա ցա սա
կան մտքե րից ու թու լու թյու նից: Խմբի ան
դա մը կա րող է կրկնել նաև այս պի սի 
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նա խա դա սու թյուն ներ՝ «Այն քան էլ վատ 
վի ճակ չու նեմ, որ պատ կե րաց նում էի» կամ 
«Նո րից կաշ խա տե մ»: Նման նա խա դա սու
թյուն ներ կա րե լի է նաև գրել և անընդ հատ 
կրկնել, որ պես զի հզո րաց վի դեպ րե սի ա յով 
տա ռա պող հի վան դի կա մա յին հատ կու
թյուն նե րը: Տնա յին հանձ նա րա րա կան նե րը 
ևս լի նե լու են հենց այդ բո վան դա կու թյամբ 
և կրկնու թյան հա մար հար մար նա խա դա
սու թյուն նե րի գրան ցու մով:

Վեցերորդ հանդիպում
Հարց ու պա տաս խան նա խորդ տնա յին 

հանձ նա րա րա կա նի մա սին, ապա մտքե րի 
կենտ րո նաց ման վար ժու թյուն խմբի յու րա
քան չյուր ան դա մի մաս նակ ցու թյամբ: Դա 
ու նե նա լու է մի քա նի հանգր վան. դրանք են՝
•	 հայացքի կենտրոնացում և մտասևե

ռում որևէ իրի վրա,
•	 հինգ զգայարանների աշխատեցում 

և փորձարկում,
•	 մտավարժանք՝ օրինակ նախընտրելի 

գույների, ավտոմեքենաների կամ 
•	 մարզաձևերի թվարկում,
•	 տարբեր մտքերի ձևակերպում, որ պես

զի մոռացվեն բացասական մտքե րը,
•	 ուրախ և երջանիկ հուշերի թվարկում,
•	 խորհրդատուի օգնությամբ փորձել 

հետաքրքիր ժամանցային զբաղմունք 
ստեղծել, որպեսզի բուժվողը իրենից 
հեռացնի բացասական մտքերը։ 

Վեր ջում ժա ման ցա յին զբաղ մունք նե րի 
ցու ցա կագ րու մը հանձ նա րա րել նաև որ
պես տնա յին աշ խա տանք:

Յո թե րորդ հան դի պում
Խնդրի լուծ ման ու սու ցում, խնդի րը բա

ժա նել փոքր մա սե րի, մտա վոր վեր լու ծու
թյուն, կա տա րել, ներ կա յաց նել հնա րա վոր 
լու ծում ներ, ներ կա յաց նել մի ջոց կա տար
ման ման րա մաս նու թյուն նե րով, մի ջո ցի 
գնա հա տում և ան հա ջո ղու թյան դեպ քում 
նոր մի ջո ցի ներ կա յա ցում: Ամ բողջ գոր
ծըն թա ցը կա տար վեց խմբի ան դամ նե րի 
մաս նակ ցու թյամբ և ներ կա յաց վեց վե րար
տադ րու թյան մի ջո ցով: Խմբի ան դամ նե րը 

ձեռ նա մուխ եղան տնա յին աշ խա տան քի:
Ու թե րորդ հան դի պում
Կա մա յին տեխ նի կա յի ու սու ցում խմբի 

ան դամ նե րի խառն ված քի, մտքե րի և 
դրդա պատ ճառ նե րի բարձ րաց ման հա
մար, օգնել ճա նա չե լու իրենց թույլ և ու ժեղ 
կող մե րը, խոչըն դո տե րին իրա տե սո րեն 
վե րա բեր վե լու վար ժու թյուն ներ, խնդիր նե
րին դի մա կա յե լու վար ժու թյուն ներ, խմբի 
ան դամ նե րի ինք նավս տա հու թյան ձեռք 
բե րում, օգ նել խմբի ան դամ նե րին խմբա
կայ նո րեն ճա նա չելու անի րա տե սա կան և 
վնա սա կար ցան կու թյուն նե րը ու դրանց 
փո փո խու մը: Տնա յին աշ խա տանք:

Իններորդ հանդիպում
Նա խորդ ութ պա րապ մունք նե րի հա

մա ռոտ վեր հի շում, քննար կում և կրկնու
թյուն, թես տե րի կի րա ռում:

Այս գոր ծը կա տար վեց մեկ ճա նա չո
ղա կան և ինը խորհր դատ վա կան հան դի
պում նե րի մի ջո ցով, յու րա քան չյու րը մեկ 
և կես ժամ տև ո ղու թյամբ: Խմբի ան դամ
նե րը սկզբնա կան շրջա նում մի մյանց հետ 
չէ ին հա ղորդակցվում, բայց աս տի ճա նա
բար վստա հու թյուն ձեռք բե րե ցին և սկսե
ցին կիս վել իրենց ըն կեր նե րի հետ: Նրանք 
խորհր դա տո ւի օգ նու թյամբ բա ցատ րե ցին 
իրենց խնդիր նե րը և օգ նե ցին մի մյանց, որ
պես զի լու ծում գտնվի զա նա զան դժվա րու
թյուն նե րի հա մար:

Դեպ րե սի ա յով տա ռա պող ու սա նող
նե րը առա ջին հան դիպ ման ժամանակ 
շատ ինք նամ փոփ էին, բայց աս տի ճա նա
բար հե տաքրքր վե ցին իրենց շրջա պա տի 
խնդիր նե րով:

Վե րո հի շյալ խմբի վար քա–ճա նա չո ղու
թյան հա կազ դե ցու թյան մե թոդ նե րը խնդրի 
լուծ ման եղա նակ, հո գե կան հա վա սա
րակշ ռու թյան պահ պա նում, դրա  կան տրա
մադր վա ծու թյուն, բա ցա սա կան մտքե րի 
վե րահս կում, բա ցա սա կան մտքե րի հաղ
թա հա րում, ու շադ րու թյուն շրջա պա տի 
նկատ մամբ, գործ նա կան օրի նակ նե րով և 
տնա յին աշ խա տանք նե րի կա տար մամբ 
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ինք նա բուխ հմտու թյուն նե րի վար ժու թյուն 
յու րա քան չյուր խորհր դատ վա կան հան դի
պու մից հե տո, օրագ րի կազ մում, ամե նօ րյա 
խմբա կա յին գոր ծու նե ու թյուն՝  վե րար տադ
րում խորհր դա տո ւի օգ նու թյամբ:

Հան դի պում նե րի ավար տին մեկ շա բաթ 
և մեկ ամիս տար բե րու թյամբ անցկացվեց 
թեստ, որի ար դյունք նե րը բա վա րար էին:

Դեպ րե սի ա յով տա ռա պո ղի բա ցա սա կան 
մտքե րից հե ռաց ման հա մար, որ պես օրի նակ, 
կա րե լի է օգ տա գոր ծել հե տև յալ երկ խո սու թյու
նը հի վան դի և խորհր դա տուի մի ջև՝ Խորհր
դա տու —Ասա ցիք, որ հի մա շատ ժա մա նակ 
եք հատ կաց նում տար բեր հար ցե րի մա սին 
մտա ծե լով և քննար կե լով: Հի վանդ —Այո՛, 
ճիշտ է: Խորհր դա տու —Իսկ ինչ զգա ցում է 
տի րում Ձեզ: Հի վանդՇատ վատ զգաց մունք: 
Խորհր դա տուԵթե փոր ձեք ու րիշ բա նի մա

սին մտա ծեք և հե ռա նաք Ձեզ շրջա պա տող 
մտքե րից: Հի վանդԻնձ հա մար դժվար է լի
նե լու, բայց կաշ խա տեմ փոր ձել:

Խորհր դա տու —Ավե լի հար մար կլի նի, 
եթե տի րա պե տեք Ձեզ և փոր ձեք հե ռա նալ 
բա ցա սա կան մտքե րից: Ձեր կար ծի քով 
ինչ կպա տա հի, եթե այս ձևը փոր ձեք: Հի
վանդԿար ծում եմ՝ դա պետք է օգ նի ինձ:

Խորհր դա տու —Ու րեմն այս ձևը ևս 
գո յու թյուն ու նի. փոր ձեք դա կի րա ռել: 
Ան շուշտ, դա չի նշա նա կում, որ այդ բա
ցա սա կան մտքերն ամ բող ջու թյամբ կչքա
նան, բայց դրա նով:

Դուք կկա րո ղա նաք զսպել դրանք: Դրա
նով Դուք կհա մոզ վեք, որ կա րե լի է ապա
գա յին ավե լի հույ սով նա յել և շրջա պա տին 
նա յել շի նիչ մո տե ցու մով: Դուք կա րող եք 
կյան քի հա մար ավե լի լավ ել քեր գտնել:
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В статье рассматривается противодействие техники познавательноповеденческого 
метода и групповой консультации, основанное на практическом исследовании депрессии 
у иранских женщин.

The counteraction between the techniques of behavioutisticcognitive  
method and group consultation on the dasis of practical investigation  

on the depression of Iranian women
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The article duells upon the counteraction between the techniques of behavioutisticcogni
tive method and group consultation on the dasis of practical investigation on the depression 
of Iranian women.
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Հոդ վա ծի նպա տակն է մի քա նի մե թոդ
նե րով ներկայացնել իրան ցի կա նանց սե ռա
կան հա րա բե րու թյուն նե րում առ կա դժվա
րու թյուն նե րը: Քննարկ վում են Թեհ րա նի 
հո գե բա նա կան կենտ րոն դի մած, սե ռա կան 
խնդիր ներ ու նե ցող իրան ցի կա նանց հո գե
բա նա կան դժվա րու թյուն նե րը, որոնք առա
ջա ցել են ամուս նու կամ ըն տա նի քի ան դամ
նե րի հետ ու նե ցած ոչ բա րեն պաստ կամ 
սուր կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճակ նե րից, ինչ
պես նաև սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րը 
վեր լու ծե լու հո գե բա նա կան ան կա րո ղու թյու
նից: Ներ կա յաց վում են հո գե բա նա կան մի 
քա նի մե թոդ նե րի կի րառ մամբ կա տար ված 
գի տա փոր ձի ար դյունք նե րը: Օգ տա գործ վել 
է Գո լոմ բոգ րաս տի հար ցա րա նը, որով կա
րե լի է ճշգրտո րեն տար բե րել, հաս կա նալ 
և սե ռա կան կյան քի խնդիր նե րին լու ծում 
առա ջար կել: Օգ տա գործ վել են տար բեր մե
թո դ ներ, որոնք օգ նում են հաս կա նալու կա
նանց սե ռա կան խնդիր նե րը և հե տև ա բար 
լու ծում առա ջար կելու: Պարզ վում է, որ ան
հա տի կոգ նի տիվ պատ կե րա ցում նե րի դրա
կան փո փո խու թյու նը կա րող է դրա կա նո րեն 
անդ րա դառ նալ նրա սե ռա կան կյան քի վրա:

Հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն ներ և ար
տա հայ տու թյուն ներ: Սե ռա կան խնդիր ներ, 
տագ նա պայ նու թյուն, ան ձի բազ մա գոր ծոն 
ու սում նա սիր ման մե թո դի կա, կոգ նի տիվ 
պատ կե րա ցում ներ:

Կա նանց սե ռա կան խնդիր նե րը սահ
ման վում են սե ռա կան մշտա կան ան բա
վա րար վա ծու թյամբ, սե ռա կան ակ տի 
անակ տի վու թյամբ և ցան կու թյան բա ցա
կա յու թյամբ, սե ռա կան մեր ձեց ման ժա մա
նակ ցա վե րի առ կա յու թյամբ և օր գազ մին 
չհաս նե լու կամ դժվա րու թյամբ հաս նե լու 

առ կա յու թյամբ [2]: Սե ռա կան խնդիր նե րի 
առ կա յու թյու նը տա րած ված է և հաս նում է 
մեծ չա փե րի՝ տա տան վե լով 43 % – 88 %–ի 
սահ ման նե րում [4][7]: Սե ռա կան խնդիր
նե րի առ կա յու թյան վրա կա րող է իր ազ դե
ցու թյունն ու նե նալ ինք նագ նա հա տա կա նի 
բա ցա կա յու թյու նը կամ կյան քի հան դեպ 
վե րա բեր մուն քը: Ան գամ սե ռա կան ակ տի 
ոչ բա վա րար չա փը կա րող է հան գեց նել 
ան հանգս տու թյան կամ ընկճ վա ծու թյան: 
Եվ եթե այն տև ա կան լի նի, կհան գեց նի 
տագ նա պայ նու թյան, դեպ րե սի ա յի, ան
հա մա ձայ նու թյան և իր ազ դե ցու թյունը 
կունենա կյան քի այլ ոլորտ նե րում [5][6]: 
Մի քա նի գոր ծոն ներ էլ նե րա ռում են նե
րանձ նա յին, հո գե բա նա կան, ֆի զի կա կան, 
բու ժա կան կամ մշա կու թա յին ոլորտ նե
րը, որոնք անդ րա դառ նում են սե ռա կան 
խնդիր նե րի առա ջաց ման հար ցում [9][3]
[8]: Պարզ վում է, որ կոգ նի տիվ պատ կե
րա ցում նե րի ընդ լայն մամբ կա նայք ստա
նում են տե ղե կու թյուն ներ, որոնք բա ցա
ռիկ դեր են կա տա րում, նույ նիսկ կա րող 
են ավե լի էա կան լի նել, քան ֆի զի ո լո գի ա
կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը: Բա ցա
սա կան մտա ծե լա կեր պը սե ռա կան ակ տի 
մա սին ամե նա վատ և ամե նա եր կա րա տև 
գոր ծոնն է: Հե տև ա բար այս բա ցա սա
կան մտա ծե լա կեր պի փո փո խու թյու նը 
կօգ նի հիմ նո վին բա ցա հայ տելու և ար
մա տա խիլ անելու սե ռա կան խնդիր նե րը 
[1]: Մեր նպա տակն է բա ցա հայ տել կոգ
նի տիվ պատ կե րա ցում նե րի ազ դե ցու թյու
նը, տագ նա պայ նու թյան ու ան ձի բազ մա
գոր ծոն ու սում նա սիր ման մե թո դի կա յի 
աս տի ճա նը իրան ցի կա նանց սե ռա կան 
խնդիր նե րում:

ՓԵՅՄԱՆԵՀ  ՆԵՄԱԹԻ

ԻՐԱՆՑԻ ԿԱՆԱՆՑ ՍԵՌԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
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 Փորձարկվող պայմ. 

համար

Հեշտոցային կծկումների 

ցավերը (նախն.)

Հեշտոցային կծկումների 

ցավերը (վերջ.)

Սեռական հարաբեր. 

հաճախականութ. (նախն.)

Սեռական հարաբեր. 

հաճախականութ. (վերջ.)

Սեռական հարաբեր. 

չունեն (նախն.)

Սեռական հարաբեր. 

չունեն (վերջ.)

Սեռական հակվածություն 

չունեն (նախն.)

Սեռական հակվածություն 

չունեն (վերջն.)

Օրգազմի չհասնելը 

(նախն.)

Օրգազմի չհասնելը  

(վերջ.)

Սեռական հար. բավա կ. 

չստանալը (նախն.)

Սեռական հարաբեր. 

բավա կ. չստանալը (վերջն.)

Սեռական հարաբեր. 

խուսափելը (նախն.)

Սեռական հարաբեր. 

խուսափելը (վերջն.)
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 արդյունքների ամփոփիչ աղյուսակ
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Գի տա փոր ձի հա մա կազ մի ընտ րու
թյու նը: Գի տա փոր ձին մաս նակ ցել են 
2Օ իրան ցի կա նայք՝  2Օ–4Օ տա րե կան, 
(յուրա քան չյուր տա րի քից 1 կին, իսկ 31, 
32, 39 տա րե կա նից՝ 2 կին), որոնք բժշկա
կան խնդիր ներ չեն ու նե ցել և մաս նա գետ 
բժիշկ նե րի խորհր դով դի մել են հո գե բա
նա կան օգ նու թյան: Կա նանց հետ անց
կաց վել է 4 խմբա յին և  8 ան հա տա կան 
հան դի պում, որն անց կաց վել է շա բա թը  2 
ան գամ 1 ժամ ու կես տև ո ղու թյամբ:

Գի տա փոր ձի նպա տակն էր պար զել 
սե ռա կան ան բա վա րար վա ծու թյամբ պայ

մա նա վոր ված կա նանց վի ճա կը ամուս նա
կան հա րա բե րու թյուն նե րում: Կի րառ վել 
է հո գե բա նա կան մե թոդ նե րի մարտ կոց՝ 
նպա տակ ու նե նա լով գնա հա տել սե ռա
կան խնդիր ներ ու նե ցող կա նանց տագ նա
պայ նու թյու նը, ագ րե սի ա յի վի ճա կը:

Հա վաս տող գի տա փոր ձե րի ար դյուն
քում փոր ձել ենք պար զել, թե սե ռա կան 
խնդիր ներ ու նե ցող կա նայք  ինչ պի սի ագ
րե սիվ վարք են ցու ցադ րում, մե ղադ րում 
իրենց կամ ու րիշ նե րին, փոր ձում են պատ
ժել, բամ բա սել որևէ մե կին կամ ֆի զի կա
կան վնաս պատ ճա ռել այն մարդ կանց, 

Փորձարկ վող ների 
պայմանական 
համարները

Ռեակտիվ 
տագնապայնության 

նախկին 
մակարդակը

Ռեակտիվ 
տագնապայնու

թյան վերջնական 
մակարդակը

Անձնային 
տագնապայնության 

նախկին մակարդակը

Անձնային 
տագնապայնության 

վերջնական 
մակարդակը

1. 58 28 63 35

2. 59 40 54 29

3. 74 42 77 47

4. 58 29 54 28

5. 65 35 68 35

6. 74 41 70 48

7. 61 35 64 33

8. 53 28 57 27

9. 56 27 57 28

10. 68 42 60 29

11. 68 43 64 33

12. 51 28 54 27

13. 57 29 61 29

14. 73 44 71 47

15. 63 35 59 26

16. 59 34 55 27

17. 72 41 74 48

18. 63 33 64 34

19. 57 27 53 26

20. 71 41 73 47

Միջին 
ցուցանիշներ 63 35.1 62,6 34.15

Աղյու սակ 2. Ռե ակ տիվ և անձ նա յին տագ նա պայ նու թյան  

ցու ցա նիշ նե րի հա մե մա տու թյուն
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ով քեր տվյալ կնոջ հետ ու նեն որո շա կի 
հա րա բե րու թյուն, անուղ ղա կի ձև ով նպաս
տում են նրա ըն տա նե կան խնդիր նե րի 
լուծ մա նը, փչաց նում են բա րո յա հո գե բա
նա կան մթնո լոր տը, խան գա րում են նրա 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը ամուս նու հետ 
և այլն: Հայտ նի է, որ քիչ չեն ագ րե սի ա
յի  թու լաց ման մե թոդ նե րը, այ սու հան դերձ 
նպա տա կա հար մար ենք գտել օգ տա գոր
ծել Գո լոմ բոգ րաս տի, Սպիլ բեր գե րի և Ան
ձի բազ մա գոր ծոն ու սում նա սիր ման   մե
թո դի կա նե րից:

Ինչ պես տես նում ենք աղյու սա կից, 
հեշ տո ցա յին կծկում նե րի ցա վե րը նախ կի
նում եղել է 8 մի ա վոր, հե տա զո տու թյու նից 
հե տո դար ձել է 1.60, այ սինքն՝ նվա զել է 
80 %: Սե ռա կան հա րա բե րու թյան հա ճա
խա կա նու թյու նը նվա զել է 87.94 %: Սե ռա
կան հա րա բե րու թյուն չու նե նա լը նվա զել է 
92.04 %: Սե ռա կան հակ վա ծու թյուն չու նե
նա լը նվա զել է 92.97 %: Օր գազ մին չհաս
նե լը նվա զել է 87.93 %: Սե ռա կան հա րա
բե րու թյու նից բա վա կա նու թյուն չստա նա լը 
նվա զել է 92.63 %: Սե ռա կան հա րա բե րու
թյու նից խու սա փու մը նվա զել է 96.27 %:

Այժմ ներ կա յաց նենք Սպիլ բեր գե րի 
նախ նա կան և վերջ նա կան տվյալ նե րը. 
(Աղյուսակ 2):

Ռե ակ տիվ տագ նա պայ նու թյան ցու ցա
նիշ նե րի փո փո խու թյու նը ար տա հայ տե լու 
հա մար հիմք ըն դու նենք ռե ակ տիվ տագ նա
պայ նու թյան թույլ, չա փա վոր և բարձր ար
տա հայտ վա ծու թյան մա կար դակ: 20 հե տա
զոտ վող կա նանց ցու ցա նիշ նե րից երևում է, 
որ ոչ ոք չի ար տա հայ տել ռե ակ տիվ տագ
նա պայ նու թյան բարձր ցու ցա նիշ, իսկ 13 կին 
ու նի ռե ակ տիվ տագ նա պայ նու թյան չա փա
վոր ցու ցա նիշ: Ցու ցա նիշ նե րի մի ջի նաց ված 
ար դյունք նե րի տար բե րու թյու նը կազ մում է 
27.9, որը ցույց է տա լիս ռե ակ տիվ տագ նա
պայ նու թյան ցածր մա կար դակ: Անձ նա յին 
տագ նա պայ նու թյան ցու ցա նիշ նե րից երև ում 
է, որ 5 կին ար տա հայ տել է անձ նա յին տագ
նա պայ նու թյան բարձր ցու ցա նիշ, 5 կին 
ար տա հայ տել է չա փա վոր ցու ցա նիշ, իսկ 
10 կին ու նի անձ նա յին տագ նա պայ նու թյան 
ցածր ցու ցա նիշ: Ցու ցա նիշ նե րի մի ջի նաց
ված ար դյունք նե րի տար բե րու թյու նը կազ
մում է 28.45, որը ցույց է տա լիս անձ նա յին 
տագ նա պայ նու թյան ցածր մա կար դակ:

Քեթթելի 16 գործոնի ազդեցության փոփոխությունը ամփոփելու համար  
ներկայացնենք հետևյալ դիագրամը
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Քա նի որ բո լոր այդ գոր ծոն նե րը խմբա
վորվում են գոր ծոն նե րի հիմ նա կան երեք 
խմբով, ուս տի հա մե մա տու թյան նպա տա
կով դի տարկ վել են նաև

Ա) ին տե լեկ տո ւալ առանձ նա հատ կու
թյուն նե րը B, M, Q1 գու մար ման մի ջո ցով, 
որը կազ մել է 16,25 մի ա վոր:

(B+M+Q1=16,25): Եթե հա մե մա տենք 
հա վաս տող գի տա փոր ձի ար դյունք նե րի 
հետ (14,65), (B+M+Q1=14,65) ապա պարզ 
կե րևա, որ այդ տար բե րու թյուն նե րը տո
կո սա յին առու մով չեն գե րա զան ցում մո
տա վո րա պես 9 տո կո սը: Հաս կա նա լի է, 
որ խոս քը վե րա բեր ում է ոչ թե ին տե լեկ
տի զար գաց մա նը, այլ մի այն ու մի այն այն 
կոգ նի տիվ պատ կե րա ցում նե րին, որոնք 
վե րա բերում են սե ռա կան կյան քին, ըն
տա նե կան և ամուս նու հետ ու նե ցած հա
րա բե րու թյուն նե րին:

Բ) հու զա կա մա յին առանձ նա հատ
կու թյուն ներ, որոնց մա սին պատ կե րա
ցում ենք կազ մում վեց գոր ծո նի հա մա
ժա մա նա կյա ազ դե ցու թյամբ: Պարզ վում 
է, որ հու զա կա մա յին առանձ նա հատ
կու թյուն նե րը մի աս նա բար կազ մում են 
(C+G+I+O+Q3+Q4=41,35) 41,35 մի ա վոր: 
Նա խոր դի հա մե մատ հա վաս տող գի տա
փոր ձի նմա նա տիպ ար դյուն քը կազ մել է 
(C+G+I+O+Q3+Q4=41) 41 մի ա վոր, որից 
երև ում է, որ հու զա կա մա յին առանձ նա
հատ կու թյուն նե րը գրե թե չեն փոխ վել, 
քա նի որ որոշ գոր ծոն նե րի ցու ցա նիշ նե րը 
նվա զել են, և ընդ հա նուր գու մա րը առանձ
նա պես չի փոխ վել: Այս պի սով, O ֆակ տո րը 
(ինք նավս տա հու թյուն – տագ նա պայ նու
թյուն), և դրա ցածր մի ա վոր նե րը ցույց են 
տա լիս ան կաշ կանդ վա ծու թյուն, հանգս
տու թյուն, ինք նավս տա հու թյուն: Իսկ Q4 
(թու լա ծա ցու թյուն – լար վա ծու թյուն)  նվա
զու մը ցույց է տա լիս ու սում նա սիր վող կա
նանց մեջ թու լաց վա ծու թյուն, հանգս տու
թյուն, թույլ ար տա հայտ ված մո տիվ ներ 
ոչ բնա կա նոն հա րա բե րու թյուն նե րում, 
ամուս նու հետ ու նե ցած կոնֆ լիկտ նե րով: 

C–Ի դեպ քում (հու զա կան կա յու նու թյուն– 
ան կա յու նու թյուն) մի ա վոր նե րի աճը ցույց 
է տա լիս հու զա կան կա յու նու թյուն, հանգս
տու թյուն, և դրա աճի դեպ քում ան հա տը 
ուշ է հոգ նում, ան հանգս տա նում, բար կա
նում: Իսկ G–ի տվյալ նե րի աճի բարձ րաց
մա նը զու գըն թաց  (ան պա տաս խա նատ
վու թյուն – նոր մատի վու թյուն) ան հա տը 
դառ նում է ավե լի պա տաս խա նա տու, լա
վա տես, կազ մա կերպ ված անձ նա վո րու
թյուն: Q3 ցույց է տա լիս ցածր ինք նահս կո
ղու թյուն – բարձր ինք նահս կո ղու թյուն, որի 
ցու ցա նիշ նե րը բարձ րա նա լիս՝ ան հա տը 
կա րո ղա նում է վե րահս կել ինքն իրեն: I–ի 
ցու ցա նի շը (չո րու թյուն–զգա յու նու թյուն) ոչ 
շատ բարձ րա նա լիս, ան հա տը դառ նում է 
հա վա սա րա չափ զգա յու նակ, ոչ շատ չոր 
անձ նա վո րու թյուն:

Գ) Միջ անձ նա յին առանձ նա հատ կու
թյուն ներ (A, H, E, F, Q2, N, L)=48,4, որը 
նախ կի նում եղել է 39,75, այ սինքն՝ եղել 
է 21,76 տո կո սա յին աճով: A–ի ցու ցա նի
շի բարձ րաց ման դեպ քում (պար փակ վա
ծու թյուն– շփվո ղա կա նու թյուն) ան հա տը 
դար ձել է շփվող, բա րե համ բույր անձ նա
վո րու թյուն: H–ն (վախ կո տու թյուն – խի
զա խու թյուն) օգ նել է բա րե լա վելու որո շա
կի տվյալ ներ՝ կապ ված վախ կո տու թյան 
հետ: Ան հա տը դար ձել է ավե լի խի զախ, 
ոչ վախ կոտ անձ նա վո րու թյուն: E–ի ցու
ցա նի շի բարձ րա ցու մը ցածր ինք նահս կո
ղու թյուն– բարձր ինք նահս կո ղու թյուն, որի 
ցու ցա նի շի բարձ րա ցու մը ցույց է տա լիս, 
որ ան հա տը դժվար հան գա մանք նե րում 
կա րո ղա նում է վե րահս կել ինքն իրեն: F–ը 
ներ կա յաց նում է զսպվա ծու թյուն – ար տա
հայտ չա կա նու թյուն, որի աճը ցույց է տա
լիս ար տա հայտ չա կա նու թյուն, որը լի նե լու 
դեպ քում ան հա տը դառ նում է շփվող, և 
դա էլ օգ նում է, որ ան հա տը հեշ տու թյամբ 
դուրս գա դեպ րե սի ա յից: L (դյու րա հա վա
տու թյուն – զգու շա վո րու թյուն)–ի փո փո
խու թյու նը օգ նում է ան հա տին ավե լաց նե
լու վստա հու թյու նը մյուս նե րի նկատ մամբ, 



ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

101

հա վա սա րակշռ ված լի նե լու այդ հար ցում, 
վե րաց նե լու ավե լորդ նա խան ձը:  MD 
(ինք նագ նա հա տա կան) բարձր մի ա վոր նե
րը ցույց են տա լիս, որ ան հա տը բարձր է 
գնա հա տում իր հնա րա վո րու թյուն նե րը, և 
եթե այդ մի ա վոր նե րը  ցածր են, թե րագ
նա հա տում է:

Այս պի սով՝ սե ռա կան ան բա վա րար
վա ծու թյու նը, որ պես հա մա լիր խնդիր՝ իր 
առա ջադր մամբ, բո վան դա կու թյամբ և 
դրսև որ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րով 

ու հաղ թա հար ման մի ջոց նե րի ընտ րու
թյամբ, մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է կնոջ 
ինք նագ նա հա տա կա նով (իր մա սին ու նե
ցած ամ բողջ պատ կե րա ցում նե րով), ագ
րե սի ա յի (կաս կա ծամ տու թյան, ինք նա մե
ղադ րան քի, նե գա տիզ մի) առ կա յու թյամբ, 
իրա վի ճա կա յին և անձ նա յին տագ նա պայ
նու թյամբ, հա րա բե րու թյուն նե րի սահ մա
նա փա կու թյամբ, որոնք էա կան դեր են կա
տա րում ինչ պես ըն տա նե կան, այն պես էլ 
սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րում:
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Результаты исследования сексуальных проблем иранских женщин
Пеймане Немати

Целью статьи является изучение сексуальных проблем, существующих у иранских 
женщин, с применением нескольких методов. Обсуждаются психологические трудности 
иранок, обратившихся в психологической  центр в Тегеране, которые возникли в ре
зуль тате неблагоприятных и острых конфликтных ситуаций с супругом или с другими 
чле нами семьи, а также как следствие психологического неумения (неспособности) про
ана лизировать сексуальные отношения. Представлены результаты исследования, про
веденного с использованием нескольких методик. Были применены следующие методы,  
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метод  самооценки Спилберга, который помогает выявить уровень тревожности у 
женщин и, следовательно, предлагает соответствующие проблемам решения.

Использовали опросник Голомбограста, с помощью которого можно понять сексуаль
ные проблемы женщин, так же методика многофакторного исследования личности  Р. 
Кеттелла (16 – RF опросник).

Выяснилось, что положительное изменение когнитивных представлений оказывает 
положительное влияние на сексуальную жизнь личности.

SUMMARY RESULTS OF SEXUAL PROBLEMS OF IRANIAN WOMEN

Peimaneh–nemati

The purpose of this paper is the study of sexual problems that exist in Iranian women with 
the use of several methods. Discusses the psychological difficulties of women who refer to  
psychological center in Tehran, which cause  as a result of adverse and severe conflict with a 
spouse or other family members, and as a consequence of psychological inability / disability 
/ sexual relationship analysis.

The results of studies carried out using several techniques methods were applied such 
as Spielberger, which helps to identify the level of anxiety in women and, therefore, propose 
appropriate solutions problems. Also, we have used Glombok Rust and Katel methods (16 
factors), which help us to recognizing the sexual problems of them.

It was found that a positive change in cognitive representations of a positive impact on the 
sexual life of the individual.
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Մի ջա վայ րի և ան հա տի կապ վա ծու
թյան խնդրի դի տար կու մը մար դու կեն
սու նակ գոր ծա ռույ թի խնդրի տրա մա բա
նա կան շա րու նա կու թյունն է` օբ յեկ տիվ 
մի աս նու թյան բազ մա չա փու թյան և ամ
բող ջա կա նու թյան պայ ման նե րում:

Ան հա տի կեն սա գոր ծու նե ու թյան մեջ 
չու սում նա սի րե լով օբյեկ տի վի և սուբ յեկ
տի  վի փոխ ներ գոր ծու թյան մե խա նիզ
մը` մենք եր բեք չենք կա րո ղա նա որո շել 
դպրո ցա կան նե րի սո ցի ա լա կան ընդ հան
րու թյան հո գե բա նա կան ուղղ վա ծու թյան 
էու թյու նը, հա սա րա կու թյան հնա րա վո րու
թյուն նե րը ան հա տի զար գաց ման և ինք
նա զար գաց ման գոր ծում, նրա վրա ու նե
ցած դաս տի ա րա կու թյան ազ դե ցու թյան 
սահ ման նե րը, ան հա տի ձև ա վոր ման իրա
կան գոր ծըն թա ցը և նրա իրա կա նաց ման 
տեխ նո լո գի ա նե րը:

Սո ցի ալ–հո գե բա նա կան մի ջա վայ րում 
կա րև որ տեղ է զբա ղեց նում ըն տա նի քը: 
Այն հա տուկ սո ցի ա լա կան ինս տի տուտ է, 
որը բա վա րա րում է բնակ չու թյան հո գև
որ և ֆի զի կա կան վե րար տադ րու թյու նը, 
ապա հո վում մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան 
փո խան ցու մը, հա սա րա կու թյան որո շա
կի կեն սա կեր պի կողմ նո րոշ ման հաս տա
տու մը և դրա նում պա հանջ ու նե ցող նե րի 
ապա հով վա ծու թյու նը:

Ըն տա նի քին է պատ կա նում նաև պրո
ֆի լակ տի կա յում սո ցի ա լա կան ախ տո րո
շման կա րև որ դե րը` հան ցա գոր ծու թյուն, 
թմրա մո լու թյուն, ալ կո հո լիզմ, ինք նա սպա
նութ յուն և այլն: Եվ վեր ջա պես, ըն տա նի քի 
հետ են սեր տո րեն կապ ված մար դու հո գե
կան ու ֆի զի կա կան վի ճակ նե րը:

Ըն տա նիք նե րի գոր ծուն շար ժը ցույց 
է տա լիս, որ չնա յած ըն տա նիք նե րի ընդ
հա նուր թի վը Հա յաս տա նում աճում է (մո
տա վո րա պես բնա կիչ նե րից  10–ից 9–ը 
ապ րում է ըն տա նի քում), բայց հենց ըն
տա նիք նե րը դառ նում են փոք րա քա նակ: 
Ըն տա նիք նե րի 67 %–ը կազմ ված է ամու
սին նե րից՝ երե խա նե րի հետ կամ առանց 
նրանց: 13 %–ը ոչ ամ բողջ ըն տա նի քը:

Այս պի սով՝ վե րա ձև ա վոր ման պայ ման
նե րում ըն տա նի քը են թարկ վում է լուրջ 
փո փո խու թյուն նե րի՝ ձև ա փոխ վում են 
նրանց ձև ա վոր ման սկզբունք նե րը, կա
ռուց ված քը, բար դա ցել են խնդիր նե րը և 
գոր ծա ռույթ նե րը, ձև ա փոխ վել է տի պա
բա նու թյու նը, ի հայտ են եկել ըն տա նե կան 
կեն սա կեր պի նոր կողմ նո րո շում ներ: Այս
տե ղից էլ բխում է ոչ մի այն ըն տա նե կան 
քա ղա քա կա նու թյան հա մա կար գի անհ
րա ժեշ տու թյուն, այլ առա ջա նում է ման կա
վար ժի նոր տե սակ, որը ոչ մի այն ու սում
նա – դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցում 
ար հես տա վարժ է, այլ նաև մաս նա գետ է, 
ով նոր ձև ով է աշ խա տում ըն տա նի քի հետ` 
ըն տա նե կան մի ջա վայ րում երե խա յի սո ցի
ա լա կան զար գաց ման մաս նա կիցն է:

Յու րա քան չյուր ըն տա նիք ու նի կա ռուց
վածք. դա կա յուն կա պե րի մի աս նութ յուն 
է, որն ապա հո վում է վեր ջի նիս կեն սու նա
կու թյու նը: «Կա ռուց ված ք» եզ րույ թը այս 
դեպ քում լա տի նե րե նից նշա նա կում է ոչ 
մի այն կա ռուց վածք, տար րե րի դա սա վոր
վա ծութ յուն, այլ նաև նրանց մի ջև կա պե րի 
բնու թա գիր, հա ջոր դա կա նու թյուն: «Տար
րե րի առ կա յու թյու ն» հաս կա ցու թյա նը հա
մա ձայն առանձ նաց վում են սո ցի ա լա կան, 

ԱԼԻՆԱ ԱԴԱՄՅԱՆ

ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 
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հո գե բա նա կան, ազ գագ րա կան և ըն տա
նի քի կա պե րի այլ տե սակ ներ: «Տար րե րի 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի բնու թա գի ր» 
հաս կա ցու թյան հա մա ձայն տար բե րում 
են ըն տա նիք ներ` ա) հիմն ված նա հա պե
տա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, 
բ) ավան դա կան և հա վա սա րու թյան վրա 
հիմն ված, այս պես կոչ ված, ժա մա նա կա
կից կամ հա վա սա րա զոր ըն տա նիք ներ:

Ժա մա նա կա կից ըն տա նի քը հիմն ված է 
նոր գա ղա փա րա խո սու թյան, հա վա սա րու
թյան, փո խօգ նու թյան, պա տաս խա նատ
վու թյան, փո խըմբռն ման վրա: Որ պես 
կա նոն, այն բնո րոշ վում է որ պես քիչ երե
խա ներ ու նե ցող, (ոչ հա ճախ մի ջին քա
նա կի երե խա ներ ու նե ցող նե րը և երե խա
ներ չու նե ցող նե րը), ան ցյա լի կեն սու նակ 
ավան դույթ նե րը զար գաց նող, հնա ցած 
մշա կու թա յին նա խա տի պե րը հաղ թա հա
րող ըն տա նիք:

Ավան դա կան ըն տա նի քը` նա հա պե տա
կան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա հիմն ված 
ըն տա նիք է, որ տեղ կինն են թարկ վում է 
ամուս նուն, երե խանե րը` հո րը: Այն, որպես 
որ պես կա նոն, շատ երե խա ներ ու նե ցող 
ըն տա նիքն է իրա վունք նե րի և պար տա
կա նու թյուն նե րի հստակ սե ռա տա րի քա
յին բա ժան մամբ և ավան դույթ նե րի, հիմ
նա կան բար քե րի և սո վո րույթ նե րի խիստ 
պահ պան մամբ:

Եվ վեր ջա պես, ամե նա շատ տա րա ծու
մը ստա նում է «ոչ լրիվ ըն տա նի ք» հաս
կա ցու թյու նը, որոնց կազ մի մեջ են մտնում 
կամ կի նը երե խա նե րի հետ (մեկ երե խա
յի) կամ տա տի կը (պա պի կը) թոռ նիկ նե րի 
հետ: Վեր ջին տա րի նե րին ոչ լրիվ ըն տա
նիք նե րի թվի մեջ են մտնում նաև փոք րիկ 
մայ րե րի  ըն տա նի քը, որոնց թի վը մշտա
պես աճում է, օրի նակ` փախս տա կան նե րի 
ըն տա նիք ներ և այլն:

Այժմ վեր լու ծենք Վ. Յա Յո ւա տից կի նի 
ձև ա տե սու թյան վե րա փոխ ված տե սա կը 

ըն տա նի քում` օրի նակ ու նե նա լով «տխուր 
մայ րի կ» մեկ նա բա նու թյան թես տը:

Ըն տա նի քը, որ պես սո ցի ալ–հո գե բա
նա կան խումբ, իրա կա նաց նում է առա
ջին հեր թին իր ան դամ նե րի կեն սա կան 
պա հանջ նե րը` հան դի սա նա լով բնա կան 
խումբ: Երկ րորդ հեր թին` այն առաջ նա
յին փոքր խումբ է «դեմ հան դի մա ն» ան
մի ջա կան շփում նե րի հա մար պայ ման ներ 
ստեղ ծող, եր րորդ տար բե րա կում` լի նե լով 
ոչ ձև ա կան խումբ, այն չու նի ուղ ղա հա յաց 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կա յուն հա
մա կարգ, ղե կա վար ման հստակ կա ռուց
վածք, որ տեղ կար գա վի ճակ նե րը և դե րա
կա տա րութ  յուն նե րը նա խօ րոք որոշ ված 
են: Չոր րորդ հեր թին` նրա ան դամ նե րի 
սերտ շփման աս տի ճա նը ձև ա վո րում և 
զար գա նում է բա րե կա մա կան հա րա
բե րութ յուն նե րի, սի րո զգաց մուն քի, մի
մյանց նկատ մամբ փոխ կապ վա ծու թյան 
և պա տաս խա նա տվութ յան զգա ցու մով: 
Բա ցի դրա նից, այն կրում է կեն սու նակ 
բնույթ, դրա սահ ման նե րում իրա կա նաց
վում է նրա ան դամ նե րի հա մա տեղ գոր
ծու նե ու թյու նը, լուծ վում են մե ծա քա նակ 
խնդիր ներ, իրա կա նաց վում մեծ թվով 
գոր ծա ռույթ ներ: Նրա թվա քա նա կի ցած
րա գույն սահ մա նը կազմ ված է 7–11 մար
դուց, եթե ըն տա նի քը բազ մա զա վա կ է և 
բազ մա սե րունդ:

Ժա մա նա կա կից ըն տա նի քում առաջ
նոր դի և ըն տա նի քի ղե կավ արի գոր ծա
ռույթ նե րը կա րող են հա մընկ նել և հա ճախ 
հա մընկ նում են, կա րող են ըն տա նի քի 
զար գաց ման տար բեր փու լե րում և իրա
կա նաց վել նրա տար բեր ան դամ նե րի կող
մից: Ընդ հա նուր առ մամբ առաջ նոր դը տի
րա պե տում է հո գե բա նա կան որակ նե րի 
որո շա կի խմբի: Քա նի որ, ըն տա նի քի ղե
կա վար ման սկզբուն քը կրում է սին թե տիկ 
բնույթ (մի կող մից են թարկ վում է չա փա
նի շին, մյուս կող մից կախ ված է ըն տա նի
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քի ան դամ նե րի տված գնա հա տա կա նից), 
այն հան դես է գա լիս տար բեր ձև ե րով` 
հա վակ նոտ ժո ղովր դա վա րա կան, տա րե
րա յին: Վեր ջին ձևը մյուս նե րից առա վել 
հա ճախ հան գեց նում է ըն տա նե կան կեն
սա կեր պի ապա կազ մա վոր ման և ըն տա
նի քում կար գա պա հու թյան բա ցա կա յու
թյան, ըն տա նի քի առան ձին ան դամ նե րի 
գոր ծա ռույթ նե րի ոչ հստակ իրա կա նաց
ման: Հա վա սա րա պես առաջ նոր դու թյու նը 
դրսև որ վում է տար բեր ձև ե րով` ղե կա վա
րող ցու ցում նե րով, թողտ վու թյան և հո գե
բա նա կան հա վա սա րու թյան ձև ե րով:

Ըն տա նի քը ծա ռա յում է որ պես ար տա
քին հո գե բա նա կան բեռն վա ծութ յուն նե րից 
պաշտ պա նու թյան մի ջոց` կա տա րե լով հո
գե թե րա պի ա յի, նյար դա յին և ֆի զի կա կան 
ու ժե րի վե րա կանգ նման գոր ծա ռույթ: Ըն
տա նի քի սահ ման նե րում առա վել լիա կա
տար կեր պով իրա կա նա նում է նաև մարդ
կա յին ամե նա կա րև որ` ինք նա ի րաց ման 
պա հանջ մուն քը: Յու րա քան չյու րի ան հա
տա կա նու թյու նը ըն դուն վում և ըն կալ վում 
է որ պես ինք նու րույն ար ժեք` ար տա քին 
գոր ծոն նե րից ան կախ: Ան հա տի ճա նա չու
մը, կեն սա կան գլխա վոր ար ժեք նե րից մե
կի հե տա գա զար գաց ման հա մար ստեղ
ծում է բա ցա ռիկ բա րե կե ցիկ պայ ման ներ:

Ըն տա նի քը զար գաց ման, այս պես 
կոչ ված ապա կենտ րո նաց ման` այ սինքն 
ցան կա ցած իրա դար ձու թյա նը ոչ թե սե
փա կան շա հույ թի և հե տաքրք րու թյուն
նե րի տե սան կյու նից, այլ նաև մար դու 
տե սան կյու նից դի տար կե լու հմտու թյան 
կա րև ո րա գույն գոր ծոն: Ու րի շին տե
ղա վո րե լով սե փա կան կեն սա կան հե
տաքրք րու թյուն նե րի և պա հանջ մունք նե
րի կեն սա դաշտ` մար դը հաղ թա հա րում 
է սե փա կան եսա սի րու թյու նը, ստա նում 
է ար ժեք նե րի նոր հա մա կարգ և զգաց
մունք նե րի ու զգա ցո ղու թյուն նե րի նոր 
«բո վան դա կու թյու ն», ար տաք սե լով նրա 

հո գուց սառ նու թյու նը, ան տար բե րու թյու
նը, հաղ թա հա րե լով միշտ անն կատ մնա
լու, ակ տիվ կյան քից «թաքն վե լո ւ» ձգ տու
մը: Ըն տա նի քը կա պում է նրան ոչ մի այն 
ամ բողջ մարդ կա յի նին սերտ, զգաց մուն
քա յին հան գույց նե րով, այլ նաև աջակ
ցում բա րո յա կան կա տա րե լա գործ մա նը, 
դնում է որո շա կի պար տա կա նու թյուն ներ, 
ըն տե լաց նե լով նրան արարք նե րի հա
ջոր դա կա նու թյա նը, կար գա պա հու թյա նը 
և աշ խա տան քին, իր վար քի նկատ մամբ 
պա տաս խա նատ վու թյա նը:

Երե խա յի անձ նա վո րու թյան ձև ա վոր
ման, նրա կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման 
վրա ըն տա նե կան իրա վի ճա կի ազ դե ցու
թյունն ավե լի ճշգրտո րեն որո շե լու հա մար 
մենք օգ տա գոր ծել ենք ըն տա նի քի այն 
դա սա կար գու մը, որն առա ջար կել է Յու. 
Ն. Վյուն կո վան՝ «Ըն տա նի քի տա րա տե
սակ նե րը» վե րա փոխ ված ձևի մեջ: Մե թո
դի կա յում առանձ նաց վում է ըն տա նե կան 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի վեց տե սակ: 
Այդ թվում են ներ դաշ նակ ըն տա նի քը, ոչ 
լի ար ժեք, ար տա քուստ խա ղաղ, հրաբ խա
յին, ըն տա նիք–ամ րո ցը, կեղծ ըն տա նի քը, 
համ բե րա տար և մի ան գա մայն հա մա պա
տաս խան ըն տա նի քը:

Ներ դաշ նակ ըն տա նիք: Երե խա
յի դաս տի ա րա կու թյունն ըն թա նում է 
նպաս տա վոր մթնո լոր տում. նա ինք նու
րույն էակ է` իր ըն դու նա կու թյուն նե րով, 
հա կում նե րով և օժտ վա ծու թյամբ: Ըն
կե րա բար աջակ ցում են մի մյանց, համ
բե րա տար են, խե լա միտ վե րա բեր մունք 
ու նեն երե խա յի նկատ մամբ: Այդ ամե նը 
երե խա յի ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժի 
զար գաց ման հիմքն է:

Ոչ լի ար ժեք ըն տա նիք: Փլուզ ված ըն
տա նի քը մեծ վտանգ է ստեղ ծում երե
խա յի մեջ բնա կան տվյալ նե րի, ըն դու նա
կու թյուն նե րի, հա կում նե րի զար գաց ման 
հա մար: Չա փա հաս նե րը սկսում են ձգտել 
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«մե նաշ նոր հ» իրա վունք ու նե նալու երե խա
յի նկատ մամբ: Այդ պի սի իրա վի ճա կը հան
գեց նում է երե խա յի դե ռևս չամ րապնդ ված 
նյար դա յին հա մա կար գի բնա կա նոն ըն
թաց քի խախտ ման:

Ար տա քուստ խա ղաղ ըն տա նիք: Այն 
պահ պան վում է պարտ քի զգաց մուն քի 
վրա: Իսկ ամու սին նե րը ներ քուստ ձանձ
րույթ և ան բա վա րա րու թյուն են զգում: Ըն
տա նի քում մռայլ ճնշվա ծու թյան մթնո լորտ 
է ստեղծ վում: Նրա յու րա քան չյուր ան դամ 
ապ րում է մի այն ինքն իր հա մար: Նրանք 
ապ րում են, ասես, «երե խա յի համ ար», 
երե խան զգում է այդ լար վա ծու թյու նը, 
որից նվա զում է նրա կեն սու նա կու թյու նը:

Ան կա յուն ըն տա նիք: Այդ պի սի ըն տա
նի քում ամու սին նե րը շա րու նակ զբաղ վում 
են հա րա բե րու թյուն նե րի պար զա բան
մամբ, հե ռա նում մի մյան ցից, երե խա նե
րը շա րու նակ գտնվում են լար վա ծու թյան, 
եր կյու ղի մեջ, և նվա զում է նրանց ար
դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյու նը ցան կա ցած 
բնա գա վա ռում: Ման կա կան աշ խար հի 
կա յու նու թյան խախ տումն այս դեպ քում 
հան գեց նում է երե խա յի զար գաց ման 
նյար դա յին հա կազդ ման, շե ղում նե րի:

Ըն տա նիք–ամ րոց: Այդ պի սի ըն տա
նիքն ապ րում է շատ ան ջատ, շրջա պա տի 
աշ  խար հի սպառ նա լի քի, ագ րե սի վու թյան 
և դա ժա նու թյան մա սին պատ կե րաց մամբ: 
Երե խա նե րին ներշնչ վում, ար գել վում է հա
ղոր դակց վել այլ երե խա նե րի հետ: Նրանք 
անվս տահ են իրենց նկատ մամբ:

Կեղծ ըն տա նիք: Այս պի սի ըն տա նի քում 
տե ղի է ու նե նում դաս տի ա րա կու թյան դե
րե րի վե րա հաս ցե ագ րում: Հա ճախ երի
տա սարդ տա տի կը կա տա րում է մայ րի կի 
դեր, մայ րը` հայ րի կի դեր, իսկ հայ րը` «եր
րորդ` ավե լոր դի» դեր. զբաղ վում է մի այն 
իր աշ խա տան քով ու սե փա կան գոր ծե րով: 
Նման մի ա կող մա նի «մայ րա կա ն» կա նա
ցիա կան դաս տի ա րա կու թյու նը ձև ա խախ

տում է երե խա յի բնա կա նոն զար գա ցու մը:
Թես տի հիմ նա կան նպա տակն է որո

շել այն վի ճա կը և այն տրա մադ րու թյու նը, 
որը իշ խում է ոչ ներ դաշ նակ ըն տա նի քում: 
Պատ կե րագր ման եղա նա կով ըն տա նի քի 
երե խա յի հո գե վի ճա կը որո շե լու հա մար 
քննար կենք թես տա յին նյու թը` նկա րը, որ
տեղ պատ կեր ված է տխուր դեմ քով կին և 
տղա մարդ (մայ րը և հայ րը):

Թես տա վոր ման ըն թաց քը: Երե խա յին 
առաջարկ վում է դի տել նկա րը: Տրվում է 
հրա հանգ. նկա րի չը մայ րի կին և հայ րի
կին նկա րել է սե նյա կում: Հայ րի կը նա յում 
է պա տու հա նից դուրս, իսկ մայ րի կը շատ 
տխուր է, ինչ–որ բա նից սրտնե ղած: Ի՞նչ 
ես կար ծում, ինչո՞ւ է վատ նրա տրա մադ
րու թյու նը:

Երե խան փոր ձում է բա ցատ րել իր հա
մար հաս կա նա լի իրա վի ճակ նե րում ծնող
նե րի տա րա ձայ նու թյուն նե րը, բայց դրանց 
էու թյու նը երե խա յի հա մար գաղտ նի է 
մնում: Մի և նույն ժա մանակ, երե խա նե րը 
լավ հաս կա նում են ար տա քին այն հան
գա մանք նե րը, որոնց հետ գու ցե կապ ված 
է չա փա հաս նե րի մի ջև զգաց մուն քա յին 
տա րա ծու թյան առ կա յու թյու նը:

Երե խա նե րի կող մից ստաց ված 
պա տաս խան նե րը կա րե լի է բա ժա նել 
երեք խմբի.

1. Ծնող նե րի մի ջև զգաց մուն քա յին տա
րա ծու թյու նը բա ցատր վում է հենց երե խա
յի «բա վա կան վատ վար քո վ», «երե խա յի 
պատ ճա ռով գժտվել են», «նրանց որ դին 
փա խել է, չի վե րա դառ նու մ», «երե խան 
նրանց չի լսու մ», «տրա մադ րու թյու նը 
փչաց րել է երե խա ն» և այլն:

2. Զգաց մուն քա յին տա րա ծու թյան 
պատ ճառն է դառ նում նաև ծնող նե րի մի
ջև առա ջա ցած խռո վու թյու նը. «վի ճել են 
են իրար հե տ», «խռո վել են», ընդ որում՝ 
երե խան կա րող է հստակ ասել խռո վե լու 
պատ ճա ռը: «Նա չի ու զում խա նութ գնալ», 
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«մայ րը չի թող նում, որ նա ձուկ որ սա լու 
գնա», «նա չի օգ նում մայ րի կի ն», «նա չի 
սի րում մայ րի կի ն» և այլն :

3. Ծնող նե րի մի ջև զգաց մուն քա յին 
տա րա ծու թյուն նե րը կապ ված չեն մի
ջանձ նա յին հա րա բե րու թյ ուն նե րի հետ. 
«հե ռուս տա ցույ ցը վնաս վել է», «փո ղո ցում 
եղա նա կը վատ է» և այլն: Ծնող նե րի մի
ջև զգաց մուն քա յին տա րա ծու թյուն նե րի 
մեկ նա բա նութ յան առանձ նա հատ կու
թյամբ կա րե լի է որո շա կի են թադ րու թյուն 
անել ըն տա նի քում երե խա յի ապ րում նե րի 

կենտ րո նա ց ման աս տի ճա նի մա սին։
Երե խա յի հու զա կան ինք նազ գա ցո

ղու թյան վրա ծնո ղա կան տա րա ձայ
նութ յուն նե րի ան կողմ նա կալ ներ գոր ծու
թյունն ար տա ցո լում է պա տաս խան նե րի 
եր րորդ խում բը: Սա կայն յու րա քան չյուր 
հստակ դեպ քում նպա տա կա հար մար 
է են թա դրութ յուն անել` հաշ վի առ նե
լով այն տվյալ նե րի հա մե մա տու թյու նը, 
որոնք ստաց վել են նաև ախ տո րոշ ման 
այլ ձև ա տե սու թյուն ներ օգ տա գոր ծե լու 
ար դյուն քում:
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Классификация типов семей
А. Адамян

В статье анализируются типы семей как социально–психологической среды, чет
кого социального института, который удовлетворяет психологическое и физическое 
воспроизводство личности, обеспечивает передачу культурного наследия и утверждение 
ориентации определенного образа жизни общественности.

The classification of family types
A. Adamyan

The article analyses family tpes asa a social–psychological enviropment a clear social in
stitute, whch satisfies person’s spriritual and physical reproduction, insures the transmission 
of cultural heritage and fixes social lifestyle.
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Introduction

Today, the concept and practice of man
agement in higher education has become 
extremely crucial to the maintenance and 
growth of all colleges and universities. The 
educational leadership style is very impor
tant because this will answer concerns of 
students, educators and even the society as 
a whole. There are several educational lead
ership styles and it is important that an in
dividual understands these types individually 
pertaining to the methods and what can be 
achieved from these styles. Some of them 
would try a single method and some a com
bination. Using this method is also one way 
of figuring out what works best for the orga
nization or community, especially for such a 
competitive higher education institutes.

Keywords։ Leadership Styles, Higher 
Education

Discussion

This paper is to study the role and effects 
of leadership styles in higher education. 
All through history, leadership has been a 
part of human societies. When leadership 
is considered as a function, it is an impor
tant dimension of management whose pres
ence and existence depends on several skills 
which can be taken as methods or styles of 
leadership and guidance on the part of a 
group of people in order to achieve a cer
tain goal (Bennett and Anderson, 2003). 
In fact, based on the leadership literature 
at large and specific dissertations targeting 

various areas of higher education, there is 
substantial evidence of a correlation between 
Leadership Style and Performance in Higher 
Education. Both public and private colleges 
and universities need effective leadership at 
all levels of the institution’s administration in 
order to be successful.

The leadership styles are critical to the 
survival of many institutions. These are based 
on the understanding that certain character
istics, such as physical energy and or social 
interaction play a part in the way education 
is imparted. The educational leadership style 
is meant to strengthen the performance of 
education leaders to bring about improve
ment on student’s achievement. The lead
ership aspect is very vital for teachers and 
students to improve their performance to the 
maximum level.

 There are three types of leadership 
styles in education that are popularly used 
individually or a combination of both. They 
are hierarchical, transformational and fa
cilitative style of leadership. The hierarchical 
leadership style is based on the traditional 
method of education that lays more emphasis 
in top to down approach. Everything is car
ried out with formal authority and with the 
other members playing no participation in 
the decision making process. The adminis
trative head is the one who carries out all 
the duties of a planner, supervisor, analysts 
and resource allocator. The transformational 
leadership based on concepts of working 
as a group. And the facilitative leadership 
style is somewhat similar to transformational 
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styles. However, it is more democratic and 
practice interactions among members. This 
style promotes ideas of the group rather that 
an individual idea.

The rapidly changing and competitive 
environment of higher education demands 
effective leadership.  What might that look 
like? Research from the business sector 
has suggested that effective leaders need to 
use a variety of leadership styles depending 
on the context and what they are trying to 
achieve.  The work of Daniel Goleman and 
others has identified six leadership styles։ 
coercive, authoritative, affiliative, democrat
ic, pacesetting, and coaching leadership, and 
described their potential impact on organiza
tional effectiveness. However, until recently, 
there has been little research on the styles of 
leadership that are effective within the cur
rent Australian higher education sector.

Goleman’s Model of Situational lead
ership This is a relatively recent view 
that based on the application of emo-
tional intelligence to leadership. Put-
ting it in simple words, leadership 
style is the pattern of behavior used 
by a leader in attempting to influence 
(motivate) group members and make 
decision regarding the mission, strat-
egy, and operations of group activities. 
Goleman’s six styles are as follows։

The Coercive Style of Leadership

This is the dominant ‘macho’ leadership 
style. It is appropriate in emergencies and 
severe situations, but otherwise will tend to 
disempower and disillusion subordinates.

The Authoritative Style of Leadership

This style focuses on the goal or vision 
of the future and inspires others to follow. 
This is appropriate when a new direction is 

required or a clarification of the goals to be 
achieved.

The Affiliative Style of Leadership

Here there is a focus on people, team
building, bonding and forging alliances. This 
style is useful in creating teams or for heal
ing dysfunctional relationships.

The Democratic Style of Leadership

This is a useful style to adopt when at
tempting to involve a wide range of people 
in decision making or building a consensus.

The Pacesetting Style of Leadership

Using this style, the leader sets an exam
ple by working to extremely high standards 
of performance. This is useful to raise the 
stakes when a competent and motivated team 
is working well.

The Coaching Style of Leadership

This style focuses on helping to improve 
people’s strengths, and is especially useful 
in building skills to develop managers and 
future leaders.

All of these styles are useful at different 
times, but used at the wrong time they can 
be disastrous, for example, too much listen
ing when immediate action is required, or 
only providing a vision when a team needs 
building or rebuilding.

Four of the styles will consistently improve 
the ‘climate’ of an organization, (i.e. people’s 
commitment, confidence, creativity and clar
ity of purpose), whereas two are potentially 
damaging to this climate and must therefore 
be used sparingly. The two potentially nega
tive styles are the Coercive and Pacesetting 
styles. Research has shown that it is the Au
thoritative Style of leadership which has the 
greatest consistently positive effect on the 
‘climate’ of an organization.

In another model of dividing the leader
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ship styles, in 1939, a group of researchers 
led by psychologist Kurt Lewin set out to 
identify different styles of leadership. While 
further research has identified more spe
cific types of leadership, this early study was 
very influential and established three major 
leadership styles. In the study, groups of 
schoolchildren were assigned to one of three 
groups with an authoritarian, democratic or 
laissezfair leader. The children were then 
led in an arts and crafts project. Research
ers then observed the behavior of children in 
response to the different styles of leadership.

1. Authoritarian Leadership (Autocratic)

Authoritarian leaders, also known as au
thoritarian leaders, provide clear expectations 
for what needs to be done, when it should be 
done, and how it should be done. There is 
also a clear division between the leader and 
the followers. Authoritarian leaders make de
cisions independently with little or no input 
from the rest of the group.

     Researchers found that decision
making was less creative under authoritarian 
leadership. Lewin also found that it is more 
difficult to move from an authoritarian style 
to a democratic style than vice versa. Abuse 
of this style is usually viewed as controlling, 
bossy, and dictatorial. Authoritarian leader
ship is best applied to situations where there 
is little time for group decisionmaking or 
where the leader is the most knowledgeable 
member of the group.

2. Participative Leadership (Democratic)

Lewin’s study found that participa
tive leadership, also known as democratic 
leadership, is generally the most effective 
leadership style. Democratic leaders offer 
guidance to group members, but they also 
participate in the group and allow input from 
other group members. In Lewin’s study, chil
dren in this group were less productive than 

the members of the authoritarian group, but 
their contributions were of a much higher 
quality.

Participative leaders encourage group 
members to participate, but retain the final 
say over the decisionmaking process. Group 
members feel engaged in the process and 
are more motivated and creative.

3. Delegative (Laissez–Faire) Leadership

Researchers found that children under 
delegative leadership, also known as laissez–
fair leadership, were the least productive of 
all three groups. The children in this group 
also made more demands on the leader, 
showed little cooperation and were unable to 
work independently.

Delegative leaders offer little or no guid
ance to group members and leave decision
making up to group members. While this 
style can be effective in situations where 
group members are highly qualified in an 
area of expertise, it often leads to poorly de
fined roles and a lack of motivation.

Based on research and a review of leader
ship program models (Conger, 1996, Nevins 
and Stumpf, 1999), it was determined that 
leadership programs should integrate the 
following components։ knowledge about the 
structure and culture of the organization; a 
study of different theories of leadership; the 
opportunity for participants to develop and 
demonstrate key leadership competencies; 
the development of a personal philosophy 
of leadership which requires individuals to 
reflect on their core values, assumptions, 
and beliefs regarding leadership; and, a va
riety of active learning experiences including 
small group discussions and presentations, 
interviews, simulations, role playing, inbas
ket exercises, and nominal group activities.

In the 1950s, management theorists from 
Ohio State University and the University of 
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Michigan published a series of studies to 
determine whether leaders should be more 
task or relationship (people) oriented. The 
importance of the research cannot be over 
estimated since leaders tend to have a domi
nant style; a leadership style they use in a 
wide variety of situations. Surprisingly, the 
research discovered that there is no one best 
style։ leaders must adjust their leadership 
style to the situation as well as to the people 
being led.

A review of several dissertations shows 
that these studies have explored transfor
mational and transactional leadership and 
their relationship to college and university 
employee, departmental or organizational 
performance. For example, Temple (2001) 
studied student or faculty academic leader
ship and its relationship to effective organi
zational change in higher education. These 
research studies indicate that the type of 
leadership approach used affects several 
factors in organizations including employee 
characteristics, organizational performance, 
employee satisfaction, and employee perfor
mance; seeking to understand the causal re
lationship between the leader’s style and the 
subsequent effects on their subordinates and 
unit performance.

Collectively, many theorists including 
Bass (1985) purported that effective leader
ship involves charisma characteristics such 
as being visionary, energetic, innovative, un
conventional, empowering, and exemplary 
that inspires followers to greater levels of 
effectiveness. More importantly, this trend 
in leadership research ultimately led to the 
development of the two kinds of leader
ship i.e. transactional and transformational 
leadership theories. New challenges fac
ing higher education institutions at present 
need certain leadership skills such as cre
ating a perspective, cooperation, empower

ment, innovation and recreation, legalizing 
and observing moral principals. These skills 
respond to new leadership efficiency includ
ing meaningmaking, valuemaking, ability to 
create change, and inter organizational rep
resentation (power to unify and solidify and 
power of coalition) accordingly, one of the 
recommended styles for higher education in
stitutions is transformational leadership.

According to Bass (1985), transforma
tional leadership provides vision, charisma, 
and empowerment to followers through 
the use of Idealized Influence (Attributed/
Behavior), Inspirational Motivation, Intel
lectual Stimulation, and Individualized Con
sideration to elevate the followers, and the 
leader, to higher levels of performance and 
achievement. Idealized Influence involves 
“leaders [who] display conviction; emphasize 
trust; take stands on difficult issues; present 
their most important values; and emphasize 
the importance of purpose, commitment, 
and the ethical consequences of decisions. 
Such leaders are admired as role models; 
they generate pride, loyalty, confidence, and 
alignment around a shared purpose” (Bass 
and Avolio, 1995, p. 3).

In simple words, the primary focus of the 
transformational leadership style is to make 
change happen in։

Our Self, Others, Groups,  
and Organizations 

The transformational style requires a 
number of different skills and is closely asso
ciated with two other leadership styles։ char
ismatic and visionary leadership. Charisma is 
a special leadership style commonly associ
ated with transformational leadership. While 
extremely powerful, it is extremely hard to 
teach. The visionary leadership style focuses 
on how the leader defines the future for fol
lowers and moves them toward it.

Charismatic leadership was one of the 
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three leadership styles described by Max 
Weber along with bureaucratic leadership 
and traditional leadership. This style of lead
ership is based on a form of heroism or ex
treme of character almost of divine origin.

The characteristics of the charismatic 
style include the following։ Leaders are 
viewed as having supernatural powers and 
abilities, the leader is viewed as a hero by 
followers; leaders are followed because of 
personal trust and the charisma the leader 
exhibits; followers are promoted based on 
personal charisma they exhibit; and there 
are no formal offices of authority, power is 
gained through social skills.

A charismatic leader is someone who 
sways followers with a dynamic, magnetic per
sonality, usually through inspiring speeches. 
He is one who provides an environment full 
of energy and positive reinforcement. He 
gathers followers through dint of personality 
and charm, rather than any form of external 
power or authority. Charismatic leaders pay 
much attention to the person they are talk
ing to at any one moment, making that per
son fee like they are, for that time, the most 
important person in the world. They pay a 
great deal of attention in scanning and read
ing their environment, and they are good at 
picking up the moods and concerns of both 
individuals and larger audiences. They even 
know how to adapt their actions and words to 
suit the situation.

Charismatic leaders inspire lots of enthu
siasm in their teams and are very energetic 
in driving others forward. They are very per
suasive and make very effective use of body 
language as well as verbal language. In the 
eyes of the followers, success is directly con
nected to the presence of the charismatic 
leader. Charismatic leaders may engender 
trust through visible selfsacrifice and taking 
personal risks in the name of their beliefs.

Unlike or contrary to some of the lead

ership theories that make their leaders out 
of their followers’ weakness and dependence 
on them, transformational leaders do not 
rely on their followers’ weakness and depen
dence, but rather they tend to increase their 
independence and persuade them to think 
independently and critically. These leaders 
try to raise the level of selfefficacy, selfcon
fidence and selfmanaging ability. Another 
basic attempt of such leaders is increasing 
creativity and risktaking ability.

Manifestations of the characteristics men
tioned as the base of transformational lead
ership theory are well noticeable in the four 
dimensions of such leadership style.

Such that in Ideal influence dimension 
these leaders put the others’ needs before 
theirs, avoid using their power for self in
terests, expound standards of high spirits, 
emphasize confidence, put forth moral val
ues, pay attention to the moral consequences 
of decisions, increase positive attitude and 
viewpoint and introduce a perspective.

The dimension of Inspirational moti
vation is related to abilities and properties 
such as forming a future image, challeng
ing the followers by setting high standards, 
stimulation, meaning and challenge, using 
symbols and introducing ideas and moving 
their followers minds and emotions.

The dimension of Individualized con
sideration by the leader occurs when he 
has a developmental tendency towards his 
coworkers and considers each of them as 
an independent identity, while paying at
tention to their individual needs. In this 
dimension, the leader treats each of his 
followers as a unique individual. He cares 
about his followers’ growth and improve
ment and takes actions accordingly. (Quot
ing Rafferly & Griffin, 2004)

The dimension of Intellectual motiva
tion consists of behaviors which help en
hance and improve the followers’ skills and 
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ability to think about old issues in new mod
ern ways. In fact, the leader, by using this di
mension, attempts to increase his followers’ 
ability to conceptualize, comprehend and 
introduce and produce new improved solu
tions. The leader’s attempt to motivate his 
followers towards innovation and recreation 
is placed in this dimension.

On the other hand, the transactional lead
ership style was first described by Max We
ber in 1947, and again by Bernard M. Bass 
in 1981.  Transactional leaders are on the 
opposite leadership theory spectrum rela
tive to transformational leaders.  The former 
depends on a system of rewards and pun
ishments, while the latter takes advantage of 
internal motivations.

The transactional leadership theory views 
the leadersubordinate relationship as a se
ries of transactions or exchanges through 
the leader’s use of Contingent Rewards by 
exchanging punishment and rewards for 
follower compliance and effort in order to 
achieve overall organizational performance 
(Burns, 1978). Bass (1985, Bass and Avolio, 
1995) extended Burn’s definition of transac
tional leadership to describe the superviso
rysubordinate relationship through the use 
of Contingent Rewards, ManagementbyEx
ception, or laissezfaire leadership.

Briefly the approach of transactional lead
ership emphasizes getting things done within 
the umbrella of the status quo; almost in op
position to the goals of the transformational 
leadership. It’s considered to be a “by the 
book” approach in which the person works 
within the rules. As such, it’s commonly seen 
in large, bureaucratic organizations.

According to leadership theories which 
have been resulted from the studies in the 
developed countries, effective leadership is 
based on concern for production and for 
people. A good leader shifts and adapts styles 
according to the situation or the environ

ment. An effective leader seeks to “arouse 
and satisfy higher levels of needs by engag
ing the full person of follower” (Bass, 1985, 
p.23). The leader works to increase the level 
of followers’ needs from a lower level of need 
according to Maslow’s (1954) hierarchy.

Results

Higher education faces an unprecedented 
period of accelerating change that is driven 
by shifts in public attitudes, reductions in the 
level of public support, questions regarding 
priorities in higher education, and demands 
for greater accountability. To respond ef
fectively to the complex educational, social, 
political and economic concerns of society, 
higher education must develop a cadre of ac
ademic leaders who can engage the institu
tion and its faculty/staff in change and trans
formation processes. One way to develop this 
potential is to create institutional leadership 
development opportunities in which faculty/
staff can develop multidimensional perspec
tives, competence to meet the challenges of a 
constantly changing environment, the ability 
to think strategically and act collaboratively.

Considering the noticeable effect of in
dividual considerations dimension (paying 
attention to their independent identity of co
workers, needs, talents, capacities, strengths 
and weaknesses) on consequences such as 
extra effort, satisfaction and effectiveness 
and considering the fact that higher edu
cation institutions have special properties 
which differentiate them from other noned
ucational organizations, improvement in this 
dimension among the university presidents 
needs special attention both as a criterion in 
appointing them to the position and as a cri
terion in their functional evaluation.

Based on the recommendation and the 
fact mentioned in point 1, is suggested that a 
data bank be established containing the ex
periences and evaluations of the university 
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presidents as a support for election and ap
pointment of presidents.

Dimensions of transformational leader
ship consisting of ideal influence, inspira
tional motivation, intellectual stimulation 
transformable into skills and competencies 
such as communication skill, the ability to 
influence others, the ability to encourage 
and improve creation and innovation, the 
ability to trust others and the like, have 
important roles in the success of organiza
tional presidents specially university presi
dents. Therefore, it is recommended that a 
special training section be established in or
der to educate university presidents in this 
respect. This section can be a subdivision 
of university human resource planning and 
work under the title of university president 
resource plan.

Informing the presidents of higher 
education institutions of the effect of fea
tures and skills comprising dimensions of 
transformational leadership and its effect 
on the useful consequences of leadership 
such as extra effort, satisfaction, can be 
one of the important tasks of the above 
mentioned section.

The vital importance of the role of the 
university presidents in the present condi
tions and the fast and complicated era of in
formation lies in the preserving of moral and 
humanitarian aspects of management. Ignor
ing these aspects can have irretrievable dam
ages to the system of educational manage
ment in the country. Because the sensitivity 
of the beneficiaries and the lead players in 

higher education system including students, 
university professors, graduates and parents 
considering the nature of their tasks, calls 
for more attention to be paid to the observa
tion of moral and human coeds.

Considering the significance of receiving 
feedback in the process of improvement, it 
is inevitable as well as crucial to provide a 
circular feedback background from the main 
beneficiaries of the organization, university 
or higher education institution, by the uni
versity president in dimensions and conse
quences of leadership.

In the faculty development department 
which functions through holding work
shops and professors’ training courses, 
attention should be paid to introducing 
workshops based on new leadership and 
management theories. This can create 
necessary potentials for university leaders 
among the professors.

Considering the effectiveness of back
ground factors on the formation of leader
ship styles, attempts should made in order 
to build an environment appropriate for 
freedom of practice and academic inde
pendence, the health of organizational at
mosphere, without tension and based on 
lateral trust, enhancement of values such 
as respecting individual’s identity, avoiding 
mistrust and cynicism , monopoly, belief in 
plurality and variety and acceptance of dif
ferent ideas in university environment, can 
set the grounds for the formation of appro
priate styles of leadership among university 
managers and presidents.
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ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՈՃԵՐԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹԱԿԱՐԳՈՒՄ
Լ. Աբիդի

Այ սօր, բարձ րա գույն կրթա կար գում կա ռա վա րում հաս կա ցու թյունն ու նրա կի րա
ռու թյու նը դար ձել են չա փա զանց կա րև որ` բո լոր քո լեջ նե րի և հա մալ սա րան նե րի պահ
պան ման և զար գաց ման հա մար: Կրթա կան առաջ նոր դու թյան ոճը շատ կա րև որ է, 
քան զի այն կպա տաս խա նի ու սա նող նե րի, ման կա վարժ նե րի մտա հո գու թյուն նե րին և 
նույ նիսկ հա սա րա կու թյա նը` որ պես մի ամ բող ջու թյուն: Կան մի շարք կրթա կան առաջ
նոր դու թյան ոճեր և կա րև որ է, որ ան հա տը հաս կա նում է այս ոճե րը` վե րա բե րե լով 
մե թոդ նե րին ան հա տա պես և այն ամե նին, ինչ ձեռք է բեր վում այդ ոճե րից: Նրան ցից 
ոմանք կփոր ձեն որևէ մի մե թոդ, իսկ որոշ նե րը` մի հա մակ ցու թյուն: Այս մե թո դի օգ
տա գոր ծու մը նույն պես մի ձև է, որ պես զի հաս կա նալ, թե որն է ամե նից լավ աշ խա տում 
կազ մա կեր պու թյան կամ հա սա րա կու թյան հա մար, հատ կա պես այս պի սի մրցակ ցա յին 
բարձ րա գույն կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րի հա մար:
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Abstract

This study assessed effects of perceived 
level of social support non domestic stu
dents.

600 participants composed two groups 
of students, at two different city of Esfahan 
and Lorestan.350 girl and 250 boy .382 at 
Esfahan and 218 at Lorestan.they all were 
selected randomly from one girls dormitory 
and one boys dormitory among (2150) stu
dents who live in 10 Esfahan students dor
mitories and(857)students in 6 dormitories 
which are in Lorestan. they evaluated by ISSB 
at their dormitory which are separate. 1200 
questionnaires spread directly by researcher 
among 600 boys and 600 girls student who 
each of tow group live in one of dormito
ries at Esfahan that from this numbers 382 
questionnaires was returned. also 900 ques
tionnaires spread among 354 boys and 500 
girls student who each of two groups live in 
one of dormitories at Lorestan that from this 
numbers 218 questionnaires was returned. 
and he data were analyzed by ttest in both 
groups the mean score of social support in 
the girls was significantly higher than that of 
boys. in general, the results showed the im
pact and the modulating influence of social 
support in gender differences.

Key words։ social support, non domestic, 
well off, deprived

introduction

Social support is the physical and emo
tional comfort given to us by our family, 
friends, coworkers and others. It is knowing 
that we are part of a community of people 
who love and care for us, and value and 
think well of us. Social support is a way of 
categorizing the rewards of communication 
in a particular circumstance. An important 
aspect of support is that a message or com
municative experience does not constitute 
support unless the receiver views it as such.
(American Psychiatric Association, 2005).

The term “social support” is often used in 
a broad sense, including social integration. 
However, Social integration refers to the 
structure and quantity of social relationships, 
such as the size and density of networks 
and the frequency of interaction, but also 
sometimes to the subjective perception of 
embeddedness. Social support, in contrast, 
refers to the function and quality of social 
relationships, such as perceived availability 
of help or support actually received. It oc
curs through an interactive process and can 
be related to altruism, a sense of obligation, 
and the perception of reciprocity. (American 
Psychiatric Association, 2005).

Social support refers to the various types 
of support (i.e., assistance/help) that people 
receive from others and is generally classi
fied into two (sometimes three) major cat
egories։ emotional, instrumental (and some
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times informational) support. Emotional 
support refers to the things that people do 
that make us feel loved and cared for, that 
bolster our sense of selfworth (e.g., talking 
over a problem, providing encouragement/
positive feedback); such support frequently 
takes the form of nontangible types of as
sistance. By contrast, instrumental support 
refers to the various types of tangible help 
that others may provide (e.g., help with 
childcare/housekeeping, provision of trans
portation or money). Informational support 
represents a third type of social support (one 
that is sometimes included within the instru
mental support category) and refers to the 
help that others may offer through the provi
sion of information.(Seeman,1998.)

Whereas the concept of social support 
mainly refers to the individual and group 
level, the concept of social integration can 
refer to the community level (Berkman & 
Glass, 2000). A well integrated community 
refers to well developed supportive relation
ships between people in the community, with 
everybody feeling accepted and included. A 
related concept is social capital, which is of
ten used as the sum of supportive relation
ships in the community. Social capital may, 
however, also be used in a somewhat differ
ent meaning, such as solidarity (Kawachi & 
Berkman, 2000). (Dalgard,2009). 

For most individuals with a healthy social 
support network, major stressors in life can 
be more easily handled. A proper support 
network consists of a reinforcing family and 
friends who can help the affected individual 
to work through any problems, such as the 
death of a family member, loss of a job, 
major injury, or any of a number of other 
stressors that can contribute to psychologi
cal illnesses, such as depression. For indi
viduals with an undeveloped social network, 
or those with a negatively reinforcing social 
network, these major life events can cause 

greater harm to the individual because of a 
lack of support that most individuals have. 
An underdeveloped social network cannot 
handle the pressure of an individual looking 
for support, and a negatively framed social 
network can actually reinforce thoughts of 
hopelessness, failure, and being worthless. 
Without this support, it is more likely for that 
individual to develop symptoms of depres
sion (Wade & Kendler, 2000). 

 In November 2009 the researcher evalu
ated 6oo participants composed two groups 
of students.382 at Esfahan and 218 at Lores
tan.they all were selected randomly from 
one girls dormitory and one boys dormitory 
among (2150) student who live in 10 Esfahan 
students dormitories and(857)students in 
6 dormitories which are in Lorestan. they 
evaluated by ISSB at their dormitory which 
are separate . 1200 questionnaires spread 
directly by researcher among 600 boys and 
600 girls student who each of tow group 
live in one of dormitories at Esfahan that 
from this numbers 349 questionnaires was 
returned. also 900 questionnaires spread 
among 382 boys and 500 girls student who 
each of tow group live in one of dormitories 
at Lorestan that from this numbers 218 ques
tionnaires was returned. All of students filled 
the questionnaire completely in one week. 
And the data were analyzed by ttest.

The nature of social support as measured 
by the Inventory of Socially Supportive Behav
iors (ISSB) was explored in the study. The re
sults of a principal components analysis sug
gest that it is appropriate to use the ISSB as a 
global measure of a unidimensional construct. 
The components that emerged were interpre
table, however, and are consistent with the 
types of social support that have been cited in 
the literature. Males and females do not differ 
in overall social support as measured by the 
ISSB, but females report receiving more emo
tional support than males do. Social network 
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variables predicted ISSB scores for males but 
not for females. The network variable that pre
dicted social support most strongly was the 
number of people a respondent felt close to 
and could confide in or turn to for help in an 
emergency. The meanings and implications of 
these findings are discussed(Barerra,Sandler, 
and Ramsay, 1981).

Tangible support is the extent that others 
assist an individual in providing or helping 

obtain concrete materials/supplies needed 
for daily living. Several Studies in the reli
ability of the ISSB have found total Reliabili
ties over .9. Internal consistency։ Cronbach 
alpha = 0.926 to 0.94 on Testretest reliabil
ities have varied from .63 to .88 depending 
on the length of the time between tests.

The data were analyzed by ttest
After conducting BDI the following result 

obtained ։table (1)

Gender

Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Girl 350 58.33 58.33 58.33
Boy 250 41.67 41.67 100.0
Total 600 100.0 100.0

58/33 sample are girl and 41.6 are boy

Table։(2)Resident

Cumulative 
Percent Valid Percent Percent Frequency

Valid 
Esfahan 382 63.7 63.7 63.7

Lorestan 218 36.3 36.3 100.0
Total 600 100.0 100.0

63.7 0f students live in Esfahan university dormitory and other live in Lorestan university dormitory

Table(4)social support in two cities

resident N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Depression Esfahan 382 70.26 25.022 1.280

Lorestan 218 73.66 23.193 1.585

The result show that the mean of two groups of Esfahan (70.26) and Lorestan(73.66) student in 
social suport has significant different
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Table5 –mean and Std. Deviation of social support in girls and boys

Social
support

sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
girl 348 74.75 24.159 1.295
Boy 248 66.89 24.080 1.529

Discussion

This research showed that the rate of social 
support for non domestic girls students is bet
ter and more than non native boys students. 
there is significant different between social 
support scores among two groups of non do
mestic girl and boy students who live in two 
different cities(welloff and deprived cities.

The longitudinal relations among contact 
with one's social network (social contact), 
perceived social support, depression, and 
alcohol use were examined. An integrative 
model was developed from affect regulation 
theory and theories of social support and 
dysfunctional drinking. Data were obtained 
from a random sample of 1,192 adults. The 
3wave panel model was tested using struc
tural equation modeling analysis. Results re
vealed that (a) social contact was positively 

related to perceived social support; (b) per
ceived social support was, in turn, negatively 
related to depression; and (c) depression 
was, in turn, positively related to alcohol 
use for 1 or 2 longitudinal lags. There was 
partial support for the feedback hypothesis 
that increased alcohol use leads to decreased 
contact with family and friends. Although the 
results generally supported the authors' hy
potheses, the significant coefficients in the 
model were generally small in size. A longitu
dinal model of social contact, social support, 
depression, and alcohol use(Pierce, Robert , 
Michael ,Russell, Marcia, 2000).

Because the social support have various 
aspects and for deferent individual the spe
cific kind of social support may be necessary, 
so in further researches the deferent kind of 
social support must be mention.
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Անտուն ուսանողների սոցիալական աջակցության հետազոտություն`  
2 ապահովված և անապահով քաղաքներում

Էբտեսամ Պաջոուհանդեհ

Այս հե տա զո տու թյու նը որո շեց` ան տուն ու սա նող նե րի սո ցի ա լա կան աջակ ցու թյան 
ստաց ված մա կար դա կի ար դյունք նե րը:

600 մաս նա կից նե րը ձև ա վո րե ցին ու սա նող նե րի եր կու խումբ, եր կու տար բեր քա
ղաք նե րում` Էս ֆա հա նում և Լո րես տա նում: 350 աղ ջիկ և 250 տղա, որոն ցից 382ը` 
Էս ֆա հա նից և 218ը` Լո րես տա նից: Նրանք բո լորն էլ ընտր վել են պա տա հա կա նո րեն. 
աղ ջիկ նե րի մի ու սա նո ղա կան հան րա կա ցա րա նից և տղա նե րի մեկ այլ հան րա կա ցա
րա նից, (2150) ու սա նող, ով քեր ապ րում են Էս ֆա հա նի 10 ու սա նո ղա կան հան րա կա ցա
րան նե րում և (857) ու սա նող ներ` 6 հան րա կա ցա րան նե րից, որոնք գտնվում են Լո րես
տա նում: Նրանք գնա հատ վել են ISSB թես տի մի ջո ցով, իրենց հան րա կա ցա րան նե րում, 
որոնք առանձ նաց ված են իրա րից: Հե տա զո տո ղի կող մից 1200 հար ցա թեր թիկ ներ ան
մի ջա պես բա ժան վել են 600 տղա և 600 աղ ջիկ ու սա նող նե րի շրջա նում, որ տեղ եր կու 
խմբից յու րա քան չյուրն ապ րում է Էս ֆա հա նի հան րա կա ցա րան նե րից մե կում, և որ այս 
քա նա կից 382 հար ցա թեր թիկ վե րա դարձ վել են: Նաև 900 հար ցա թեր թիկ բա ժան վել է 
354 տղա և 500 աղ ջիկ ու սա նող նե րի, որ տեղ եր կու խմբից յու րա քան չյուրն ապ րում է Լո
րես տա նի հան րա կա ցա րան նե րից մե կում և այս թվից 218 հար ցա թեր թիկ վե րա դարձ վել 
էր: Տվյալ նե րը վեր լուծ վել են tթես տի օգ նու թյամբ` եր կու խմբե րում էլ աղ ջիկ նե րի սո ցի
ա լա կան աջակ ցու թյան մի ջին հա շիվն ավե լի բարձր էր, քան տղա նե րի նը: Ընդ հա նուր 
առ մամբ, ար դյունք նե րը ցույց տվե ցին գեն դե րա յին տար բե րու թյուն նե րի սո ցի ա լա կան 
աջակ ցու թյան ազ դե ցու թյու նը և հա ճա խա կա նու թյան փո փոխ ման ներ գոր ծու թյու նը:



ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿՅԱՆՔԸ

121

Ը Ն Դ Հ Ա Ն Ո Ւ Ր

Հ Ո Գ Ե Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հա սա րա կա կան–պատ մա կան կա ցու
թա ձևի ներ կա փո փո խու թյուն ներն անհ րա
ժեշ տա բար պա հան ջում են կյան քի բո լոր 
ոլորտ նե րի ար մա տա կան վե րա կա ռու ցում
ներ, հին ստե րե ո տի պե րի վե րա նա յում ու 
ար ժե քա յին հա մա կար գի վե րա ի մաս տա
վո րում: Մարդ կա յին կյան քի բո վան դա կու
թյու նը որո շա կի ո րեն չի սահ մա նա փակ
վում մի այն տա րաբ նույթ հա մա կար գե րի, 
սո ցի ա լա կան ինս տի տուտ նե րի վե րա կա
ռուց մամբ կամ ինչ–որ առու մով նաև կա
տա րե լա գործ մամբ, քա նի որ գոր ծու նե ու
թյան և ադեկ վատ վար քի սու բյեկտ նե րի 
ներ քին փո փո խու թյուն նե րը պայ մա նա
վոր ված են նաև նրանց մտա ծո ղու թյան 
ռազ մա վա րու թյամբ, շու կա յա կան հա րա
բե րու թյուն նե րում ձև ա վոր ված տե սա գործ
նա կան մո տե ցում նե րով: Կոնկ րե տաց նե
լով վե րը նշված միտ քը՝ կա րե լի է ասել, 
որ պահ պա նո ղա կան մտա ծո ղու թյու նը 
որ քան էլ հա րա զատ ու ըն դու նե լի հա
մար վի հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի մի 
մա սի կամ գու ցե բո լո րի կող մից, այն դե
ռևս բա վա րար չէ դի նա միկ կյան քի բո լոր 

դրսև ո րում նե րի մա սին լի ար ժեք պատ կե
րա ցում ներ կազ մե լու հա մար: Հա մընդ հա
նուր ըն կալ ման տե սան կյու նով գո յու թյուն 
չու նի մի իրադ րու թյուն, որն իր իմաս տով 
ու նշա նա կու թյամբ հա մար ժեք մրցակ ցի 
նպա տա կի և դրա նից բխող առ կա, կեն սա
կա նո րեն կա րև որ խնդիր նե րի հետ, քա նի 
որ մարդն իր կյան քում մշտա պես որո նում
նե րի մեջ է, հատ կա պես, եթե խնդիրն ու
նի այ լընտ րան քա յին լու ծում ներ: Այն, որ 
մար դը մշտա պես փնտրտուք նե րի մեջ է, 
նոր հար ցադ րում չէ, քա նի որ նո րի որոն
ման, հե տա զոտ ման գա ղա փա րը հա մա
մարդ կա յին հնչե ղու թյու նի ու նի և ար ժա
նի է խոր ու սում նա սիր ման: Այս իմաս տով 
կոգ նի տիվ հո գե բա նու թյան նշա նա վոր 
տե սա բան և փոր ձա րար Ջ. Քել լը մար
դուն ու սում նա սի րում էր՝ նրան դի տե լով 
առա վե լա պես որ պես հե տա զո տող՝ գե րա
կա յու թյու նը տա լով այն հիմ նա կան դե րա
կա տա րում նե րին, որոնք մարդն իրաց նում 
է իր ողջ կյան քի ըն թաց քում [12]: Յու րա
քան չյուր մարդ, ան կախ ար դյու նա վե տու
թյան աս տի ճա նից և չա փից, մշտա պես 

ՆԱԶԵԼԻ ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈՃԵՐԻ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ
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լու ծում է բա զում խնդիր ներ՝ կապ ված ոչ 
մի այն կյան քի, մարդ կա յին հա րա բե րու
թյուն նե րի ըն կալ ման ու կողմ նո րոշ ման, 
այ լև իր կրթա կան մա կար դա կի, իրա
վա կան ու քա ղա քա կան հա սու նու թյանն 
առնչ վող հար ցե րի հետ: Մտա ծո ղու թյան 
ոճե րի ընտ րու թյան և դրան ցով ղե կա վար
վե լու հար ցը մշտա պես կապ վում է կոնկ
րետ խնդիր նե րի լուծ ման հետ, քա նի որ 
իրա կա նու թյան մեջ հնա րա վոր չէ նշել 
գո նե մեկ բնա գա վառ, ոլորտ կամ գոր ծու
նե ու թյուն, որում ուղ ղա կի ո րեն չներ թա
փան ցի կամ իր մաս նակ ցու թյու նը չու նե նա 
ան ձի մտա ծո ղու թյան ոճը [10]: Ժա մա
նա կա կից հո գե բա նու թյան ավան դա կան 
կամ ոչ ավան դա կան ուղ ղու թյուն նե րի 
ընդ հա նուր խնդիրն է հեշ տաց նել, պար
զեց նել, հաս կա նա լի դարձ նել մարդ կանց 
փո խըմբռ նումն ու դրա նով որո շա կի ո րեն 
նպաս տել ինչ պես առան ձին ան ձանց, 
այն պես էլ ողջ հա սա րա կու թյան հո գև որ 
և ին տե լեկ տո ւալ զար գաց մա նը: Ակն հայ
տո րեն պարզ է, որ մար դիկ մի ա վոր վում 
են հստակ տրա մա բա նու թյամբ կոնկ րետ 
խնդիր ներ լու ծե լու, տնտե սու թյան և սո
ցի ա լա կան ոլոր տում էա կան ներդ րում ներ 
կա տա րե լու նպա տա կով: Մարդ կանց փո
խըմբռ նումն ու հաս կա ցու մը շատ կող մե
րով առնչ վում են նրանց մտա ծո ղու թյան 
ոճե րի հետ, որոնց անդ րա դար ձել են 
ամե րի կա ցի հո գե բան ներ Ա. Հար րի սո նը 
և Բ. Բրէմ սո նը, իսկ ռուս հո գե բան նե րից՝ 
Ա. Լ. Ալեկ սե ևն ու Լ. Ա. Գրո մո վան [1,4]: 
Հո գե բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ կան 
մի շարք ու սում նա սի րու թյուն ներ՝ նվիր
ված մտա ծո ղու թյան ոճե րին և անձ նա յին 
տի պե րին: Կա րե լի է հա վաս տել նաև այն 
իրո ղու թյու նը, որ մար դիկ հա ճախ չեն կա
րո ղա նում մի մյանց հետ ընդ հա նուր լե զու 
գտնել հատ կա պես այն պատ ճա ռով, որ 
նրանք ու նեն տար բեր մտա ծո ղու թյուն և 
դրա դրսև որ ման տար բեր ոճեր: Չհաս կա
նա լով տար բեր տի պի ան ձանց մտա ծո ղու
թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը` ոճե րի 

իմաս տով, թե նրանք հար ցի ըն կալ ման, 
տե ղե կատ վու թյան կու տակ ման և մշակ
ման ըն թաց քում ինչ պի սի ոճեր են կի րա
ռում, թե րևս հնա րա վոր չէ ոչ մի այն հան
գել ընդ հա նուր գա ղա փար նե րի, այ լև գո նե 
պահ պա նել նոր մալ հա րա բե րու թյուն ներ: 
Սա ևս ցույց է տա լիս մտա ծո ղու թյան ոճե
րի կա րև որ նշա նա կու թյու նը կյան քում:

Բարձ րա գույն մաս նա գի տա կան կրթու
թյան հա մա կար գում հատ կա պես կա րև որ
վում է որա կի ապա հով մա նը միտ ված գոր
ծըն թաց նե րի կազ մա կեր պու մը, որն ըստ 
էու թյան են թադ րում է նոր տեխ նո լո գի ա
նե րի կի րա ռում, կի րառ ման անհ րա ժեշ
տու թյան գի տակ ցում ու հա մա պա տաս
խան մե խա նիզմ նե րի ներդ րում կրթա կան 
հա մա կար գում: Այս խնդիր նե րի ար դյու նա
վետ լուծ ման հա մար թե րևս անհ րա ժեշտ է 
ար դի ա կա նաց նել կրթու թյան բո վան դա
կու թյու նը, ներդ նել հա մա գոր ծակ ցու թյան 
մե թոդ ներ` կրթու թյա նը տա լով անձ նա յին 
կողմ նո րոշ վա ծու թյուն, որոնց ար դյուն քում 
կփոխ վեն ու սա նող նե րի ինք նու րույն աշ
խա տան քի, ընդ հա նուր առ մամբ ու սա նող
նե րի հմտու թյուն նե րի ու կա րո ղու թյուն նե
րի որա կը: Ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան 
տա րաբ նույթ խնդիր նե րի ար դյու նա վետ 
ու ռա ցի ո նալ լու ծու մը մե ծա պես կախ ված է 
ապա գա մաս նա գե տի ստեղ ծա րար (կրե ա
տիվ) ըն դու նա կու թյուն նե րից, որոնք, բնա
կա նա բար, պայ մա նա վոր ված են մտա
ծո ղու թյան ոճե րի դի նա միկ հա մա կար գի 
ընտ րու թյամբ ու նրա նպա տա կա մետ ձև ա
վո րմամբ [6]: Հայտ նի է, որ մար դու ստեղ
ծա գործ միտ քը, ան կախ իր գի տա կան, 
գե ղար վես տա կան կամ ման կա վար ժա կան 
ուղղ վա ծու թյու նից, ան բա ժա նե լի է նրա ին
տե լեկ տո ւալ կա րո ղու թյուն նե րով պայ մա
նա վոր ված գոր ծըն թաց նե րից, երև ա կա յու
թյու նից, կան խա տե սու մից, ին տո ւի ցի ա յից, 
որոնք մինչ մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու
թյան մեջ չնա յած կա րող են ինք նա բուխ 
կեր պով ձև ա վոր վել, բայց այ սու հան դերձ 
ոչ մի այն նպա տա կա հար մար չեն կրթա
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կան խնդիր նե րից ել նե լով, այ լև բա վա կա
նին ժա մա նակ կպա հան ջեն անհ րա ժեշտ 
փոր ձա ռու թյուն ձեռք բե րե լու հա մար [2]:

Ստեղ ծա րար անձն ըն դու նակ է`

ա) հա մա կարգ ված ձև ով ըն կա լե լու և 
մշա կե լու իր ու նե ցած կամ ձեռք բե րած գի
տե լիք նե րը և այն դի տե լու իբ րև ստեղ ծա
գոր ծու թյուն,

բ) գի տե լիք նե րը ինք նա տիպ փո խան ցե
լու տար բեր տի պի ըն դու նա կու թյուն ու նե ցող 
և տե ղե կատ վու թյու նը մշա կող ան ձանց,

գ) նաև յու րա հա տուկ ձև ով կազ մա
կեր պե լու կրթա կան մի ջա վայ րը, այ սինքն` 
ապա հո վե լու հա սա նե լի տե ղե կատ վու
թյան ստաց ման, մշակ ման մի ջոց նե րի կա
յու նու թյու նը:

Բնա կա նա բար, ապա գա մաս նա գետ
նե րի մտա ծո ղու թյան ոճե րի ու սում նա
սիր ման խնդի րը ար դի ա կան է հա մար
վում նաև մեր օրե րում, հատ կա պես, եթե 
հաշ վի առ նենք հե տա զո տա կան կա րո ղու
թյուն նե րի զար գաց ման անհ րա ժեշ տու
թյու նը ապա գա մաս նա գե տի ձև ա վոր ման 
գոր ծըն թա ցում:

Ապա գա մաս նա գե տը մշտա պես օգտ
վում է հո գե բա նա կան գրա կա նու թյու նից, 
տե ղե կատ վա կան աղ բյուր նե րից, ձեռք է 
բե րում հո գե բա նա կան գի տե լիք ներ ինչ
պես տե սա կան դա սըն թաց նե րից, լա բո րա
տոր և գործ նա կան պա րապ մունք նե րից, 
այն պես էլ ինք նու րույն աշ խա տանք նե
րի օգ նու թյամբ [3]: Բնա կա նա բար, այդ 
աշ խա տանք նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը 
կախ ված է տվյալ ու սա նո ղի մտա ծո ղու
թյան ոճե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րից 
և հնա րա վոր դրսև ո րում նե րից, քա նի որ 
հո գե բա նա կան առու մով անհ րա ժեշտ է 
պար զել.

1) թե անձն ինչ պե՞ս է ձեռք բե րում 
տվյալ խնդրի լուծ մանն անհ րա ժեշտ տե
ղե կու թյուն նե րը (այ սինքն` ինչ աղ բյուր նե
րից է օգտ վում. տե սա կան, մաս նա գի տա
կան գրա կա նու թյու նից, բա ռա րան նե րից, 

գրքե րից, վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րից, 
պատ մա կան աղ բյուր նե րից և այլն),

2) ինչ պե՞ս է ըն կա լում, հաս կա նում ու 
մեկ նա բա նում նյու թը. այն ըն դու նում է իբ
րև ճշմար տու թյուն, են թադ րու թյուն, թե՞ 
պայ մա նա կա նու թյուն,

3) ի՞նչ եղա նակ նե րով է կո դա վո րում 
տե ղե կու թյու նը,

4) ինչ պե՞ս է հա մադ րում փաս տե րը` 
նա խա պես վեր լու ծե լով դրանց տե սա կան 
և գործ նա կան մա սե րը,

5) ինչ պե՞ս է կազ մում առա ջադ րած 
խնդրի լուծ ման պլա նը և այլն [7]:

Բա ցի նշված նե րից՝ ցան կա ցած ոլոր
տի հա մար առաջ նա հերթ խնդիր է որո
շել ապա գա մաս նա գե տի մտա ծո ղու թյան 
ոճե րը, քա նի որ

ա) մտա ծո ղու թյան ոճի ու սում նա սի
րումն իրա կան ու ղի է այլ ան ձանց ու սա
նե լու հա մար,

բ) մտա ծո ղու թյան ոճից ել նե լով՝ կա րե
լի է պար զել տվյալ մաս նա գի տա կան աշ
խա տան քի կա տար ման դժվա րու թյուն նե
րը, թե րու թյուն նե րը,

գ) մտա ծո ղու թյան ոճը կա րե լի է դի տել 
որ պես աշ խա տան քի որա կի ապա հով ման 
հու սա լի երաշ խիք ինչ պես ու սում նա կան, 
այն պես էլ գի տա կան ու սում նա սի րու թյուն
նե րի ոլոր տում:

Ընդ հա նուր առ մամբ այս դա տո ղու
թյուն նե րը վե րա բե րում են նաև ման կա
վար ժի մաս նա գի տու թյա նը: Յու րա քան
չյուր ման կա վարժ նա խատ րա մադր ված է 
դրսև ո րե լու ին տե լեկ տո ւալ ռազ մա վա րու
թյուն նե րի հնարք նե րի, հմտու թյուն նե րի 
և գոր ծույթ նե րի սե փա կան հա մա կար գը, 
որն, ըստ էու թյան, դի տարկ վում է որ
պես նրա մտա ծո ղու թյան ան հա տա կան 
ոճի դրսև ո րում: Մտա ծո ղու թյան ոճի հիմ
նախնդ րով զբաղ վել են Ս. Լ. Ռու բինշ տեյ
նը, Դ. Ն. Ուզ նա ձեն և այ լոք [18]:

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ 
Բու հի դա սա խո սի ման կա վար ժա կան 
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գոր ծու նե ու թյան ան հա տա կան ոճը հա մե
մա տում են մո լե կու լի հետ, իսկ մտա ծո ղու
թյան ոճը` ատո մի հետ (Լ. Ն. Մա կա րո վա) 
[14]: Մտա ծո ղու թյան ոճը բնու թագր վում է 
որ պես բաց հա մա կարգ, որն ու նի հա րա բե
րա կա նո րեն կա յուն մի ջուկ, կա ռուց վածք 
և ար տա քին ազ դե ցու թյուն նե րի նկատ
մամբ որո շա կի ընտ րո ղա կա նու թյուն:  
Ռ. Ստերն բերգն առա ջար կել է ին տե լեկ
տո ւալ ոճե րի հե տաքր քիր հա յե ցա կարգ, 
որը դի տարկ վում է որ պես ինք նա տիպ 
հա մա ձայ նեց վա ծու թյուն ին տե լեկ տի և 
ան ձի մի ջև [20]: Հա ման ման դիր քո րո շու
մը ներ կա յաց ված է նաև Ա. Հար րի սո նի և 
Ռ. Բրէմ սո նի առա ջար կած ին տե լեկ  տուալ 
հինգ ոճե րում՝ սին թե տիկ, անա լի տիկ, 
իդե ա լիս տա կան, ռե ա լիս տա կան, պրագ
մա տիկ [4]: Վ. Ս. Մեռ լի նը դի տար կել է 
մտա ծո ղու թյան ին տեգ րալ ոճը [15]: Այլ 
հե ղի նակ ներ (Ա. Ա. Գլա զա չև, Բ. Մ. Ռու
նին և այ լոք) անդ րա դար ձել են ստեղ ծա
րա րու թյան հիմ նախնդ րին, որն ար տա
ցոլ վել է որ պես հատ կու թյուն, որակ [24]: 
Այն դիտ վել է որ պես կա յաց ման, զար գաց
ման դրսև ո րում, որոնց դի ա լեկ տի կա կան 
մեկ նա բա նու թյուններ ար տա հայտ վել են 
Ս. Ն. Սե մյո նո վա յի, Ա. Տ. Շու մի լի նի աշ
խա տանք նե րում [25]: Մտա ծո ղու թյան ոճը 
որ պես սի ներ գե տիկ մեկ նա բա նու թյուն՝ 
ներ կա յաց ված է Վ. Ն. Նի կոլ կո յի և այ լոց 
աշ խա տու թյուն նե րում [16]: Որ պես զար
գաց ման, շարժ ման, փո փո խու թյուն նե րի 
հիմք՝ դրսև որ վում են Յա. Ա. Պո նո մա րյո
վի աշ խա տու թյուն նե րում [17]: Մտա ծո ղու
թյան ոճե րի ստեղ ծա րա րու թյան և ստեղ
ծա գոր ծա կան նե րու ժի գա ղա փար նե րին 
անդ րա դար ձել են Ա. Լ. Գայ ժու տի սը, Մ. 
Ս. Կա գա նը, Ե. Վ. Կո լես նի կո վան, Վ. Ֆ. 
Օվ չին նի կո վան և այ լոք [9]: Ստեղ ծա գոր
ծա կան նե րու ժի հաս կա ցու թյան էու թյու նը 
որ պես ոչ ակ տո ւա լի զաց ված ստեղ ծա րա
րու թյուն դի տար կել է Գ. Ա. Գլո տո վան [5]: 
Նրա կա ռուց ված քը, զար գաց ման գոր ծոն
նե րը որ պես օբյեկտ դի տար կել են Լ. Պ. 

Սի մե ո նը, Յու. Ու. Ֆոխտ–Բա բուշ կի նը և 
այ լոք [23]: Փի լի սո փա յա կան հիմ քե րին 
անդ րա դար ձել են Ս. Ռ. Եվին զո նը, Ի. Օ. 
Մար տի նյու կը, Վ. Ա. Պան պու րի նը [23]: 
Հո գե բա նու թյան մեջ քննարկ վող հար ցին 
անդ րա դար ձել են Դ. Բ. Բո գո յավ լինս կին, 
Լ. Բ. Եր մո լաև–Թո մի նը, Յա. Ա. Պո նո մա
րյո վը և այ լոք [8]: Ստեղ ծա րա րու թյունն ու
սում նա սի րել են Հ. Այ զեն կը, Ջ. Գիլ ֆոր դը, 
Գ. Ա. Գլո տո վան, Մ. Ս. Բեռնշ տեյ նը, Ս. Պ. 
Տոր րեն սը, Կ. Ռ. Ռո ջեր սը և այ լոք [22]:

Ըստ էու թյան՝ ստեղ ծա գոր ծա կան գոր
ծըն թա ցը նե րա ռում է մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նե ու թյան այն բո լոր բա ղադ րիչ
նե րը, որոնք վե րա բե րում են նաև ման
կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյա նը և հիմք 
կա րող են ծա ռա յել ապա գա ու սուց չի 
մաս նա գի տա կան ու սուց ման հա մար, քա
նի որ այդ բա ղադ րիչ ներն ար տա հայտ
վում են նոր գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման 
և տե ղե կատ վու թյան կու տակ ման և հա
ղորդ ման գոր ծըն թաց նե րում՝ իբ րև մո դե
լա վո րում և օգ տա գոր ծած գի տե լիք նե րի 
հոս քի ակ տի վա ցում: Տե սա կան առու մով 
խնդի րը հան գում է հաս կա ցու թյուն նե
րի բո վան դա կու թյան ճշգրտմա նը, հո գե
բա նա կան ստեղ ծա րա րու թյա նը` նկա տի 
ու նե նա լով տվյալ պա րա գա յում պա հան
ջարկ ունեցող գի տե լիք նե րի ըն կալ ման 
ըն դու նա կու թյու նը, որն անհ րա ժեշտ է 
խնդիր ներ լու ծե լու գոր ծըն թա ցում ըն կա
լե լի և հաս կա նա լի դարձ նե լու առան ձին 
դրվագ նե րի էու թյու նը, եթե ապա գա ման
կա վար ժը տի րա պե տի մտա ծո ղու թյան մի 
քա նի ոճե րից օգտ վե լու կա րո ղու թյա նը: 
Մտա ծո ղու թյու նը դի նա միկ հա մա կարգ 
է, որը բնա կա նա բար ար տա հայտ վում է 
կոնկ րետ ոճե րի ար տա հայտ վա ծու թյան 
մա կար դակ նե րում: Մտա ծո ղու թյան այն 
ոճը, որը միտ ված է մո դե լա յին պատ կե րա
ցում նե րի ընդ լայն մա նը, հան դես է գա լիս 
իր բնույ թով հո գե բա նա կան կամ ման կա
վար ժա կան գոր ծըն թաց նե րի պայ մա նի 
օպ տի մա լաց ման դեպ քում և ըստ էու թյան՝ 
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ար տա ցո լում է ստեղ ծա րա րու թյան ար
դյուն քում կազ մա վոր ված տե ղե կու թյուն
նե րի, փաս տե րի, երև ույթ նե րի օբյեկ տի
վաց ման իմաստն ու նշա նա կու թյու նը:

Վեր բալ տեքս տի պատ կե րա վո րու մը 
կամ պատ կե րա յի նից վեր բալ լեզ վին անց
նե լը, որը հա ճախ հան դի պում է իմա ցա
կան խնդիր նե րը լու ծե լու գոր ծըն թա ցում, 
կախ ված է մար դու կող մից ար տա քին կամ 
օբյեկ տիվ աշ խար հի ներք նայ նաց ման 
հնա րա վոր մո դել նե րի կա ռու ցու մից, որը 
բնա կա նա բար կապ վում է նաև մար դու 
փի լի սո փա յա կան (որ պես սկզբնաղ բյու
րի) նե րաշ խար հի և պրո ֆե սի ո նալ գոր
ծու նե ու թյան ին տեգ րա տիվ գոր ծոն նե րի, 
ստեղ ծա գոր ծե լու օրենք նե րի տի րա պետ
ման, ստեղ ծա րար կրթա կան մի ջա վայ րի 
բազ մաբ նույթ տար րե րի դա սա վանդ ման, 
հո գե բա նա կան դժվա րու թյուն նե րի ըն կալ
ման, մտա ծո ղու թյան տի պե րի, տե սակ նե
րի, հնարք նե րի անհ րա ժեշտ չա փով յու
րաց ման գոր ծըն թաց նե րի հետ:

«Մտա ծո ղու թյան ոճ» ընդ հա նուր հաս
կա ցու թյու նը, հատ կա պես ման կա վար
ժա կան մաս նա գի տու թյուն նե րի գծով, 
են թադ րում է գի տե լիք նե րի հա մա կարգ
վա ծու թյուն, պատ ճա ռա կա նու թյան գի
տակ ցում, վեր լու ծո ղա կան միտք, էվ րիս
տիկ ու նա կու թյուն ներ, առանց որոնց 
անի մաստ է որևէ առա ջադ րանք կամ 
խնդիր ներ կա յաց նել կա ռուց ված քատ
րա մա բա նա կան սխե մա նե րով [11]: Նյու
թի կա ռուց ված քայ նու թյան ապա հով ման 
հա մար գրա կա նու թյան մեջ առա ջարկ
վում են որո շա կի կա րո ղու թյուն ներ, որոնց 
իմաս տը հան գում է այն գա ղա փա րին, թե 
ինչ պես կա րող է ու սա նողն ինք նու րույ նա
բար ու սում նա կան նյու թը ներ կա յաց նել 
տար բեր տես քով` գրա ֆի կո րեն, աղյու
սակ նե րով, դի ագ րամ նե րով: Այս գա ղա
փա րը կի րա ռե լի է նաև մտա ծո ղու թյան 
ոճի պա րա գա յում, քա նի որ տե ղե կատ վու
թյան կու տա կու մը ևս պա հան ջում է կա
ռուց ված քա յին մո տե ցում: Մյուս կող մից ոչ 

մի այն նոր ստաց ված տե ղե կու թյու նը, այ լև 
ար դեն ու նե ցած գի տե լիք նե րը որո շա կի 
կա ռուց ված քով հա մա պա տաս խա նեց վում 
են նո րին և դրա նով մշակ վում որո շա կի 
կա րո ղու թյուն ներ տվյալ նյու թի հա ղորդ
ման և բա ցատր ման հա մար:

Ն. Վ. Կուզ մի նան և Ե. Վ. Կուպ րի նան 
կի րա ռել են մի մե թո դի կա, որը հնա րա
վո րու թյուն է տա լիս մշա կե լու կոնկ րետ 
թե մա, որը նախ կի նում (ասենք՝ դպրո ցա
կան դա սըն թա ցից) իրենց հայտ նի է եղել 
[13]: Առա ջարկ վող թե մա յից ու սա նող ներն 
առանձ նաց նում են այն հար ցե րը, գա
ղա փար նե րը, որոնք անհ րա ժեշտ են մի
աց նել, հա մադ րել և ցույց տալ բլոկ նե րի 
տես քով, և որոնք պետք է կա ռուց վեն կամ 
վե րալ րաց վեն անհ րա ժեշտ տե սու թյամբ, 
օգ տա գործ վող հաս կա ցու թյուն նե րի հա
տուկ սահ ման նե րով, այ նու հե տև ցույց 
տան ար դեն ձեռք բե րած գի տե լիք նե րի 
և հնի մի ջև եղած կա պը: Դրա նից հե տո 
ստեղծ վում են տրա մա բա նա կան կա պեր 
բո լոր բլոկ նե րի մի ջև, և կա ռուց վում են 
կա ռուց ված քատ րա մա բա նա կան սխե մա
ներ [21]: Այս աշ խա տան քը թույլ է տա լիս 
զար գաց նե լ մտա ծո ղու թյան հա մա կարգ
վա ծու թյու նը և դե տեր մի նա ցի ան: Հա ջորդ 
փու լում առա ջարկ վել է դրանց հի ման 
վրա պատ րաս տել նյութ` ու սա նող նե րին 
բա ցատ րե լու հա մար: Այդ նպա տա կով ու
սա նող նե րը պետք է ու սում նա կան նյու թի 
շա րադր ման այն պի սի կարգ սահ մա նեն, 
որը հա մա պա տաս խա նի բլոկ նե րին, մշա
կեն օրի նակ ներ, որոնք պետք է ու ղեկց վեն 
բա ցատ րու թյամբ, առանձ նաց նեն ստու
գո ղա կան հար ցեր և այլն: Այդ պի սի աշ
խա տանքն ու սա նող նե րին սո վո րեց նում է 
մո դե լա վո րել գի տե լիք նե րի հա ղորդ ման 
գոր ծըն թա ցը, որով էա պես նպաս տում են 
մտա ծո ղու թյան անա լի տիկ և էվ րիս տիկ 
կող մե րի զար գաց մա նը [19]:

Անդ րա դառ նա լով մտա ծո ղու թյան ոճե
րի հիմ նախնդ րին և տա րաբ նույթ հո գե
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բա նա կան վեր լու ծու թյուն նե րին, կա րե լի 
է եզ րա հան գել, որ այդ դի նա միկ հա մա
կար գի տե սա փոր ձա րա րա կան ու սում նա
սի րու թյու նը հրա տապ խնդիր է ապա գա 
մաս նա գե տի պատ րաստ ման և նրա ստեղ
ծա րա րու թյան, թաքն ված ին տե լեկ տո ւալ 
ու ժե րի և հնա րա վո րու թյուն նե րի բա ցա
հայտ ման գոր ծըն թա ցում: Այդ իմաս տով 
նրա ու սում նա սի րումն առաջ նա հերթ է 
ինչ պես յու րա քան չյուր ու սա նո ղի, այն
պես էլ ակա դե մի ա կան խմբե րի հետ ար
դյու նա վետ աշ խա տանք կազ մա կեր պե լու 

առու մով, քա նի որ խոս քը վե րա բե րում է 
ոչ մի այն ու սում նա կան նյու թի հա ղորդ
մա նը, այլ ու սա նող նե րի կող մից դրանց 
ըն կալ ման և հաս կաց ման եղա նակ նե րին, 
ոչ մի այն որո շա կի կա րո ղու թյուն նե րի յու
րաց մա նը, այլ դրանց կի րառ ման հա մա
պա տաս խա նեց մա նը՝ կոնկ րետ մի ջա
վայ րին և պայ ման նե րին: Մտա ծո ղու թյան 
ոճե րի դի նա միկ հա մա կար գի ձև ա վո րու
մը էա պես կբա րե լա վի կրթու թյան որա կը, 
որն ան շուշտ կա րիք ու նի ապա ցուց ման՝ 
փոր ձա րա րա կան մե թոդ նե րով:
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К вопросу о проблеме мышления с точки  
зрения современной психологии

Н. Ахвердян

Возвращаясь к проблеме стиля мышления и многообразным психологическим ана
ли зам, можно сделать вывод, что теоретико–испытательное изучение этой динамичной 
сис темы – неотложная задача в процессе подготовки будущих специалистов и раскрытия 
их креативности, скрытых интеллектуальных возможностей. Формирование динамичной 
системы стилей мышления ощутимо улучшит качество образования, что, несомненно, 
нуждается в доказательстве испытательными методами.

Reflection the lssue of Thinking Styles from the  
Point of View of Modern Psychology

N. Hakhverdyan

In regard to thinking styles and various psychological analyses, it can be deduced that 
the theoretical–experimental styles of the dynamic system is an urgent problem for future 
professional training and the process of identifying their creativity, hidden intellectual ca
pacities, and possibilities.

The formation of a dynamic system of thinking styles will fundamentally improve the qual
ity of education, though it must be verified through experimental methods.
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Աշ խա տե լով դպրո ցա հա սակ երե խա
նե րի հետ` մենք նկա տե ցինք, որ նրանց 
մե ծա մաս նու թյու նը չի ցան կա նում սո վո
րել, տհա ճու թյամբ է դա սի գնում, չու նի 
ու սում նա կան մո տի վա ցիա, կորց րել է հե
տաքրք րու թյու նը տար բեր բնա գա վառ նե
րից գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու նկատ մամբ 
և կա րող է հե տաքրքր վել մի այն մեկ բնա
գա վա ռով: Այս ամե նի պատ ճառ նե րը կա
րող են շատ տար բեր լի նել, սա կայն մենք 
անդ րա դար ձել ենք դրան ցից մե կին: Մեր 
կար ծի քով՝ դրա պատ ճառ նե րից մեկն այն 
է, որ դպրո ցա կան գի տե լիք նե րը մի ա
կող մա նի են զար գաց նում երե խա յին, չեն 
նպաս տում հա մա կող մա նի և ներ դաշ նակ 
զար գաց մա նը, որի կա րև որ նա խա պայ
ման նե րից մե կը ին տե լեկ տի և կրե ա տի
վու թյան փոխ հա րա բե րակ ցու թյան ճիշտ  
զա րա գա ցումն է:  Դպրո ցը տա լիս է գի
տե լիք ներ, որոնք զար գաց նում են ին տե
լեկ տը, սա կայն այն մե թոդ նե րը, որոն ցով 
փո խանց վում են գի տե լիք նե րը, սահ մա նա
փա կում են կրե ա տի վու թյան զար գա ցու մը, 
որը կա րև որ հատ կու թյուն է և ներ կա ժա
մա նա կաշր ջա նում պա հանջ ված, քա նի որ 
հա սա րա կու թյա նը անհ րա ժեշտ են կրե ա
տիվ բժիշկ ներ, իրա վա բան ներ, ման կա
վարժ ներ և այլն:  Իսկ ինչ պե՞ս  պետք է 
աշ խա տել նման իրա վի ճակ նե րում, և ի՞նչ 
է անհ րա ժեշտ: Հենց այս հար ցի պա տաս
խանն էլ փոր ձել ենք տալ մեր այս աշ խա
տան քում:  Ներ կա յումս և՛ ըն տա նի քում, և՛ 
ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում, և՛ 
առ հա սա րակ ան ձի զար գաց ման հա մար 
կա րև որ սո ցի ա լա կան ինս տի տուտ նե րում 

կա րև որ է շեշ տը դնել այն բա նի վրա, թե 
ար դյո՞ք ներ դաշ նակ են զար գա նում ան
ձի ըն դու նա կու թյուն նե րը: Եվ իզուր չէ, 
որ ամ բողջ աշ խար հի ան վա նի գիտ նա
կան նե րին մտա հո գել է «օժտ վա ծու թյու ն» 
հաս կա ցու թյու նը: Օժտ վա ծու թյու նը ոչ մի
այն տա ղանդ կոչ վա ծի հո մա նիշն է, այլ 
ըն դու նա կու թյան ձև և հա մա մարդ կա յին 
երևույթ [4]: Դրա մա սին շատ հա ճախ լռել 
են կամ խո սել կցկտուր:

Ին տե լեկտն ու կրե ա տի վու թյու նը օժտ
վա ծու թյան բա ղադ րիչ ներն են, որոնք 
փոխ կա պակց ված են: Կրթա կան հաս տա
տու թյուն նե րում` ու սու ցիչ նե րի, ըն տա նի
քում  ծնող նե րի ան տե ղյա կու թյու նը կա րող 
է բա ցա սա կան իմաս տով վճռո րոշ լի նել 
օժտ ված երե խա յի ապա գա յի հա մար: Ար
տա քին աշ խար հի ներ գոր ծու թյու նը ևս 
ան խու սա փե լի է, չնա յած և՛ կրե ա տի վու
թյան դրսև ո րում նե րը, և՛ ին տե լեկ տո ւալ 
կա րո ղու թյուն նե րը ժա ռան գա կան հիմք 
ու նեն, սա կայն սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րի 
ազ դե ցու թյու նը բա ցա ռել չենք կա րող:

Այս պես, Անաս տա զին [4] բա ցա հայ
տեց, որ շրջա պա տի բա ցա սա կան փո
փո խու թյուն նե րը, օրի նակ՝ ըն տա նե կան 
հա մա կար գում (ծնող նե րի բա ժա նում, հի
վան դու թյուն, մոտ մարդ կան ցից որևէ մե կի 
կո րուստ) նե գա տիվ, բա ցա սա կան ձև ով է 
ազ դում երե խա յի ին տե լեկ տի և կրե ա տիվ 
մտքի զար գաց ման վրա, նրա ստեղ ծա գոր
ծա կան միտ քը պա սի վա նում է:

Մենք հա մա ձայն ենք վե րո հի շյալ 
պնդման հետ, քա նի որ մեր աշ խա տանք
նե րի ըն թաց քում նկա տել ենք, որ կան երե

ՄԱՐԻԱՆԱ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

ՏԱԹԵՎ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ ԵՎ ԿՐԵԱՏԻՎՈՒԹՅԱՆ 
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ 

ԴԵՌԱՀԱՍԻ ՀԱՄԱԿՈՂՄԱՆԻ ԵՎ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
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խա ներ, որոնք ու նեն բարձր ին տե լեկտ և 
կրե ա տի վու թյուն,  սա կայն կա րող են թող
նել նույ նիսկ մտա վոր հե տամ նա ցի տպա
վո րու թյուն: Պատ ճառն այն է, որ սթրե սի 
հե տև ան քով ըն դու նա կու թյուն նե րը կա րող 
են ար գե լակ վել և չզար գա նալ:

Նման իրա վի ճակ նե րում շատ հա ճախ 
լու ծու մը շտկո ղա կան աշ խա տանք իրա
կա նաց նելն է և ին տե լեկ տի գոր ծա կի ցը 
բարձ րաց նե լը պո զի տիվ ին տեր վեն ցի ա
յի հիմ քի վրա:

Մեր ու սում նա սի րու թյուն նե րում ընդգր
կել ենք 67 դե ռա հասի՝ 1416 տա րե կան 
(32 աղ ջիկ, 34 տղա), որոնք Անա նիա Շի
րա կա ցու ան վան ճե մա րա նի և Մխի թար 
Սե բաս տա ցի կրթա հա մա լի րի սա ներն 
են: Նրանց հետ իրա կա նաց րած հե տա զո
տու թյան հի ման վրա առանձ նաց րե ցինք 
22 դե ռա հասի (14 տղա և  8  աղ ջիկ), որը 
կազ մում է հե տա զոտ վող նե րի 32.84%
ը, որոնք ու նե ին ին տե լեկ տի և կրե ա տի
վու թյան բարձր մա կար դակ:  Ստաց ված 
ար դյունք նե րը վկա յում են, որ  տղա ներն 
ու նեն ին տե լեկ տո ւալ ավե լի բարձր մա
կար դակ, քան աղ ջիկ նե րը, իսկ աղ ջիկ
նե րի մոտ առա վել ընդգծ ված էր կրե ա տի
վու թյու նը:  Ին տե լեկ տը ու սում նա սի րե լու 
հա մար կի րա ռել ենք Ռա վե նի «Ան գույն 
մատ րի ցա նե ր» և կրե ա տի վու թյան ու սում
նա սի րու թյան հա մար՝ Վի լյամ սի «Կրե ա
տի վու թյան մո դի ֆի կաց ված թես տ»:

Մեր հե տա զո տու թյան նպա տակն էր 
բա ցա հայ տել ին տե լեկ տի և կրե ա տի վու
թյան ան հա մա չափ զար գա ցու մը, որը կա
րող է բա ցա սա բար անդ րա դառ նալ ան ձի 
հա մա կող մա նի և ներ դաշ նակ զար գաց
ման վրա: Մեր խնդիրն էր բա ցա հայ տել 
նման երե խա նե րին, նրանց հո գե բա նա
կան աջակ ցու թյուն ցու ցա բե րել և հնա րա
վո րինս նպաս տել ին տե լեկ տի և կրե ա տի
վու թյան հե տա գա զար գաց մա նը: Սա կայն 
մինչ այդ ներ կա յաց նենք, թե ինչ է կրե ա
տի վու թյունն ու ին տե լեկ տը:

«Կրե ա տի վու թյու ն» բա ռը լա տի նե
րեն ծա գում ու նի (crear), որը նշա նա կում 
է ծնել, ստեղ ծել: Այն գո յու թյուն ու նի այն

քան ժա մա նակ, որ քան մարդ կու թյու նը, 
այ դու հան դերձ, այս երևույթը հատ կա պես 
վեր ջին հինգ հա րյու րա մյա կի ըն թաց քում 
վե րա բերել է մի այն նրբա գեղ ար վես տին, 
մաս նա վո րա պես` հան ճար նե րին, ոչ սո վո
րա կան մարդ կանց, և այդ ամե նը լրաց րել 
միս տի կա կան սրբա պատ կե րով:

Է. Լան դա ուն կրե ա տի վու թյան մա սին 
գրում է. «Ինձ հա ճախ հարց նում են, թե ես 
ին չու չեմ օգ տա գոր ծում «ստեղ ծա գոր ծա
կա նու թյու ն» տեր մի նը «կրե ա տի վու թյա ն» 
փո խա րեն: «Ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու ն» 
հաս կա ցու թյու նը շատ եր կար ժա մա նակ 
կապ ված էր մի այն նրբա գեղ ար վես տի 
հետ: Նույ նիսկ այ սօր, դեռ շատշա տե րը 
են թադ րում են, որ գի տա կան գոր ծու նե
ու թյան հիմ քում ըն կած են ու րիշ ըն դու նա
կու թյուն ներ, այլ ոչ թե գե ղար վես տա կան 
գոր ծու նե ու թյան նման՝ ստեղ ծա գոր ծա
կա նու թյու նը: Մի այն մի քա նիսն են հաս
կա նում, որ յու րա քան չյուր մարդ կա րող 
է լի նել ստեղ ծա գոր ծող, որ կրե ա տի վու
թյու նը գո յու թյուն ու նի կյան քի յու րա քան
չյուր իրա վի ճա կում: Եվ կար ծի քը, որ այն 
տրվում է մի այն  մի քա նի սին, սխալ է» [11]:

«Ին տե լեկ տ» բա ռը լա տի նե րեն ծա գում 
ու նի (intelleqtus), որը նշա նա կում է իմա
ցու թյուն: Ին տե լեկ տը դրսև որ վում է բո լոր 
իմա ցա կան գոր ծըն թաց նե րում և չի հան
գեց նում դրան ցից որևէ մե կին, թեև մտքի 
հիմ նա կան որակ նե րը (խո րու թյու նը, լայ
նու թյու նը և այլն) նաև բա նա կա նու թյան 
հիմ նա կան որակ ներն են [1, էջ 29]:

Ին տե լեկ տո ւալ և կրե ա տիվ դրսև ո րում
ներն ան հա տի զար գաց ման ըն թաց քում 
են թարկ վում են բազ մա թիվ փո փո խու
թյուն նե րի: Սխալ է ասել, որ  սա հարթ է 
ըն թա նում դե ռա հա սու թյան տա րի քում: 
Հատ կա պես օժտ ված երե խա նե րի հա
մար բա վա կան խո չըն դոտ ներ են լի նում: 
Այս տեղ սո ցի ա լա կան բո լոր օղակ նե րը, 
որոնք առնչ վում են դե ռա հա սին, պետք 
է քննարկ վեն ման րա մասն, այ սինքն և՛ 
ու սու ցիչ նե րը, և՛ ծնող նե րը մեծ պա տաս
խա նատ վու թյուն պետք է կրեն օժտ ված 
երե խա յի զար գաց ման հա մար: Հա կա ռակ 
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դեպ քում ան խու սա փե լի են ճգնա ժա մե րը:
Կրե ա տի վու թյան և ին տե լեկ տի զար

գա ցու մը երե խա նե րի մոտ բա վա կան 
բարդ բնույթ է կրում: Եվ եթե օժտ վա ծու
թյան այս բա ղադ րիչ նե րից որևէ մե կը թույլ 
է զար գա ցած՝ ի տար բե րու թյուն մյու սի, 
անհ րա ժեշտ է իրա կա նաց նել հո գե բա
նա կան ու զար գաց նող աշ խա տանք ներ, 
թրեյ նինգ ներ: Մեր կող մից մշակ վել է 
թրեյ նին գա յին ծրա գիր:

Մեր յու րա քան չյուր հան դիպ ման ըն
թաց քում կի րառ վել են և՛ ին տե լեկ տու
ալ վար ժու թյուն ներ, և՛ վար ժու թյուն ներ, 
որոնք զար գաց նում ու կա տա րե լա գոր ծում 
են ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը: Թրեյ նին
գը բաղ կա ցած էր 12 հան դի պու մից:

Մեր կող մից մշակ վել է կրե ա տի վու
թյան զար գաց ման մի վար ժու թյուն: Ներ
կա յաց նենք այն:

Հան դիպ ման ժա մա նակ երե խա նե րին 
տրվում է հանձ նա րա րու թյուն՝ դե րա յին 
խա ղով ավար տին հասց նե լու որև ի ցե հե
քի աթ՝ իրենց ընտ րու թյամբ: Ար դյուն քում, 
շատ հա ճախ, մեզ դեռ ման կու թյու նից քաջ 
հայտ նի հե քի աթ ներն այլ մեկ նա բա նու թյուն 
էին ստա նում հե տա զոտ վող նե րի կող մից: 
Աշա կերտ նե րի կող մից առա ջարկ վում էին 
և՛ ֆան տաս տիկ, և՛ եր գի ծա կան վեր ջա բան
ներ: Նրանք մի ան գա մից ստեղ ծում էին 
հե քի ա թի նոր հե րոս ներ և խա ղում նրանց 
կեր պա րում՝ առանց նախ նա կան սցե նա
րի: Այս վար ժու թյան բա ցա հայ տու մը հնա
րա վո րու թյուն տվեց մեզ դե րա յին խա ղի 
մի ջո ցով երե խա նե րի մոտ բա ցա հայ տե
լու և զար գաց նե լու  մտքի ճկու նու թյու նը, 
ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րը, որի 
մաս նի վկա յում են մեր ռե թես տա վոր ման 
ար դյունք նե րը: Նաև խա ղի ըն թաց քում հե
րոս ներն իրա վունք ու նե ին իրենց ըն կեր
նե րին ներ կա յաց նե լու որևէ կեր պա րում: 
Վեր ջինս առանց եր կար մտա ծե լու պետք է 
մտներ կեր պա րի մեջ: Ար գել ված էր կողմ
նա կի մի ջամ տու թյուն նե րը: Հա կա ռակ դեպ
քում՝ մաս նա կի ցը դուրս էր մնում խա ղից:

Վար ժու թյան  իմաստն  այն էր, որ 
երե խա նե րը մինչ տեքստն ար տա սա նե լը 

տրա մա բա նում էին, նոր մի այն փոր ձում 
շա րադ րել մտքե րը: Բա ցի այդ փոր ձում 
էին լի նել ստեղ ծա րար և որ քան հնա րա
վոր է օգ տա գոր ծե ին իրենց ֆան տա զի ա
նե րը` ըստ մեր հրա հան գի:

Այս վար ժու թյու նը հնա րա վո րու թյուն 
տվեց նաև ձեռք բե րե լու հստակ և ճիշտ 
խոսք, քա նի որ խա ղի կա նոն նե րի մեջ 
մտնում էր գրա գետ հա յե րեն խոս քը և բա
ռե րի հստակ ար տա սա նու թյու նը:

Մեր հե տա զո տու թյուն նե րի ըն թաց քում 
նկա տե ցինք, որ բարձր ին տե լեկ տի դեպ
քում տու ժում է կրե ա տի վու թյու նը և հա կա
ռա կը՝  բարձր կրե ա տի վու թյան դեպ քում 
տու ժում  է ին տե լեկ տը: Օրի նակ` այն երե
խա նե րի մոտ, ով քեր ու նե ին շատ բարձր 
ին տե լեկտ, ցածր էր կրե տի վու թյու նը: Այդ 
երե խա ներն ու նե ին բարձր առա ջա դի մու
թյուն: Իսկ այն երե խա նե րը, ով քեր ու նե ին 
շատ բարձր կրե ա տի վու թյուն, ին տե լեկ
տը մի ջին ցու ցա նիշ ու ներ, նրանք էլ չէ ին 
փայ լում իրենց ու սում նա կան առա ջա դի
մու թյամբ:

Այս պի սով, հե տա զո տու թյան ար դյունք
նե րի հի ման վրա առանձ նաց րե ցինք այն 
երե խա նե րին, ով քեր ու նե ին կրե ա տի վու
թյան և ին տե լեկ տի էա կան տար բե րու
թյուն ներ և փոր ձե ցինք զար գաց նել այն 
գոր ծա կի ցը, որը ցածր էր` մշա կե լով հա
մա պա տաս խան թրեյ նին գա յին ծրա գիր: 

Հե տա գա յում իրա կա նաց րած ռե թես
տա վո րու մը թույլ տվեց մեզ հա մե մա տել 
երե խա նե րի ցու ցա բե րած ար դյունք նե
րը մինչ թրեյ նին գը և թրեյ նին գից հե տո 
(տե՛ս՝ գրա ֆիկ 1,2):

Գրաֆիկ 1. Ռա վե նի «Ան գույն մատ րից
նե րը» մե թո դի կա յի  նախ կին և ռե թես տա
վոր ման ար դյունք նե րի հա մադր ման գրա
ֆի կա կան ար տա հայ տու մը.

Գրաֆիկ 1–ում երև ում է, որ ին տե լեկ տի 
զար գաց ման «բարձ ր» մա կար դա կի ձգտու
մը մե ծա ցել է և չի գրանց վել «թույ լ» ու «մի
ջի ն» զար գաց վա ծու թյու նը: Եթե թես տա վո
րու մից առաջ «զար գա ցա ծ» մա կար դա կին 
են պատ կա նել հե տա զոտ վող նե րից 10–ը, 
ռե թես տա վոր ման ար դյունք նե րով՝ 13–ը:



ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

131

Գրաֆիկ 2. Վի լյամ սի «Կրե ա տի վու
թյան մո դի ֆի կաց ված թես տ»–ի նախ կին 
և ռե թես տա վոր ման ար դյունք նե րի հա
մադր ման գրա ֆի կա կան ար տա հայ տու մը.

Գրաֆիկ 2–ում հստակ երև ում է, որ 

թրեյ նին գա յին ծրագ րից հե տո «մի ջի նից 
ցած ր» մա կար դակ չու նենք, իսկ «մի ջի ն» 
և «մի ջի նից բարձ ր» մա կար դակ նե րում 
ավե լի շատ հե տա զոտ վող ներ են ներգ
րավ ված: Սա վկա յում է այն մա սին, որ 

թրեյ նին գը տվել է սպաս ված ար դյուն քը: 
Այս եր կու գրա ֆիկ նե րում ևս աբս ցիս նե րի 
առանց քի վրա նշված է հե տա զոտ վող նե
րի զար գաց վա ծու թյան մա կար դակ նե րը, 
իսկ օր դի նատ նե րի  առանց քի վրա՝ հե
տա զոտ վող նե րի քա նա կը՝ ըստ զար գաց
վա ծու թյան մա կար դա կի:

Թրեյ նին գի և ռե թես տա վոր ման ար
դյունք նե րը վկա յում են, որ  կրե ա տի վու
թյունն, ի տար բե րու թյուն ին տե լեկ տի, 
ավե լի հեշտ է զար գա նում:

Այս պի սով՝ ռե թես տա վոր ման ար
դյունք նե րը մեզ հնա րա վո րու թյուն տվե ցին 
կա տա րելու եզ րա հան գում, որ զար գաց
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նող թրեյ նին գի ծրա գիրն ար դյու նա վետ է 
ազ դում երե խա նե րի ըն դու նա կու թյուն նե
րի զար գաց ման վրա:

Ան հա տա կան ըն դու նա կու թյուն նե րը 
մար դու, թե րևս ամե նա նուրբ առանձ նա
հատ կու թյուն նե րից են, որոնք պա հան
ջում են հե տև ո ղա կա նու թյուն, լրջու թյուն 

և զգու շա վո րու թյուն: Եվ հենց դրա հա
մար էլ օժտ վա ծու թյան բա ղադ րիչ նե րի` 
կրե ա տի վու թյան և ին տե լեկ տի փոխ հա
րա բե րակ ցու թյան մի ջև պետք է հա վա
սա րակշ ռու թյուն ապա հո վել, որ պես զի 
երե խա յի ըն դու նա կու թյուն նե րը դրա նից 
չտու ժեն:
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Взаимоотношение между интеллектом и креативностью

М. С. Аветисян, Т. В. Аветисян

В данной статье освещается проблема взаимоотношения между интеллектом и 
креативностью, в частности, их неадекватного развития. В статье говорится о возможных 
проблемах, которые могут иметь неадекватно развитые дети. Также предлагаются 
возможные пути их развития, которые подтверждаются эмпирическим способом, с 
помощью ретестирования.

Relationship between intellekt and creativity

M. S. Avetisyan, T. V. Avetisyan

This article reporting the problem of the relationship between intellect and creativity, in 
particular, their inadequate development. The article says about the possible problems that 
may be inadequately developed children. Also suggests possible ways of their development, 
which have been confirmed empirically by retesting.
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Фих те в сво ей фи ло со фии да ёт фи
ло софс кую оцен ку исто ри чес ким из ме
не ни ям об щест вен ных форм; ста ра ет ся 
со по ста вить объ ек тив ное че ло ве чес кое 
соз на ние и во лю и не за ви си мые исто ри
чес кие про цес сы и осоз нан ную де я тель
ность лю дей.

Осо бо го ин те ре са с точ ки зре ния фи ло
софс кой осоз нан но сти зас лу жи ва ет его ра
бо та «Ос нов ные чер ты сов ре мен ной эпо
хи». В этом про из ве де нии он пред ла га ет 
ори ги наль ную пе ри о ди за цию исто ри чес
ких про цес сов; по ста рал ся дать объ яс не
ние про цес су сме ны од но го исто ри чес ко го 
пре об ра зо ва ния об щест ва дру гим. Пре о
до леть пре пятст вия, ко то рые воз ни ка ют 
в хо де исто ри чес ких про цес сов, не за ви ся
щих от че ло ве чес кой во ли и исто ри чес ких 
про цес сов, про ис хо дя щих в свя зи с не пос
редст вен ной де я тель ностью че ло ве ка.

В цент ре фи ло со фии Фих те ста вит
ся воп рос со от но ше ния меж ду не об хо ди
мостью и сво бо дой.

Фих те при да ёт осо бое зна че ние раз
ли чию эм пи ри чес ких фак тов от фак тов 
соз на ния. Он ут верж да ет, что при изу че
нии исто рии эм пи рик да ёт толь ко «хро
но ло гию эпо хи», а фи ло соф ста ра ет ся 
прев ра тить «эту хро но ло гию в исто рию». 
Фи ло соф «уста но вил бы, что не за ви си мо 
от вся ко го опы та по ня тие дан ной эпо хи, 
ко то рое, как по ня тие, не мо жет быть да
но ни в ка ком опы те и пред ста вил бы те 
спо со бы, пос редст вом ко то рых это по ня

тие про яв ля ет ся в опы те, в ка чест ве не
об хо ди мых яв ле ний дан ной эпо хи; в этом 
вы яс не нии он вы вел бы ис чер пы ва ю щим 
об ра зом яв ле ния из по ня тия, по ка зав, как 
не об хо ди мость их вза им ной свя зи вы те ка
ет из их об ще го по ня тия» [3: 363].

Фих те убеж дён в том, что фи ло соф 
не дол жен вы хо дить за пре де лы ра зу ма, 
учи ты вать опыт в от но ше нии пред ме та и 
оста вать ся в «от но ше нии a priori».

Для Фих те, как и для Кан та, неп ри ем
ле мо эм пи ри чес кое об суж де ние исто ри
чес ко го про цес са. Он то же счи та ет, что 
исто рия в сво ём эм пи ри чес ком со дер жа
нии пред став ля ет со бой иск лю чи тель но 
хро но ло гию дат и фак тов и «ли ше на да же 
те ни воз мож но сти сво бо ды» [1: 273].

Фих те ут верж да ет, что оп ре де лён ная 
эпо ха еди но го вре ме ни — «ос нов ное по ня
тие при ро ды», ко то рое долж но изу чать ся 
не раз дель но, а вме сте с еди ным вре ме
нем. Здесь же он да ёт оп ре де ле ние по ня
тия «еди ное вре мя» как «ми ро вой план, ко
то рый был бы впол не по сти жим в сво ём 
единст ве и из ко то ро го мож но бы ло бы 
пол ностью вы ве сти глав ные эпо хи че ло ве
чес кой зем ной жиз ни и вы яс нить их про ис
хож де ние и связь друг с дру гом» [3: 365].

«Ми ро вой план»— это со во куп ный 
план зем ной жиз ни че ло ве чест ва. По ня
тие со во куп но сти зак лю ча ет в се бе по ня
тие от дель ных эпох зем ной жиз ни толь ко 
в не пос редст вен ной свя зи друг с дру гом, 
«в ко то ром каж дый член обус лов ли ва ет ся 

КЕТЕВАН ШУХИНГУЛИ

ОТ “СМУТНОГО ИНСТИНКТА” ДО 
“СВОБОДЫ РАЗУМА” 

(Историческая доктрина Фихте) 
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пре ды ду щим» [3: 365]. При об суж де нии 
эпох зем ной жиз ни че ло ве чест ва Фих те 
рас суж да ет толь ко о раз ви тии ро да че ло
ве чес ко го и при этом он не ка са ет ся раз
ви тия ин ди ви дов.

В со во куп но сти ми ро вой исто рии глав
ное — «цель зем ной жиз ни че ло ве чест ва 
зак лю ча ет ся в том, что бы уста но вить в 
этой жиз ни все свои от но ше ния сво бод но 
и со об раз но с ра зу мом» [3: 366]. По его 
мне нию, «эта сво бо да долж на вы ра жать ся 
в об щем соз на нии ро да и про яв лять ся, как 
собст вен ная сво бо да пос лед не го» [3: 366]. 
Цель зем ной жиз ни че ло ве чест ва — это 
«свбо да ра зу ма». В ре аль ном исто ри чес
ком про цес се эта цель ап ри ор на, по э то му 
она яв ля ет ся ре гу ля тив ным и упо ря до чи
ва ю щим прин ци пом, ко то рый эм пи ри чес
ки ни ког да не осу ществ ля ет ся пол ностью.

Фих те де лит на два пе ри о да исто ри чес
кое раз ви тие че ло ве чест ва. В пер вый пе
ри од, «ког да род жи вёт и су щест ву ет ещё 
не уст ро ив сво их от но ше ний сво бод но и 
со об раз но ра зу му, и вто рой, ког да он сво
бод но осу ществ ля ет это ра зум ное уст ро е
ние» [3: 370]. Дру ги ми сло ва ми, он де лит 
исто рию на пе ри о ды «до сво бо ды» и «сво
бо ды». На пер вом эта пе ра зум дейст ву ет 
не че рез сво бо ду, а по за ко нам при ро ды. В 
это вре мя «он дейст ву ет, как естест вен ный 
за кон и естест вен ная си ла; та ким об ра зом 
он про яв ля ет ся и дейст вен но об на ру жи ва
ет ся в соз на нии, но без ра зу ме ния ос но ва
ний, то есть в смут ном чувст ве, смут ном 
ин стинк те» [3: 367].

Фих те боль шее зна че ние при да ёт вто
ро му пе ри о ду. Пос коль ку в пер вый пе ри од 
«ра зум царст ву ет че рез го лый ин стинкт», 
а во вто ром пе ри о де он царст ву ет «че рез 
сво бо ду». Пе ре ход из од но го пе ри о да в 
дру гой про ис хо дит пос редст вом «на у ки 
ра зу ма» (Vernunftwissenschaft). Фих те уве
рен в том, что осу ществ ле ние «на у ки ра
зу ма» воз мож но толь ко в «На у ко у че нии»,  
ко то рое име ет исто ри чес кое зна че ние.

Для пе ре хо да из од но го пе ри о да в дру
гой не об хо ди мо пе ре ход ное по ло же ние, 
ког да про ис хо дит ос во бож де ние от «ин
стинк та ра зу ма» (внеш не го ав то ри те та). 
Исто рия че ло ве чест ва по сте пен но воз вы
ша ет ся от «ин стик та ра зу ма» к «сво бо де 
ра зу ма». Кро ме ос нов ных пе ри о дов, Фих те 
вы де лят пять эпох исто рии че ло ве чест ва. 
В пер вую эпо ху от но ше ния меж ду людь ми 
пер во быт ные на уров не про стых ин стинк
тов, но эти ин стинк ты «ра зум ные», по э то
му эта эпо ха – «гос подст ва ра зу ма».

Во вто рую эпо ху ра зум прев ра ща ет
ся в ав то ри тет. Пер во быт ная не вин ность 
заг лу ша ет ся греш ностью, заг лу ша ет ся и 
ин стинкт ра зу ма, толь ко изб ран ные сох
ра ня ют его в се бе, ко то рый впос ледст вии 
прев ра ща ет ся в ав то ри тет и тре бу ет сле
по го по ви но ве ния от осталь ных. «Ин ди ви
ду аль ное прев ра ще ние ин синк та ра зу ма в 
ав то ри тет» и есть та са мая «про ме жу точ
ная сту пень, ко то рая за ни ма ет ме сто меж
ду гос подст вом ин стинк та ра зу ма и ос во
бож ден ным от не го ин стинк том».

Пос ле ос во бож де ния ин стинк та ра зу
ма ста но вит ся воз мож ной «на у ка ра зу
ма». Это и есть третья эпо ха — пе ре ход
ный пе ри од. «Это вре мя ос во бож де ния 
от ав то ри те та и в то же вре мя от ра зу ма. 
Эпо ха аб со лют но го рав но ду шия ко вся
кой исти не и пол ной раз нуз дан но сти» 
[3: 376]. В третью эпо ху че ло ве чест
во де ла ет шаг впе рёд, ос во бож да ет ся 
от внеш не го ав то ри те та и уче реж да ет 
прин цип «Я», сам мость.

Че ло век не дол жен при ни мать ни че
го, что яв ля ет ся для не го не по нят ным. 
Единст вен ным кри те ри ем исти ны вос при
ни ма ет ся про сто та пра вил мыш ле ния и са
мо быт ная яс ность. Но с дру гой сто ро ны 
че ло век по те рял свой «за кон нравст вен но
сти», и над ним во стор жест во ва ли пол ная 
са мо воль ность эго и сти чес ко го ин ди ви да. 
Фих те на зы ва ет это по ло же ни ем «за кон
чен ной гре хов но сти».
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Сог лас но Фих те, путь раз ви тия зем ной 
жиз ни че ло ве чест ва возв ра ща ет ся к ис ход
ной сту пе ни, но с обо го щён ным со дер жа ни
ем. Об ра зу ет ся сво е об раз ный круг. Кру го вая 
фор ма раз ви тия исто ри чес ких про цес сов 
сим во ли зи ру ет возв ра ще ние к ис ход ной по
зи ции, но уже на дру гом уров не раз ви тия. 
А возв ра ще ние к ис ход ной точ ке знак то го, 
что все эта пы прой де ны пра виль но.

Фих те при да ёт исто ри чес ко му раз ви
тию че ло ве чест ва те ле о ло ги чес кий ха рак
тер. Для не го каж дая пре ды ду щая эпо ха 
яв ля ет ся при чи ной сле ду ю щей. Че ло ве
чест во ут ра ти ло своё пер во на чаль ное со
сто я ние не вин но сти не «по че му», а «для 
че го» — ко неч ная цель исто рии, по ни ма
ние ко то рой, по Фих те, яв ля ет ся ус ло ви ем 
поз на ния каж до го от дель но го эта па исто
ри чес ко го раз ви тия» [2: 232].

Согласно убеждениям Фихте, этапы 
развития человечества осу ществ ля ют ся 
во вто рую, третью и чет вёр тую эпо хи. В 
пер вую эпо ху исто рия ещё не на чи на лась,  
а в пя тую она уже за кон че на. Ло ги чес ки 
сле ду ет воп рос: ес ли в пя тую эпо ху че ло
ве чест во до сти га ет сво ей це ли, не оз на
ча ет ли это, что исто рия за кан чи ва ет ся? 
В от вет мож но ска зать, что схе ма, пред
ло жен ная Фих те, пред став ля ет иде аль ную 
конст рук цию и соз да на для по ни ма ния 
эм пи ри чес ких про цес сов. Сам же Фих те в 
сво ём про из ве де нии од ноз нач но оп ре де
ля ет, что до сти же ние исто ри чес кой це ли, 
осу ществ ле ние иде а ла ра зу ма в ка който 
оп ре де лён ный пе ри од вре ме ни не воз мож
но. Эта цель до сти жи ма, а зна чит, иде ал 
ра зу ма мож но осу щест вить толь ко в про
цес се бес ко неч но сти.
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From unconscious instinct to the freedom of consciousness
K. Shukhinguli

In his philosophy Fichte puts forward a perceptive explanation of the transformation of 
historically created societal forms while trying to reconcile objective, independent from hu
man consciousness and will, historical process with human conscious activity. 

Like Kant he thinks that the history with its empirical content is only a chronology of oc
currences and dates and is “deprived of even an appearance of the possibility of freedom.

Fichte divides history development into two periods. In the first period “the generation 
lives and exists but yet to arrange relation freely and according to mind. In the second period 
the generation freely implements this intellectual arrangement.“

With Fichte, mankind’s historical development has a teleological character. Each of his 
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previous ages is a cause for the next. “The mankind has expended its primordial innocence.
It is seen from Fichtean characterization of mankind’s development stages that history 

is being accomplished in second, third, and fourth ages. In the first age the history has not 
started yet, in the fifth – it is already completed.

Չգիտակցված բնազդից մինչեւ գիտակցության ազատություն
Կ. Շուխինգուլի

Իր աշխատությունում  Ֆիխտեն հասարակական կարգերի պատմական փոփո
խու թյուններին տալիս է փիլիսոփայական մոտեցում, փորձում մարդկային օբյեկտիվ 
գիտակցությունը, կամքը , անկախ պատմական գործընթացը և մարդկանց գիտակցված 
գործունեությունը համեմատության մեջ դնել:

Ինչպես Կանտը,նա կարծում է, որ պատմությունն իր էմպիրիկ իմաստով իրենից 
ամբողջովին ներկայացնում է  ամսաթվերի և փաստերի  ժամանակագրություն և        
«զրկված է նույնիսկ անկախության հնարավորության ստվերից»:

Ֆիխտեն մարդկային պատմության զարգացումը երկու ժամանակահատվածի 
է բաժանում: Առաջին ժամանակահատվածում, երբ ցեղը ապրում և գոյատևում է 
դեռևս իրենց հարաբերությունները ազատ և գիտակցությանը համապատասխան 
չկարգավորելով: Եվ երկրորդը, երբ նա ազատ օգտագործում է ինտելեկտուալ բոլոր 
հնարավորությունները: 

Ըստ Ֆիխտեի մարդկության պատմական զարգացումը ունի թելոլոգիական բնույթ: 
Ամեն մի նախորդ դարաշրջան պատճառահետևանքային կապով կապված է 

նախորդ դարաշրջանի հետ: Մարդկությունը կորցրել է իր «անմեղության նախնական 
վիճակը»:

Ֆիխտեի մարդկության զարգացման պատմության բնութագրումից երևում է, որ նա 
պատմությունը ամփոփում է երկրորդ, երրորդ և չորրորդ դարաշրջաններով: Առաջինի 
ժամանակ պատմությունը դեռևս չի սկսվել և չի կազմավորվել, իսկ հինգերրորդի 
դեպքում այն արդեն ավարտված է:
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Կ Լ Ի Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն

Հ Ո Գ Ե Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Эмо ци о наль ную жизнь сов ре мен но го 
че ло ве ка оп ре де ля ет ча сто та и ин тен сив
ность эмо ци о наль ных наг ру зок. Че ло век 
ре а ги ру ет на эти осо бен но сти сов ре мен но
го бы тия пе ре жи ва ни я ми стра ха, тре во ги, 
бес по мощ но сти, тос ки и от ча я ния.

Эмо ции че ло ве ка, из на чаль но приз ван
ные мо би ли зо вать на за щи ту, те перь ча ще 
по дав ля ют ся, встра и ва ют ся в спе ци аль
ный кон текст, а со вре ме нем изв ра ща ют
ся, пе ре ста ют приз на вать ся их хо зя и ном 
и мо гут стать при чи ной раз ру ши тель ных 
про цес сов в ор га низ ме.

Из вест но, что эмо ци о наль ное со сто я
ние че ло ве ка яв ля ет ся при чи ной мно гих 
за бо ле ва ний. Еще в древ но сти уче ные 
под ра зу ме ва ли не раз де ли мость те лес но
го и пси хи чес ко го. Бо лезнь ор га на вли я
ет на эмо ци о наль ное со сто я ние че ло ве ка, 
не от ре а ги ро ван ные чувст ва спо собст ву ют 
за бо ле ва нию ор га на – это по сту ла ты кон
цеп ции еди но го ор га низ ма, где симп то мы 
мо гут иметь лич ност ный смысл.

В на сто я щее вре мя вза и мо от но ше ни
ем пси хи чес ких и со ма ти чес ких про цес сов 
за ни ма ет ся пси хо со ма ти чес кая ме ди ци на 

или так на зы ва е мая пси хо со ма ти ка, ко
то рая да ет воз мож ность по нять при чи ны 
не ко то рых за бо ле ва ний и со ма ти чес ких 
реак ций че ло ве ка.

Нес коль ко слов о про ис хож де нии по ня
тия пси хо со ма ти ки. Са мо наз ва ние  "пси
хо со ма ти ка"  про и зош ло от гре чес ких 
слов psyche, что в пе ре во де оз на ча ет ду
ша, и soma – те ло. Пси хо со ма ти ка – это 
нап рав ле ние ме ди цинс кой пси хо ло гии, 
за ни ма ю ще е ся изу че ни ем вли я ния пси хо
ло ги чес ких фак то ров на воз ник но ве ние 
ря да со ма ти чес ких за бо ле ва ний. На и бо
лее изу че ны пси хо ло ги чес кие фак то ры 
сле ду ю щих за бо ле ва ний и симп то мов: 
брон хи аль ная аст ма, яз ва же луд ка и две
над ца ти перст ной киш ки, эс сен ци аль ная 
ар те ри аль ная ги пер тен зия, ише ми чес кая 
бо лезнь серд ца, го лов ная боль. Пси хо ло
ги чес кие фак то ры иг ра ют роль и при дру
гих за бо ле ва ни ях: миг ре нях, эн док рин ных 
расст ройст вах, зло ка чест вен ных но во об
ра зо ва ни ях.

Со ма ти чес кие за бо ле ва ния, обус лов
лен ные пси хо ген ны ми фак то ра ми, на зы
ва ют «пси хо со ма ти чес ки ми расст ройст

ЛИЛИЯ АСЛАНЯН

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
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вами», т. е. — это та кие за бо ле ва ния, 
при чи на ми ко то рых яв ля ют ся в боль шей 
ме ре мыс ли тель ные про цес сы боль но го, 
чем не пос редст вен но ка киели бо фи зи
о ло ги чес кие при чи ны. Ес ли ме ди цинс
кое обс ле до ва ние не мо жет об на ру жить 
фи зи чес кую или ор га ни чес кую при чи ну 
за бо ле ва ния или ес ли за бо ле ва ние яв ля
ет ся ре зуль та том та ких эмо ци о наль ных 
со сто я ний, как гнев, тре во га, деп рес сия, 
чувст во ви ны, тог да бо лезнь мо жет быть 
клас си фи ци ро ва на как пси хо со ма ти чес
кая. Од на ко сле ду ет раз ли чать истин ные 
пси хо со ма то зы, воз ник но ве ние ко то рых 
оп ре де ля ет ся пси хи чес ки ми фак то ра ми и 
ле че ние ко то рых долж но быть нап рав ле
но преж де все го на их уст ра не ние и кор
рек цию (пси хо те ра пия), и осталь ные за
бо ле ва ния, вклю чая ин фек ци он ные, на 
ди на ми ку ко то рых пси хи чес кие и по ве ден
чес кие фак то ры ока зы ва ют су щест вен
ное воз дейст вие, ме няя нес пе ци фи чес кую 
ре зи стент ность ор га низ ма, ко то рые при 
этом не яв ля ют ся пер воп ри чи ной их воз
ник но ве ния.

Су щест ву ет нес коль ко те о рий, объ яс
ня ю щих про ис хож де ние пси хо со ма ти чес
ких за бо ле ва ний. Сог лас но од ной из них, 
пси хо со ма ти чес кие за бо ле ва ния яв ля ют ся 
следст ви ем стрес са, обус лов лен но го дли
тель но дейст ву ю щи ми и неп ре о до ли мы ми 
пси хот рав ма ми.

Дру гая те о рия свя зы ва ет воз ник но
ве ние пси хо со ма ти чес ких за бо ле ва ний с 
внут рен ним конф лик том, меж ду оди на ко
вы ми по ин тен сив но сти, но раз но нап рав
лен ны ми мо ти ва ми ин ди ви да. Пред по ла га
ет ся, что не ко то рые ти пы мо ти ва ци он ных 
конф лик тов спе ци фич ны для от дель ных 
форм пси хо со ма ти чес ких за бо ле ва ний.

Проб ле ма пси хо со ма ти чес ких со от но
ше ний — од на из на и бо лее слож ных проб
лем сов ре мен ной ме ди ци ны  осо бен но, 
ког да речь идет о столь жиз нен но важ ном 

ор га не, как серд це — «дви га те ле» жиз ни 
че ло ве ка. По э то му од ной из важ ных пси
хо ло ги чес ких проб лем в кар ди о ло ги чес
кой кли ни ке яв ля ют ся проб ле мы ре ак ции 
лич но сти на бо лезнь. От то го, как боль ной 
от но сит ся к сво е му за бо ле ва нию за ви сит 
об щий ус пех ле че ния.

Ана лиз сов ре мен но го со сто я ния проб
ле мы поз во лил пред по ло жить, что осо бен
но сти лич ност но го ре а ги ро ва ния боль но го 
на си ту а цию за бо ле ва ния на и бо лее яр ко 
пред став ле ны в эмо ци о наль ной сфе ре и 
что от но ше ние к сво ей бо лез ни за ви сит от 
эмо ци о наль но го со сто я ния боль но го.

Сер деч носо су ди стые за бо ле ва ния, 
как и все дру гие тя же лые за бо ле ва ния, 
у мно гих боль ных вы зы ва ют мощ ный 
пси хо ло ги чес кий стресс. Со путст ву ю щие 
пси хо ло ги чес ко му стрес су от ри ца тель ные 
эмо ции, от ре шен ность мо гут усу гу бить 
те че ние бо лез ни.

Сер деч носо су ди стые на ру ше ния в 
на сто я щее вре мя за ни ма ют ве ду щее ме
сто сре ди при чин, ко то рые уве ли чи ва ют 
смерт ность на се ле ния. На пер вом ме сте 
сре ди сер деч носо су ди стых за бо ле ва ний 
сто ит ише ми чес кая бо лезнь серд ца (ИБС).

Во всем ми ре, и в Ар ме нии в том чис ле, 
ише ми чес кая бо лезнь серд ца (ИБС) оста
ет ся од ной из са мых ак ту аль ных проб лем 
кар ди о ло гии. Сог лас но про ве ден но му в 
2010 г. ис ле до ва нию в арит мо ло ги чес ком 
кар ди о ло ги чес ком цент ре Ар ме нии, бы ло 
вы яв ле но, что из чис ла всех ви дов сер деч
носо су ди стых за бо ле ва ний ише ми чес кой 
бо лезнью серд ца стра да ют око ло 25 % 
па ци ен тов. При чем чис ло муж чин, за бо
лев ших ИБС, в 3,5 ра за пре вы ша ет чис ло 
жен щин и со став ля ет со от ветст вен но 78 % 
и 22 %, сред ний воз раст боль ных ИБС – 
54 го да, хо тя в пос лед ние го ды от ме ча ет ся 
тен ден ция к по вы ше нию за бо ле ва е мо сти 
ИБС сре ди лиц бо лее мо ло до го воз ра ста. 
В на шей стра не си ту а ция усу губ ля ет ся еще 
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и тем, что в от ли чие от дру гих эко но ми
чес ки раз ви тых стран у нас нет дейст вен
ной на ци о наль ной прог рам мы по борь бе 
с ИБС. В этих ус ло ви ях проб ле ма про фи
лак ти ки сто ит чрез вы чай но ост ро. Од на ко 
про ве де ние про фи лак ти чес ких ме роп ри я
тий тре бу ет зна ния при чин раз ви тия сер
деч носо су ди стых за бо ле ва ний.

Фак то ры рис ка ИБС раз лич ны: воз
раст, по вы шен ный уро вень хо ле сте ри на 
в ежед нев ном ра ци о не, ку ре ние и дру гие. 
Но ни од но из вы ше о пи сан ных фак то ров 
не име ет на столь ко су щест вен но го зна
че ния в раз ви тии ИБС, как по сто ян ное 
пси хо э мо ци о наль ное нап ря же ние. Не ко
то ры ми ав то ра ми оно счи та ет ся  ве ду щим 
фак то ром рис ка. Они счи та ют, что в дан
ном слу чае име ют ме сто пол ное от сутст вие 
эмо ци о наль ной или фи зи чес кой раз ряд ки, 
пе ре нап ря же ние аф фек тив ной сфе ры в 
ре зуль та те от ри ца тель ных эмо ций.

На ря ду с та ки ми от ри ца тель ны ми эмо
ци о наль ны ми со сто я ни я ми, как тоск ли
вость, тре во га, деп рес сия, ипо хонд рия, у 
боль ных ИБС раз ви ва ет ся му чи тель ный и 
не объ яс ни мый страх смер ти, и осо бен но 
у тех, кто уже пе ре нес ин фаркт ми о кар
да и был, так ска зать, на гра ни це меж ду 
жизнью и смертью. Естест вен но, все это 
тре бу ет боль ших фи зи чес ких и пси хи чес
ких зат рат, и не ко то рые про сто с этим не 
справ ля ют ся. Та ким об ра зом, пси хо со ма
ти чес кое за бо ле ва ние мо жет так же слу
жить при чи ной вто рич ных лич ност ных 
из ме не ний. По э то му в круг воп ро сов, ко
то рые изу ча ет пси хо со ма ти чес кая на у ка, 
вхо дит не толь ко изу че ние эти о ло ги чес
ких, пси хо ло ги чес ких фак то ров раз ви тия 
со ма ти чес ких за бо ле ва ний, но и тех пси
хо ло ги чес ких пос ледст вий, ко то рые они 
вы зы ва ют.

На ми бы ли рас смот ре ны осо бен но
сти вли я ния эмо ци о наль ных на ру ше ний 

на воз ник но ве ние ише ми чес кой бо лез ни 
серд ца и про цесс ее те че ния. Бы ли по
став ле ны ряд за дач по вы яв ле нию осо бен
но стей вли я ния эмо ций на со ма ти чес кое 
на ру ше ние; не об хо ди мо бы ло про ве сти 
ис сле до ва ние уров ня тре вож но сти и со
дер жа ния внут рен ней кар ти ны бо лез ни у 
боль ных ИБС. В ра бо те ис поль зо ва лись 
ме тод кли ни чес ко го ин тервью, ме то ди ка 
лич ност но го диф фе рен ци а ла и оп рос ник 
Тей ло ра по оп ре де ле нию лич ност ной тре
вож но сти.

Дан ные, по лу чен ные в хо де эм пи ри
чес ко го ис сле до ва ния, подт вер ди ли выд
ви ну тое пред по ло же ние о вли я нии эмо
ци о наль ных отк ло не ний на внут рен нюю 
кар ти ну бо лез ни.

Эмо ци о наль ной ре ак ци ей на за бо ле ва
ние па ци ен тов с ди аг но зом ИБС яв ля ет ся 
ощу ще ние внут рен ней нап ря жен но сти, 
стра ха, по вы ше ние об ще го уров ня тре во
ги, не у ве рен но сти в се бе, по яв ле ние стра
ха за бу ду щее. В этом слу чае тре бу ет ся 
ква ли фи ци ро ван ная пси хо ло ги чес кая по
мощь, что, увы, не прак ти ку ет ся ни при 
не боль ших част ных кли ни ках, где собст
вен но про во ди лось ис сле до ва ние, ни при 
мно гоп ро филь ных го родс ких боль ни цах.

По бу дить па ци ен та из ме нить об раз жиз
ни очень неп ро стая, а по мне нию мно гих 
вра чей, про сто не вы пол ни мая за да ча. Эта 
за да ча дейст ви тель но не вы пол ни ма, ес ли 
врач да ет па ци ен там ре ко мен да ции для 
от пис ки,  ти па «ку ре ние вре дит здо ровью, 
ни ко тин – это яд» и пр. При вер жен ность к 
по доб ным со ве там край не низ ка.

Изу че ние осо бен но сти эмо ци о наль но го 
ре а ги ро ва ния на бо лезнь у сер деч носо
су ди стых боль ных ме то дом кли ни чес ко го 
ин тервью по ка за ло на ли чие тре вож но сти 
у 62 % боль ных, расст ройст ва сна у 34 %, 
пас сив но сти у 45 %, разд ра жи тель но сти  
42 %, аг рес сив но сти — 31 %.
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Ис сле до ва ние осо бен но стей чувст вен
но го со дер жа ния внут рен ней кар ти ны бо
лез ни у сер деч носо су ди стых боль ных по 
ме то ди ке лич ност ный Диф фе рен ци ал (ДЛ) 
по ка за ло сни же ние са мо о цен ки ис пы ту е мо
го во вре мя бо лез ни, ис пы ту е мые чувст ву
ют се бя боль ше боль ны ми, чем здо ро вы
ми, и бо лее то го, здо ровье для них яв ля ет ся 
чемто  не до ся га е мым на дан ный мо мент.

Дан ные об осо бен но стях эмо ци о наль но
го ре а ги ро ва ния на бо лезнь и чувст вен но го 
со дер жа ния внут рен ней кар ти ны бо лез ни 
у сер деч носо су ди стых боль ных, по лу чен
ные ме то дом кли ни чес ко го ин тервью и ме
то ди кой ЛД, не про ти во ре чат друг дру гу, а 
сви де тельст ву ют о вза и мо до пол ня ю щих и 
вза и мов ли я ю щих тен ден ци ях.

В хо де про ве ден но го экс пе ри мен
та бы ли по лу че ны так же дан ные об 
уров не тре вож но сти боль ных в свя зи 
с про дол жи тель ностью за бо ле ва ния, а 
имен но ока за лось что, чем доль ше про
дол жи тель ность бо лез ни, тем ни же ока
зы ва лся уро вень тре вож но сти, и на о бо
рот чем ко ро че срок бо лез ни, тем вы ше 
тре вож ность. На ри сун ке 1 пред став лен 
гра фик за ви си мо сти уров ня тре вож но
сти от про дол жи тель но сти бо лез ни.

                

Рис. 1. Зависимость уровня тревожности (УТ)
 от продолжительности болезни (ПБ)

Что бы по нять по доб ную за ви си мость 
УТ от ПБ, не об хо ди мо бы ло про а на ли зи
ро вать по лу чен ные дан ные из всех трех 
ме то дов ис сле до ва ния: кли ни чес ко го ин
тервью, лич ност но го диф фе рен ци а ла, и 
ме то ди ки вы яв ле ния тре вож но сти. Ос но
вы ва ясь на по лу чен ные ре зуль та ты, мож
но сде лать вы вод, что на на чаль ном эта пе 
бо лез ни тре вож ность вы со ка за счет ря да 
при чин. Вопер вых, у па ци ен тов вы со ка 
сте пень не оп ре де лен но сти собст вен но го 
со сто я ния. Вовто рых, им те о ре ти чес ки  
не из вест но или из вест но (со слов вра ча 
или дру гих боль ных) те че ние бо лез ни, воз

Граф. 1.  Эмоциональные особенности больных ИБС
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мож ные рис ки и слож но сти. Имен но эта 
не из вест ность и яв ля ет ся «уси ли те лем» 
уров ня тре вож но сти. Так как мы ви дим, 
что со вре ме нем, ког да про дол жи тель
ность бо лез ни со став ля ет боль ше 56 лет, 
то на чи на ет ся «спад» тре во ги с вы со ко го 
на сред ний уро вень с тен ден ци ей к вы
со ко му, а у не ко то рых па ци ен тов, ко то
рые име ют ише ми чес кую бо лезнь серд ца 
боль ше 10 лет, сте пень тре вож но сти вов
се име ет сред ний уро вень с тен ден ци ей 
к низ ко му. ока за лось, что за дол гие го ды 
бо лез ни у па ци ен тов бы ло мно жест во сер
деч ных при сту пов: на ру ше ний сер деч но
го рит ма, та хи кар дий и арит мий, и они 
при вык ли к это му на столь ко, что бо лезнь 
внед ри лась в струк ту ру лич но сти, восп
ри я тие па ци ен тов са мих се бя про ис хо дит 
в рам ках бо лез ни, что подт верж да ет ся так 
же ре зуль та та ми, по лу чен ны ми ме то дом 
лич ност но го диф фе рен ци а ла. Во вре мя 
бе се ды, пре до став ляя све денья о сво их 
жа ло бах, па циен  ты ча сто упот реб ля ют 
вы ра же ния: «…да, у ме ня всег да так бы
ло», или од но му из ис сле до ван ных мной 
па ци ен тов бы ло пред ло же но про ве сти 
аб ля цию для вос ста нов ле ния сер деч ной 
де я тель но сти, но па ци ент от ка зал ся. На 
мой воп рос по че му, пос ле до вал не за мед
ли тель ный от вет: «столь ко лет с ней про
жил, про жи ву еще».

Та ким об ра зом, у па ци ен тов с ише ми
чес кой бо лезнью серд ца уро вень тре вож
но сти вы сок, толь ко на на чаль ных эта пах 
бо лез ни, нап ри мер, у нес коль ких боль ных 
(про дол жи тель но сти бо лез ни 23 го да) во 
вре мя бо ле во го при сту па ох ва ты ва ют бес
по койст во, мыс ли о смер ти от сер деч но го 
при сту па, от ча я ние. Они жи вут с по сто
ян ным тре вож ным опа се ни ем пов тор но го 
при сту па, ана ли зи руя лю бые из ме не ния 
сер деч ной де я тель но сти. С уве ли че ни ем 
же про дол жи тель но сти бо лез ни про ис хо
дит сни же ние уров ня тре вож но сти, так как 

со вре ме нем уве ли чи ва ет ся сте пень пред
ска зу е мо сти бо лез ни.

Де лая ана лиз по дан ным, по лу чен ным 
в хо де эм пи ри чес ко го ис сле до ва ния, 
мож но сде лать вы вод о вли я нии эмо ци
о наль ных отк ло не ний на внут рен нюю 
кар ти ну бо лез ни боль ных с ИБС. Дейст
ви тель но, эмо цио  наль ные на ру ше ния в 
ви де по вы шен ной тре вож но сти, стра ха, 
нап ря же ния и на ли чия чувст ва на вис шей 
уг ро зы вли я ют на ак тив ность боль но
го, сни жа ют са мо о цен ку. Под этим воз
дейст ви ем че ло век ви дит свою бо лезнь 
как неч то неп ре о до ли мое.

Ка за лось бы, пси хоп ро фи лак ти ке и 
пси хо те ра пии этих за бо ле ва ний долж на от
во дить ся осо бая роль. Од на ко, как по ка
зы ва ет прак ти ка, пси хо ди аг но сти чес кие, 
пси хоп ро фи лак ти чес кие ме то ды в кар дио 
ло гии, осо бен но в от но ше нии ИБС, в на
сто я щее вре мя за ни ма ют нез на чи тель ное 
ме сто. Это свя за но, пови ди мо му, с од ной 
сто ро ны, с низ кой ос ве дом лен ностью кар
ди о ло гов о сов ре мен ных ме то дах пси хо ди
аг но сти ки и пси хо кор рек ции и вы те ка ю щим 
от сю да не о бос но ван ным их убеж де ни ем в 
бес по лез но сти пси хо те ра пев ти чес ко го вме
ша тельст ва при ИБС, с дру гой сто ро ны, с 
не же ла ни ем пси хо ло гов и пси хо те ра пев тов 
ра бо тать с боль ны ми, име ю щи ми серьез 
ную со ма ти чес кую па то ло гию. По су ти, нет 
спе ци аль но раз ра бо тан ных  прог рамм, ко
то рые обу ча ли бы пси хо ло гов и пси хо те ра
пев тов ра бо тать с дан ным кон тин ген том, 
де лая ак цент на труд но стях, воз ни ка ю щих 
у че ло ве ка вследст вие пси хо со ма ти чес ко го 
за бо ле ва ния.

Дав но ста ло оче вид ным, что пси
хо ло ги чес кое кон суль ти ро ва ние и пси
хо те ра пия яв ля ют ся обя за тель ным и 
не об хо ди мым эле мен том в ле че нии сер
деч носо су ди стых за бо ле ва ний. Од на ко 
до сих пор при ня то счи тать, что боль ной 
че ло век оза бо чен толь ко сво им те лес ным 
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со сто я ни ем. Но у них так же ме ня ет ся от
но ше ние к ми ру, пост ро е ние со ци аль ных 
вза и мо от но ше ний и сам смысл жиз ни. Са
ми боль ные стре мят ся не до пу стить то го, 
что бы бо лезнь ме ша ла их жиз ни, ста ра ют
ся най ти свою ни шу в ней.  И в свя зи с 
этим про де лан ная ра бо та по вы яв ле нию 
вли я ния эмо ци о наль ных отк ло не ний на 
внут рен нюю кар ти ну бо лез ни у лиц, стра
да ю щих ише ми чес кой бо лезнью серд ца,  
пред став ля ет ся ак ту аль ным и зна чи мым 
с прак ти чес кой точ ки зре ния. Ведь учет 

вы яв лен ных  ха рак те ри стик поз во лит раз
ра бо тать ре а би ли та ци он ные прог рам мы 
с уче том осо бен но стей та ких па ци ен тов, 
что в ко неч ном ито ге обес пе чит вы со кую 
эф фек тив ность ле че ния сер деч носо су ди
стых за бо ле ва ний.

Ис поль зо ва ние пси хо те ра пии в кли ни ке 
даст воз мож ность лю дям бо лее адек ват
но ре а ги ро вать на труд но сти, воз ник шие 
вследст вие за бо ле ва ния и в раз лич ных 
сфе рах его жиз не де я тель но сти.
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Սրտի իշեմիկ հիվանդությամբ տառապողների հոգեբանական վիճակը
Լ. Ասլանյան

Սրտի անո թա յին հի վան դու թյուն նե րը կա րե լի է դա սել հո գե մարմ նա կան հի վան
դու թյուն նե րի շար քին: Ըստ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի ՍԻՀը հա կում ու նի երի տա
սար դաց ման եւ հի վան դու թյան սկզբում տագ նա պայ նու թյան բարձ րաց ման: ՍԻՀով 
հի վանդ նե րի բուժ ման գոր ծում մեծ անե լիք ու նեն հո գե բա նա կան շտկու մը եւ հո գե թե
րա պի ան բժշկա կան գոր ծըն թաց նե րին հա մըն թաց:

Psychological status of patients with coronary heart disease  
L. Aslanyan

Cordiovascular disease is now possible to list a number of psychosomatic illnesses. Sta
tistical studies revealed that the distribution is cardiovascular disease among the younger 
generation, especially among patients with coronary artery disease. The iatter also found 
increased levels of anxiety in the initial stages of the disease and therefore increases the need 
for psychotherapy and psychological correction, along with medication.
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Բու հում ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի 
ար դյու նա վե տու թյու նը պայ մա նա վոր ված 
է ոչ մի այն ու սա նո ղի գի տե լիք նե րով, այ
լև տվյալ հա մա կար գին ու սա նո ղի ադապ
տաց ման դրա կան կամ բա ցա սա կան 
ըն թաց քով: Ադապ տա ցի ան` որ պես ան
ձի ակ տիվ հար մար ման շա րու նա կա կան 
գոր ծըն թաց, պայ մա նա վոր ված է սու բյեկ
տիվ և օբյեկ տիվ գոր ծոն նե րով: Բու հա կան 
հա մա կար գին ադապ տա ցի ա յի ըն թաց
քում առա վել կա րև որ վում են սո ցի ալ–հո
գե բա նա կան գոր ծոն նե րը: Սո ցի ա լա կան 
մի ջա վայ րի հետ կա յուն հա վա սա րակշ ռու
թյան ստեղծ ման գոր ծում առաջ նա յին դեր 
ու նեն անձ նա յին հատ կու թյուն նե րի կա
ռույ ցը, բնա վո րու թյան գծե րի ներ դաշ նակ 
զար գա ցու մը: Վեր ջին ներս վար քի կար
գա վոր ման գոր ծոն նե րի աս տի ճա նա կար
գում առանց քա յին տեղ են զբա ղեց նում:

Բու հա կան հա մա կար գին հար մար ման 
գոր ծըն թա ցում մեր կող մից ու սում նա սիր վել 
են ագ րե սի վու թյան իրադ րա յին և անձ նա յին 
տե սակ նե րի ար տա հայտ վա ծու թյան առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը [1]: Խնդիր էր դրվել 
ու սում նա սի րե լու ու սա նո ղի` բու հին հար մար
ման գոր ծըն թա ցում բնա վո րու թյան գծե րի 
շեշտ վա ծու թյան դրսև որ ման տա րի քա յին և 
մաս նա գի տա կան առանձ նա հատ կու թյուն
նե րը, քա նի որ, հայտ նի է, որ բնա վո րու թյան 
գծե րի ան ներ դաշ նակ զար գա ցու մը, վեր ջին
նե րիս շեշտ վա ծու թյու նը պայ մա նա վո րում է 
որո շա կի ազ դե ցու թյուն նե րի նկատ մամբ ան
ձի բարձր խո ցե լի ու թյուն և դժվա րաց նում է 
սո ցի ա լա կան ադապ տա ցի ան:

Բնա վո րու թյան շեշտ վա ծու թյունն ու
սում նա սի րել են Կ. Լե ոն հար դը եւ Ա. 
Լիչ կոն: Ա. Լիչ կոն բնա վո րու թյան շեշտ
վա ծու թյու նը սահ մա նում է` որ պես «նոր
մա յի ծայ րա հեղ դրսև ո րում ներ, որոնց 
ժա մա նակ բնա վո րու թյան առան ձին 
գծեր չա փա զանց ընդգծ ված են, նկատ
վում է ընտ րա կան կապ վա ծու թյուն հո գե
ծին ազ դե ցու թյուն նե րի որո շա կի տե սա
կի նկատ մամբ լավ կամ նույ նիսկ բարձր 
կա յու նու թյան դեպ քու մ» [2]: Կ. Լե ոն հար
դը նկա րագ րել է շեշտ ված ան ձանց 10 
տի պ» [3], իսկ Ա. Լիչ կո յի կող մից տրվել 
է դե ռա հաս նե րի բնա վո րու թյան շեշտ վա
ծու թյան 11 տի պի դա սա կար գում: Բնա
վո րու թյան շեշտ վա ծու թյուն նե րի առա
ջաց ման պատ ճառ նե րի հա մա կար գում 
առանձ նաց վում են կեն սա բա նա կան 
(թու նա վոր հղի ու թյուն, ծննդա բե րա կան 
տրավ մա ներ, գլխու ղե ղի օր գա նա կան 
վնաս վածք ներ, ու ղե ղա յին ին ֆեկ ցի ա ներ, 
ան բա րեն պաստ ժա ռան գա կա նու թյուն, 
ծնող նե րի հար բե ցո ղու թյուն) և սո ցի ա լա
կան գոր ծոն ներ: Բնա վո րու թյան շեշտ
վա ծու թյուն նե րի պատ ճառ նե րը հատ կա
պես կապ վում են սո ցի ալ–հո գե բա նա կան 
գոր ծոն նե րի հետ, որոնց մեջ առա ջին 
տե ղում են ըն տա նե կան դաս տի ա րա կու
թյան պայ ման ներն ու ծնո ղա վա րու թյան 
ոճը, այ նու հե տև դե ռա հա սու թյան ճգնա
ժա մը, հո գե կան տրավ մա նե րը: Ըն տա նի
քը` որ պես սո ցի ա լի զա ցի ա յի առաջ նա յին 
ինս տի տուտ, սո ցի ա լա կան վար ժեց ման 
հիմ նա րար մո դելն է: Ըն տա նե կան ան

ԱՆՆԱ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 

ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՇԵՇՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ`  
ՈՐՊԵՍ ԱԴԱՊՏԱՑԻԱՅԻ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆ 



ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

144

բա րեն պաս տու թյան տար բեր դրսև ո րում
նե րը (անընդ հատ անա խոր ժու թյուն նե րի, 
կոնֆ լիկտ նե րի առ կա յու թյուն ըն տա նի
քում, հար բե ցո ղու թյուն, ծնո ղա կան սի րո և 
քնքշան քի պա կաս) բա ցա սա բար են անդ
րա դառ նում երե խա յի անձ նա վո րու թյան 
ձև ա վոր ման վրա կյան քի տար բեր փու
լե րում, բայց առա վել նկա տե լի է դրանց 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը ման կու թյան 
տա րի նե րին: Ըն տա նե կան մի ջանձ նա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րի խա թա րում նե րը հե
տա գա յում բնա վո րու թյան, անձ նա յին նե
գա տիվ հատ կու թյուն նե րի ձև ա վոր ման, 
վար քի խե ղում նե րի պատ ճառ են դառ
նում: Վեր ջին ներս, նպաս տե լով մի ջա վայ
րի ոչ ճիշտ և թշնա մա կան գնա հատ մա նը, 
սո ցի ա լա կան ադապ տա ցի ա յի և մի ջանձ
նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի լուրջ խա թա
րում նե րի հիմք են:

Ման կու թյան շրջա նում երե խա յի մեր
ժու մը, նրա սի րո, անվ տան գու թյան, հար
գան քի պա հանջ մունք նե րի ան բա վա րար
վա ծու թյու նը, հու զա կան դեպ րի վա ցի ան 
իրենց ազ դե ցու թյունն են ու նե նում բնա
վո րու թյան շեշտ վա ծու թյուն նե րի և հո
գե կան գոր ծու նե ու թյան խա թա րում նե րի 
առա ջաց ման և զար գաց ման վրա: Ըստ 
Ա. Լիչ կո յի` հու զա կան մերժ ման դեպ քում 
երե խան, դե ռա հասն անընդ հատ զգում է, 
որ ին քը ծանր բեռ է ծնող նե րի կյան քում, 
իրադ րու թյունն ավե լի խո րա նում է, երբ 
քույր կամ եղ բայր կա, հատ կա պես երբ 
հա րա զատ ներ չեն, խորթ մայր կամ հայր, 
«առա վել սի րե լի» երե խա ներ: Ա. Լիչ կո յի 
ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տվել, 
որ ըն տա նի քի պա կաս սի րե լի և ցան կա լի 
ան դա մի դիր քը տար բեր կերպ է անդ րա
դառ նում տար բեր տի պի բնա վո րու թյան 
դե ռա հաս նե րի վրա [2]:

Հատ կա պես վտան գա վոր կա րող է լի
նել, երբ հու զա կան մեր ժու մը զու գակց վում 
է ծնող նե րի դա ժան վե րա բեր մուն քով: 

Ծնող նե րի կող մից երե խա յի մեր ժու մը, 
հատ կա պես կո պիտ և ակն հայտ, ու ղեկց
վե լով ծե ծով, նվաս տա ցում նե րով, ըն դու
նակ է հա սուն մար դու մոտ առա ջաց նե լու 
վրե ժի դրդա պատ ճառ ներ, եթե դրա հետ 
կապ ված ապ րում նե րը կրում են ակ տո ւալ, 
հո գետ րավ մա տիկ բնույթ:

Գի տա փոր ձի ընտ րա կազ մում ընդգրկ
ված են եղել ՀՊՄՀ–ի երաժշ տու թյան 
բաժ նի 36 և մա թե մա տի կա յի բաժ նի 27 2–
րդ կուր սի ու սա նող ներ:

Օգ տա գոր ծել ենք Կ. Լե ոն հար դի՝ անձ
նա վո րու թյան շեշտ վա ծու թյան ու սում նա
սի րու թյան մե թո դի կան [4], որը նա խա
տես ված է շեշտ ված ան ձանց 10 տի պե րի 
/ցու ցադ րա կան, լճա ցող, ման րախն դիր, 
դյու րագր գիռ, հի պեր տիմ, դիս տի միկ, 
տագ նա պա յին, էկ զալ տիվ, հու զա կան, 
ցիկ լո տոմ/ ար տա հայտ վա ծու թյան մա կար
դա կի ախ տո րոշ ման հա մար: Տվյալ նե րի 
վեր լու ծու թյան ար դյուն քում 15–19 մի ա վո րի 
դեպ քում ախ տո րոշ վում է բնա վո րու թյան 
տվյալ տի պի շեշտ վա ծու թյան մի տում, իսկ 
19–24 մի ա վո րի դեպ քում բնա վո րու թյան 
գի ծը հա մար վում է շեշտ ված:

Ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյան և բա
ցատ րու թյան ըն թաց քում հաշ վի են առն վել 
նաև ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան ար
դյունք նե րը, ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում 
նրանց մաս նակ ցու թյան, ակ տի վու թյան, 
ու սա նո ղա կան խմբում փոր ձարկ վող նե
րի վար քա յին դրսև ո րում նե րի առանձ նա
հատ կու թյուն նե րի դիտ ման ար դյունք նե րը:

Երաժշ տու թյան բաժ նում հե տա զո տու
թյան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն
քում պարզ վել է, որ. 

Ցու ցադ րա կան տի պը շեշտ ված է 
այս խմբի փոր ձարկ վող նե րի 5,55 %–ի 
մոտ, շեշտ վա ծու թյան մի տում ու նի 19,5 
%–ի մոտ: 8,33 %–ի մոտ ցու ցադ րա կա
նու թյունն ար տա հայտ վա ծու թյան խիստ 
ցածր մա կար դակ ու նի: Դիտ ման ար
դյունք նե րի վեր լու ծու թյու նից պարզ վել է, 
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որ վեր ջին ներս ու սա նո ղա կան խմբում աչ
քի են ընկ նում ինտ րո վեր տու թյան բարձր 
մա կար դա կով, ոչ հա ղոր դա սի րու թյամբ, 
ինք նամ փո փու թյամբ, հա մես տու թյամբ, 
ամաչ կո տու թյամբ, ակ տի վու թյան ցածր 
մա կար դա կով, մի ջանձ նա յին կա պեր հաս
տա տե լու հակ ված չեն, հա ղոր դակց ման 
ու նա կու թյուն նե րի ցածր մա կար դա կով:

Լճա ցող տի պը փոր ձարկ վող նե րի 25 
%–ի մոտ շեշտ ված է, իսկ 36,11 %–ի մոտ 
շեշտ վա ծու թյան մի տում ու նի:

Ման րախն դիր տի պը շեշտ ված է 2,8 
%–ի մոտ, իսկ շեշտ վա ծու թյան մի տում ու
նի 13,9 %–ի մոտ:

Դյու րագր գիռ տի պը փոր ձարկ վող նե րի 
41,7 %–ի մոտ շեշտ վա ծու թյան մի տում ու
նի, իսկ 16.7 %–ի մոտ շեշտ ված է: Վեր ջին
ներս ու սա նո ղա կան խմբում աչ քի են ընկ
նում նյար դա հո գե կան ան կա յու նու թյան և 
կոնֆ լիկ տայ նու թյան բարձր մա կար դա կով: 
Նրան ցից 3–ի մոտ հու զա կան ան հա վա սա
րակշ ռու թյու նը հա րա բե րակց վում է ինտ րո
վեր սի ա յի բարձր մա կար դա կի հետ:

Հի պեր տիմ տի պը շեշտ ված է 30,55 
%–ի մոտ, որից 22,22 %–ի մոտ` հնա րա
վոր բարձր մի ա վո րով, իսկ 30,55 %–ի մոտ` 
շեշտ վա ծու թյան մի տում ու նի: Հի պեր տիմ 
տի պի շեշտ վա ծու թյամբ հե տա զոտ վող
նե րի 25 %–ի մոտ օրի նա չա փո րեն ցածր է 
դիս տի միկ տի պի ար տա հայտ վա ծու թյու նը:

Դիս տի միկ տի պը երաժշ տու թյան բաժ
նի փոր ձարկ վող նե րի 27,8 %–ի մոտ շեշտ
վա ծու թյան մի տում ու նի, 47,22 %–ի մոտ` 
ար տա հայտ վա ծու թյան ցածր մա կար դակ 
ու նի, 5,55 %–ի մոտ` ընդ հան րա պես ար
տա հայտ ված չէ /0 մի ա վոր/: Վեր ջին նե րիս 
մոտ առա վե լա գույն ար տա հայտ վա ծու
թյան մա կար դակ ու նի հի պեր տիմ տի պը: 
Ու սա նո ղա կան խմբում այս փոր ձարկ վող
ներն աչ քի են ընկ նում շար ժու նու թյամբ, 
շփվո ղու թյամբ, շա տա խո սու թյամբ, հա
մա րյա միշտ լավ տրա մադ րու թյուն ու
նեն, բարձր կեն սա կան տո նուս, թե թև ա

միտ և մա կե րե սա յին են, մի ա ժա մա նակ 
գործ նա կան են: Այս տի պին պատ կա նող 
փոր ձարկ վող նե րը ու սում նա կան գոր ծու
նե ու թյան մեջ առա ջա դի մու թյան ցածր 
մա կար դակ ու նեն:

Տագ նա պա յին տի պը շեշտ վա ծու թյան 
մի տում ու նի այս ընտ րա կազ մի փոր ձարկ
վող նե րի 41.7 %–ի մոտ, իսկ շեշտ ված 
է 11.11 %–ի մոտ: Տվյալ նե րի ան հա տա
կան վեր լու ծու թյու նից պարզ վել է, որ այս 
փոր ձարկ վող ներն անձ նա յին տագ նա
պայ նու թյան հա մե մա տա բար բարձր մա
կար դակ ու նեն: Ու սա նո ղա կան խմբում 
նրանք ոչ հա ղոր դա սեր, ինք նավս տա հու
թյան պա կաս ու նե ցող, հա մես տու թյամբ, 
պաս սի վու թյամբ և փակ վա ծու թյամբ եմ 
աչ քի ընկ նում, մի և նույն ժա մա նակ պա
տաս խա նատ վու թյան բարձր զգա ցում ու
նեն, ծանր են ապ րում քննու թյուն նե րի ու 
ստու գարք նե րի հու զա կան լար վա ծու թյու
նը: Մի այն մեկ փոր ձարկ վո ղի մոտ է, որ 
տագ նա պա յին տիպն ընդ հան րա պես ար
տա հայտ ված չէ /0 մի ա վոր/: Ան հա տա կան 
վեր լու ծու թյան ար դյուն քում պարզ վել է, որ 
այս հե տա զոտ վո ղի մոտ նյար դա հո գե կան 
կա յու նու թյան մա կար դա կի և ադապ տի
վու թյան ցու ցա նիշ նե րը բարձր են, տագ
նա պայ նու թյան իրադ րա յին և անձ նա յին 
տե սակ ներն ար տա հայտ վա ծու թյան ցածր 
մա կար դակ ու նեն: Այս փոր ձարկ վողն ու
սում նա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ աչ քի է 
ընկ նում ակ տի վու թյամբ և բարձր առա ջա
դի մու թյամբ:

Էկ զալ տիվ տի պը շեշտ ված է փոր ձարկ
վող նե րի 50 %–ի մոտ, ընդ որում՝ հնա րա
վոր ամե նա բարձր մի ա վո րով, իսկ շեշտ
վա ծու թյան մի տում ու նի 25 %–ի մոտ:

Հու զա կան տի պը շեշտ ված է 50.6 %–ի 
մոտ, իսկ շեշտ վա ծու թյան մի տում ու նի 
36.11 %–ի մոտ:

Ցիկ լո տոմ տի պը շեշտ ված է 33.33 %–ի 
մոտ, իսկ շեշտ վա ծու թյան մի տում ու նի 
44.5 %–ի մոտ:
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Երաժշ տու թյան խմբում շեշտ վա ծու
թյան և շեշտ վա ծու թյան միտ ման քա նա
կով առա ջին տե ղում է հու զա կան տի պը, 
ին չը հու զա կա նու թյան, զգա յու նա կու թյան, 
տպա վոր վո ղու թյան, նուրբ զգաց մունք նե րի 

ոլոր տում խո րը ռե ակ ցի ա նե րի, այլ մարդ
կանց հու զակց ման, օգ նե լու պատ րաս տա
կա մու թյան, բա րեսր տու թյան ընդգծ ված 
դրսև որ մամբ է ար տա հայտ վում:

Աղյու սա կում ներ կա յաց ված շեշտ ված 

տի պե րի ար տա հայտ վա ծու թյան մի ջին 
թվա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րի պատ կե
րից երև ում է, որ երա ժիշտ նե րի խմբում 
շեշտ ված է էկ զալ տիվ տի պը, որն ընդ հա
նուր առ մամբ մոտ է հու զա կան տի պին 
/ այդ պատ ճա ռով 2 տիպն էլ շեշտ ված 
են/, սա կայն վեր ջի նիս մոտ հու զա կան 
դրսև ո րում ներն ավե լի բուռն են: Նրանց 
վար քում առա վել ընդգծ ված է հի ա նա լու, 
զմայլ վե լու ըն դու նա կու թյու նը, ու րա խու
թյուն, եր ջան կու թյուն վա յե լե լու զգա ցո ղու
թյու նը, զգաց մունք նե րի ան կեղ ծու թյունն 
ու պայ ծա ռու թյու նը, ին չը, կար ծում ենք, 
երա ժիշտ նե րին բնո րոշ հու զա կան լա
բի լու թյան դրսև որ ման հետ է կապ ված: 
Շեշտ վա ծու թյան մի տում ու նեն հու զա կան, 
ցիկ լո տիմ, լճա ցող, հի պեր տիմ տի պե րը, 
իսկ շեշտ ված չեն ցու ցադ րա կան, ման
րախն դիր, բռնկվող, դիս տի միկ տի պե րը:

Մա թե մա տի կա յի բաժ նում հե տա զո
տու թյան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նից 
պարզ վել է, որ.

Ցու ցադ րա կան տի պը շեշտ վա ծու թյան 
մի տում ու նի փոր ձարկ վող նե րի 22,2 %–ի 
մոտ: Մեր դիտ ման ար դյունք նե րի վեր
լու ծու թյու նից պարզ վել է, որ խմբում այս 
փոր ձարկ վող ներն ակ տի վու թյամբ, հա
ղոր դա սի րու թյամբ աչ քի ընկ նող ու սա նող
ներն են, ու նեն ար տա հայ տիչ մի մի կա ու 
էքսպ րե սիա: Նրանց վար քում ընդգծ ված է 

ու շադ րու թյան կենտ րո նում գտնվե լու պա
հանջ մուն քը: Այս խմբում ցու ցադ րա կան 
տի պի շեշտ վա ծու թյան ցու ցա նիշ ներ չեն 
գրանց վել:

Լճա ցող տի պը շեշտ ված է 22,2 %–ի, 
իսկ 66,6 %–ի մոտ` շեշտ վա ծու թյան մի
տում ու նի:

Փոր ձարկ վող նե րից ոչ մե կի մոտ չի 
գրանց վել ման րախն դիր տի պի շեշտ
վա ծու թյուն:

Դյու րագր գիռ տի պը փոր ձարկ վող նե րի 
11.1 %–ի մոտ շեշտ ված է, իսկ 37 %–ի մոտ` 
շեշտ վա ծու թյան մի տում ու նի:

Հի պեր տիմ տի պը շեշտ ված է այս ընտ
րա կազ մի փոր ձարկ վող նե րի 33,3 %–ի 
մոտ, 29,6 %–ի մոտ` շեշտ վա ծու թյան մի
տում ու նի: Ինչ պես ցույց են տվել դիտ ման 
ար դյունք նե րը, վեր ջին ներս խմբում ակ
տի վու թյամբ, շար ժու նու թյամբ ու շա տա
խո սու թյամբ աչ քի ընկ նող ու սա նող ներն 
են: Տվյալ նե րի ան հա տա կան վեր լու ծու
թյու նից պարզ վել է, որ այս փոր ձարկ վող
նե րը կո մու նի կա տիվ հատ կու թյուն նե րի 
զար գաց ման հա մե մա տա բար բարձր մա
կար դակ ու նեն:

Դիս տի միկ տի պի շեշտ վա ծու թյուն ևս 
չի գրանց վել այս խմբում: Փոր ձարկ վող նե
րի 7,4 %–ի մոտ այս տի պը շեշտ վա ծու թյան 
մի տում ու նի, իսկ 11,1 %–ի մոտ` ցու ցա նի շը 
հա վա սար է 0–ի: Այս դեպ քում շեշտ ված է 

Ցուցադրա
կան

Լճա
ցող

Մանրա
խնդիր

Դյուրա 
գրգիռ

Հիպեր 
տիմ

Դիստի 
միկ

Տագնա
պային

Էկզոլ 
տիվ

Հուզա 
կան

Ցիկլո 
տիմ

Շեշտ ված տի պե րի ար տա հայտ վա ծու թյան մի ջին թվա բա նա կան  
ցու ցա նիշ նե րը երաժշ տու թյան բաժ նի ու սա նող նե րի մոտ
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հի պեր տիմ տի պը: Մա թե մա տիկ նե րի մոտ 
ևս շեշտ վա ծու թյան այս տիպն ար տա հայտ
վա ծու թյան ամե նա ցածր մա կար դակն ու նի:

Տագ նա պա յին տի պը հե տա զոտ վող նե
րի 7,4 %–ի շեշտ ված է, իսկ 59,2 %–ի մոտ` 
շեշտ վա ծու թյան մի տում ու նի:

Էկ զալ տիվ տի պը շեշտ ված է 62,9 %–ի 
մոտ, իսկ շեշտ վա ծու թյան մի տում ու նի 

11,1 %–ի մոտ:
Հու զա կան տի պը շեշտ ված է 33,3 %–ի 

մոտ, իսկ շեշտ վա ծու թյան մի տում ու նի 
48,1 %–ի մոտ:

Ցիկ լո տոմ տի պը շեշտ ված է այս ընտ
րա կազ մի փոր ձարկ վող նե րի 51,8 %–ի 
մոտ, իսկ շեշտ վա ծու թյան մի տում ու նի 
33,3 %–ի մոտ:

Ցուցադրա
կան

Լճա
ցող

Մանրա
խնդիր

Դյուրա 
գրգիռ

Հիպեր 
տիմ

Դիստի 
միկ

Տագնա
պային

Էկզոլ 
տիվ

Հուզա 
կան

Ցիկլո 
տիմ

Շեշտ ված տի պե րի ար տա հայտ վա ծու թյան մի ջին թվա բա նա կան 
 ցու ցա նիշ նե րը մա թե մա տի կա յի բաժ նի ու սա նող նե րի մոտ

Ինչ պես տես նում ենք, մա թե մա տի կա
յի խմբում առա վե լա պես շեշտ ված է էկ
զալ տիվ տի պը: Նկատ վել է նաև, որ այս 
խմբում ցիկ լո տիմ և էկ զալ տիվ տի պերն 
ար տա հայտ վա ծու թյան ցածր մա կար դակ 
ու նեն խմբի ին տե լեկ տո ւալ բարձր մա
կար դակ ու նե ցող և ու սում նա կան գոր ծու
նե ու թյան մեջ բարձր առա ջա դի մու թյուն 
ու նե ցող ու սա նող նե րի մոտ:

Աղյու սա կում ներ կա յաց ված շեշտ ված 
տի պե րի ար տա հայտ վա ծու թյան մի ջին 
թվա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րի պատ կե
րից երև ում է, որ այս ընտ րա կազ մում 
շեշտ վա ծու թյան մի տում ու նեն լճա ցող, 
հի պեր տիմ, տագ նա պա յին, հու զա կան, 
ցիկ լո տիմ տի պե րը, իսկ շեշտ ված չեն դյու
րագր գիռ, ման րախն դիր, ցու ցադ րա կան, 
դիս տի միկ տի պե րը:

Հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցած 2 
մաս նա գի տա կան խմբի 63 ու սա նող նե
րի տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում 
շեշտ վա ծու թյուն նե րի ար տա հայտ վա ծու
թյան մեջ նկատ վել են.

•	 Հե տա զո տա կան 2 խմբե րում էլ շեշտ
ված է էկ զա լի տիվ տի պը, իսկ հու
զա կան, ցիկ լո տիմ, լճա ցող տի պե րը 
շեշտ վա ծու թյան բարձր մի տում ու նեն:

•	 Ցու ցադ րա կան տիպն ար տա հայտ
վա ծու թյան ցածր մա կար դակ ու նի 
մա թե մա տիկ նե րի մոտ: Մյուս խմբե
րի հա մե մա տու թյամբ մա թե մա տիկ
նե րի մոտ հու զա կան տի պի շեշտ
վա ծու թյան մի տումն աչ քի է ըն կել 
ար տա հայտ վա ծու թյան ցածր մա
կար դա կով, իսկ բարձր շեշտ վա ծու
թյան միտ մամբ լճա ցող տի պը: Ինչն, 
ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, 
պայ մա նա վոր ված է կոգ նի տիվ ոճի 
և մտա ծո ղու թյան առանձ նա հատ կու
թյուն նե րով:

•	 Փոր ձա րա րա կան ընտ րա կազ մում 
շեշտ վա ծու թյան էկ զալ տիվ, ցիկ լո
տիմ, հու զա կան տի պե րի ար տա
հայտ վա ծու թյան բարձր մա կար դա
կը կա րե լի է դի տար կել տա րի քա յին 
առանձ նա հատ կու թյուն: Ընդգծ ված 
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հու զա կա նու թյու նը, ոգև որ վե լու, 
զմայլ վե լու առանձ նա հատ կու թյու նը, 
ընդ հա նուր ակ տի վու թյունն ու հու
զա կան շար ժու նու թյու նը, վար քում 
հի պեր տիմ պատ կե րը, բռնկվո ղու
թյու նը, կոնֆ լիկ տայ նու թյու նը, ինք
նա հաս տատ վե լու ձգտու մը բնո րոշ են 
այս տա րի քին: Վեր ջին ներս ոչ հա
սու նու թյան, ադապ տիվ մե խա նիզմ
նե րի չձև ա վոր վա ծու թյան հետ նման 
պատ կեր են ստեղ ծում: Կար ծում ենք՝ 
անձ նա յին կա ռույ ցի ձև ա վոր վա ծու
թյան և հա սու նու թյան, մաս նա գի տա
կան աճի հետ մեկ տեղ բա րեն պաստ 
հան գա մանք նե րի պա րա գա յում կփո
խի դրսև որ ման մի տում նե րը և չի վե
րած վի շեշտ վա ծու թյան:

•	 Շեշտ վա ծու թյան մի տում նե րը, թեև 
ընդգ ծում են անձ նա վո րու թյան մի ջին 
նոր մա յից շե ղում նե րը, էա կա նո րեն 
չեն խո չըն դո տում ադապ տա ցի ա յին, 
ան գամ որոշ շեշտ վա ծու թյուն նե րի 
դեպ քում գոր ծու նե ու թյան և մի ջանձ
նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ 
դրա կան դեր են խա ղում: Շեշտ վա
ծու թյան թե թև աս տի ճա նը կա րող 
է դրա կան դրսև ո րում նե րով ար
տա հայտ վել և բա րեն պաստ հան
գա մանք նե րի դեպ քում դրա կան 
պատ կեր ներ կա յաց նել (օրի նակ` 
ման րախն դիր մար դը բա րեն պաստ 
հան գա մանք նե րում օրի նա կե լի անձ 
է ներ կա յա նում ու սում նա կան, աշ
խա տան քա յին գոր ծու նե ու թյան մեջ` 
ցու ցա բե րե լով բարձր պա տաս խա
նատ վու թյուն, ման րախնդ րու թյուն 
հանձ նա րար ված գոր ծի նկատ մամբ):

Գի տա փոր ձե րի ար դյունք նե րի վեր լու
ծու թյու նը թույլ է տա լիս անել հետևյալ 

եզ րա կա ցու թյուն նե րը .

1. Շեշտ վա ծու թյուն նե րի խիստ ար
տա հայտ վա ծու թյունն ան բա րեն պաստ 
հան գա մանք նե րի դեպ քում մի ջա վայ րի 
հար մար ման, գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա
վե տու թյան, մի ջանձ նա յին հա րա բե րու
թյուն նե րի հաս տատ ման էա կան խո չըն
դոտ կա րող է լի նել:

2. Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի կազ
մա կերպ ման եղա նակ նե րի ու մե թոդ նե րի 
ընտ րու թյու նը պետք է հաշ վա ռի շեշտ
վա ծու թյան տի պե րի առանձ նա հատ
կու թյուն ներն ու դրսև ո րում նե րը, հնա
րա վո րու թյուն ներ ստեղ ծի տար բեր 
հատ կու թյուն նե րի շեշտ վա ծու թյամբ ան
ձանց ներգ րավ վել դա սին, խմբա յին աշ
խա տանք նե րին` նպաս տե լով ինք նա զար
գաց ման ու ինք նադր սև որ ման ձգտման 
իրաց ման յու րա տիպ ար դյու նա վետ ստրա
տե գի ա յի մշակ մա նը:

3. Ու սուց ման ակ տիվ, հա մա գոր ծակ
ցա յին մե թոդ նե րով կազ մա կերպ վող ին
տե րակ ցի ան մեզ հնա րա վո րու թյուն է տա
լիս ճա նա չե լու ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի 
մաս նա կից նե րին: Հաշ վի առ նե լով բնա վո
րու թյան շեշտ վա ծու թյուն նե րի դրսև որ ման 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը` հա մա պա
տաս խան զար գաց նող, ին տե լեկ տո ւալ–
խա ղա յին մե թոդ նե րի ընտ րու թյամբ կա րող 
ենք նպաս տել սո ցի ա լա կան փո խազ դե ցու
թյուն նե րի, հա ղոր դակց ման հմտու թյուն նե
րի ձև ա վոր մա նը` նվա զա գույ նի հասց նե լով 
նոր տի պի ին տե լեկ տու ալ գոր ծու նե ու թյանն 
ակ տիվ հար մար ման գոր ծըն թա ցում շեշտ
վա ծու թյան խո չըն դոտ նե րը:
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АКЦЕНТУАЦИЯ ХАРАКТЕРА КАК ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР АДАПТАЦИИ

А. Аракелян

В статье рассматривается роль акцентуации характера в процессе учебной 
деятельности. В статье представлены результаты экспериментов со студентами. 
Рассмат ривается возможность применения интерактивно–сотруднических методов 
обучения, применение которых оказывает положительное влияние на познавательное и 
социальное развитие студентов. 

The Character Emphasis as a Negative Factor of Adaptation

A. Araqelyan

The article examines the role of character accentuation in the training activities. The 
article presents the results of experiments with students. It is discussed the opportunities of 
collaborative methods, the use of which has a positive effect on cognitive and social develop
ment of students.
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Ա Ր Տ Ա Կ Ա Ր Գ

Ի Ր Ա Վ Ի Ճ Ա Կ Ն Ե Ր Ի

Հ Ո Գ Ե Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Երկ րա շարժը ամե նա ան կան խա տե
սե լի և անս պա սե լի աղետն է այլ բնա կան 
աղետ նե րի շար քում: Այն ընդգր կում է 
տե ղա կան տա րա ծաշր ջա նի առա վել մեծ 
հատ վա ծը և առաջ բե րում մի շարք սո
ցի ա լա կան խնդիր ներ` անօ թև ա նու թյուն, 
աղ քա տու թյուն, հա րա զա տի կո րուստ և 
ֆի զի կա կան վնաս վածք ներ: Առա վել կա
րև որ են նաև հո գե բա նա կան և մարմ նա
կան խնդիր նե րի առա ջա ցու մը երկ րա
շար ժի ըն թաց քում և հատ կա պես աղե տից 
շատ տա րի ներ հե տո: Աղե տին տրված 
առաջ նա յին մարմ նա կան հա կազ դում նե
րից են ջեր մաս տի ճա նի և արյան ճնշման 
բարձ րա ցու մը, գլխա ցա վե րը, ցա վե րը 
մարմ նի տար բեր հատ ված նե րում, սրտի 
աշ խա տան քի խան գա րում նե րը, մի զա
կա պու թյու նը կամ հա ճա խա մի զու թյու նը, 
ընդ հա նուր թու լու թյու նը, մրսա ծու թյան 
երև ույթ ներ և այլն: Առաջ նա յին հո գե բա
նա կան հա կազ դում նե րը նե րա ռում են 
ստու պո րան ման վի ճակ ներ, վշտի սուր 
հա կազ դում ներ, սեյս մա ֆո բիա, ընդ հան
րաց ված վախ, տագ նապ, նյար դայ նու

թյուն, գրգռվո ղա կա նու թյուն, ինք նաս պա
նու թյան գա ղա փար ներ: Երկ րոր դա յին 
հե տև անք նե րին բնո րոշ են սահ մա նա յին 
վի ճակ նե րի տար բեր խան գա րում ներ` 
էքսպ լո զի վու թյուն, դեպ րե սիա, աս թե նիա, 
հիս տե րիա, տագ նա պայ նու թյուն, ալ կո հո
լի նկատ մամբ հակ վա ծու թյուն և այլն: 
Այ սօր տա րե րա յին աղետ նե րի և ար հա
վիրք նե րի հե տև ան քով առա ջա ցած հո գե
կան խան գա րում նե րի խնդիրն ար դի ա
կան նշա նա կու թյուն ու նի: Հա յաս տա նում 
իրար հա ջոր դող ար տա կարգ իրա վի ճակ
նե րը բա ցա սա բար անդ րա դար ձան մարդ
կանց հո գե կան և ֆի զի կա կան առող ջու
թյան վրա` հան գեց նե լով հո գե հու զա կան 
լար վա ծու թյա նը հա ջոր դող վի ճակ նե րի: 
Հո գե հու զա կան սթրե սը ի հայտ է գա
լիս եր կա կի` որ պես հույ զե րի կար ճա տև 
պոռթ կում, որի տակ թաքն ված են բարդ 
ֆի զի ո լո գի ա կան և բի ո քի մի ա կան գոր
ծըն թաց ներ և եր կա րա տև լար վա ծու թյուն` 
վար քի, մտա ծո ղու թյան, կյան քի նկատ
մամբ հա յացք նե րի բարդ փո փո խու թյամբ: 
Ծայ րա հեղ իրա վի ճակ նե րում մարդ կանց 

ՍԵԴՐԱԿ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ

ՀԱՍՄԻԿ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ  

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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վար քը դրսև որ վում է հե տև յալ կերպ: Մի 
խմբի մոտ ու ժեղ հու զա կան լար վա ծու
թյան ժա մա նակ արյան մեջ ար տա զատ
վում են մեծ քա նա կու թյամբ նո րադ րե նա
լին: Վտան գի ժա մա նակ նրանք կա րող են 
դառ նալ ցաս կոտ, մո լեգ նոտ: Հո գե բան 
Ֆրան կեն հոյ զերն առա ջար կել է ան վա նել 
դրանց «առյուծ ներ»: Մյուս խմբի մարդ
կանց մոտ ար տա կարգ իրա վի ճակ նե րից 
հե տո արյան մեջ ար տա զատ վում է մեծ 
քա նա կու թյամբ ադ րե նա լին: Սթրե սի ժա
մա նակ նրանք հեշ տու թյամբ ընկ նում են 
խու ճա պի կամ դեպ րե սի ա յի մեջ: Նման 
մար դիկ կոչ վում են «ճա գար ներ»:

Հո գե հու զա կան սթրեսն առա ջաց նում 
է խան գա րում ներ ոչ մի այն աղե տից ան
մի ջա պես հե տո, այ լև դրա նից շա բաթ ներ, 
ամիս ներ հե տո: Նմա նա տիպ հա կազ դում
նե րը հա մար վում են հետսթ րե սա յին խան
գա րում ներ:

Սպի տա կյան աղե տը նպաս տեց, որ
պես զի նո րո վի դի տենք հո գե կան առող
ջու թյան և հի վան դու թյան խնդի րը, քան
զի դրանց մի ջև սահ մա նը բա վա կա նին 
ան կա յուն է և շատ դեպ քե րում դժվար է 
տար բեր վում: Աղե տի հե տև ան քով ստեղծ
ված ար տա կարգ իրա վի ճա կը ի հայտ 
բե րեց հո գե բա նա կան և հո գե ախ տա բա
նա կան երև ույթ ներ: Այդ ժա մա նակ հո
գե կան հա կազ դում նե րի զար գաց ման 
գոր ծըն թա ցում գե րակշ ռում էին եր կու 
դրդա պատ ճառ. մեկն անս պա սե լի իրա
վի ճա կը, հա րա զատ նե րի կո րուս տը, անօ
թև ա նու թյու նը, մե նա կու թյու նը, կորս տի 
զգա ցու մը, վնա սը, մյու սը` տուժ վող նե րի 
մնալն այն վտան գա վոր պայ ման նե րում, 
որոնք մշտա պես հի շեց նում էին աղե տը և 
դրա հետ կապ ված շատ լուրջ խնդիր ներ: 
Մարդ կանց մոտ սկսե ցին առա ջա նալ հո
գե կան խան գա րում ներ ֆի զի կա կան ֆո նի 
վրա: Առա վել հան դի պող երև ույթ նե րից 
էին դեպ րե սիվ, աս թե նիկ, տագ նա պա յին, 
հո գե մարմ նա կան, մարմ նա հո գե կան, հիս
տե րոն ման խան գա րում նե րը: Որ պես կա

նոն հո գե ախ տա բա նա կան խան գա րում
նե րի ձև ա վո րու մը իրա կա նա նում է փուլ առ 
փուլ: Նույ նը դրսև որ վեց, նաև Սպի տա կի 
երկ րա շար ժից հե տո: Այդ փու լե րը դա սա
կարգ վում են հիմ նա կա նում` սուր շրջան. 
այս շրջա նում սուր ռե ակ տիվ վի ճակ նե րի 
հո գե կան և հո գե ախ տա բա նա կան նկա
րա գի րը կազմ վում է երեք բա ղադ րիչ նե
րից` վե րա բեր մունքն ար հա վիր քի նկատ
մամբ, շար ժո ղա կան հա կազ դում նե րը և 
տու ժո ղի հո գե ֆի զի կա կան վի ճա կը: Տու
ժող նե րին թվում է, որ տե ղի ու նե ցա ծը ոչ 
թե երկ րա շարժ է, այլ ինչ–որ վթար: Երկ
րա շար ժից ան մի ջա պես հե տո շար ժո ղա
կան հա կազ դում նե րը նկա րագր վում էին 
շար ժո ղա կան գրգռվա ծու թյու նից մին չև 
ստու պո րան ման երև ույթ ներ: Երկ րա շար
ժի ազ դե ցու թյունն ան մի ջա կան ապ րած 
ան ձանց մոտ հո գե ֆի զի կա կան վի ճա կում 
նկատ վում էին սրտխառ նուք, գի տակ ցու
թյան կո րուստ, տե սո ղու թյան մթագ նում, 
գլխա ցավ, տհաճ ցա վեր կրծքա վան դա կի 
շրջա նում: Առ կա էին նաև հե տև յալ հո գե
ախ տա բա նա կան դրսև ո րում նե րը` ֆո բիկ, 
դեպ րե սիվ, գե րակ տիվ, աս թե նիկ, հիս տե
րիկ և փայ տաց ման հա կազ դում ներ:

Են թա սուր շրջան. այս շրջա նում տու
ժա ծի մոտ ի հայտ են գա լիս հո գե ախ
տա բա նա կան շատ դրսև ո րում ներ` վե գե
տա ա նո թա յին, տագ նա պա ֆո բիկ և այլ 
խան գա րում ներ: Աս թե նիկ սինդ րո մը բնու
թագր վում է գրգռվո ղա կա նու թյամբ, ան
կա յու նու թյամբ և ընդ հա նուր թու լու թյամբ: 
Դեպ րե սիվ սինդ րո մը բնու թագր վում է 
երեք բա ղադ րիչ նե րով` աֆեկ տիվ–իդե ա
տոր, հո գե հու զա կան և մարմ նա հո գե կան: 
Նկատ վում են տրա մադ րու թյան իջե ցում 
ճնշվա ծու թյուն, ծան րու թյան զգա ցում 
կրծքի, սրտի շրջա նում: Աղե տից տու
ժած նե րի մոտ հո գե կան ցա վի և կյան քի 
իմաս տը կորց նե լու հե տև ան քով հա ճախ 
առա ջա նում են նաև ինք նաս պա նու թյան 
մտքեր: Տագ նա պա ֆո բիկ պատ կե րը բնու
թագր վում է ան հանգս տու թյան, ներ քին 
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լար վա ծու թյան, տագ նա պի, վա խի հի վան
դա գին վի ճակ նե րով: Զգա յա հի պո խոնդ
րիկ պատ կե րը բնու թագր վում է մի կող մից 
զգա յա ախ տա բա նա կան խան գա րում նե
րով, մյուս կող մից` հի պո խոնդ րիկ կենտ
րո նաց վա ծու թյամբ իրենց հի վան դա գին 
ապ րում նե րի վրա:

Քրո նիկ շրջան. հենց ան վա նու մը խո
սում է խան գա րում նե րի քրո նիկ լի նե լու 
մա սին: Հո գե կան վի ճա կը բնու թագր
վում է ար գե լա փակ ված դեպ րե սի ա յով և 
գրգռվո ղա կա նու թյամբ, հոգ նա ծու թյամբ, 
ապա գա յի և ներ կա յի նկատ մամբ վա տա
տե սա կան ապ րում նե րով: Հա ճախ նկատ
վում են ինք նաս պա նու թյան փոր ձեր, 
մտքեր: Աֆեկ տիվ խան գա րում նե րից են 
դիս թի մի ան, աֆեկ տիվ լար վա ծու թյու նը, 
հու սա հա տու թյան և անօգ նա կա նու թյան 
զգաց ման հետ մի ա սին, ինչ պես նաև մի 
շարք մարմ նա կան հի վան դու թյուն ներ, 
որոնց հի վանդ նե րը մեծ ու շադ րու թյուն են 
դարձ նում:

Երկ րա շար ժի ժա մա նակ քիչ թվով 
մար դիկ են ի վի ճա կի լի նում ար դյու նա վե
տո րեն գոր ծել (1225 %), 1/4–ը գտնվում է 
խու ճա պի և «սուր շփոթ վա ծու թյան» մեջ: 
Տու ժած նե րի հիմ նա կան մա սը դառ նում է 
«ապա կողմ նո րոշ ված» (12): Երկ րա շար ժի 
ժա մա նակ խախտ վում է «օր գա նիզմ–մի
ջա վայր» հա մե մա տա բար կա յուն հա մա
կար գը, որի մեջ մտնում են ծնող նե րը, 
երե խա նե րը, ամու սին նե րը, բա րե կամ նե
րը, հայ րե նի քը, բնա կու թյան վայ րը, տու
նը, ու նեց ված քը, սո ցի ա լա կան դրու թյու նը, 
հա վա տը, ինք նագ նա հա տա կա նը և այլն:

Երկ րա շարժն առաջ է բե րում օր գա
նիզ մի հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան բնո րոշ տե
ղա շար ժեր, որոնց մի մասն օր գա նիզ մի 
կող մից ցու ցա բեր վող բնա կան պաշտ պա
նա կան հա կազ դում ներն են, որոնք որոշ 
ժա մա նակ անց բնա կան հար մար վո ղա
կան գոր ծըն թա ցում կա՛մ վե րա նում են, 
կա՛մ էլ իրենց տե ղը զի ջում ավե լի հզոր 
գոր ծոն նե րի ազդ ման հե տև ան քով օր

գա նիզ մի նոր հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան ռե
ակ ցի ա նե րի դրսև որ մա նը: Մարդ կանց 
օր գա նիզ մի հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան տե ղա
շար ժերն ըն թա նում են փու լե րով(8):

Անո րո շու թյան փու լում ան ձը տե ղի ու
նե ցող դեպ քե րի վե րա բե րյալ ու նե նում է 
կցկտուր տե ղե կու թյուն ներ: Նման պայ
ման նե րում դա բնո րոշ է բո լո րին և խո
սակ ցու թյուն նե րը, տե ղե կու թյուն ներն 
ան հանգս տաց նում, տագ նապ են առա
ջաց նում նրանց մոտ: (9) Ժա մա նա կի տև
ո ղու թյան և դրսև որ ման առու մով դրանք 
ան հա տա կան բնույթ ու նեն:

Խու ճա պի առա ջին փու լում ժա մա նա կի 
գոր ծո նից կախ ված` հու զա կան ռե ակ ցի ան 
ձեռք է բե րում շեշ տա կի զար գաց ման աֆեկ
տի կամ մնա յուն տրա մադ րու թյան բնույթ, 
որը պահ պան վում է ժա մե րով, օրե րով, շա
բաթ նե րով (11): Այս վի ճակն ան կա ռա վա
րե լի ու թյան դեպ քում մարդ կանց կա րող է 
մղել ան կան խա տե սե լի գոր ծո ղու թյուն նե րի: 
Կա րող է նկատ վել նաև հո գե բա նա կան փո
խուստ` ան ձի մե կու սա ցում: Վի ճա կը մեղ մե
լու հա մար անհ րա ժեշտ է տե ղե կու թյուն և 
ժա մա նակ հատ կաց նել, ին չը ստա նա լով և 
վեր լու ծե լով` ան ձի մեջ առա ջա նում է  լար
վա ծու թյան յու րօ րի նակ պար պում: Ան ձը 
գտնում է ել քի լա վա գույն ու ղին, դառ նում է 
սթափ, հա վա սա րակշռ ված:

Երկ րորդ փու լում անձն իրա կա նաց նում 
է պաշտ պա նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, 
հստակ պատ կե րաց նում է կա տար վա ծը. 
մի ջա վայ րի փո փո խու թյուն նե րը, իրա տե
սո րեն գնա հա տում է ստեղծ ված իրա վի
ճակն ու ձեռ նար կում ինք նա վե րահսկ ման 
հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում ներ, նրա 
միտ քը դառ նում է հստակ, որո շում նե րը` 
հաս տատ:

Եր րորդ փու լում ան ձը սթափ մտա ծե
լու շնոր հիվ կա րո ղա նում է վե րագ նա հա
տել, հաշ վա ռել մարդ կա յին և նյու թա կան 
կո րուստ նե րը, հո գե բա նա կան և ֆի զի կա
կան վնաս վածք նե րը: Նրա մոտ կա րող է 
առա ջա նալ խղճի խայթ, մեղ քի, մե ղա վո
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րու թյան զգա ցում, որոշ մարդ կանց մոտ 
կա րող է դրսև որ վել ինք նա խա րա զան ման, 
մե կու սաց ման, խո ր դեպ րե սիվ վի ճակ ներ:

Չոր րորդ փու լում ան ձը վե րապ րում է 
կո րուստ նե րի հե տև ան քով առա ջա ցած 
հույ զե րը: Այս փու լում ան ձը ման րա մասն 
վեր լու ծում է կա տար վա ծը: Այս փու լի ան
բա րեն պաստ ըն թաց քը կա րող է բա ցա սա
կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ երև ույթ նե րի 
վե րար ժե վոր ման դրա կան գոր ծըն թա ցի 
վրա: Կա րող է առա ջա նալ հա վա տի կո
րուստ, թե րար ժե քու թյան զգա ցում ներ, 
ֆրուստ րա ցի ա յի վի ճակ ներ, որոնք ագ րե
սիվ վար քի ձև ով կա րող են դրսև որ վել մի
ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րում: Առա
ջա ցած հո գե վի ճակ նե րը կա րող են ուղղ վել 
մին չև ան գամ իր դեմ:

Հին գե րորդ փու լում անձն ակ տիվ գոր
ծու նե ու թյուն է սկսում ծա վա լել: Ան ցած 
իրա դար ձու թյուն նե րը գնա հա տում է որ
պես ռե ալ կեն սագ րու թյուն, ինք նա ճա
նա չում, ծնվում են ավե լի իրա տե սա կան 
գա ղա փար ներ, անձն իր ու շադ րու թյու նը 
կենտ րո նաց նում է կոնկ րետ նպա տա
կի վրա, սկսում է հստակ սթափ մտա ծել, 

հնա րա վո րու թյուն նե րի հա մա պա տաս
խան որո շում ներ է կա յաց նում:

Երկ րա շարժն իր ամե նա տար բեր բա
ցա սա կան գոր ծո ղու թյուն նե րով անդ րա
դառ նում է օր գա նիզ մի սիրտ–անո թա յին, 
շնչա ռա կան, մար սո ղա կան, հե նա շար ժա
կան հա մա կար գե րի, մարդ կանց հո գե կա
նի, վար քա յին ամե նա տար բեր դրսև ո րում
նե րի վրա: Հայտ նի է, որ օր գա նիզ մում 
տե ղի ու նե ցող բո լոր գոր ծըն թաց նե րին 
զու գակց վում են հա մա պա տաս խան հո գե
վի ճակ ներ, որոնք իրենց ֆի զի ո լո գի ա կան 
գոր ծըն թաց նե րի հիմ քում ու նեն տար
բեր հոր մոն նե րի կտրուկ աճ, և ընկ նե լով 
արյան շրջա նա ռու թյան մեջ` տար բեր հա
մա կար գե րի վրա ու նե նում են դրդող և ար
գե լա կող ազ դե ցու թյուն (10): Այս պայ ման
նե րում գերխն դիր է դառ նում օր գա նիզ մի 
հար մա րո ղա կան և վե րա կանգ նո ղա կան 
գոր ծըն թաց նե րի ակ տի վա ցու մը: Ան շուշտ, 
հար մա րու մը բարդ հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան 
գոր ծըն թաց է, և այն տե ղի է ու նե նում մե
կը մյու սի շա րու նա կու թյու նը կազ մող հո
գե ֆի զի ո լո գի ա կան գոր ծըն թաց նե րի մաս
նակ ցու թյամբ:(5) 
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Психологические последствия и особенности проявления землетрясеня
С. Седракян, А. Киракосян

Землетрясение является самым непредсказуемым и неожиданным бедствием на 
ряду с другими бедствиями. Во время и после землетрясения в процессе развития 
психических реакции доминируют 2 фактора: 1 –  неожиданное событие, потеря близких, 
бездомность, одиночество, чувство потери; 2 – предивание потерпевших в тех опасных 
местах, которые все время напоминали бедствие и в связи с этим очень серьезные 
проблемы. Формирование психопотологических нарушений после бедствия происходит 
поэтапно. Отделяем следующие фазы: острый, подострый, хронический.  

Psychological effects of earthquakes and their manifestation
S. Sedrakyan, H. Kirakosyan

Earthquake is unpredictable and suddenonset geological phenomena.
During and after the earthquake two causes are prevalent in mental indication develop

ment: one is unexpected situation, loss of relatives, homelessness, solitude, sense of loss. 
Other is staying of survivors in dangerous conditions which were permanently reminding di
saster, and related serious problems. Post disaster psychodiagnostic disorders emerged are 
formed stage by stage. The following phases are specified: severe, subsevere and chronic.
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Abstract
Efficient and committed labor force is one 

of the most valuable assets in any organiza
tion. Therefore, addressing it is among the 
most vital needs of any organization. Human 
Commitment is one of the most prominent in
dicators for jobs, especially jobs that have a 
high sensitivity. Organizational commitment is 
the attitude about employees’ loyalty toward 
their organization and it, indeed, is a con
tinuous process that through the participa
tion in institutional decisions, giving attention 
to individuals and organizations brings about 
success and prosperity of the organization 
and consist of three dimensions including 
normative commitment, continuous commit
ment and emotional commitment. Precondi
tions of organizational commitment include 
individual characteristics, features associated 
with the role and work experience. Factors 
affecting the organizational commitment are 
management style, organization’s policies and 
regulations, continuous education and orga
nization’s culture. The most important strate
gies applied toward an increase in employees’ 
organizational commitment include emotional 
bonds among staff and growing their engage
ment with organizational objectives.

Key Words։ Organizational Commitment, 
Employees, Organizations 

Introduction
Our behavior is the offspring of a natural 

interaction between personality and situation 
that most often, leads to hindrances in the 
way to prediction of how individuals may be
have (1). Success of organizations and work
places is completely dependent on effective 
application of human labor resources based 
on behavioral science and this is a challenge 
that has really made supervisors, managers, 
practitioners and organization experts busy. 
Undoubtedly, circumstances under which 
it is attempted to have something done are 
able to have an impact on the efficiency and 
the speed of attempts. Whenever something 
is done, the environment will be ready to ad
dress it in its actual dimensions spontane
ously (2). Researchers regard organizational 
commitment as an important factor in un
derstanding behaviors of employees (3). Em
ployees’ commitments generate intangible 
assets. In recent years, organizational com
mitment has been a major part of organiza
tional studies and the center of attention as 
its relation with the quality of life has been il
lustrated. Studies have shown that staff com

MARYAM KHODABAKHSHI

THE ROLE OF ORGANIZATIONAL  
COMMITMENT OF EMPLOYEES  
WORKING IN ORGANIZATIONS
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mitment plays a powerful and effective role 
in the success of organizations (4). Organiza
tional commitment is the attitude concerning 
the loyalty of employees and is a continuous 
process which is implied through the par
ticipation of various individuals in organiza
tional decisions. This addresses individuals, 
organizations, success and organization’s 
welfare (5). Efficient human resources are 
the main index indicating the superiority of 
an organization in comparison with other or
ganizations. Existence of committed human 
resources, organization's reputation in the 
society, outlining its importance, and hence, 
this prepares the path towards the develop
ment of the organization (6).

Necessity of the Research

Studies have shown that organizational 
commitment, employees’ performance, ex
ternal organizational data assets such as 
tendency to leave the workplace influence 
the sales, profitability of the organization 
and staff absenteeism so that the essence 
of organizational commitment leads to a 
growth in profitability and a decline in de
sertion; and by having an impact on the 
performance of employees, leads to an in
crease in productivity, and an improvement 
in quality of services performed (7). In this 
matter, human resource managers can im
prove and develop organizational goals with 
their own awareness of organizational com
mitment and implement guidelines for orga
nizational development (3). Organizational 
commitment is influential and effective on 
organizational variables. Among the impacts 
of organizational commitment, on the one 
hand, one can point out its reverse effect on 
turnover, absenteeism and delays and from 
another point of view, the positive impact on 
job satisfaction and a steady growth in per
formance. Besides, organizational commit
ment and career development are reciprocal 

to factors like organizational justice, organi
zational change and style of leadership. And 
hence, employees who are professional, loy
al, consistent with organizational values and 
goals, motivated, oriented and committed 
to maintaining organization’s membership 
are among the main needs and necessities 
of each organization as organizations seek 
employees who perform tasks beyond their 
own determined and usual duties. Such la
bor forces facilitate and can smoothen the 
path to a dramatic increase of organizational 
performance and mental vitality of staff and 
consequently, lead to a decline in absentee
ism, delay, and relocation in each and every 
organization and improve manifestation of 
higher organizational objectives and achieve
ment of personal goals. Lack of commitment 
or even low levels of commitments have neg
ative impacts on the organization and indi
viduals and result in a decline in the achieve
ment of goals (2).

Organizational Commitment 

In literature about psychology and orga
nizational behavior, the term ‘commitment’ 
has been repeatedly emphasized and is de
fined through various approaches. Besides, 
in administrative culture detailed explanation 
about the loyalty of staff commitment are 
brought. The most common method of deal
ing with organizational commitment is that 
it is regarded as a kind of emotional attach
ment to the organization. According to this 
definition, a person who is strongly commit
ted takes his identity from the organization, 
participates in the organization, blends him
self with it, and enjoys its membership (8).

Buchanan considers commitment as a 
Kind of fanaticism emotional dependency to
ward values and goals of an organization and 
dependency towards one's role in relation to 
values, goals and regarding the organization 
to because of the organization apart from its 
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instrumental value (9). Modi et al. have dem
onstrated that commitment is a psychological 
stage that

•	 Shows the intimate relationship of the 
individual with the organization

•	 Implies the continuity or discontinuity of 
the membership in the organization (10)

Lotanz believes that organizational com
mitment is an attitude about staff loyalty to 
the organization and is a continuous process 
through which interested members of their 
organization represent their interest to the 
organization and indicates its success and 
continuous efficiency. Organizational com
mitment is a kind of assessment from the 
coordination between one’s values with his 
beliefs toward organizations (12).

Bali considers organizational commitment 
as an asset of the organization and supposes 
it as an outcome of social views (13).

Dimensions of Organizational Com-
mitment

a) Affective commitment։ refers to the 
amount of emotional attachment and be
longing to perform a particular task and 
individual replication to his work. This area 
represents the individual’s interests toward 
his career.

b) Continuous commitment։ This type 
of commitment is based on the benefits of 
being engaged in work and costs resulted 
from its abandonment. In other words, by 
spending time, life, and more attempts most 
people are not eager to change jobs and 
their careers.

c) Normative commitment։ After this as
pect of pledge, individuals know continuing 
to work and his career as their duty, obliga
tion, and responsibilities; and thereby to ful
fill their debts to their profession. Although 
all three types of commitment refer to the 
likeliness of staying in their profession, the 
nature of belonging and attachment to the 

profession is different. A person who has an 
emotional commitment may be more willing 
to promote a growth in the profession than 
someone who does not have such an interest. 
Such a thing for people who have a strong 
normative commitment is also true; however, 
professional with continuous commitment 
less than others tend to behave based on 
the underlying principles of emotional and 
normative commitment. Therefore, their ten
dency to stay in their careers is not as much 
as the other two professional commitments. 
Three dimensions of organizational commit
ment root from personality characteristics 
and features related to the job and job ex
periences that are considered to be the pre
conditions to commitment (14).

The results of surveys indicate that 
amongst the triangle of organizational com
mitment, affective commitment has further 
relations with job abandonment and the ten
dency to abandon jobs is reduced with its 
growth. In recent years, lots of studies have 
focused their attention to the concept of or
ganizational commitment. Despite the high 
amount of attention and how to measure 
their commitment to the concept of commit
ment itself and the way to measure it is quite 
known (15).

Viewpoints of Organizational Commit-
ment 

a) Approach perspective։ The first view 
looks at commitment as an affective or emo
tional matter. Individuals are identified by 
the organization and therefore more mem
bers pursue the goals.

b) Behavioral perspective։ This per
spective looks at commitment as a behavioral 
matter rather than an affective one. Accord
ing o this viewpoint, individuals due to more 
benefits such as advantages and seniority be
come dependent on an organization towards 
the desired emotions (9). In researches con
ducted in this field, a distinction between 
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attitudinal and behavioral perspectives is 
quite evident. In the approach perspective, 
researches have been oriented towards iden
tifying factors causing commitment as well 
as outcomes and the results of commitment. 
But in the behavioral perspective, researches 
are initially directed towards identifying be
havioral conditions that have been updated 
are repeated again and concentration is on 
identification of impacts of this behavior on 
attitude changes (11).

personal factors affective in organization
al commitment

a) Individual Characteristics։ The im
portance of individual features comes from 
the fact that many of these features play ei
ther a reducing or increasing role in commit
ment such as։ Age, job experience, education 
and expertise, gender, race, marital status 
and other personal factors.

Age։ Organizational commitment and 
age have a relative and positive correlation. 
Meyer and Allen state that older workers due 
to being more satisfied with their jobs have 
more affective commitment. 

Education։ The relation between orga
nizational commitment and education level 
is dismal and negative. And the reason for 
this negative correlation is the high expecta
tion level of educated individuals and higher 
availability of job opportunities for them.

Gender։ This indicator has a poor rela
tion with organizational commitment as well. 
However, it is also said that due to some fi
nancial issues, marriage has a relation with 
economical commitment.

Marital status։ Women are more com
mitment to the organization than men more 
organized, although the difference is very 
small.

Salary and income։ Salary leads to self
esteem in individuals and thus can be said 
to increase the emotional commitment (15).

b) Rolerelated Characteristics։ Stud

ies show that strengthened and rich job 
have reduced career challenges and lead to 
a growth in commitment. Results also show 
that commitment is inversely related with 
conflict and role ambiguity (17).

c) Structural Characteristics։ Studies 
about the organization, field supervision, 
career focus and coherence represent that 
there is no significant relations between any 
of the indicators and organizational com
mitment. Studies conducted by Streitz et al. 
concluded that size of the organization and 
monitoring area were not associated with 
commitment but recognition and career con
tinuity and concentration are associated with 
organizational commitment (15).

d) Work Experiences։ This occurs dur
ing the working life of individuals and is 
considered as one of the major forces in 
the socialization process or the affectivity of 
employees and influences psychological de
pendence of employees on the organization. 
Employees feel positive about the attitude of 
their colleagues about individual’s commit
ment (17).

Factors Affecting the Organizational 
Commitment 

a) Management style։ This is defined 
as manager’s special treatment in order to 
achieve some of the ideas and goals of orga
nization. And this is one of the most influen
tial, effective and important factors in orga
nizational commitment. Based on the group 
dynamic studies of Kurt Levin in authoritar
ian and anarchist management style, em
ployees were dissatisfied and demonstrated 
aggressive and indifferent behavior; while in 
participative and democratic management, 
individuals had a high level of satisfaction 
and commitment (18).

b) Organization’s policies and regula
tions։ One of the approaches that can attract 
cooperation of people in the organizations 
is structural aspects. Commitment with the 
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amount of reward and the way to motivate 
individuals are reciprocal. The prize in terms 
of quantity should be proportional to the lev
el of individual needs and qualitatively reveal 
the level of organizational value (16).

c) Type of Work։ Type of responsibili
ties entrusted to individuals has an impact 
on the reinforcement and incidence of work 
superego and commitment. Anderson and 
Williamson (1991) defined the commitment 
as severity and extent of individual participa
tion in organizations, sense of belonging to 
the organization, job, and sense of identity. 
Salansik knows the bond between individu
als and their actions as the most important 
factor for commitment and consequently, 
defines four characteristics in this regard 
that include openness, apparentness of op
eration, the ability to appeal and being ter
minated (19).

d) Continuous education։ In some cas
es, lack of commitment is due to the fact that 
the individual does not know what to do or 
even how to perform it. As a result, by the 
help of apprenticeship training programs in 
organizations, improvement in staff skills and 
their expertise level can be resulted which 
eventually, leads to increasing employees’ ef
ficiency. 

e) Organization’s culture։ Interpersonal 
relations, organization’s atmosphere, staff avail
ability, and the existence of spirit of confidence 
or its lack can affect commitment as well.

Results and Consequences of Organi-
zational Commitment

Organizational commitment and job 
abandonment։ The relation between organi
zational commitment and job abandonment 
is inversed. Committed employees leave the 
workplace with a lower probability than those 
that are not committed to the organization. 
Lee et al. demonstrated that organizational 
commitment was a predictive factor of job 
desertion in a fouryear span. In research 

that was done by Taminson, it was found out 
that emotional commitment and continuous 
commitment are associated with tendency to 
leave the workplace negatively (8).

Organizational commitment and ab
senteeism։ From the conceptual point of 
view, the relation between organizational 
commitment and absenteeism is reversed. 
Meyer et al. figured out that the relation be
tween affective commitment and deliberate 
absenteeism is negative (15).

Organizational commitment and occu
pational stress։ Some believe that affective 
commitment plays the role of a shield against 
the negative impacts of occupational stress 
on workers’ health. While some researches 
show that committed employees are exposed 
to higher levels of stress. And at the same 
time, continuous commitment positively as
sociated with stress, familial conflicts and 
work issues (20).

Strategies to increase organizational com
mitment

Based on what is already mentioned, or
ganizational commitment as a major issue 
should be advocated and considered more in 
organizations. Finally, a number of important 
strategies for promoting the organizational 
commitment are expressed.
•	 Enhancing the emotional bond amongst 

employees and engaging them with or
ganization’s objectives

•	 Improving social communication net
works in the workplace

•	 Employee participation in order to have 
feedback

•	 Employee participation in decision
making procedures

•	 Evaluating employee’s performance in 
order to create feedback

•	 Describing organizational goals and 
mission

•	 Removing work barriers



ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

160

•	 Emphasis on aspects that lead to social 
value

•	 Creation of appropriate reward and 
punishment approaches

•	 Preparing a proper path for innovation 
and creativity (21)

•	 Job enrichment
•	 Granting Facilities
•	 Assigning a higher level of responsibility 

to individuals to perform their tasks (15)

Discussion and Conclusion

Organizational commitment is one of the 
most important factors in hiring employ
ees for the purpose of prolonging occupa
tion and increasing staff efficiency. As it is 
explained, organizational commitment is, 
indeed, somehow a kind of emotional attach
ment to the organization and its dimensions 
include normative commitment, continuous 
commitment and affective commitment. Ac

cording to the definition of organizational 
commitment and based on the results of 
carried out surveys, affective aspect of com
mitment has a prominent importance and as 
a matter of fact, is considered as the main 
criterion for commitment and this aspect of 
personal characteristics originates from or
ganization’s conditions, features associated 
with the role and work experience. Among 
the influential factors on organizational com
mitment, one can name management style, 
organization’s policies and regulations, con
tinuous education and organization’s culture.
The most important strategy is to give im
portance to the emotional aspect of organi
zational commitment and besides, the other 
given strategies in this article can be used 
to increase it. However it is theoretical as
sumption in perspective and must be tested 
experimentally.

References
1. Florin A. Sava (2009).Maladaptive Schemas, Irrational Beliefs, and Their Relationship with the 

Five Factor Personality Model. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies. Vol.9, No.2.
2. Parsaeiyan A. Arabi M. (2004). Organizational Behavior Management. Tehran։ Pajoohesh Publica

tion. [Persian]
3. McMurrary A. J. Scott DR place RW (2004). The Relationship between Organizational Commit

ment and Organizational Climate in Manufacturing. Hum Resource Dev Quart. 15(4)։47389.
4. Culverson D. E. (2002). Exploring Organizational Commitment Following Radical Change։ A Case 

Study within the Parks Canada Agency [Dissertation]. Canada։ University of Waterloo.
5. Siratdost Z. (2005).  Relationship between Organizational Commitment Rate Performance and 

Headquarters National Iranian Oil ProductsDistribution [Dissertation]. Tehran։ Institute Of Higher 
Education. [Persian]

6. Saghafi N. (2006). Relationship of Organizational culture with Organizational commitment of the 
employee’s sectional security [dissertation].Tehran։ University of Tehran.

7. Omalley M, William M, (2000) Incorporated M .Creating Commitment։ How to attract and retain 
talented employee by building relationship that last. Joan Wiley & Sons Inc. pp. 5160.

8. Sarughi A. (1996). Studying the Effect of Organizational Commitment on Job Desertion among 
Railway Co. Managers and Experts [Dissertation]. University of Tehran.

9. Proof, A. (2006). The Relationship between Job Satisfactions, Occupational and Organizational 



ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

161

Commitment of Academics. The Journal of American of Business, Cambridge. pp. 7888.
10. Bodamosi, G. (2005). The Influence of Performance Appraisal on Organizational Commitment։ 

The Case of Botswana. University Of Sharjah, Journal of Pure & Applied Sciences. 3, pp. 8196.
11. Chen, L. (2006). Examining the Effect of Organizational Commitment, Job Satisfaction and Job 

Performance at Small And Middle Sized Firms of Taiwan. The Journal of American Academy of 
Business, Cambridge. 1, pp. 7993.

12. Crowford, J., & Lock, P. (2001). Antecedents of Organizational Commitment and the Mediating 
Role of Job Satisfaction. Journal of Managerial Psychology. 16, pp. 594613.

13. Parker, H. (2000). Assessment of Performance. Journal of Management. 9, pp. 4796.
14. Shekarkan H. Naami A. (2007). Studying Review Simple and Multiple Relationships between 

Personality Characteristics and Professional Commitment of Nurses of Some Hospitals in Ahwaz. 
Journal of Psychology and Educational Sciences. Ahwaz։ Chamran University. 13th year. No. 3.

15. Gholipour M. (2009). The Relation between Job Satisfaction, Motivation and Organizational Com
mitment among Employees of Saderat Banks 6th District [Dissertation]. Tehran։ Allame Tabatabai 
University.

16. Ranjbar M. (2009). The Relation between Personality Characteristics and Professional Commit
ment among Employees of Oil and gas companies in Western Region of the Kermanshah [Dis
sertation]. Tehran։ Allame Tabatabai University.

17. Meyer, J. P., & Allen, N. T. (1999). A Three Components Conceptualization of Organizational Com
mitment. Human Resource Management Review. 1, 6188.

18. Dadgaran S. M. (2005). Discipline and Work Ethic in the Labor Community in Iran. Magazine and 
Community Monthly Magazine. No. 66.

19. Rabeti R. (1996).
20. Ashrafi B. (1995). Studying Factors Influencing Organizational Commitment And Employees and 

Managers at Eastern Coal Co. [Dissertation]. University of Shahid Modares Tehran.
21. Ranjbaryan B. (1996). Organizational Commitment. Journal of Faculty of Economics and Adminis

trative Sciences, Isfahan University, 10, appendices 1&2.

Размеры организационных обязательств и роль  
эмоционального фактора

М. Ходабахши
Эффективная и обязательная рабочая сила является одним из самых ценных 

активов в любой организации. Поэтому она является наиболее жизненно важной 
потребностью для любой организации. Обязательство человека является одним из 
самых значимых показателей для работы, особенно это касается работ, имеющих 
высокую чувствительность. Организационное обязательство — лояльное отношение 
работников к своей организации, что, по сути, представляет собой непрерывный 
процесс, который через участие в институциональных решениях уделяет внимание 
отдельным лицам и организациям, приводит к успеху и процветанию организации и 
представлен тремя величинами։ нормативными, продолжительнми и эмоциональными 
обязательствами. Предпосылки к организационным обязательствам включают в 
себя индивидуальные характеристики, особенности, связанные с ролью и опытом 
работы. Факторы, влияющие на организационные обязательства, представляют собой 
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стиль управления, политика и регуляция организации, продолжительное обучение 
и культура организации. Наиболее важные стратегии применяются для увеличения 
организационных обязательств сотрудников, включающих эмоциональные связи между 
сотрудниками и ростом их обязательств параллельно с задачами организации.

Կազմակերպչական պարտավորվածության գնահատումը  
և էմոցիոնալ գործոնների դերը

Մ. Խոդաբախշի
Ցան կա ցած կազ մա կեր պու թյան հա մար առա վել ար ժե քա վոր ակ տիվ նե րից մեկն է 

ար դյու նա վետ և պար տա ճա նաչ աշ խա տու ժը: Հե տև ա բար, վեր ջի նիս նկատ մամբ  ակն
հայտ է առա վե լա գույն կեն սա կան պա հան ջարկ ցան կա ցած կազ մա կեր պու թյան կող մից: 
Աշ խա տան քա յին ցու ցա նիշ նե րից առա վել կա րևո րա գույ նե րից է մար դու պար տա ճա նաչ 
լի նե լը, հատ կա պես մեծ պա տաս  խա նատ վու թյուն ու նե ցող աշ խա տան քի դեպ քում: Կազ
մա կեր պա կան հանձ նա ռու թյու նը` աշ խա տա կից նե րի հա վա տար մու թյու նը իրենց կազ
մա կեր պու թյան նկատ մամբ, ըստ էու թյան շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց է: Ինս տի տու
ցի ո նալ որո շում նե րին մաս նակ ցե լիս, առանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյան են ար ժա նա նում 
ան հատ նե րը, ինչ պես նաև կազ մա կեր պու թյուն ներն ինք նին, ին չը հան գեց նում է կազ մա
կեր պու թյուն նե րի հա ջո ղու թյա նը և բար գա վաճ մա նը: Այն ներ կա յաց ված է երեք մե ծու
թյուն նե րով` նոր մա տի վա յին, զգաց մուն քա յին և շա րու նա կե լի պար տա վո րու թյուն նե րով: 
Կազ մա կեր պա կան պար տա վո րու թյուն նե րի նա խադ րյալ նե րը նե րա ռում են ան հա տա
կան բնու թագ րե րը` կապ ված դե րի եւ աշ խա տան քա յին փոր ձի հետ:

Կազ մա կերպ չա կան պար տա վո րու թյուն նե րի վրա ազ դող գոր ծոն նե րի են կա ռա վար
ման ոճը, կազ մա կեր պու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը և կար գա վո րու մը, եր կա րա տև ու
սու ցումն ու կազ մա կեր պու թյան մշա կույ թը:

Առա վել կա րև որ ռազ մա վա րու թյուն ներն օգ տա գործ վում են աշ խա տա կից նե րի կազ
մա կեր պա կան հանձ նա ռու թյուն նե րի մե ծաց ման նպա տա կով, այդ թվում նաև աշ խա
տա կից նե րի մի ջև տեղ գտած զգաց մուն քա յին կա պը և իրենց պար տա վո րու թյուն նե րի 
աճը կազ մա կեր պու թյան նպա տակ նե րին զու գըն թաց:
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Ը Ն Տ Ա Ն Ե Կ Ա Ն

Հ Ո Գ Ե Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Ըն տա նի քը սո ցի ա լա կան խումբ է, որը 
կազմ ված է ծնող նե րից, նրանց զա վակ նե
րից և այլ հա րա զատ նե րից:

Ըն տա նի քը որ պես սո ցի ա լա կան խումբ 
իր ու րույն` սո ցի ալ–հո գե բա նա կան դրսև ո
րում նե րով և գոր ծա ռույթ նե րով բո լոր ժո
ղո վուրդ նե րի կյան քում ան ցել է զար գաց
ման եր կա րա տև ճա նա պարհ: Ըն տա նի քը 
բաղ կա ցած է ան դամ նե րից, ինչ պես նաև 
նրանց մի ջև գո յու թյուն ու նե ցող դե րա յին 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րից, որն էլ բնու
թագ րում է ըն տա նիքն ամ բող ջա պես: Լի
նե լով սո ցի ալ–պատ մա կան զար գաց ման 
ար դյունք՝ ըն տա նի քը շա րու նակ են թարկ
վել և են թարկ վում է փո փոխ վող հա սա
րա կա կան հա րաբե րու թյուն նե րի և ժա մա
նա կի պա հանջ նե րի հրա մա յա կան նե րին՝ 
«ստի պե լով» պատ մա բան նե րին, հո գե
բան նե րին և մաս նա վո րա պես ըն տա նի քի 
սո ցի ալ–հո գե բա նա կան հիմ նախն դիր նե
րով զբաղ վող մաս նա գետ նե րին նո րո վի 
վեր լու ծելու ըն տա նիք հաս կա ցու թյու նը իր 
բո լոր ժա մա նա կա յին վայ րէջք նե րով և վե
րելք նե րով: Այդ առու մով անհ րա ժեշտ ենք 

հա մա րում քննար կել ըն տա նի քի այժ մե ա
կան տե սակ նե րը, դրանց սո ցի ալ–հո գե բա
նա կան կա ռուց ված քը և գոր ծա ռույթ նե րը, 
ան ձի ըն տա նե կան սո ցի ա լա կա նաց ման 
խնդիր նե րը` հա մա հա վաք տես քով: Թեև 
ըն տա նի քի ու սում նա սի րու թյամբ զբաղ վող 
մաս նա գետ նե րը մինչ այժմ էլ պնդում են, 
որ ըն տա նի քի գի տա կան տի պա վո րում 
մինչ այժմ չկա, այ դու հան դերձ փոր ձենք 
դա սա կար գել այժ մյան ըն տա նիք նե րի որո
շա կի տե սակ ներ, որոնք իրենց հիմ քում 
ու նեն ան դամ նե րի թվա քա նա կից, կա ռա
վար ման ոճե րից և սո ցի ա լա կան դիր քե րից 
բխող սկզբունք նե րը.

1. Պարզ կամ բջջա յին ըն տա նիք —
ամու սին ներ (կին և տղա մարդ) և նրանց 
հա րա զատ (կեն սա բա նա կան) զա վակ նե
րը, եթե նրանք ար դեն իսկ ծնվել են:

2. Ոչ լրիվ ըն տա նիք — ծնող նե րից մե
կը բա ցա կա յում է ամուս նա լու ծու թյան կամ 
մահ վան հե տև ան քով:

3. Ընդ լայն ված կամ բարդ ըն տա նիք —
ապ րում են եր կու սից ավե լի սե րունդ նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

ԱՐՄԻՆԵ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

ԸՆՏԱՆԻՔԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼ–
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱ

Ընտանիքը փոքրիկ հասարակություն Է, 
որի ամբողջականությամբ է պայմանավորվում 

մարդկային հասարակության անվտանգությունը...
Ադլեր
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4. Ավ տո րի տար ըն տա նիք — ըն տա
նի քի ան վե րա պա հո րեն են թար կում որևէ 
կոնկրետ ան դա մի:

5. Ժո ղովր դա վա րա կան (կամ էգա լի
տար) ըն տա նիք — այ սինքն` հա վա սար 
իրա վունք ներ և ռե սուրս ներ ու նե ցող տղա
մար դու և կնոջ մի ու թյուն:

Ըն տա նի քի վե րոն շյալ խմբե րում և 
տե սակ նե րում յու րո վի է դրսև որ վում այն 
սո ցի ալ–հո գե բա նա կան մե խա նիզմ նե րը, 
որոնց ար դյուն քում ըն տա նի քը կա յա նում 
է որ պես սո ցի ա լա կան կա յուն և ու րույն 
խումբ` իր գոր ծա ռույթ նե րով և զար գաց
ման դի նա մի կա յով: Սո ցի ա լա կան հո գե
բա նու թյան բնա գա վա ռում կա տար ված 
հե տա զո տու թյուն նե րը փաս տում են, որ 
երբ ձև ա  վոր վում է սո ցի ա լա կան խումբ, 
ապա նրա ան դամ նե րից յու րա քան չյու
րի հո գե կա նում, և նրանց եր կու սի մի ջև 
ծա գում են այն պի սի հո գե վի ճակ ներ և 
հո գե կան երև ույթ ներ, որոնք չէ ին կա րող 
գո յու թյուն ու նե նալ, եթե մար դը մե նակ 
լի ներ: Այդ իմաս տով ըն տա նի քի` որ պես 
սո ցի ա լա կան փոքր խմբի ու սում նա սի
րու թյու նը ար դի հո գե բա նու թյան հա մար 
առաջ նա յին նշա նա կու թյուն է ձեռք բե
րում` առա ջադ րե լով հե տև յալ խնդիր ներն 
ու մո տե ցում նե րը.

1. Ըն տա նիքն այն սո ցի ա լա կան խումբն 
է, որի մեջ գե րակշ ռում են ան մի ջա կան, 
հու զա կա նո րեն հա գե ցած հա րա բե րու
թյուն նե րը: Սո ցի ա լա կան հո գե բան նե րը 
վե րո բե րյալ հա րա բե րու թյուն ներն ան վա
նում են առաջ նա յին մարդ կա յին հա րա բե
րու թյուն ներ:

2. Ըն տա նիքն իր ան դամ նե րի հա մար 
ռե ֆե րեն տա յին սո ցի ա լա կան խումբ է, այ
սինքն՝ այդ խմբում ըն դուն ված ար գելք
ներն ու վար քի նոր մե րը ար ժև որ վում և 
մե ծա մա սամբ ըն դուն վում են նրա ան դամ

նե րի կող մից, այ սինքն՝ ըն տա նի քում ան ձը 
ձեռք է բե րում իր սկզբնա կան և կա րև որ 
սո ցի ա լա կան հմտու թյուն ներն ու զար գա
ցու մը` իր հա մար նշա նա կա լից ան ձանց 
ան մի ջա կան կամ միջ նոր դա վոր ված ազ
դե ցու թյամբ:

Սո ցի ա լա կան կյան քի առօ րյա յում գո
յու թյուն ու նի դրա կան և բա ցա սա կան ռե
ֆե րեն տայ նու թյուն: Դրա կանն այն է, որ 
երբ ան հատն ու նի ռե ֆե րեն տա յին խումբ 
կամ խմբի առան ձին ան դամ, ապա նա 
ցան կա նում է նման վել այդ խմբի առա վել 
ազ դե ցիկ ան դամ նե րին իր հա յացք նե րով, 
վար քով և նույ նիսկ ար տա քին տես քով: 
Իսկ բա ցա սա կան ռե ֆե րեն տայ նու թյունն 
այն է, երբ ան ձը չի ցան կա նում լի նել ինչ
պես որո շա կի անձ, չի ցան կա նում նման
վել: Նմա նօ րի նակ դրսև ո րումնե րը գործ
նա կա նում ցայ տուն կեր պով դրսև որ վում 
են այն սո ցի ալ–հո գե բա նա կան գոր ծա
ռույթ նե րով, որոնք ըն տա նիքն իրա գոր
ծում է իր` ար դեն իսկ կա յա ցած գո յու թյան 
փաս տի ար դյուն քում:

Ըն տա նի քա բան նե րը, մաս նա վո րա պես 
ըն տա նի քի հե տա զո տու թյամբ զբաղ վող 
հո գե բան նե րը, ըն տա նի քի սո ցի ալ–հո գե
բա նա կան գոր ծա ռույթ նե րը դա սա կար
գում են հե տև յալ տե սակ նե րի.

1. Ներ քին գոր ծա ռույթ ներ, որոնք 
միտ ված են ան ձի, որ պես սո ցի ա լա կան 
խմբի ներ սում գտնվո ղի ին տեգր մա նը, 
իսկ խմբի` որ պես սո ցի ա լա կան մի ա վո
րի պահ պան մանն ու ամ րապնդ մա նը և 
իր ան դամ նե րի պա հանջ մունք նե րի բա
վա րա րու մը:

2. Ար տա քին գոր ծա ռույթ նե րը միտ
ված են ըն տա նի քի և այլ ըն տա նիք նե րի 
առա վել լայն հա սա րա կու թյան հետ ու նե
ցած հա րա բե րու թյուն նե րի սո ցի ա լա կա
նաց մա նը և հնա րա վո րինս «ան խա փան» 
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դրսև որ մա նը: Որ քան ավե լի բարդ և բազ
մա զան է ըն տա նի քը որ պես սո ցի ա լա կան 
խումբ (այ սինքն՝ ու նի մե ծա թիվ ան դամ
ներ, տար բեր միջ դե րա յին կա պեր), այն
քան ավե լի շատ են հա սա րա կու թյան մեջ 
նրա կա տա րած գոր ծա ռույթ նե րը:

Ըն տա նի քը ու սում նա սի րող սո ցի ալ–
հո գե  բա  նա կան հե տա զո տու թյուն նե րը 
փաս տում են, որ առա վել տա րած ված և 
հա մընդգր կուն են ըն տա նի քի ներ քին հե
տև յալ գոր ծա ռույթ նե րը.

ա) երե խա յի ծնուն դը – մոր և հոր դե
րե րը կա տա րե լու ցան կու թյան բա վա րա
րու մը

բ) ամու սին նե րի սե ռա կան ցան կու
թյուն նե րի բա վա րա րու մը

գ) Սո ցի ալ–հո գե բա նա կան պաշտ պան
վա ծու թյան, շփման և հա ղոր դակ ցու թյան, 
ինչ պես նաև հա մա տեղ կեն ցա ղա վա րու
թյան ելա կե տա յին դրույթ նե րի պա հանջ
նե րի բա վա րա րու մը:

Այս հե տա զո տու թյուն նե րը ար դի ըն
տա նի քի վե րա բե րյալ ըն տա նի քա բա
նության, որ պես ըն տա նի քի վե րա բե րյալ 
գի տու թյան հե տա զո տու թյուն նե րը դրե ցին 
նոր, առա վել բազ մա բո վան դակ հար թու
թյան վրա՝ նպա տա կամ ղե լով վեր ջի նիս 
լրջո րեն հե տա զո տելու նաև ըն տա նի քի 
սո ցի ալ–հո գե բա նա կան հիմ նախն դիր նե
րը ժա մա նա կա կից հա սա րա կար գում:

Ըն տա նի քի սո ցի ալ–հո գե բա նա կան 
աս պեկ տի հիմ նախն դիր ներ ասե լով՝ ըն
դուն վում էր նախ` ըն տա նի քի սո ցի ա լա կա
նաց ման, վեր ջի նիս սո ցի ալ–հո գե բա նա
կան ընթացքի կա յաց ման և զար գաց ման 
հիմ նադ րույ թը, ապա այն, թե ինչ խո չըն
դոտ ներ են հան դի պում այդ գոր ծըն թա
ցի ճա նա պար հին: Սկզբնա կան շրջա նում 
ըն տա նի քի սո ցի ա լա կա նաց ման խնդի
րը դի տարկ վում էր որ պես մի ա կող մա նի 

գոր ծըն թաց, այ սինքն՝ հա սա րա կու թյան 
պա հանջ նե րի ազ դե ցու թյամբ ան հա տի 
վե րա փո խու մը վե րո բե րյալ պա հանջ նե րի 
հա մա պա տաս խան՝ առանց հաշ վի առ
նե լու ան հա տի ակ տի վու թյու նը, հա մա
պա տաս խա նա բար` ցան կու թյուն ներն ու 
հնա րա վո րու թյուն նե րը: Այս մո տե ցու մը 
աս տի ճա նա բար իր տե ղը զի ջում է սո ցի
ալ–հո գե բա նա կան սո ցի ա լա կա նաց ման 
մեկ այլ մո տեց ման` ամե րի կյան մար դա
բան Աբ րա համ Կար դի նե րի առա ջար կած 
տե սա կե տին հա մա ձայն: Գիտ նա կա նը 
գտնում էր, որ հա սա րա կու թյու նը, վեր
ջի նիս կա ռա վար ման մո դել ներն ու ինս
տի տուտ նե րը հնա րա վոր չէ վե րա փո խել 
առանց ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
և երե խա նե րի սո ցի ա լա կա նաց ման գոր
ծըն թացնե րի ու սում նա սի րու թյան և փո
փո խու թյան: Այ սինքն` սո ցի ա լա կա նաց նել 
ան հա տին նշա նա կում է նրա հա մար սահ
մա նել սե փա կան ազա տու թյան, պա տաս
խա նատ վու թյան, վար քի, ցան կու թյուն նե րի 
պատ շաճ չա փա նիշ նե րը, ըն դու նե լի նոր մե
րը: Իզուր չեն ասում, որ ըն տա նի քը պետք 
է հա մա րենք փոքր հա սա րա կու թյուն, իսկ 
հա սա րա կու թյու նը` մեծ ըն տա նիք:

Սո ցի ա լա կա նաց ման հիմ նախն դիր
նե րից նշենք նաև թեր սո ցի ա լա կա նաց
ված և գեր սո ցի ա լա կա նաց ված ան ձանց 
հիմ նախն դիր նե րի, որի դեպ քում թերսո
ցի ա լա կա նաց ված ենք հա մա րում այն 
ան ձանց, ով քեր հա ճախ խախ տում են 
ըն դու նե լի սահ ման նե րը, և, ու րեմն, նաև 
այլ մարդ կանց ազա տու թյուն ներն ու իրա
վունք նե րը, իսկ գեր սո ցի ա լա կա նաց ված 
այն ան ձանց, ով քեր ամե նայն խստու
թյամբ հե տև ում են, որ պես զի վե րոն շյալ 
սահ ման նե րը եր բեք չխախտ վեն, այ
սինքն՝ չխախտ վեն հա սա րա կու թյան հետ 
ու նե ցած հա րա բե րու թյուն նե րը:
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Family as a social–phsickhological researching subject
A. Muradyan

This article addresses and briefly analyses the family as a subject of social and psychologi
cal research, in particular the current relations between family and society, functions of fam
ily, its place and role in the present system are studied. We have also tried to analyse the role 
social and psychological peculiarities of family and machinery of its relationship with society.

Семья — предмет социально–психологического исследования
А. Мурадян

В данной статье обсуждается и исследуется семья как социально–психологический 
предмет, обсуждаются семейные проблемы, социальные механизмы, функции и тип 
семьи.

Փաս տենք, որ ըն տա նի քի տար բեր տե
սակ նե րի դեպ քում նոր սերն դի սո ցի ալ–հո
գե բա նա կան սո ցի ա լա կա նա ցու մը տար
բեր վում է իր յու րա հատ կու թյուն նե րով:

Դա նշա նա կում է, որ ել նե լով նե րըն
տա նե կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի դի
նա մի կա յից` սո ցի ա լա կա նաց ման խնդիրն 
ու նե նում է բազ մա զան դրսև ո րումներ, յու
րօ րի նակ ազ դե ցու թյուն:

Ըն տա նի քա բան Բ. Մի րո նո վը նշում է. 
«Ըն տա նի քում է ծնվում ոչ մի այն մար դը, 
այ լև քա ղա քա ցին: Դա տե ղի է ու նե նում 

այն պատ ճա ռով, որ ըն տա նի քը յու րա
հա տուկ փոքր տի ե զերք է: Նրա կա ռուց
ված քը հա սա րա կու թյան կա ռուցված քին 
առա վել նման ման րա կերտն է: Դրա նում, 
ինչ պես ման րա կեր տում, առ կա է մարդ
կա յին հա րա բե րու թյուն նե րի այն ողջ գու
նա պ նա կը, որը հա տուկ է նաև մեծ հա սա
րա կու թյա նը: Եվ, իս կա պես, ըն տա նի քը ոչ 
այլ ինչ է, քան ամուս նա կան և ազ գակ ցա
կան, տնտե սա կան և իրա վա կան, բա րո
յա կան և հո գե բա նա կան կա պե րի մի ողջ 
հա մա կարգ»: [Տես` 6, N4]
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Ս Տ Ե Ղ Ծ Ա Գ Ո Ր Ծ Ա Կ Ա Ն

Հ Ո Գ Ե Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Ներ կա յումս աշ խար հում հայտ նի են 
շնոր հա լի ու թյան մի քա նի տաս նյակ գի
տա կան հիմ նադ րույթ ներ, որոնք ստեղծ
վել են հո գե բա նու թյան և ման կա վար
ժու թյան տար բեր ոլորտ նե րում հիմն ված 
ու սում նա սի րու թյան տար բեր տե սա կան 
մո տե ցում նե րի և մե թոդ նե րի վրա: Հիմ
նադ րույթ նե րի այս բազ մա զա նու թյու նը 
ար տա ցո լում է շնոր հա լի ու թյան բնույ թի 
բար դու թյունն ու բազ մա չա փու թյու նը, նրա 
բո լոր դրսև ո րում նե րով, չա փո րո շիչ նե րով 
և զար գաց ման մար տա վա րու թյուն նե րի 
անկրկ նե լի ու թյամբ:

Կփոր ձենք հա մա ռոտ վեր լու ծու թյամբ 
շո շա փել շնոր հա լի ու թյան խնդրի ընդ հա
նուր կող մե րը, որոնք կապ ված են դպրո
ցա կան տա րի քի երե խա նե րի ստեղ ծա
գոր ծա կան նե րու ժի զար գաց ման հետ:

Ման կա կան շնոր հա լի ու թյան խնդի րը 
հո գե բա նու թյու նում առա վել ամ բող ջա
կան և խո րը հե տա զոտ վել է Ն. Ս. Լեյ տե
սի կող մից, որն ու սում նա սի րել է մտա վոր 
շնոր հա լի երե խա նե րի ան հա տա կան–տի
պա յին և տա րի քա յին առանձ նա հատ կու
թյուն նե րը հիմն ված շնոր հա լի ան հա տի 
կեն սա կան գոր ծոն նե րի և մե նագ րա կան 
յու րօ րի նակ նկա րագ րի վրա:

Դրա հետ մեկ տեղ, շնոր հա լի ու թյան 
նկատ մամբ որա կա կան և ան հա տա կան 
մո տեց ման նա խա պատ վու թյան ճա նա

չու մը չի բա ցա ռում քա նա կա կան մե թոդ
նե րի օգ տա կա րու թյու նը: Հա մա լիր քա
նա կա–որա կա կան հե տա զո տու թյուն նե րը 
առանձ նա կի նշա նա կու թյուն են ձեռք բե
րում կապ ված հե տա զոտ ման նոր մո տե
ցում նե րի և ման կա կան շնոր հա լի ու թյան 
զար գաց ման հետ ոչ մի այն որ պես յու րա
հա տուկ երև ույ թի, այլ նաև որ պես ան հա
տի հնա րա վո րու թյուն նե րի կա րո ղու թյուն: 
Նախ և առաջ դա վե րա բեր ում է ան հա
տի շնոր հա լի ու թյան բազ մա չափ մո դել
նե րի մշակ մա նը, որոնք գե րա զան ցում են 
նախ կին մո դել նե րին և հիմն ված են մի այն 
մտա վոր ցու ցա նիշ նե րի վրա:

Գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը և 
ու սուց ման պրակ տի կան ապա ցու ցել են 
շնոր հա լի ու թյան բազ մա զա նու թյունն ու 
դրանց դրսև որ ման և զար գաց ման հա
րա բե րա կան ան կա խու թյու նը գոր ծու նե ու
թյան տար բեր ոլորտ նե րում (ու սում նա կան, 
գի տա կան, գործ նա կան, սո ցի ա լա կան, 
գե ղար վես տա կան, սպոր տա յին), մտա
վոր և ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու
թյուն նե րը տար բեր ձև ե րով (բա նա վոր, 
տրա մա բա նա կան, մա թե մա տի կա կան, 
տա րա ծա կան) և նվա ճում նե րը: Ընդ որում՝ 
ցու ցադր վել է շնոր հա լի երե խա նե րի իրա
կա նաց ման տար բեր մո տի վա ցի ոն–ան
հա տա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի և 
սո ցի ա լա կան պայ ման նե րի կա րև որ դե րը: 

ԱՐԹՈՒՐ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՇՆՈՐՀԱԼԻՈՒԹՅԱՆ 
ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ 

ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
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Այդ տվյալ նե րի հի ման վրա մշակ վել են մի 
շարք մո դել ներ, որոնք ընդգ ծում են երե
խա յի զար գաց ման ըն թաց քում շնոր հա
լի ու թյան առա վել կա րև որ գոր ծոն նե րը, 
դրանց փո խազ դե ցու թյու նը:

Այս պես, Ջ. Ռեն զու լիի հայտ նի մո դե
լի հա մա ձայն՝ շնոր հա լի են հա մար վում 
այն երե խա նե րը, որոնց ընդ հա նուր մտա
վոր զար գա ցու մը բարձր է մի ջին մա կար
դա կից՝ խնդրով շատ տար վա ծ լինելու և 
բարձր ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժի դեպ
քում, ընդ որում՝ կա րև որ է բո լոր բա ղադ
րիչ նե րի փո խազ դե ցու թյու նը, այլ ոչ թե 
դրանց առան ձին–առան ձին գո յու թյու նը:

Ակն հայտ է, որ մարդ կանց մե ծա մաս
նու թյու նը վաղ ման կու թյան շրջա նում և 
հատ կա պես դպրո ցում սո վո րե լու ըն թաց
քում սո վոր է օգ տա գոր ծել հա մա րյա մի այն 
հա րա մե տու թյան մտա ծո ղու թյու նը: Դպրո
ցա կան ման կա վար ժու թյան այդ պի սի թե
քու մը միշտ էլ եղել է ստեղ ծա գոր ծա կան 
մտա ծո ղու թյամբ երե խա նե րի խա րա զա
նը: Ստեղ ծա գոր ծող ան հատ նե րին սո վո
րա բար բնո րոշ է դի վեր գենտ մտա ծո ղու
թյու նը: Այդ պի սի մար դիկ հա կում ու նեն 
ձև ա վո րե լու նոր հա մադ րու թյուն ներ այն 
տար րե րից, որոնք մարդ կանց մե ծա մաս
նու թյու նը գի տեն և օգ տա գոր ծում են մի այն 
որո շա կի ձև ով կամ առա ջին հա յաց քից ոչ 
մի ընդ հա նուր բան չու նե ցող եր կու տար րե
րի մի ջև կա պեր ձև ա վո րե լու հա մար:

Կա րև որ է նշել, որ Ն. Կո գա նի ու սում
նա սի րու թյուն նե րով հաս տատ վել են երե
խա նե րի ին տե լեկ տի և ստեղ ծա գոր ծա կան 
նե րու ժի մի ջև եղած փո խա դարձ կա պը: 
Այս դեպ քում դի տար կում նե րի և զրույց նե
րի շարքն ուղղ ված էր բա ցա հայ տե լու կեն
սա կան խնդիր նե րի լուծ ման եղա նակ նե րը 
մտա վո րի և ստեղ ծա րա րու թյան չա փում
նե րի ար դյունք նե րի հի ման վրա առանձ
նաց ված հե տև յալ խմբի երե խա նե րի մոտ.
1. բարձր գի տակ ցու թյամբ և լավ ստեղ

ծա գոր ծող երե խա ներ,
2. բարձր գի տակ ցու թյամբ և թույլ ստեղ

ծա գոր ծող ներ,

3. ոչ շատ գի տակ ցու թյամբ, բայց բա վա
կան լավ ստեղ ծա գոր ծող ներ,

4. ցածր գի տակ ցու թյամբ և թույլ ստեղ
ծա գոր ծող ներ։

Առա ջին խմբի երե խա նե րը վստահ 
են իրենց հնա րա վո րու թյուն նե րի վրա: 
Նրանք, ըստ երև ույ թին, լավ են վե րահս
կում իրենց գոր ծո ղու թյուն նե րը մի և նույն 
ժա մա նակ այդ պայ ման նե րում՝ մնա լով մի
ան գա մայն ազատ: Նրանք, իրա վի ճա կից 
կախ ված, հեշ տու թյամբ կա րող են ան ցում 
կա տա րել ման կա կան վար քագ ծից չա փա
հա սի: Նրանք լավ են ին տեգր վում հա սա
րա կու թյան մեջ և մեծ հե տաքրք րու թյուն են 
ցու ցա բե րում նո րի նկատ մամբ՝ չվա խե նա
լով անուն հա նել ավան դա կան հա մա կար
գով դաս տի ա րա կու թյան շրջա նա կում:

Երկ րորդ խմբի երե խա նե րի մոտ ողջ 
էներ գի ան ուղղ ված է հա ջո ղու թյան հաս
նե լու հա մար: Նրանց կող մից յու րա քան
չյուր ան հա ջո ղու թյուն ըն կալ վում է որ պես 
աղետ: Հենց այդ պատ ճա ռով, նրանք ավե
լի հա ճախ խու սա փում են հա մար ձա կու
թյու նից և չեն սի րում ար տա հայ տել իրենց 
կար ծի քը՝ սահ մա նա փակ վե լով մի այն պա
տաս խա նե լով հար ցե րին: Նման զսպվա
ծու թյու նը, որը բնո րոշ է նրանց բո լոր 
արարք նե րին, հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս 
ընդ լայն վելու ըն կեր նե րի շրջա նում, այդ 
պատ ճա ռով էլ նրանք միշտ ըն կեր նե րից 
մի փոքր «մե կու սա ցած են» լի նում: Նրանց 
մոտ ան հանգս տու թյան զգա ցու մը ի հայտ 
է գա լիս այն ժա մա նակ, երբ տրված են 
իրենք իրենց, սե փա կան գոր ծու նե ու թյան 
կամ սե փա կան արարք նե րի հնա րա վոր 
հե տև անք նե րի գնա հատ ման ժա մա նակ:

Եր րորդ խմբի երե խա նե րը ավան
դա կան եղա նա կով դաս տի ա րա կու թյան 
դեպ քում լի նում են ամե նադժ բախտ նե
րը: Նրանք միշտ ու նե նում են վա խի զգա
ցում այն հա կա սու թյուն նե րի հե տև ան քով, 
որոնք ծա գում են սե փա կան պատ կե րա
ցում նե րի և դաս տի ա րակ նե րի պա հաջ նե րի 
մի ջև, ին չը նրանք ոչ մի կերպ չեն կա րո ղա
նում կա տա րել: Այս պա կա սի գի տակ ցու մը 
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հան գեց նում է այն բա նին, որ նրանք ավե լի 
ու ավե լի շատ են տա ռա պում «ոչ լի ար ժե
քու թյան բար դույ թո վ» և չեն հա վա տում սե
փա կան հնա րա վո րու թյուն նե րին: Նրանք 
չեն կա րո ղա նում կենտ րո նա նալ, ին չը 
գրգռում է դաս տի ա րակ նե րին և բե րում 
նրանց ավե լի շատ մե կու սաց մա նը: Նա
խորդ խմբի երե խա նե րի հա մե մատ նրանք 
հատ կա պես վա խե նում են այ լոց կող մից 
սե փա կան արարք նե րի գնա հա տա կա նից 
և իրենց հար մա րա վետ են զգում մի այն այն 
դեպ քում, երբ հնա րա վո րու թյուն է տրվում 
իրենց պա հելու գոր ծու նե ու թյան սե փա կան 
ռիթ մե րին և սե փա կան երև ա կա յու թյուն նե
րին հա մա պա տաս խան:

Վեր ջա պես, չոր րորդ խմբի երե խա
ներն, ըստ երև ույ թին (հա մե նայն դեպս 
ար տա քուստ), առա վել հար մար ված են 
և բա վա րար ված իրենց ճա կա տագ րով: 
Նրանք հա վա տում են իրենց հնա րա վո
րու թյուն նե րին և հա տու ցում ին տե լեկ տի 
պա կա սը սո ցի ա լա կան կա պե րի առա տու
թյամբ կամ որո շա կի պա սի վու թյամբ, որը 
մի ան գա մայն կա րող է դիտ վել որ պես ան
տար բե րու թյուն:

Այս պի սով՝ որո շա կի կա նոն նե րի նկատ
մամբ շատ կամ քիչ բա ցա հայտ հար կադր
ման պայ ման նե րում վատ հար մար վո ղա
կա նու թյու նը առա վել հա վա նա կան է այն 
երե խա նե րի մոտ, որոնք դաս վում են եր
կու մի ջան կյալ խմբե րին:

Շնոր հա լի երե խա նե րի հո գե բա նա կան 
բնու թագ րե րի վեր լու ծու թյունն ու ընդ
հան րա ցու մը թույլ է տվել ընդգ ծել բարձր 
ստեղ ծա գոր ծա կան նե րուժ ու նե ցող երե
խա յի անձ նա կան հատ կա նիշ նե րը: Այդ
պի սի երե խան`
1. առաջարկում է շատ գաղափարներ, 

լուծումներ,
2. հան դես է բե րում հե տաքրք րա սի րու

թյուն շատ երև ույթ նե րի նկատ մամբ,
3. ազատ արտահայտում է սեփական 

կարծիքն ու պաշտպանում այն,
4. հա կում ու նի ռիս կա յին գոր ծո ղու

թյուն նե րի,

5. ունի զարգացած հումորի զգացում,
6. ունի հարուստ երևակայություն,
7. զգայուն է գեղեցկության նկատմամբ,
8. կոն ֆոր միստ չէ, չի վա խե նում տար

բեր վելուց ու րիշ նե րից,
9. կոնստ րուկ տիվ քննա դա տող է: Այս չա

փա նիշ նե րը դրված են երե խա յի ստեղ
ծա գոր ծա կան պո տեն ցի ա լի և, ընդ
հա նուր առ մամբ, ստեղ ծա գոր ծա կան 
ան հա տա կա նու թյան զար գաց ման հա
մա պա տաս խան ծրագ րի հիմ քում։

Չնա յած շնոր հա լի ու թյան և ստեղ ծա
րա րու թյան հար ցե րի շուրջ կա տար ված 
բազ մա թիվ ու սում նա սի րու թյուն նե րին, 
դպրո ցա կան տա րի քի շնոր հա լի երե խա
նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժի խնդի
րը, դրա հո գե բա նա կան կա ռուց ված քը, 
զար գաց ման մե խա նիզմ նե րը, ու ղի նե րը 
և պայ ման նե րը մնում են չլուծ ված և պա
հան ջում են հե տա գա լրամ շա կում ներ:

Կա տար ված վեր լու ծու թյան հի ման վրա 
կա րե լի է աշ խա տան քա յին կար գով սահ
մա նել ան հա տի ստեղ ծա գոր ծա կան նե
րու ժը, որ պես հա մա կար գա յին բնո րո շիչ 
(կամ ան հա տի հատ կա նիշ նե րի հա մա
կարգ), որը նրան հնա րա վո րու թյուն է տա
լիս ստեղ ծա գոր ծելու արա րելու, գտնելու 
նո րը, որո շում ներ կա յաց նելու և գոր ծելու 
յու րօ րի նակ և ոչ ավան դա կան: Այդ հա մա
կար գը նե րա ռում է հե տև յալ կա ռուց ված
քա յին բա ղադ րիչ նե րը`
•	 մո տի վա ցի ոն բա ղադ րիչ, որն ար տա

հայ տում է երե խա յի հե տաքրք րու թյուն
նե րի ինք նա տի պու թյան և՛ մա կար դա կը, 
և՛ ոգև ո րու թյու նը, ստեղ ծա գոր ծա կան 
գոր ծու նե ու թյան մաս նակ ցու թյան հե
տաքրքր վա ծու թյունն ու ակ տի վու թյու
նը, ճա նա չո ղա կան մո տի վա ցի ա յի դո
մի նանտ դե րը,

•	 ին տե լեկ տո ւալ բա ղադ րիչն ար տա հայտ
վում է յու րօ րի նա կու թյամբ, ճկու նու թյամբ, 
հար մար վո ղա կա նու թյամբ, սա հու նու
թյամբ և օպե րա տիվ մտա ծո ղու թյամբ, 
զու գոր դու թյուն նե րի դյու րու թյամբ, ստեղ
ծա գոր ծա կան երև ա կա յու թյան զար գաց
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ման աս տի ճա նով և դրա հնարք նե րի 
օգ տա գործ մամբ, հա տուկ ըն դու նա կու
թյուն նե րի զար գաց ման աս տի ճա նով,

•	 զգա յա կան բա ղադ րիչր բնու թագ րում 
է երե խա յի զգա յա կան վե րա բեր մուն
քը ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան 
ըն թաց քին և ար դյուն քին, դրա նկատ
մամբ զգա յա կան տրա մադր վա ծու թյու
նը, հո գե կա նի զգա յա կան–երև ա կա յա
կան բնու թագ րե րը,

•	 կա մա յին բա ղադ րիչը բնու թագ րում է 
անհ րա ժեշտ ինք նա կար գա վոր ման և 
ինք նա ղե կա վար ման երե խա յի ու նա
կու թյու նը, ու շադ րու թյան որակ նե րը, 
ինք նու րույ նու թյու նը, կա մա յին լար վա
ծու թյան ըն դու նա կու թյու նը, ստեղ ծա
գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան նպա տա կին 
նպա տա կա ուղղ վա ծու թյու նը, երե խա յի 
պա հանջ կո տու թյու նը սե փա կան ստեղ
ծա գոր ծու թյան ար դյուն քի նկատ մամբ: 

Ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժի նշված բա
ղադ րիչ նե րը փոխ կա պակց ված են և՛ 
միմյանց, և՛ ամ բող ջա կան կա ռուց ված
քի հետ: Այս պես՝ հե տաքրք րու թյուն նե
րի ձև ա վոր ման պայ ման նե րի ապա
հո վու մը կնպաս տի զգա յա կան ոլոր տի 
զար գաց մա նը, զգա յա կան–կրթա կան 
ոլոր տի ուղ ղորդ ված ձև ա վո րու մը` մտա
վո րի և մո տի վա ցի ա յի ձև ա վոր մա նը, նե
րըմբռ նո ղա կան որոն ման և զու գորդ ման 
գոր ծըն թա ցի հա մակ ցու մը զգա յա կան 
և մտա վոր ոլորտ նե րի զար գաց մա նը, 
ին տեն սիվ և հե ռան կա րա յին մո տի վա
ցի ա յի ձև ա վո րու մը բո լոր ոլորտ նե րի 
զար գաց մա նը, քննա դա տա կան վե
րա բեր մուն քի ձև ա վո րու մը և ձգտու մը 
ստեղ ծա գոր ծա կան ակ տի վու թյան ար
տադ րանք նե րի կա տա րե լա գործ մա նը, 
կա մա յին ոլոր տի զար գաց մա նը:
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Раскрытие одаренности школьников  
в процессе по занятий живописи

А. Оганнесян

В статье сделан краткий теоретический анализ психологических исследований, 
которые раскрывают понятие “одаренность” у школьников, творческий потенциал 
и современные подходы его структуры, основные условия развития творческой 
активности школьников.

Reveal of schoolchild’s giftedness in process  
of study of the painting

A. Hovhannisyan

The article made   a brief theoretical analysis of psychological studies that reveal the con
cept of “giftedness” in school children, creativity and modern approaches of its structure, 
the basic conditions for the development of creative activity of students.
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Երե խա նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան մտա
ծո ղու թյու նը, ըստ հո գե բան նե րի հե տա
զո տու թյուն նե րի, պետք է սկսել ձև ա վո րել 
կրտսեր դպրո ցա կան տա րի քից: Կրտսեր 
աշա կերտ նե րի կող մից էվ րիս տի կա կան 
ձև ե րի յու րա ցու մը ոչ ստան դարտ խնդիր
նե րի լուծ ման ըն թաց քում նպա տա կա
հար մար է կա պել որո շա կի առար կա նե
րի դա սավանդ ման տեխ նո լո գի ա նե րի, 
մաս նա վո րա պես, ին ֆոր մա տի կա յի նե
րա ծա կան կուր սի հետ, որը նպաս տում է 
մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը 
և աշա կերտ նե րի կրթա կան հե տաքրք
րու թյուն նե րի ձև ա վոր մա նը: Վեր լու ծե լով 
առ կա ու սում նա կան ծրագ րե րը և դա
սագր քե րը` եկել ենք այն եզ րա կա ցու թյան, 
որ ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյան 
հմտու թյուն նե րը ձև ա վո րող, մաս նա վո րա
պես էվ րիս տի կա կան առա ջադ րանք ներ 
լու ծե լու կա րո ղու թյան խնդիրն ան բա վա
րար է մշակ ված:

Փի լի սո փա յա կան հան րա գի տա րա նում 
էվ րիս տի կա կան գի տա բա ռը բնո րոշ վում է 
որ պես գյու տի ար վեստ, մի ու ղե ցույց, թե 
ինչ պես մե թո դա կան մի ջո ցի օգ նու թյամբ 
գտնել նո րը: Էվ րիս տի կա կան խնդիրն 
առա ջադ րանք է, որի լուծ ման եղա նա կը 
հայտ նի չէ սու բյեկ տին, կամ խնդիր է, որը 
առա ջաց նում է երե խա յի մոտ ճա նա չո ղա
կան և ստեղ ծա գոր ծա կան ակ տի վու թյուն: 
Երբ քննար կում են Էվ րիս տի կա կան խնդիր, 
ի հայտ է գա լիս անհ րա ժեշ տու թյուն որո
նելու խնդրի լուծ ման գոր ծու նե ու թյան կազ
մա կերպ ման նոր ձև եր եւ մե թոդ ներ:

Դի տար կենք տար բեր տե սան կյուն նե
րից ան ձի հնա րա վո րու թյուն նե րը լու ծե լու 

ստեղ ծա գոր ծա կան, այդ թվում` էվ րիս տի
կա կան, ոչ ստան դարտ առա ջադ րանք
ներ: Որոշ հե տա զո տող ներ կար ծում են, որ 
ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյու նը ընդ հա
նուր մտա վոր ըն դու նա կու թյան մի բա ղադ
րիչ մաս է (Ռ. Ստերն բերգ, Դ. Վեքս լեր,  
Ջ. Տեր մեն, Ռ. Վայս բերգ): Գիտ նա կան նե
րի մի մա սը գտնում է, որ շար ժա ռիթ նե րը, 
ար ժեք նե րը, ան հա տա կա նու թյան գծե րը 
մեծ դեր են խա ղում ստեղ ծա գոր ծա կան 
պահ ված քի դետեր մի նա ցի ա յում (Ա. Մաս
լո ու, Դ. Վ. Մակ կի ոն, Է. Ֆրոմմ, Ա. Օլոխ, 
Ա. Տան նեն բա ում): Գիտ նա կան նե րի մյուս 
մա սը հա մա րում է, որ ստեղ ծա գոր ծա կան 
ու նա կու թյու նը հա մար վում է ան կախ գոր
ծոն և ան կախ է ին տե լեկ տից (Գ. Գրու բեր, 
Դ. Գիլ ֆորդ, Կ. Թեյ լոր): Կան նաև սին թե
տիկ հաս կա ցու թյուն նե րի կողմ նա կից ներ 
(Դ. Բ. Բո գո յավ լենս կա յա, Ա. Մ. Մա տյուշ
կին, Ջ. Ռեն զուլ լի, Յա. Ա. Պո նո մա րյով,  
Ա. Ն. Լուկ, Ռ. Ստեն բերգ, Ջ. Ֆելդ խյու զեն, 
Ա. Տան նեն բա ում): Յու րա քան չյուր մո տե
ցումն ու նի իր յու րա հատ կու թյու նը: Ներ
կա յումս իրա կա նաց վում են ստեղ ծա գոր
ծա կան ու նա կություն նե րի զար գաց ման 
խնդրի հե տա գա ու սում նա սի րու թյուն ներ, 
մշակ վում են ան հա տի ստեղ ծա գոր ծա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման գոր ծըն
թա ցի տե սա կան հիմ քերն ու ման կա վար
ժա կան գոր ծոն նե րը (Վ. Վ. Բո գոս լովս կի, 
Ն. Ա. Մա լի նի կո վա, Ի. Գ. Պչե լին ցևա, 
Ա. Ա. Ստե պա նով), սկզբունք ներն ու 
օրենք  նե րը (Գ. Ս. Ալտ շուլ լեր Վ. Ի. Անդրե և, 
Ի. Պ. Վոլ կով):

Ար տա սահ մա նյան հո գե բա նա կան և 
ու սում նա կան գրա կա նու թյան մեջ կան 

ՀԱՅԿՈՒՀԻ ՄՈՒԿՈՅԱՆ

ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ 
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աշ խա տանք ներ, որոնք ու նեն գործ նա կան 
ար ժեք ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն
նե րի զար գաց ման և նոր գա ղա փար նե
րի որոն ման հմտու թյուն նե րի ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում: Սրանք խնդրա հա րույց և 
հե տա զո տա կան ու սուց ման մո դել ներ են  
(Դ. Ջոյս, Ա. Ֆեն թոն), ստեղ ծա գոր ծա
կան ու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման մո
դել (Գ. Ս. Ալտ շուլ լեր), ստեղ ծա գոր ծա կան 
ու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման ծրագ րեր  
(Ա. Ան դեր սոն, Վ. Ա. Սլաս տյո նին, Է. Դե 
Բո նո, Գ. Սմիթ, Ռ. Հա ես), ստեղ ծա գոր ծա
կան ու նա կու թյուն ներ զար գաց նող տեխ
նո լո գի ա ներ (Ի. Պ. Վոլ կով, Ի. Պ. Իվա
նով), էվ րիս տիկ ու սուց ման հա մա կարգ 
(Մ. Ա. Պլաք սին, Ա. Վ. Խու տորս կի և այլն):

Էվ րիս տի կա կան խնդիր նե րի լուծ ման 
ըն թաց քը տա լիս է ստեղ ծա գոր ծա կան 
ու նա կու թյուն նե րի և հմտու թյուն նե րի ձև
ա վոր ման հնա րա վո րու թյուն ներ, այդ ըն
թացքում որո շա կի դժվա րու թյուն ներ են 
ի հայտ գա լիս կրթա կան գոր ծու նե ու թյան 
մեջ ընդ հա նուր տե սա կան գա ղա փար նե
րի իրա կա նաց ման ժա մա նակ: Մշակ ված 
մո դելնե րի, ծրագ րե րի, տեխ նո լո գի ա նե րի, 
հա մա կար գե րի ներդ րու մը բար դաց վում է 
կա՛մ դրանց գլո բա լա ցու մով, կա՛մ նոր տե
սա կի ու սում նա ռու թյան յու րա հա տու կու
թյամբ` նշվում է Գ. Ս. Ալտ շուլ լե րի և նրա 
հե տև որդ նե րի կող մից (Մ. Ֆ. Զա րի պով, 
Բ. Լ. Զլո տին, Վ. Ա. Կա մա եվ,Գ. Ի. Իվա
նով, Ս. Ս. Լիտ վին, Վ. Մ. Ռա դոմս կի, Լ. Ի. 
Շրա գի նա): Ան հա տի ստեղ ծա գոր ծա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցու մը իրա կա
նաց վել է ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ոչ մի
այն ու սա նող նե րի, մե ծա հա սակ նե րի, այ լև 
ավագ դպրո ցի սա նե րի հետ: Սա կայն գյու
տա րա րա կան խնդիր նե րի լուծ ման տե սու
թյու նը (ԳԽԼՏ) են թադ րում է ֆի զի կա յի, 
քի մի ա յի, գծագ րու թյան դա սըն թաց նե րի 
բա վա րար իմա ցու թյուն, ին չը դժվա րաց
նում է դրա օգ տա գոր ծու մը կրտսեր դպրո
ցում: Փորձ է ար վել իրա կա նաց նել այս 
տեխ նո լո գի ան մի ջին և կրտսեր դպրոց

նե րի սա նե րի հա մար ար դի ա կա նաց ված 
տար բե րա կի տես քով (Ս. Ի. Գին, Մ. Ի. Մե
ե րո վիչ, Մ. Ա. Պլաք սին, Լ. Ի. Շրա գի նա, 
Յու. Գ. Տամ բերգ):  Օրի նակ՝ նախ նա կան 
հա մա կարգ չա յին գրա գի տու թյուն «Պեր
մի տար բե րա կը» (Մ. Ա. Պլաք սին) որ պես 
հիմք վերց րել է գյու տա րա րա կան խնդիր
նե րի լուծ ման տե սու թյու նը (ԳԽԼՏ): Դրա 
մեջ օգ տա գործ վում են այն պի սի տեխ նո
լո գի ա ներ, ինչ պի սիք են ձև ա բա նա կան 
վեր լու ծու թյան մե թո դը, «փոքր մար դուկ
նե րի մե թո դը» տեխ նի կա կան խնդիր նե րի 
լուծ ման մե թոդ նե րից մե կը, որն օգ տա
գործ վում է մո դե լա վոր ման հա մար: Սա
կայն այս դա սըն թացն ու նի ամ բող ջա կան 
կա ռուց վածք և բո վան դա կու թյուն, որը 
հիմ նա կա նում ուղղ ված է տեխ նի կա կան 
խնդիր նե րի լուծ մա նը, որոնք կապ ված են 
ֆի զի կա կան գոր ծըն թաց նե րի յու րաց ման 
հետ, որը չի նե րա ռում ներդ նել տար րա
կան դպրո ցի ին ֆոր մա տի կա յի այլ այ
լընտ րան քա յին ծրագ րե րում:

Գյու տա րա րա կան խնդիր նե րի լուծ ման 
տե սու թյու նը (ԳԽԼՏ) հար մար և հաս
կա նա լի ներ կա յաց ված է կրտսեր աշա
կերտ նե րի հա մար նա խա տես ված Զ. Գ. 
Շուս տեր մա նի «Բո քո նի կի նոր ար կած նե
րը կամ մտա ծե լու գի տու թյու նը մե ծահա
սակ նե րի ու փոք րա հա սակ նե րի հա մա ր» 
գրքում, բայց դա ոչ դա սա գիրք է, ոչ էլ 
մե թո դա կան ու ղե ցույց ու սու ցիչ նե րի հա
մար, քա նի որ նա խա տես ված է ծնող նե րի 
և երե խա նե րի հա մա տեղ ըն թեր ցա նու
թյան հա մար:

Էվ րիս տի կա կան կրթու թյան ոլոր տում 
հայտ նի են Ա. Վ. Խու տորս կո յի գի տա կան 
հե տա զո տա կան ու սում նա սի րու թյուն նե
րը: Հրա տա րակ վել են մե թո դա կան ու
ղե ցույցներ ու սու ցիչ նե րի հա մար, ինչ պես 
նաև սկսել են հրա տա րա կել հա մա կարգ
չա յին գրա գի տու թյան աշ խա տան քա յին 
տետ րեր կրտսեր դպրո ցի աշա կերտ նե
րի հա մար, սա կայն Ա. Վ. Խու տորս կո յի 
առա ջար կած հա մա կար գը հիմ նա կա նում 
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օգ տա գործ վում է բո լոր տա րի քի երե խա
նե րի հա մար Էվ րիս տի կա կան օլիմ պի ա
դա նե րի նախա պատ րաստ ման և անց
կաց ման ժա մա նակ:

Իհար կե, ոչ ստան դարտ, Էվ րիս տի կա
կան մտա ծե լա կեր պի ձև ա վոր մամբ զբաղ
վում են հո գե բան նե րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
հո գե բա նի աշ խա տան քը դպրո ցում անց
նում է ու սուց մա նը զու գա հեռ, բայց չի 
ին տեգր վում ու սուց ման գոր ծըն թա ցում: 
Օրի նակ՝ Է. Դե Բո նո մշա կել է հա տուկ 
հո գե բա նա կան դա սըն թաց «ընդ լայն ված 
մտա ծե լա կեր պի» զար գաց ման ուղ ղու
թյամբ, սա կայն այս դա սըն թա ցը նա խա
տես ված է ու սա նող նե րի համար և ինք
նու րույն առար կա է, որը կապ ված չէ այլ 
առար կա նե րի դա սա վանդ ման հետ:

Գո յու թյուն ու նեն տար բեր տե սա կետ
ներ այն պայ ման նե րի մա սին, որոնք 
նպաս տում են ստեղ ծա գործ ման գոր ծըն
թա ցին: Գիտ նա կան նե րը ստեղ ծում են 
այնպի սի պայ ման ներ, որոնք նպաս տում 
են ստեղ ծա գոր ծա կան ան ձի ոգեշնչ մա նը 
(Ա. Մաս լո ու), պայ ման ներ որոնք հիմն ված 
են օբյեկ տի կամ երև ույ թի խո ր ու սում նա
սիրու թյան կազ մա կերպ ման վրա (Վ. Ի. 
Վեր նադս կի): Ստեղ ծում են ու ղե ցույց ներ 
ու սուցման ըն թաց քում ստեղ ծա գոր ծա
կան մի ջա վայր ստեղ ծե լու հա մար, որն էլ 
նպաս տում է առան ձին ստեղ ծա գոր ծա
կան ու նա կու թյուն նե րի զար գաց մա նը և 
կի րառ մա նը (Մ. Վ. Կլա րին):

Այս պի սով՝ առա ջա նում է անհ րա ժեշ
տու թյուն ու սու ցիչ նե րին զի նե լու գոր
ծիքնե րով, որոնք ու սա նող նե րի մոտ ձև
ա վո րում են «գա ղա փար ներ ստեղ ծո ղ» 
հմտու թյուններ: Այս խնդրի հրա տա պու
թյու նը պայ մա նա վոր ված է հե տև յալ գոր
ծոն նե րով`
•	 Երև ան քա ղա քում եր կու դպրոց նե րի 

կրտսեր դպրո ցա կան նե րի խմբե րի 
(91 անձ.) հե տա զո տու մը ցույց տվեց, 
որ երե խա նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան 
մտա ծո ղու թյան մա կար դա կը ցածր է 

ստան դարտ ցու ցա նիշ նե րից (Ե. Ե. 
Տու նի կի ման կա կան ստեղծա գոր ծա
կան ու նա կու թյուն նե րի փոր ձարկ ման 
մե թո դով).

•	 գո յու թյուն ու նե ցող ծրագ րե րի և հա
րա կից ու սում նա կան ձեռ նարկ նե
րի վեր լու ծությու նը ցույց տվեց, որ 
հա մա կարգ չա յին գրա գի տու թյան 
և ՏՀՏ–ի նա խա պատ րաս տական 
դա սըն թաց նե րի ըն թաց քում մի այն 
խնդիր նե րի փոքր մասն է դաս վում ոչ 
ստանդարտ շար քին, որոնք պա հան
ջում են ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա
կու թյուն նե րի դրսև ո րում, որոնք չեն 
կա րող նպաս տել էվ րիս տի կա կան 
խնդիր նե րի լուծ մա նը և ստեղ ծա գոր
ծա կան մտա ծո ղու թյան հմտու թյուն
նե րի ակ տիվ զար գաց մա նը.

•	 հե տա զո տու թյան թե մա յով ման կա
վար ժա կան գի տա հե տա զո տա կան 
գրա կանու թյան ու սում նա սի րու թյուն
նե րը ցույց տվե ցին, որ երե խա նե րի 
մոտ հա մա կարգ չա յին գրա գի տու
թյան և ՏՀՏ–ի նա խա պատ րաս տա
կան դա սըն թաց նե րի ու սուց ման 
գործըն թա ցում էվ րիս տի կա կան 
խնդիր նե րի լուծ ման հմտու թյուն նե րը 
բա վա րար չեն ձև ա վոր ված:

Այս պի սով` հայ կա կան կրթա կան հա յե
ցա կար գի ար դի ա կա նաց ման անհ րա ժեշ
տու թյու նը, կապ ված ստեղ ծա գոր ծա կան 
մտա ծո ղու թյան զար գաց ման դպրո ցա կան
նե րի ու սուց ման մե թոդ նե րի ոչ բա վա րար 
մշակ վա ծու թյան հետ ուղղ ված էվ րիս տի
կա կան խնդիր նե րի լուծ մա նը, որը նպաս
տում է դպրո ցա կա նի ստեղ ծա գործա կան 
ու նա կու թյուն նե րի զար գաց մա նը, դար ձավ 
հիմք այս ու սում նա սի րու թյան համար:

Հայտ նա բեր ված հա կա սու թյուն նե րը 
բա ցա հայ տե ցին ու սում նա սի րու թյան ար
դի ա կա նու թյու նը, թույլ տվե ցին ձև ա կեր
պել գի տա կան խնդիր, որի լուծ ման հա
մար անհ րա ժեշտ է`
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•	 մշա կել մե թո դա կան հա մա կարգ 
դպրո ցա կան նե րի ու սուց ման հա
մար, որը կձև ա վո րի էվ րիս տի կա կան 
խնդիր նե րի լուծ ման հմտու թյուն նե րը 
հա մա կարգ չա յին գրա գի տու թյան և 
ՏՀՏ–ի նա խա պատ րաս տա կան դա
սըն թաց նե րի ըն թաց քում.

•	 դպրո ցա կան նե րի ստեղ ծա գոր ծա
կան մտա ծո ղու թյան զար գաց ման 
տեխ նո լոգի ա նե րի թես տա վո րու
մը, որը կխթա նի էվ րիս տի կա կան 
խնդիր նե րի լուծ ման հմտու թյուն նե րի 
ար դյու նա վե տու թյան ձև ա վոր մա նը 
հա մա կարգ չա յին գրա գի տու թյան և 
ՏՀՏ–ի նա խա պատ րաս տա կան դա
սըն թաց նե րի ըն թաց քում ցածր դա
սա րան նե րում:

Այս խնդրի տե սա կան և գործ նա կան 
նշա նա կու թյու նը և դրա ան բա վա րար 
մշակ վա ծու թյու նը ման կա վար ժա կան 
և հո գե բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ 
հիմք է դար ձել հե տա զո տու թյուն անց
կաց նե լու հա մար:

«Առա ջին քայ լե րը ին ֆոր մա տի կա յի 
աշ խար հու մ» դա սըն թա ցը Ս. Ն. Տուր, Տ. 
Պ. Բո կու չա վա նե րա ռում է մե թո դա կան 
ու ղե ցույց` ման րա մասն դա սե րի հա մա
ռո տագ րեր ու սուց չի հա մար, տպա գիր 
հիմ քով տետ րեր աշա կեր տի հա մար և 
տետ րեր ստու գողա կան աշ խա տանք նե
րի հա մար: Աշ խա տան քա յին տետ րե րում 
հանձ նա րա րու թյուննե րը կենտ րո նա ցած 
են բա ցա ռա պես գրա ֆի կա կան պատ կեր
նե րի վրա, որը նշա նակում է, որ դրանք 
կա րե լի է օգ տա գոր ծել առա ջին դա սա րա
նում և նա խակր թա րա նում: Դա սըն թաց
նե րում շատ հե տաքր քիր են ժա ման ցա յին 
ծրագ րե րը` նա խա տես ված յու րա քան չյուր 
դա սի հա մար, դրանց մի մա սը կա րե լի է 
օգ տա գոր ծել մի ջին դպրո ցի հա մար:

Ան ցած նյութն ամ րագր վում է երե խա
նե րի կող մից հա մա կարգ չի վրա նկար
նե րի տես քով: Նոր գի տա բա ռե րը, որոնք 

սո վո րել են դա սա րա նում, ներ կա յաց վում 
են տպա տա ռե րով: Եր բեմն երե խա նե րը 
ան վա նագ րում են իրենց նկար նե րը` հո րի
նե լով դրանց հա մար նոր անուն ներ: Այս 
աշ խա տան քի ըն թաց քում ակ տի վա նում է 
երե խա յի պատ կե րա յին ըն կա լու մը: Օրի
նակ՝ նա նկա րում է իր սի րե լի ճա շա տե
սակ նե րը, որոնք ընդգրկ ված են ճա շա
ցան կե րում, և կող քին՝ հա մա կարգ չի վրա, 
նկա րում է ու րիշ ճա շացանկ: Այս պի սով՝ 
օգ տա գործ վում է զգաց մունք ներ, որոնք 
արթ նաց նում են նրա երև ա կա յու թյու նը 
և տա լիս են երե խա յին ստեղ ծա գոր ծե լու 
հնա րա վո րու թյուն:

Այս ձևը նույն պես թույլ է տա լիս յու րա քան
չյուր երե խա յին աշ խա տել իրեն բնո րո շող 
արա գու թյամբ, որը հա մա պա տաս խա նում 
է ան հա տի ըն կալ ման սե փա կան արա գու
թյա նը: Հանձ նա րա րու թյուն նե րը տրվում են 
ամ բողջ դա սին, և նրանք, ով քեր արագ են 
ավար տել նկա րը, լրաց նում են պատ կե րը, 
զար դա րում այն: Երե խա նե րը հա ճախ իրենք 
իրենց նկա րի հա մար գտնում են սյու ժե` 
կապ ված դա սի թե մա յի հետ:

Ակ տի վաց նե լով երե խա յի սու բյեկ տիվ 
փորձը` ու սու ցի չը ձև ա վո րում է երե խա
նե րի պատ կե րա ցումն «Ին ֆոր մա տի կա» 
առար կա յի գործ նա կան և ին տեգ րա տիվ 
բնույ թի մասին: Բա ցի այդ՝ երե խա յի կյան
քի փոր ձի թար մա ցու մը օգ նում է ստեղ
ծելու մի աս նա կան և ին տեգր ված աշ խար
հի պատ կե րը:

Այս փու լում դա սե րի նպա տակ ներն են`

1. ին ֆոր մա տի կա յի հիմ նա կան հաս կա
ցու թյուն նե րի ըն կա լում (ին տո ւի տիվ 
մակար դա կի վրա).

2. նոր ամ րապն դում հաս կա ցու թյուն նե
րի պատ կե րա յին ըն կալ մամբ ու դրանց 
պատ կե րու մը նկա րի տես քով.

3. նոր նյու թե րի օգ տա գոր ծում հա մա
կարգ չի վրա գործ նա կան աշ խա տանք 
կա տա րե լիս.



ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

175

4. նոր գի տա բա ռե րի և կա նոն նե րի հի
շում բա նաս տեղ ծա կան ձև ով.

5. մկնի կի և ստեղ նա շա րի հետ աշ խա
տե լիս հա մա կարգ չի անվ տանգ օգ տա
գոր ծում.

6. WINDOWS մի ջա վայ րի նվա զա գույն յու
րա ցում:

Կրտսեր դպրո ցում երե խան գոր ծա ռույ
թա յին մա կար դա կով պետք է ծա նո թա նա 
հա մա կարգ չի հետ ինչ պես զար մա նա լի 
սար քի հետ, որը կա րող է կա տա րել շատ 
գոր ծողու թյուն ներ ձայ նի, տեքս տի, նկա րի 
հետ, կա րող է հա ղոր դել տեքս տեր, գրա
ֆի կա, տե սա պատ կեր ներ և մարդ կա յին 
ձայ ներ եր կար հե ռա վո րու թյան վրա: Երե
խան պետք է յու րաց նի այն ամե նը, ինչ 
կա րող է հա մա կար գի չը. դա կա րող է լի նել 
մի այն մար դու կող մից ստեղծ ված ծրագ
րե րի կա ռա վար ման մի ջո ցով:

Յու րա քան չյուր ին ֆոր մա տի կա յի դաս 
կրտսեր դպրո ցում, մի փոքր քայլ է հաս
կա նա լու հա մար շփման գաղտ նի քը, տե
ղե կատ վու թյան փո խա նա կու մը ու հա մա
կարգիչ նե րի գաղտ նիք նե րը` ստեղծ ված 
մար դու կող մից: Այն իր մեջ ար տա ցո լում է 
բո լոր գի տե լիք նե րը` կու տա կած մարդ կու
թյան կող մից բազ մա թիվ հա զա րա մյակ
նե րի ըն թացքում:

Առեղծ վա ծը, որը շրջա պա տում է երե
խա յի գի տակ ցու թյու նը, հա մա կարգ չի 
հրաշա լի աշ խար հը, չի խան գա րում նրան 
օգ տա գոր ծելու հա մա կար գի չը խա ղե րի և 
դա սե րի ըն թաց քում: Առեղծ վա ծի ան հայտ 
լի նե լը ձգում է նրան, կա խար դում է, բայց 
չի վա խեցնում:

Ին ֆոր մա տի կա յի ու սու ցի չը կրտսեր 
դպրո ցում (կամ կրտսեր դպրո ցի ու սուց չու
հին) պետք է ամ բող ջու թյամբ բա ցա հայ
տի և պահ պա նի երե խա յի գի տակ ցու թյան 
մեջ կա պը հա մա կարգ չա յին աշ խար հի և 
բնու թյան մի ջև: Այդ նպա տա կով տե ղե
կատ վա կան հե ղա փո խու թյան դա րում 
ու սու ցա նե լու տրա մա բա նու թյու նը պետք 

է սկսել ոչ թե հա մակար գի չը և ան ձի հա
մար դրա նշա նա կու թյու նը թե մա յից, այլ 
բնու թյու նից, որը մար դու առ ջև աս տի ճա
նա բար բա ցա հայ տում է իր գաղտ նիք նե
րը, նաև ստեղ ծա գոր ծա կան իմաս տու թյու
նից, որը մար դու հա մար ան գե րա զան ցե լի 
հաս կա ցու թյուն է:

Ին ֆոր մա տի կա յի ու սուց ման գոր ծըն
թա ցում ու սու ցի չը պետք է հասց նի երե
խա յի գի տակ ցու թյա նը, որ դի տար կե լով 
և ու սում նա սի րե լով բնու թյու նը` մար դը 
ստեղ ծում է հրա շա լի բնա կան արա րում նե
րի հա ման մուշ ներ, իր ձեռ քե րով ստեղ ծում 
է բնու թյան արա րում նե րին նմա նա տիպ 
մի բան: Հա մա կար գի չը հիմ նա կա նում 
կրկնում է մար դու ու ղե ղի գոր ծա ռույթ նե րը, 
սա կայն գե րա զան ցել բնու թյան գե ղեց կու
թյու նը, շքե ղությու նը, բազ մա զա նու թյու նը, 
եր կա րա կե ցու թյու նը և ար դյու նա վե տու
թյու նը մար դուն տրված չէ: Այն ինչ ստեղծ
ված է մար դու ձեռ քե րով, չի կա րող ավե լի 
գե ղե ցիկ լի նել մժե ղից կամ սո վո րա կան 
վայ րի ծա ղի կից: Ցան կա ցած կա տա րյալ 
ռո բոտ, ստեղծ ված մար դու ձեռ քե րով, չի 
կա րե լի հա մե մա տել կեն դա նի մար դու 
հետ: Ին ֆոր մա տի կա յի դա սե րին կրտսեր 
դպրո ցում կա րե լի է և պետք է դաս տի ա
րա կել հար գանք բնու թյան հան դեպ, որ
պես անս պառ տե ղե կու թյան աղ բյուր:

Հա մա կար գի չը ստեղծ ված է մար դու 
ձեռ քե րով: Բայց ոչ մի հա մա կար գիչ չի կա
րող հա մե մատ վել մար դու ու ղե ղի կա րո
ղու թյուն նե րի հետ: Մի այն մար դու ու ղեղն 
է ի վի ճա կի ար տա ցո լելու աշ խար հը իր 
բո լոր հնչյուն նե րի, գույ նե րի, լույ սի, հո տի, 
ձևի շքե ղու թյան ու բազ մա զա նու թյան մեջ` 
ըն կա լե լով աշ խար հի շար ժու մը և զար գա
ցու մը, ընդգ ծե լով առան ձին օբյեկտ նե րը և 
հա մա կար գերն ու չկորց նե լով այս հրա շա
լի աշ խար հի ամ բող ջա կա նու թյու նը:

Ին ֆոր մա տի կա յի ու սու ցու մը կրտսեր 
դպրո ցում պետք է անց նի երե խա յի զգա
ցում նե րի և զգաց մունք նե րի մի ջո ցով, որը, 
բնա կա նա բար, առա ջա նում է իրա կանու
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թյան, ժո ղովր դի ու ինքն իրեն ըն կա լե լու 
գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ:

Այդ պի սով՝ պետք է հաս կա նալ, որ 
դպրո ցա կան կրթու թյան ոչ մի առար կա 
չու նի այդ պի սի ու ժեղ պո տեն ցի ալ երե
խա յի զար գաց ման հա մար, ինչ պի սին 
ու նի ին ֆոր մատի կան, քա նի որ այն կա
ռուց ված է փի լի սո փա յու թյան ու լեզ վա

բա նու թյան, բնա կան գի տու թյուն նե րի և 
մա թե մա տի կա յի, տրա մա բա նու թյան և 
հո գե բա նու թյան, ֆոր մա լիզ մի և պո ե զի ա
յի հիմ քի վրա: Դրա մեջ է նրա ու ժը և դրա 
մեջ է նրա թու լու թյու նը: Ին ֆոր մա տի կա
յում հատ վում են գի տու թյու նը և ար վես տը, 
միս տի ցիզ մը և ար հեստ նե րը:
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Ար դեն եր կու հա րյու րա մյակ է, ինչ 
բազ մա թիվ հե տա զո տող ներ փոր ձում են 
նկար չու թյան մի ջո ցով ներ թա փան ցել 
մար դու գե ղար վես տա կան գոր ծու նե ու
թյան ստեղ ծա գոր ծա կան ակունք նե րը և 
վեր լու ծել, հաս տա տել տար բեր գե ղա գի
տա կան hայե ցա կար գեր:

Դեռ 20–րդ դա րից սկսած աճում է հե
տաքրք րու թյու նը դե պի ման կա կան նկար
չու թյու նը ու մեծ թափ առ նում: Լույս են 
տես նում Վ. Պրե յե րի, Կ. Լամպ րեխ տի, Է. 
Մեյ մա նի, Վ. Շտեռ նի աշ խա տու թյուն նե
րը, Վ. Մ. Բեխ տե րևի, Վ. Ա. Ռիբ նի կո վի, 
Ա. Վ. Բա կու շինս կու, Դ. Ն. Ուզ նադ զեի, 
Լ. Ս. Վի գոտս կու հե տա զո տու թյուն նե րը: 
Նկար չու թյու նը ու սում նա սիր վեց ու վեր
լուծ վեց տար բեր տե սան կյուն նե րից: Սա
կայն առանց քա յին խնդիր նե րից ոչ մե
կը չստա ցավ հա մո զիչ եզ րա հան գում, և 
նրանք մնա ցին չլուծ ված և վի ճե լի: Նկար
չու թյան յու րա հատ կու թյու նը հե տաքր քիր 
է եղել բո լոր ժա մա նակ նե րում, և այ սօր 
էլ այն ու սում նա սիր ման առար կա է ինչ
պես ման կա վարժ–գե ղա գետ նե րի, այն
պես էլ հո գե բան նե րի հա մար: ՀԵ տև ա բար 
խնդրի լու ծու մը շաղ կապ ված է և՛ ան ձի հո
գե բա նու թյան, և՛ գե ղար վես տա կան դաս
տի ա րա կու թյան խնդիր նե րի լու սա բա նը: 
Փոր ձենք վեր լու ծել նկար չա կան աշ խա
տան քը` որ պես նկա րո ղի զգա յու թյուն նե րի 
ու ըն կա լում նե րի ար տա ցո լանք:

Ան ձի ըն կա լում նե րը` որ պես հո գե կան 
գոր ծըն թաց, ապա հո վում են մար դու իմա

ցա կան, ու սում նա կան, աշ խա տան քա յին 
գոր ծու նե ու թյուն նե րի հիմ քե րը: Ել նե լով 
մար դու ֆի զի ո լո գի ա կան և հո գե կա նի 
ռեֆ լեկ տոր բնույ թի մա սին եղած տե ղե կու
թյուն նե րից հայտ նի է, որ ար տա քին աշ
խար հից ստաց ված տե ղե կատ վու թյու նը 
մարդն ըն դու նում է զգա յա կան օր գան նե
րի (ռե ցեպ տոր նե րի) մի ջո ցով: Զգա յա կան 
օր գան նե րի տե ղե կատ վու թյու նը հա ղոր
դում են ու ղեղ, որ տեղ էլ այն մշակ վում է և 
ար տա հայտ վում որ պես պա տաս խան ռե
ակ ցիա: Մար դու զգա յա րան նե րը (տե սո
ղու թյուն, լսո ղու թյուն, շո շա փե լիք, հո տա
ռու թյուն, համ) առար կա նե րի առան ձին 
հատ կա նիշ նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյուն 
են հա ղոր դում գլխու ղեղ, որի ար դյուն քում 
առա ջա նում է շրջա պա տող աշ խար հի և 
բուն օր գա նիզ մի վի ճա կի հա մար ժեք ար
տա ցո լում: Հայտ նի ֆրան սի ա ցի գրող Դ. 
Դիդ րոն պատ կե րա վոր ներ կա յաց րել է 
մար դու զգա յա րան նե րի գործառույթների 
բնույ թը: Նա նշում էր. «Մեր զգա յա րան
նե րը ասեղ ներ են, որոնց հնչեց նում է մեզ 
շրջա պա տող բնու թյու նը»: Առանց զգա
յու թյուն նե րի ու ըն կա լում նե րի մենք չէ ինք 
կա րող պատ կե րա ցում կազ մել առար կա
յա կան աշ խար հի ոչ մի ձևի, հատ կու թյան, 
նյու թա կա նու թյան, կա ռուց ված քի, շարժ
ման մա սին: Ըստ ըն կա լում նե րի` վեր լու
ծիչ նե րը լի նում են տե սո ղա կան, հո տա ռա
կան, հա մա յին, շո շա փե լի քի և լսո ղա կան, 
որոնց հնա րա վոր է դա սա կար գել 3 հիմ
նա կան տե սակ նե րի`

ժԱՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

ՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ԵՐԵԽԱՅԻ 
ԶԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԻ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 
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Ին տե րո ցեպ տիվ (առա ջա նում են մար
դու ներ քին օր գան նե րում):

Էքս տե րո ցեպ տիվ (առա ջա նում են 
մար դու մարմ նից դուրս գտնվող տար
բեր գոր ծըն թաց նե րի, երև ույթ նե րի հետ 
կապ ված):

Պրոպ րի ո ցեպ տիվ (առա ջա նում են, 
երբ մար դու մոտ գրգռվում են մկա նա յին և 
հո դա յին հատ ված նե րում հա տուկ տե սա
կի վերլուծիչները)։ 

Մար դու ըն կա լում նե րի մյուս դա սա
կարգ ման հիմքն են կազ մում մա տե րի ա յի 
գո յու թյան ձև ե րը (շար ժում, տա րա ծու թյուն, 
ժա մա նակ), ինչ պես նաև տար բե րում ենք` 
գե ղա գի տա կան ըն կա լում, սո ցի ա լա կան 
ըն կա լում, խոս քի ըն կա լում և այլն:

Յու րա քան չյուր տա րի քա յին շրջան ու
նի իրեն հա տուկ հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան, 
հո գե կան զար գաց ման, հո գե կան գոր ծըն
թաց նե րի, հո գե կան հատ կու թյուն նե րի, 
շրջա պա տող աշ խար հը և մարդ կանց ըն
կա լե լու ընդգծ ված մա կար դա կը:

Երե խա յի Ես–ի կա յաց ման հետ մեկ
տեղ դրսև որ վում է նրա հո գե կա նի ակ տի
վու թյան մա կար դա կը, որն էլ կար գա վո
րում ու կա ռա վա րում է վեր ջի նիս վար քը` 
գոր ծո ղու թյուն ներն ու հա րա բե րու թյուն նե
րը: Այդ իսկ պատ ճա ռով նա խադպ րո ցա
կան շրջա նը ըն դուն ված է հա մա րել ան ձի 
ձև ա վոր ման ու զար գաց ման, ընդ հա նուր 
առու մով ար տա քին ներ գոր ծու թյուն նե րի 
ըն կալ ման, նվա ճում նե րի և ձեռք բե րում
նե րի, վաղ սո ցի ա լա կա նաց ման շրջան: 
Ես–ի կա յաց ման հետ մեկ տեղ դրսև որ վում 
է երե խա յի գրա ֆի կա կան ակ տի վու թյան 
մա կար դա կը: Երե խա յի նկա րի ու սում նա
սի րող նե րից առա ջին նե րից էին Է. Տորն
դայ կը (1914թ.), Ֆ. Գու դի նա ֆը (1926թ.): 
Ման կա կան նկար չու թյան պատ մու թյան 
մեջ նրանք նշե ցին ման կա կան պատ կեր
ման հե տև յալ փու լե րը`

ա) խզբզոց նե րի շրջան (2–3 տա րեկան),
բ) պարզունակ նկար չու թյան շրջան 

(3–4 տա րե կան),
գ) սխե մա տիկ նկար չու թյան շրջան 

(4–5 տա րե կան),
դ) զգա յու թյուն նե րի ըն կալ ման հի ման 

վրա պատ կեր ման շրջան (4–6 տա րե կան):
Նշենք, որ զգա յու թյուն նե րի ըն կալ ման 

հի ման վրա է կա ռուց վում ան ձի իմա ցա
կան գոր ծըն թաց նե րի ակ տի վա ցու մը: 
Նշա նա կա լից են Լ. Ս. Վի գոտս կու կա
տա րած ու սում նա սի րու թյուն նե րը ման կա
կան նկար չու թյան վե րա բե րյալ: Երե խա յի 
նկար չու թյան վեր լու ծու թյու նը Լ. Ս. Վի
գոտս կին ներ կա յաց նում է հե տև յալ բա
ժա նու մով.

ա) դրդա պատ ճա ռա յին,
բ) նկա րի բնույ թը տար բեր ժա մա նա

կա հատ վա ծում,
գ) նկար չա կան գոր ծու նե ու թյա նը 

նպաս  տող շար ժիչ ու ժե րը:
Հե տա գա տա րի նե րի ըն թաց քում գիտ

նա կան ներ Ռ. Զազ զոն, Ռ. Առն խեյ մը, Ն. 
Ս. Լեյ տե սը, Ժ. Պի ա ժեն ձգտում էին բա
ցա հայ տե լու ման կա կան նկար չու թյան նոր 
շեր տե րը, գտնե լու երե խա յի պատ կե րում
նե րի յու րա հատ կու թյու նը:

Ժա մա նա կա կից գի տու թյան հատ վա
ծում տվյալ խնդի րը ու սում նա սիր վել է Ն. 
Ն. Վոլ կո վա յի, Ե. Ի. Իգ նա տևի, Ն. Ա. Ֆլե
րի նա յի, Դ. Դի լե ո յի և այ լոց կող մից: Ա. Ա. 
Գոս տևը նշում էր, որ պատ կե րում նե րը 
իրենց մեջ պա րու նա կում են հսկա յա կան 
լրատ վու թյուն: Նա դի տար կել է այն որ պես 
գոր ծու նե ու թյան տե սակ, գոր ծո ղու թյուն
նե րի հա տուկ հա մա կարգ, որի ըն դեր քում 
ձև ա վոր վում են հո գե կան գոր ծըն թաց նե
րը: Մեկ նա բա նու թյուն նե րը գոր ծու նե ու
թյան վե րա բե րյալ հան գա մա նա լից ու սում
նա սիր վել են Ս. Լ. Ռու բինշ տեյ նի [1], Ա. Ն. 
Լե ոն տևի [2] կող մից:
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Հիմ նա կան հար ցը, որը հե տաքրք րում 
է ման կա կան նկա րի հե տա զո տող նե րին, 
այն է, թե ման կան նկա րի գրա ֆի կա
կան ձևը ինչ փոխ հա րա բե րու թյան մեջ է 
գտնվում երե խա յի՝ իրա կա նու թյան ըն կալ
ման հետ:

Պարզ վել է, որ գոր ծու նե ու թյան, մաս
նա վո րա պես նկար չա կան գոր ծու նե ու թյան 
ըն թաց քում ոչ մի այն ար տա հայտ վում, այ լև 
ձև ա վոր վում են երե խա յի հո գե կան հատ
կու թյուն ներն ու ըն դու նա կու թյուն նե րը: 
Ավե լին, նկար չա կան գոր ծու նե ու թյան ըն
թաց քում երե խան ձեռք է բե րում տար բեր 
հա սա րա կա կան ձև ե րի փորձ, որն էլ հիմք 
է դառ նում նրա հո գե կան գոր ծըն թաց նե
րի զար գաց ման հա մար: 2.5–3 տա րե կան 
երե խա յի նկար չա կան աշ խա տանք նե րը 
նման են «խզբզոց նե րի», որոնք այդ պես 
էլ ան վան վե ցին` «խզբզոց նե րի շրջա ն» Ֆ. 
Գու դի նաֆ [3]:

Այ սօր էլ հո գե բա նու թյուն հե տա զո տող
նե րի զգա լի մա սը ու սում նա սի րում է երե
խա յի պա տա հա կան գծե րի անց կա ցու մը, 
և այն մնում է հե տաքրք րա կան, սա կայն 
մին չև վերջ չու սում նա սիր ված: Մինչ դեռ 
երե խան խզբզե լով մո տե նում է իրա կան 
առար կա յա կան աշ խար հին. իր խզբզոց
նե րի մեջ նա հայտ նա բե րում է շրջա պա
տից ծա նոթ իրեր, երև ույթ ներ:

Հե տև ա բար նա խադպ րո ցա կա նի ըն
կա լում նե րի մա կար դա կի բարձ րա ցու մը 
պայ մա նա վոր ված է նրան հա մա պա տաս
խան առա ջա տար գոր ծու նե ու թյան ձև ե րի 
հի ման վրա հա մա կարգ ված աշ խա տանք
նե րի կա տա րու մով և երե խա յի տար բեր 
վեր լու ծիչ նե րը ակ տի վաց նե լով, ար տա քին 
առար կա յա կան աշ խար հից ստա ցած իրե
րի լույ սի, գույ նի, ձայ նի, հո տի, հա մի և 
այլ նի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան ներ
կա յաց ման մա կար դա կից: Վեր ջինս էլ իր 
հեր թին որ պես նա խա պատ րաս տա կան 

աշ խա տանք` կա պա հո վի երե խա յի ան ցու
մը դե պի մյուս տա րի քա յին շրջան: Մենք 
փոր ձել ենք որ պես նա խադպ րո ցա կա նի 
առա ջա տար գոր ծու նե ու թյան ձև կի րա ռել 
նկար չա կան գոր ծու նե ու թյու նը ու որ պես 
ար տա քին աշ խար հից ստա ցած առար
կա յի` լույ սի, գույ նի, ձայ նի, հո տի, հա մի և 
այլ նի տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր տար բեր 
նկար ներ: Նշենք, որ նկար նե րը ոչ մի այն 
տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր են, այ լև մարդ
կու թյան պատ մու թյան ան բա ժան մաս, 
ան ձի ինք նա ար տա հայտ ման ձև: Սա կայն 
ան ձի ինք նա ար տա հայտ մամբ չի սահ մա
նա փակ վում նկար չու թյան ֆունկ ցի ան. 
առա վել ար ժե քա վոր է դի տոր դի գե ղա
գի տա կան ըն կալ ման հա ճույ քը, ի դեպ, 
ոչ մի այն գլուխ գոր ծոց նե րից, այ լև ան գամ 
սո վո րա կան նկա րից: Շնոր հիվ մեզ հա
սած նկար նե րի՝ մենք կա րող ենք դա տել 
տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծի մարդ կանց 
զգա յու թյուն նե րի, ըն կա լում նե րի, հույ զե
րի մա սին: Նկար չա կան գոր ծըն թա ցը օգ
նում է մար դուն ըն կա լելու շրջա պա տող 
աշ խար հը ամ բող ջու թյամբ և խո րու թյամբ: 
Կեր պար վես տա յին գոր ծըն թա ցով զբաղ
վող մար դը ակա մա յից նե րառ վում է շրջա
պա տող աշ խարհ և դառ նում նրա ակ տիվ 
ըն կա լող: Նշենք նաև այն հան գա ման քը, 
որ նկար չա կան գոր ծըն թա ցով զբաղ վող 
մար դը ոչ թե մե խա նի կա կան ձև ով է զար
գաց նում իր ըն կա լում նե րը շրջա պա տող 
աշ խար հի, մարդ կա յին հա րա բե րու թյուն
նե րի, շփում նե րի վե րա բե րյալ, այլ հա տուկ 
ու շադ րու թյամբ և բազ մա կող մա նի: Չէ՞ որ 
նա նպա տակ ու նի ստեղ ծե լու իրա կա նու
թյան մոտ պատ կեր ներ, նկար ներ: Ինչ
պես Պ. Գո գե նը նշում էր. «Մի՞թե հնա րա
վոր չէ կանգ նեց նել ժա մա նա կը գո նե մի 
քա նի վայր կյա նո վ»: Իմպ րե սի ո նիզ մի բո
լոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը դրա վառ օրի նա
կի կրող ներն էին:
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Նկար չա կան աշ խար հը հա րուստ է 
գույ նե րով: Գույ նի պատ կե րու մը նպաս
տում է երե խա յի զգա յու թյուն նե րի ակ տի
վաց մանն ու զար գաց մա նը: Հարկ ենք 
հա մա րում նշել, որ մեր կա տար ված հե տա
զո տա կան աշ խա տանք նե րից կրկին հաս
տատ վեց այն կար ծի քը, որ 3–6 տա րե կան 
երե խա նե րի զգա յու թյուն նե րի հի ման վրա 
ստեղծ ված պատ կե րում նե րը հստակ ար
տա ցո լում են երե խա յի կող մից վե րապ րած 
իրա կա նու թյու նը, ինչ պես գրա ֆի կա կան 
պատ կեր ման, այն պես էլ գու նա յին հա
մադ րում նե րի ձև ով: Տար բեր նկար չա կան 
նյու թի կի րա ռու մը օգ նում է երե խա յին ըն
կա լելու տար բեր նկար չա կան գոր ծիք նե րի 
հետ վար վե լու ձև ե րը, տար բե րու թյուն ներն 
ու առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, տեխ նի
կա կան հնար նե րը, աշ խա տանք նե րի կա
տար ման բնույթն ու նրբու թյուն նե րը:

Նկար չու թյան ըն թաց քում հարս տա
նում է երե խա յի ըն կա լում նե րի մա կար
դա կը ոչ մի այն ար վես տի ճյու ղե րի բնա
գա վա ռում, այ լև ընդ հա նուր առ մամբ 
տար բեր բնա գա վառ նե րում շրջա պա տող 
աշ խար հի վե րա բե րյալ: Հա մախմ բե լով 
նկար չա կան ակ տի վու թյան ֆունկ ցի ո նալ 
նշա նա կու թյու նը որ պես նա խադպ րո ցա
կա նի առա ջա տար գոր ծու նե ու թյան տե
սակ՝ ամ փո փենք նրա յու րա հա տուկ լի
նե լու հան գա մանք նե րը, մաս նա վո րա պես 
նրա զգա յու թյուն ներն ու ըն կա լում նե րը:

Կեր պար վես տա յին ակ տի վու թյան ֆունկ
ցի ո նալ նշա նա կու թյու նը բազ մա զան է`

լրատվական,
իմացական,
կրթական,
հոգեկանի զարգացման, 
դաստիարակչական,
մաս նա գի տա կան և այլն, որոնք երե

խա յի կյան քում ապա հո վում են ըն կա լում
նե րի հա տուկ մա կար դակ։

Երե խա յի ըն կա լում նե րի զար գաց ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը մե ծա մա սամբ պայ
մա նա վոր ված է ըն դու նիչ սար քե րի (ռե
ցեպ տոր նե րի) զար գաց վա ծու թյամբ, նրա 
բո լոր զգա յա րան նե րի առա վե լա գույն ակ
տի վաց մամբ: Անհ րա ժեշտ է կազ մա կեր
պել այն պի սի գործ նա կան պա րապ մունք
ներ, որոնք ոչ մի այն նպաս տում են նրա 
նկար չա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց
մա նը, այլ նաև խթա նում են երե խա յի ըն
կա լում նե րի մա կար դա կը:

Հիմն վե լով ման կա կան նկար չու թյան 
աս պա րե զում աշ խա տող փոր ձա գետ նե րի 
և մեր կա տա րած աշ խա տան քի ար դյունք
նե րի վրա` նշենք, որ

1. Կեր պար վես տա յին գոր ծու նե ու թյու նը 
ըն կալ ման զար գաց ման հա տուկ կողմ է:

2. Նկար չու թյու նը նպաս տում է նա խա
դպ րո ցա կան տա րի քի երե խա նե րի իրա
կա  նու թյան ըն կալ մա նը, ինչ պես նաև երե
խա յի զար գաց մա նը նպաս տող մի շարք 
կա րև որ

խնդիր նե րի լուծ մա նը:
3. Ման կա կան նկար չու թյան զար գա

ցու մը նպաս տում է երե խա յի հո գե կան 
գոր ծըն թա ցի զար գաց մա նը:

4. Ըն կա լում նե րի հի ման վրա ստեղծ
ված նկար չու թյան մի ջո ցով երե խան ար
տա հայ տում է իր  կյան քում տեղ գտած 
դրա կան ներ գոր ծու թյուն նե րը և դուրս բե
րում իրե նից բա ցա սա կան նե րը:

5. Նկար չա կան աշ խա տան քում ար
տա հայտ վում են երե խա յի հո գե կան զար
գաց ման որո շա կի ար դյունք նե րը:

6. Նկար չա կան գոր ծու նե ու թյու նը ուղ
ղում է երե խա յի հո գե կան հատ կա նիշ նե
րը, նպաս տում  ըն դու նա կու թյուն նե րի վե
րա կա ռուց մանն ու հարս տաց մա նը:

7. Առար կա յի իրա կան ձև ե րի պատ
կեր ման հա մար երե խա յի մեջ զար գա նում 
է պատ կեր վող առար կա յի վե րա բե րյալ ու
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սում նա սիր ման կա րո ղու թյուն նե րը, ինչն 
էլ նպաս տում է երե խա յի զգա յու թյուն նե րի 
ու իրա կա նու թյան ըն կա լում նե րի ձև ա վոր
մանն ու զար գաց մա նը:

8. Նկա րե լու ըն թաց քում երե խան կա
տա րում է գոր ծո ղու թյուն նե րի պլա նա վո րում, 
ինչն էլ նպաս տում է նրա ժա մա նա կի ըն կալ
ման կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը:

9. Երե խա յի պատ կե րում նե րը կա տա րում 
են միջ նոր դի դեր կու տա կած փոր ձի և զգա
յա կան աշ խար հի մի ջև, միջ նորդ են երե խա
յի շփում նե րի և ներք նաշ խար հի հետ:

10. Նկար նե րը կա տա րում են էքսպ րե
սիվ – զգա յա կան գոր ծու նե ու թյան դեր և 
կազ մա կեր պում են երե խա յի զգաց մուն
քա յին ար տա ցո լում նե րը: Ամ փո փե լով 
նկար չա կան գոր ծու նե ու թյան դե րը երե
խա յի զգա յու թյուն նե րի և ըն կա լում նե րի 
զար գաց ման հար ցում՝ կա տա րենք հե տև
յալ եզ րա հան գում նե րը:

Նկար չու թյու նը երե խա յի կյան քում 
գոր ծու նե ու թյան այն տե սակն է, որը 

նպաս տում է սո ցի ա լա կան տա րա ծու թյան 
գործ նա կան ձև ով յու րաց մա նը: Ձեռք բե
րե լով նկար չա կան գոր ծու նե ու թյան կա
րո ղու թյուն ներ, հմտու թյուն ներ` երե խան 
յու րաց նում է նշա նա յին հա մա կար գի փոր
ձը, առար կա յաց նե լով՝ այն կա րո ղա նում է 
սո ցի ա լա կա նաց նել:

Նկար չու թյան մի ջո ցով հնա րա վոր է 
զար գաց նել երե խա յի իմա ցա կան գոր
ծըն թաց նե րը, մո տեց նել իրա կա նու թյա նը: 
Ու սում նա սի րու թյուն նե րը թույլ են տա լիս 
նշել, որ նկա րե լու մի տու մը հիմ նա կա
նում սեր ման վում է դաս տի ա րա կու թյամբ, 
երե խա յի ներ քին պա հանջ մուն քով: Ար
դյուն քում նկար չա կան աշ խա տան քը զար
գաց նում է նրա զգա յու թյուն ներն ու ըն
կա լում նե րը, հղկում դրանք: Նկար չա կան 
ակ տի վու թյան մի ջո ցով հնա րա վոր է երե
խա յին մո տեց նել շրջա պա տող իրա կա նու
թյա նը, ընդգր կել նրան տար բեր սո ցի ա լա
կան ոլորտ ներ:
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Роль рисования в вопросе развития чувственности 
 и восприятий ребенка

Ж. Хачатрян

В статье раскрываются вопросы детского рисунка, исследованные многими пси
холо гами в разные периоды 20–ого века. Затронуты вопросы, касающиеся восприятия 
ребенком реальности посредством изобразительного искусства. Экспе ремен
тальные данные, проведенные в начале 20–ого века, современные данные и данные 
экспериментов, проведенных нами с детьми дошкольного возраста, дали возможность 
сделать заключение по поводу взаимосвязи развития психических процессов, 
чувственности, восприятий ребенка и рисования и их развития в процессе рисования.

 The role of drawing in the developmental process of the child’s  
feelings and understanding

Zh. Khachatryan
The article reveals the problems of the child’s drawings which were studied in the differ

ent periods of the 20th century by a number of psychologists. The stress is put on the child’s 
understanding of reality through creative art. Experimental data of the early 20th as well as 
modern data taken from the study of the preschool age child’s developmental process, gives 
us an opportunity to come to some conclusion that there is a kind of interconnection in the 
development of psychic processes.
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ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ

ՀՈԳԵԲԱՆՈ ՒԹՅՈ Ւ Ն

Բո լոր մար դիկ ապ րե լո ւև սիր վե լու իրա
վունք ու նեն: Մար դու կյան քի բնա կա նոն 
ըն թաց քի հա մար խիստ անհ րա ժեշտ են 
դրա կան հույ զե րը: Մար դու օր գա նիզմն 
իր կեն սա գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 
մշտա պես կա րիք է զգում ակ տիվ սթե
նիկ վի ճա կի պահ պան ման: Օն տո գե նե
տիկ զար գաց ման ըն թաց քում աֆեկ տիվ 
ոլոր տի սթե նիկ (ու րա խու թյուն, ցա սում) 
հույ զե րը գե րա կա յում են աս թե նիկ(մե լան
խո լիա, տագ նապ) հույ զե րի նկատ մամբ: 
Այս գոր ծըն թա ցում հատ կա պես կա րև որ է 
ու դժվար մար դու օր գա նիզ մում դրա կան 
հույ զե րի տո նու սա վոր ման օպ տի մալ մա
կար դա կի պահ պա նու մը, որի խախ տու մը 
հան գեց նում է լուրջ հե տև անք նե րի:

Զար գաց ման խնդիր ներ ու նե ցող երե
խա նե րի ծնող նե րի մոտ դրա կան լից քե րի 
հոս քը զգա լի ո րեն նվա զած է: Անո մա լի ա
ներ ու նե ցող երե խա յի ծնուն դը դե ֆոր մաց
նում է ըն տա նի քի գոր ծա ռույթ նե րը. ֆի զի
կա կան, սո ցի ա լա կան և հո գե բա նա կան 
գո յա տև ու մը ըն տա նի քի ան դամ նե րի մի ջև 
փոխ կա պակց ված է, և հա րա բե րու թյուն
նե րի կամ առող ջու թյան վատ թա տա ցու մը 
մեկ ան դա մի մոտ ան մի ջա կա նո րեն առաջ 
է բե րում փո փո խու թյուն ներ նաև մյուս նե
րի կյան քում: Ծնող նե րից շա տե րը ստեղծ

ված սթրե սա յին իրա վի ճա կում դառ նում 
են անօգ նա կան. նրանք հայտն վում են 
ներ քին (հո գե բա նա կան) և ար տա քին (սո
ցի ա լա կան) փա կու ղի ում: Ապ րում նե րը, 
որոնք ու նե նում են այս երե խա նե րի ծնող
նե րը, բա ցա սա բար են անդ րա դառ նում 
նրանց գի տակ ցու թյան վրա: Դա է պատ
ճա ռը, որ նրանք ավե լի նյար դա յին են և 
խո ցե լի:[2]

Հի վանդ երե խա նե րի ծնող նե րի հու
զա կան բնու թագ րե րի ու սում նա սիր ման 
առա ջին փոր ձերն ար վել են ար տա սահ
մա նյան հե ղի նակ նե րի կող մից: Արևմ
տյան հե ղի նակ նե րից շա տե րը անո մա լի
ա ներ ու նե ցող երե խա նե րի ծնող նե րի մոտ 
նկա րագ րում են նև րո տիկ և հո գե բա նա
կան մի շարք խան գա րում ներ (Caldwell B., 
Guze S., 1960; Goldberg B.,1962; Leeson 
O. J. J., 1961; Molony H., 1971; Stevenson 
K., 1968 և ու րիշ ներ): Հե տա զո տող նե րի 
կող մից դի տարկ վող հիմ նախն դիր նե րից 
հատ կա պես ու սում նա սիր վել են հու զա
կան սթրե սի տև ո ղու թյունն ու ար տա
հայտ վա ծու թյան աս տի ճա նը, սո ցի ա լա
կան մե կու սաց ման մի տում նե րը և նման 
ըն տա նիք նե րի կան խա տե սում նե րը, ըն
տա նի քի ստա բի լու թյան հիմ նախն դիր
ներն ու ծնող նե րի սո ցի ա լա կան ստա

ՆՈՒՆԵ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ 
ԾՆՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
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տու սի փո փո խու թյուն նե րը (Stone H., 
1948): Ար տա սահ մա նյան գրա կա նու թյան 
մեջ նշվում է, որ անո մա լի ա ներ ու նե ցող 
երե խա դաս տի ա րա կող յու րա քան չյուր 
ըն տա նիք են թարկ վում է խրո նի կա կան 
սթրե սի (S. Harris, M. Power, 1989 թ.): 
Իր ու սում նա սի րու թյուն նե րում Հար րի սը 
կա րև ո րում է, թե ինչ պես է ըն տա նիքն 
ըն դու նում «հա տու կ» երե խա յի փաս տը, 
ինչ առանձ նա հա տուկ կա րիք ներ և հե
ռան կար ներ է կան խա տե սում իր հա մար: 
Ըստ Հար րի սի` որոշ ծնող ներ երե խա
յի հի վան դու թյու նը ըն դու նում են որ պես 
աղետ ըն տա նի քի հա մար և ինք նա մե
ղադր ման մտքեր են ար տա հայ տում: [6]

Մ. Բրիս տո լի և Մ. Գիլ լի (M. Bristol, M. 
Gill, 1990 թ.) աշ խա տանք նե րում բա ցա
հայտ վում է հստակ կապ ըն տա նի քի կող
մից երե խա յի ըն դուն ման և ըն տա նի քի 
հար մար ման հնա րա վո րու թյուն նե րի մի ջև: 
Մ. Բրիս տո լը նշում է, որ սթրե սը մայ րե րի 
մոտ ավե լի բարձր է ար տա հայտ ված, որ 
նրանք ոչ մի այն կրում են ան ձի ազա տու
թյան և ժա մա նա կի չա փա զանց  սահ մա
նա փա կում, այլ նաև ցու ցա բե րում են շատ 
ցածր ինք նագ նա հա տա կան` կապ ված, 
իրենց կար ծի քով, ըն տա նի քում  նյու թա
կան  ան բա վա րար դե րա կա տա րու թյամբ: 
Խրո նի կա կան սթրե սը մայ րե րի մոտ առա
ջաց նում է դեպ րե սիա, դյու րագրգ ռու թյուն, 
հու զա կան լար վա ծու թյուն (M. DeMyers 
1979; Z. Wolf, 1989): [7]

Հայ րե րը, որ պես կա նոն, խու սա փում 
են ամե նօ րյա սթրե սից` ժա մա նա կի մեծ 
մասն անց կաց նե լով աշ խա տա վայ րում, 
բայց, ամեն դեպ քում, նրանք վե րապ րում 
են մեղ քի զգա ցում: Նրանց ան հանգս
տաց նում է սթրե սի ծան րու թյու նը, որոնք 
կրում են իրենց կա նայք: Նրանց վրա է 
ընկ նում զար գաց ման խնդիր ներ ու նե
ցող երե խա յի դաս տի ա րակ ման հա մար  
առանձ նա հա տուկ կա րիք նե րի նյու թա կան 

ծան րու թյու նը, որը տև ում է եր կար ժա մա
նակ, գործ նա կա նո րեն՝ ողջ կյան քի ըն
թաց քում (Zamb 1983):[7]

Հայտ նի է, որ զար գաց ման անո մա
լի ա նե րով երե խա յի ծնուն դը ար մա տա
կա նո րեն փո խում է ըն տա նի քի կյան քի 
հե ռան կար նե րը և տև ա կան հո գե պա թո
գեն ազ դե ցու թյուն է ու նե նում ըն տա նի քի 
ան դամ նե րի (հատ կա պես երե խա յի մոր) 
վրա: Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երե
խա յի ըն տա նի քը կրում է որա կա կան փո
փո խու թյուն ներ երեք մա կար դակ նե րում`
•	 հո գե բա նա կան՝ երե խա յի հի վանդու

թյան հետ կապ ված խրո նիկ սթրե սի 
ուժգ նու թյու նից, տև ա կա նու թյու նից 
և բազ մաբ նույթ հո գեվ նաս ված քա յին 
ազ դե ցու թյու նից:

•	 սո ցի ա լա կան՝ այս կա տե գո րի ա յի ըն
տա նիք նե րը կրճա տում են շփման 
շրջա նա կը, մայ րե րը հիմ նա կա նում 
թող նում են աշ խա տան քը, երե խա յի 
ծնուն դը խա թա րում է ամու սին նե րի 
հա րա բե րու թյուն նե րը:

•	 մարմ նա կան՝ եր կա րա տև սթրե սի 
վե րապ րու մը ծնող նե րի կող մից դրսև
որ վում է տար բեր հո գե մարմ նա կան 
հի վան դու թյուն նե րով:[4]

 Ծնող նե րի վրա նմա նա տիպ սթրե սի 
դե ֆոր մաց նող ազ դե ցու թյան խո րու թյու նը 
կախ ված է տար բեր պատ ճառ նե րից (երե
խա յի  զար գաց ման  շե ղում նե րի   բնույ թից  
և բար դու թյու նից, ար տա քին  նշան նե րի  
ար տա հայտ վա ծու թյան աս տի ճա նից,  քա
նա կից  և  այլն): Այդ պի սի  պատ ճառ նե րից  
մե կը  վե րա բե րում  է  ծնող նե րի  անձ նա յին  
առանձ նա հատ կու թյուն նե րին:[5; 4]

Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, 
որ զար գաց ման շե ղում նե րով երե խա նե րի 
մայ րե րի մոտ, ան կախ երե խա յի մոտ առ
կա ախ տա բա նու թյան բնույ թից, առ կա են 
որո շա կի անձ նա յին ընդ հա նուր հիմ նախն
դիր ներ: Նրանք մե ծա մա սամբ ճնշված են 
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և մեղ քի զգա ցում են ապ րում անո մալ երե
խա ծնե լու հա մար, են թար կում են իրենց 
սո ցի ա լա կան մե կու սաց ման, իսկ հի վանդ 
երե խա յի դաս տի ա րա կու թյան ծան րա
բեռն վա ծու թյու նը հան գեց նում է հիմ նա
յին պա հանջ մունք նե րի ֆրուստ րա ցի ա յի: 
Դեպ րե սի ան, նե րանձ նա յին կոնֆ լիկտ
նե րը, նև րո տիկ և հո գե պա թո լո գիկ հա
կազ դում նե րը, ծնո ղա կան դիր քո րոշ ման 
խե ղա թյու րու մե րը և երե խա յի նկատ մամբ 
վե րա բեր մուն քը վկա յում են հի վանդ երե
խա յի ծննդի հետ կապ ված բարդ իրադ
րու թյան նկատ մամբ հար մար ման խան
գա րում նե րի մա սին: Մայ րե րի ճնշող մա սը 
որա կա վոր ված հո գե բա նա կան օգ նու թյան 
խիստ պա հանջ է զգում (Վիշ նևս կի Վ. Ա. 
1995; Տկա չյո վա Վ. Վ. 1999; Բաղ դա սա
րյան Ի. Ս. 2000; Չա րո վա Օ. Բ. 2003; Կո
տո վա Ե. Վ. 2003 և ու րիշ ներ): [1; 224]

Հաշ ման դամ երե խա յի ըն տա նի քի և 
նրա մեր ձա կա սո ցի ա լա կան մի ջա վայ
րի ու սում նա սի րու թյա նը բազ միցս անդ
րա դար ձել են Ա. Ի. Զա խա րո վը, Վ. Ն. 
Մյա սի շևը, Վ. Ե. Ռոժ նո վը, Ա. Ս. Սպի
վա կովս կա յան, Վ. Վ. Ստա լի նը և ու րիշ
ներ: Նրանց կող մից անո մալ զար գա ցում 
ու նե ցող երե խա յի ծնող նե րի մոտ նշվում 
են մի շարք անձ նա յին ընդ հա նուր առանձ
նա հատ կու թյուն ներ, հիմ նա կա նում` սեն
զի տի վու թյան և հի պեր սո ցի ա լի զա ցի ա յի 
ձև ով: Սեն զի տի վու թյունն ար տա հայտ վում 
է բարձր հու զա կան զգա յու նու թյամբ, 
ամեն ինչ սրտին մոտ ըն դու նե լու ընդգծ
ված հակ վա ծու թյամբ: Հի պեր սո ցի ա լի
զա ցի ան դրսև որ վում է պարտ քի և պա
տաս խա նատ վու թյան սուր զգա ցու մով, 
զի ջե լու դժվա րու թյամբ: Սեն զի տի վու թյան 
և գեր սո ցի ա լի զա ցի ա յի հա մադ րու թյու նը 
նշա նա կում է զգաց մուն քի և պար տա վոր
վա ծու թյան ներ քին հա կադ րու թյուն, որը 
նպաս տում է ներ քին բա րո յա է թի կա կան 
կոնֆ լիկ տի առա ջաց ման:[1;76]

Խո ր անո մա լի ա նե րով երե խա նե րի 
մայ րե րի հո գե բա նա կան վի ճակ նե րի կլի
նի կա կան հե տա զո տու թյան ար դյուն քում, 
ըստ նրանց անձ նա յին առանձ նա հատ
կու թյուն նե րի, առանձ նաց րել են եր կու 
խումբ: [1; 88]

Առա ջին խմբի մայ րե րը աչ քի են ընկ
նում ակ տի վու թյամբ, զար գաց վա ծու
թյամբ, վար քի հիս տե րո իդ դրսև ո րում նե
րով: Երե խա յի հի վան դու թյան լու րը նրանց 
մոտ առա ջաց նում է ընդգծ ված դեպ րե սիվ 
ռե ակ ցիա մի քա նի շա բա թից մին չև մի 
քա նի ամիս տև ո ղու թյամբ: Որոշ մայ րե րի 
մոտ դրսև որ վել է հո գե ծին ստու պոր, որը 
մի քա նի րո պե ից վե րա փոխ վում է բուռն 
լա ցի, հու սալ քու թյան ու թախ ծոտ տրա
մադ րու թյան: Կա տար վա ծի հա մար իրենց 
են մե ղա վոր հա մա րում: Եր բեմն ու նե
նում են նաև ինք նաս պա նու թյան մտքեր: 
Նրանց մոտ խան գար վում է քու նը, խո
րա նում է դեպ րե սի ան: Ժա մա նա կի ըն
թաց քում այս մայ րե րի մոտ ձև ա վոր վում է 
կա յուն դեպ րե սիվ տրա մադ րու թյուն, որը 
հա ճախ ըն դhատ վում է լա ցով ու տագ նա
պով` կապ ված երե խա յի ներ կա յի ու ապա
գա յի հետ: Այդ վի ճա կը սրվում է հատ կա
պես այն պա հե րին, երբ նրանք զբաղ ված 
չեն որևէ գոր ծով, հատ կա պես քնե լուց 
առաջ: Այս խմբի կա նանց մոտ զգա լի
ո րեն ուժգ նա նում է գրգռվա ծու թյու նը, 
փոքր առիթ նե րից առա ջա նում է զայ րույ
թի բռնկում ներ: Դեպ րե սի ա յին զու գա հեռ` 
այս մայ րե րի մոտ դրսև որ վում են աս թե
նիկ երև ույթ ներ` գլխա ցա վեր, ծան րու թյան 
և ճնշող ցա վեր կրծքա վան դա կում, արյան 
ճնշման տա տա նում ներ, որոնք ժա մա նա
կի ըն թաց քում բարձ րա նում են: Տա րի նե րի 
ըն թաց քում այս խմբի մայ րե րի անձ նա յին 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը ձեռք են բե
րում յու րա տիպ  զար գաց ման դի նա մի կա: 
Կա նայք դառ նում են պար փակ ված, կորց
նում են հե տաքրք րու թյու նը շրջա պա տի 
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նկատ մամբ, խզում են նախ կին կա պե րը: 
Նրանք կար ծես դառ նում են ավե լի հան
գիստ, բայց մի և նույն ժա մա նակ` ան տար
բեր: Հե տա զո տու թյուն նե րի ժա մա նակ 
նշվում են մշտա կան թու լու թյուն, գրգռվա
ծու թյուն, նե ղաց կո տու թյուն, անսր տու
թյուն, եր բեմն նաև լաց երե խա յի մա սին 
զրու ցե լու ժա մա նակ:

Երկ րորդ խմբին պատ կա նում են այն 
մայ րե րը, որոնց հա տուկ է սա կավ  ակ
տի վու թյու նը, առանձ նա նա լու ձգտու մը, 
ծա նոթ նե րի նեղ շրջա նը: Երե խա յի հի
վան դու թյան հա մար նրանք մե ղադ րում 
են բուժանձ նա կազ մին: Երե խա յի հի վան
դու թյան բնույ թի մա սին տե ղե կու թյու նը 
ըն դու նում են հա մե մա տա բար հան գիստ, 
որի պատ ճա ռը հա վա նա բար հի վան դու
թյան մա սին սխալ, ոչ իրա կան պատ կե
րա ցումն է: Նրանք չեն պատ կե րաց նում 
երե խա յի վի ճա կի ծան րու թյու նը: Ժա մա
նա կի ըն թաց քում նրանք գի տակ ցում են 
իրա վի ճա կը, որում հայտն վել են, բայց 
դրան զու գա հեռ նրանց մեջ արթ նա նում 
է այս օրով ապ րե լու տեն դեն ցը` առանց 
ապա գա յի հետ կապ ված պլան ներ կա
ռու ցե լու: Նրան ցից շա տե րի մոտ ի հայտ 
է գա լիս դեպ րե սիվ վի ճակ ներ. տրա մադ
րու թյան զգա լի ան կում, հու սալ քու թյան 
նո պա ներ: Տրա մադ րու թյան ան կու մը կա
րող է ձգվել օրեր շա րու նակ` ու ղեկց վե լով 
վշտով ու տա ռա պան քով:

Այս պի սով եր կու խմբի մայ րե րի մոտ էլ, 
չնա յած սկզբնա կան շրջա նում հո գե բա
նա կան տար բեր վի ճակ նե րի, վերջ նա կան 
ար դյուն քում ձև ա վոր վում է կա յուն դեպ րե
սիա: [1;88]

Զար գաց ման խնդիր ներ ու նե ցող երե
խա նե րի հայ րե րի հո գե բա նա կան կեր պա
րը ավե լի հազ վա դեպ է ու սում նա սիր ված: 
Տվյալ նե րը հիմ նա կա նում վերց վում են մոր 
տված տե ղե կու թյուն նե րից: Այս տեղ նույն
պես գործ ու նենք եր կու խմբի հետ: Առա

ջին խմբի դեպ քում, հայ րե րը, իմա նա լով 
անո մալ երե խա յի ծննդի մա սին, են թա գի
տակ ցո րեն հրա ժար վում են նրա նից: Եթե 
մայ րե րը երե խա յին սի րում են ոչ թե նրա 
հա մար, թե ինչ պի սին է նա, այլ նրա հա
մար, որ նա կա, ապա հայ րե րին ավե լի 
շատ հու զում է երե խա յի ապա գան: Նրանք 
կա րող են նույ նիսկ հե ռա նալ ըն տա նի քից:

Երկ րորդ խմբի հայ րե րը ավե լի ծայ րա
հեղ վարք են ցու ցա բե րում: Նրանք ավե լի 
ու ժեղ դեպ րե սի ա յի մեջ են ընկ նում, քան 
մայ րե րը: Իրենց այդ զայ րույ թի հետևանքով 
նրանք կա րող են խիստ կո պիտ վե րա բեր
մունք ու նե նալ ըն տա նի քի մյուս ան դամ նե
րի հան դեպ: Այս վար քը պայ մա նա վոր ված 
է նրա նով, որ այս պի սի հայ րե րը սո ցի ա լա
պես շատ ավե լի խո ցե լի են:

Մոր հո գե բա նու թյան, նրա անձ նա յին 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի և երե խա յի 
նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի վրա հատ
կա պես բա ցա սա բար է ազ դում պա թո լո
գիկ սիմ բի ո զը (հու զա կան կա պը), որ պես 
առա վել հա ճախ հան դի պող ան ցան կա
լի ծնողերե խա հա րա բե րու թյան տե սակ, 
որը ձև ա վոր վում է ըն տա նի քում հաշ ման
դա մու թյուն ու նե ցող երե խա յի հետ: Նոր
մա յում սիմ բի ո զը աս տի ճա նա բար վե րա
փոխ վում է` երե խա յի ինք նու րույ նու թյուն 
ձեռք բե րե լուն զու գըն թաց: Մինչ դեռ անո
մալ երե խա յի դեպ քում տև ա կան ժա մա
նա կ ե րե խան խիստ կախ վա ծու թյուն ու նի 
մո րից, և սիմ բի ո տիկ հա րա բե րու թյու նը 
ձգվում է անո րոշ ժա մա նա կով` կապ ված 
արա տի ծան րու թյու նից: Իր երե խա յի հետ 
նույ նա կա նա ցու մը (իդեն տի ֆի կա ցի ան) 
հան  գեց նում է նրան, որ մայ րը երե խա յի 
ան հա ջո ղու թյուն նե րը վե րագ րում է իրեն, 
ցան կա ցած անար դա րու թյուն, նույ նիսկ իր 
իսկ սու բյեկ տիվ ըն կալ ման ար դյուն քում 
ծնված, վե րագ րում է իր սե փա կան «ես»–
ին: Ար դյուն քում իջ նում է մոր ինք նագ նա
հա տա կա նը, ձև ա վոր վում է ընդ դի մա ցող 
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հա կազ դում ներ, և մե ծա նում է պաշտ պա
նա կան մե խա նիզմ նե րի մա կար դա կը: Այն 
ու ղեկց վում է բարձր խո ցե լի ու թյամբ, վի
րա վոր վա ծու թյամբ, ան լի ար ժե քու թյամբ,  
ձև ա վոր վում է մեղ քի բար դույթ:[1; 226]

Վ. Վ. Տկա չո վան ու սում նա սի րու
թյուն նե րի ար դյուն քում առանձ նաց նում 
է մայ րե րի երեք խումբ, որոն ցից յու րա
քան չյու րին հա տուկ է ան հա տա կան–տի
պո լո գի ա կան առանձ նա հա տուկ բնու թա
գիր: Դրանք են`
•	 նևրոտիկ տիպ,
•	 ավտորիտար տիպ,
•	 հոգեսոմատիկ տիպ։
Նևրոտիկ տիպի մայրերին բնորոշ է`

•	 պասիվ անձնային դիրքը,
•	 երե խա յի զար գաց ման հա մար սե

փա կան ան գոր ծու նա կու թյան ար դա
րա ցու մը և չհաս կա նա լը, որ ի հայտ 
եկող որոշ թե րու թյուն ներ երկ րոր դա
յին են և ոչ թե կեն սա բա նա կան արա
տի ար դյունք են, այլ իր իսկ անձ նա
յին ան կա տա րու թյան,

•	 ձգտու մը երե խա յին բո լոր դժվա րու
թյուն նե րից զերծ պա հե լու, նույ նիսկ 
դրան ցից, որոնք նա կա րող է լու ծել 
սե փա կան ու ժե րով,

•	 թու լու թյան կամ իներ տու թյան ցու ցա
բե րում դաս տի ա րակ չա կան նպա տա
կի ռե ա լի զաց ման ըն թաց քում,

•	 տրա մադ րու թյան մշտա կան տագ
նա պա յին ֆոն, ինչ–որ բա նից չա փից 
ավե լի զգու շա նա լու ար տա հայտ վա
ծու թյուն, որն իր հեր թին փո խանց
վում է երե խա յին և կա րող է պատ ճառ 
դառ նալ նրա մոտ բնա վո րու թյան նև
րո տիկ գծե րի ձև ա վոր ման։

Ավտորիտար տիպի ծնողներն ունեն 
հակադիր պատկերը նևրոտիկ տիպի 
համեմատությամբ`
•	 ակ տիվ կյան քի դիր քո րո շում, ձգտու

մը ղե կա վար վելու սե փա կան հա մոզ

մունք նե րով՝ ան տե սե լով կող քին նե
րի հա մո զում ներն ու խոր հուրդ նե րը, 
կա յուն ցան կու թյուն` ելք գտնե լու 
ստեղծ ված իրա վի ճա կից իր և երե
խա յի հա մար,

•	 բար կու թյունն  ու գրգռվա ծու թյու նը 
զսպե լու ան կա րո ղու թյուն, վե րահս
կո ղու թյան բա ցա կա յու թյուն սե փա
կան իմ պուլ սիվ արարք նե րի վրա, վե
ճե րի և ընդ հա րում նե րի մաս նակ ցե լու 
հակ վա ծու թյուն, երե խա յի խնդիր նե
րի նկատ մամբ սառ նու թյուն և ան
տար բե րու թյուն նրա հետ կապի ժա
մա նակ,

•	 հա ճա խա կի չկշռա դատ ված բնույ թի 
դաս տի ա րակ ման մե թոդ նե րի, պատ
ժի դա ժան ձև ե րի կի րա ռում:

Հոգե սո մա տիկ տի պի ծնող նե րի մոտ 
դրսև որ վում են ինչ պես ավ տո րի տար, այն
պես էլ նև րո տիկ տի պե րին բնո րոշ գծեր: 
Նրանց հա տուկ են հա ճա խա կի տրա
մադ րու թյան բև ե ռա յին փո փո խու թյուն նե
րը (ան զուսպ ու րա խու թյու նից մին չև խո ր 
դեպ րե սիա` անն շան առի թով):[6]

Ըն տա նի քը, որ տեղ ծնվել է զար գաց
ման ծանր խան գա րում նե րով երե խա, 
գտնվում է հո գետ րավ մա տիկ իրադ րու
թյան պայ ման նե րում: Ռ. Ֆ. Մայ րա մյա նի 
հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րով երե
խա յի մոտ մտա վոր հե տամ նա ցու թյան 
փաս տի հայտ նու մը 65,7 % մայ րե րի մոտ 
առա ջաց նում է սուր հու զա կան խան գա
րում ներ, ինք նաս պա նու թյան մտքեր ու 
փոր ձեր, աֆեկ տիվ–շո կա յին և հիս տե րիկ 
խան գա րում ներ: Հո գե բա նա կան սթրե սի 
տև ա կան ձգվա ծու թյու նը հան գեց նում է 
տա րաբ նույթ հո գե սո մա տիկ խան գա րում
նե րի առա ջաց ման: Ժա մա նա կի ըն թաց
քում այն կա րող է ոչ մի այն չնվա զել, այլ 
նույ նիսկ ուժգ նա նալ. աճում են հոգ սե րը 
կապ ված երե խա յի հա սու նաց ման հետ, 
աճում է տագ նա պը:[3]
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Լ. Ֆ. Մայ րա մյա նի և Մ. Մ. Սե մա գո
յի կող մից նշվել են նման ըն տա նիք նե րի 
քայ քայ ման բարձր հա վա նա կա նու թյու
նը, քա նի որ չեն կա րո ղա նում հաղ թա
հա րել զար գաց ման ծանր խան գա րում նե
րով երե խա յի ծնուն դով պայ մա նա վոր ված 
ճգնա ժա մե րը: Ըստ Մայ րա մյա նի տվյալ
նե րի՝ մտա վոր հե տամ նաց երե խա նե րի 
ըն տա նիք նե րի 24,5 %–ը  քայ քայ վել են 
հի վանդ երե խա յի ծնվե լու հա մար փո խա
դարձ մե ղադ րանք նե րի պատ ճա ռով:[7]

Հո գե բա նու թյան գրա կա նու թյան մեջ 
(Մ. Ս. Պևզ ներ 1971 թ.; Ե. Մ. Մաս տյու կո վա 
1991 թ.; Ի. Ի. Մա մայ չուկ 1986 թ.) բազ միցս 
նշվել է նման ըն տա նիք նե րի ու սում նա սիր
ման և կոնկ րետ օգ նու թյուն իրա կա նաց նե
լու հա մար նա խա տես ված շտկո ղա կան մի
ջոց նե րի մշակ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը:[7]

Տա րեց տա րի ավե լի ակ տո ւալ է դառ նում 
զար գաց ման խնդիր ներ ու նե ցող երե խա
նե րի ըն տա նիք նե րի հա մար հո գե բա նա
կան վե րա կանգ նո ղա կան ծրագ րե րի ար
դյու նա վետ ռազ մա վա րու թյան մշակ ման 
անհ րա ժեշ տու թյու նը: Զար գաց ման շե ղում
նե րով երե խա դաս տի ա րա կող յու րա քան

չյուր ըն տա նիք հո գե բա նա կան հա մա լիր 
օգ նու թյան կա րիք ու նի: Այն պետք է ընդգր
կի իրար հետ փոխ կա պակց ված հո գե ախ
տո րոշ ման, խորհր դատ վու թյան և հո գեշտ
կո ղա կան ար դյու նա վետ մի ջոց ներ: Մի այն 
նպա տա կա ուղղ ված հո գե բա նա կան ազ
դե ցու թյամբ կա րե լի է որա կա պես փո խել 
ծնո ղի դիր քո րո շու մը, ձև ա վո րել դրա կան 
վե րա բեր մունք զար գաց ման խնդիր ներ 
ու նե ցող երե խա յի նկատ մամբ, ներ դաշ
նա կեց նել փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը երե
խա յի հետ, ձեռք բե րել կյան քի նոր իմաստ, 
բարձ րաց նել ինք նագ նա հա տա կա նը, օպ
տի մա լաց նել ինք նա գի տակ ցու թյու նը: Ըն
տա նի քին հո գե բա նա կան աջակ ցու թյուն 
ցու ցա բե րե լու հա մար նախ  անհ րա ժեշտ 
է կար գա վո րել ծնող նե րի անձ նա յին և մի
ջանձ նա յին խնդիր նե րը, որոնք պայ մա նա
վոր ված են երե խա յի զար գաց ման խան գա
րում նե րից բխող հու զա կան ապ րում նե րով: 
Այն կնպաս տի այդ ըն տա նիք նե րում հո գե
բա նո րեն ներ դաշ նակ և կա յուն մթնո լոր տի 
առա ջաց մա նը, ին չը կխթա նի երե խա յի և 
ըն տա նի քի օպ տի մալ զար գաց մանն ու հա
սա րա կու թյան մեջ լի ար ժեք նե րառ մա նը:
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Личностно-психологические особенности родителей 
 детей с проблемами в развитии 

Н. Мнацаканян

В статье затрагивается проблема особенностей личностных качеств родителей, 
имеющих детей с отклонениями в развитии. Каждая семья, имеющая ребенка с проб
лемами в развитии, подвергается хроническому стрессу, который приводит к длительному 
пси хопотогенному влиянию на членов семьи и на на мать особенно. Психологическая 
трав матизация родителей с течением времени инвалидизирует их личнoсть. Автор от
мечает, что психическая помощь этим семьям возможна только через нейтрализацию  
лич ностных и межличностных проблем родителей, возникающих вследствии их эмо
циональных переживаний, связанных с нарушениями в развитии ребенка.

Personal psychological characteristics of parents  
having children with problems in development

N. Mnatsakanyan

This article addresses the features of personal qualities of parents having children with 
abnormalities in development. Each family having a child with problems in development 
is exposed to chronic stress leading to longterm patological impact on members of the 
family, especially the mother. Over time, the psychological trauma of parents disables their 
personality. 

The author notes that the mental care of these families is only possible through the 
neutralization of the personal and interpersonal problems of parents, arises from emotional 
distress related to developmental disorders of the child.



ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿՅԱՆՔԸ

190

Խ. Աբո վյա նի անվան պե տա կան  ման
կա վար ժա կան հա մալ սա րա նը ապ րի լի 
16–17–ը կազ մա կեր պել էր լայ նա մասշ տաբ 
կոն ֆե րանս՝ նվիր ված փո խա կերպ վող 
հա սա րա կու թյան զար գաց ման փի լի սո
փա յա կան և հո գե բա նա կան  հիմ նախն
դիր նե րին: Գի տա ժո ղո վին  մաս նակ ցում 
էին բազ մա թիվ հյու րեր ար տերկ րից, հա
մաշ խար հա յին հռչակ վա յե լող մի շարք 
գիտ նա կան ներ՝ Աթեն քի հա մալ սա րա
նի պատ վա վոր ռեկ տոր, ակա դե մի կոս 
Եվան գե լոս  Մո ութ սո պո ու լո սը, փի լի սո փա
յու թյան մի ջազ գա յին ակա դե մի ա յի հա մա
նա խա գահ Հանս Կոխ լե րը՝ Ավստ րի ա յից, 
փի լի սո փա յա կան ըն կե րու թյուն նե րի մի
ջազ գա յին ֆե դե րա ցի ա յի նա խա գահ Պի
տեր Կեմ պը՝ Դա նի ա յից, Հո գե բա նու թյան 
և իրա վուն քի եվ րո պա կան ըն կե րակ ցու
թյան նա խա գահ, Գլազ գո յի հա մալ սա րա
նի պրո ֆե սոր Դեյ վիդ Կու կը և ու րիշ ներ:

Գի տա ժո ղո վը բա ցեց Խ. Աբո վյա նի 
անվան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա
նին կից  Մե տա փի լի սո փա յու թյան մի
ջազ գա յին ինս տի տու տի տնօ րեն, ակա
դե մի կոս Գև որգ Բրու տյա նը, որից հե տո 
ող ջույ նի խոս քով հան դես եկավ ՀՀ վար
չա պետ Տիգ րան Սարգ սյա նը:

Լի ա գու մար նիս տում հա սա րա կու թյան 
ար դի հիմ նախն դիր նե րին նվիր ված զե
կու ցում նե րով հան դես եկան մի շարք ճա
նաչ ված գիտ նա կան ներ, որից  հե տո գի
տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րը «Անի պլա զա» 
հյու րա նո ցից տե ղա փոխ վե ցին Խ. Աբո
վյա նի անվան ման կա վար ժա կան հա մալ

սա րան՝ շա րու նա կե լու աշ խա տանք նե րը: 
Գի տա ժո ղո վի փի լի սո փա յա կան և հո գե
բա նա կան մաս նա ճյու ղե րում հե տաքր քիր 
զե կու ցում նե րով հան դես եկան բազ մա
թիվ  գիտ նա կան ներ ար տա սահ մա նից՝ 
պրո ֆե սոր ներ Ֆրան սո ւա զա Նոն (Ֆրան
սիա), Յու հա Ռայ կան (Ֆին լան դիա), Ան
նա Բա զա կը (Ռու մի նիա), Յու րի Իվ լևը 
(Ռու սաս տան), Վլա դի միր Բեր կո վը (Բե
լա ռուս) Սփյուռ քից՝ Աս պետ Արի յա նը(Ար
գեն տի նա), Ռի տա Կո յում ջյան–Երա մյա նը 
(Ար գեն տի նա) և Հա յաս տա նից՝ Ռո բերտ 
Ջի ջյա նը, Միհ րան Խա չատ րյա նը, Ալ բերտ 
Խա ռա տյա նը, Ար թուր Մկրտի չյա նը, Վիլ 
Պո ղո սյա նը, Հրանտ Ավա նե սյա նը, Գա
յա նե Շահ վեր դյա նը, Սրբու հի Գև որ գյա նը, 
Սամ վել Խու դո յա նը, Ասյա Բեր բե րյա նը, 
Նա ի րա Հա կո բյա նը, Մելս Մկրտու մյա նը, 
Վլա դի միր Կա րա պե տյա նը և ու րիշ ներ: 
Գի տա ժո ղո վին մաս նակ ցում էին ոչ մի այն 
փի լի սո փա ներ և հո գե բան ներ, այ լև հա րա
կից գի տու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝   
ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից ան դամ ներ Աե լի տա 
Դո լու խա նյա նը, Ռու բեն Սաֆ րաս տյա նը, 
ՀՀ ԳԱԱ ակա դե մի կոս Ռու բեն Համ բար
ձու մյա նը, պրո ֆե սոր ներ՝ Վահ րամ Առա
քե լյա նը, Կա րի նե Աբ րա հա մյա նը, Լի լիթ 
Բրու տյա նը, Տիգ րան Թան գա մյա նը, Ար
թուր Աթա նե սյա նը և ու րիշ ներ:

Վաս տա կա շատ գիտ նա կան նե րի կող
քին գի տա ժո ղո վին մաս նակ ցում էին նաև 
երի տա սարդ գիտ նա կան ներ Դա վիթ Մո
սի նյա նը, Կառ լեն Միր զա խա նյա նը, Վա
հան Սարգ սյա նը, աս պի րանտ ներ Աստ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ 
ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ
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ղիկ Պետ րո սյա նը, Լև ոն Նա զա րյա նը, 
մա գիստ րոս ներ Տիգ րան Խա չատ րյա նը, 
Լու սի նե Տա նա ջյա նը և ու րիշ ներ:

Գի տա ժո ղո վի մաս նա ճյու ղե րում զե
կու ցում նե րից հե տո կազ մա կերպ վում 
էին կլոր սե ղան ներ, որոնց ըն թաց քում, 
ստեղ ծա գոր ծա կան մթնո լոր տում հարց ու 
պա տաս խան նե րի և բա նա վե ճե րի մի ջո
ցով բարձ րաց վում էին առա վել հրա տապ 
խնդիր նե րը, առա ջարկ վում դրանց հնա
րա վոր լու ծում ներ:

Բա ցի զե կու ցում նե րից հա մաշ խար
հա յին ճա նա չում ու նե ցող գիտ նա կան
նե րը հան դես եկան նաև դա սա խո սու
թյուն նե րով, որոնց մաս նակ ցում էին  
հան րա պե տու թյան բու հե րի ու սա նող ներ 
և դա սա խոս ներ:

Խ. Աբո վյա նի անվան ման կա վար
ժա կան հա մալ սա րա նը և գի տա ժո ղո վի 

կազմ կո մի տեն կազ մա կեր պել էին նաև 
հե տաքր քիր ժա ման ցա յին ծրա գիր՝ ար
տերկ րի հյու րե րին ծա նո թաց նե լու հան
րա պե տու թյան տե սար ժան վայ րե րին և 
պատ մա կան հու շար ձան նե րին: Հյու րերն 
այ ցե լե ցին Եղեռ նի հու շա հա մա լիր, Մա տե
նա դա րան, Փա րա ջա նո վի թան գա րան,  
Գառ նու տա ճար, Գե ղարդ  և այ լուր: Կազ
մա կերպ վել էր նաև հե տաքր քիր հա մեր
գա յին ծրա գիր:

Գի տա ժո ղո վը մեծ հե տաքրք րու թյուն 
առա ջաց րեց գի տա կան հա սա րա կայ
նու թյան մեջ, իր մասշ տաբ նե րով և գի
տա կան աշ խար հի հե ղի նա կու թյուն նե րի 
ընդգրկ մամբ այն ան նա խա դեպ էր. կազ
մա կերպ ված էր բարձր մա կար դա կով: 
Նման գի տա ժո ղով նե րը նոր լիցք են տա
լիս գի տու թյան զար գաց մա նը, մի ա վո րում 
են տար բեր երկր նե րի գիտ նա կան նե րին:

Սամվել Խուդոյան

Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ զարգացման  
և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ
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ՄԵՐ

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ

ԶՈՐԱԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ հոգեբանության 
տե սության և պատմության ամբիոնի 
հայցորդ

ԱՆԱՀԻՏ ԲԱԴԱԼՅԱՆ

Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ տարիքային եւ 
մանկավարժական հոգեբանության ամ բիո
նի հայցորդ

ՆԱՏԱԼՅԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ  հո գե բա նու
թյան տեսության և պատմության ամբիոնի     
ասիստենտ

ՌԱՖԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

«Պրոգրես» համալսարանի ռեկտոր

ԾՈՎԻՆԱՐ ՇԱՀԻՐՅԱՆ

Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ  ար տա
սահմանյան լեզուների և նրանց դասա
վանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ 

ՍԱՄՎԵԼ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի 
դեկան

ՍՈՆԱ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ անգլերենի 
դասախոս

ԼԵՎՈՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ԵՊՀ սոցիալական հոգեբանության ամ
բիոնի հայցորդ

ԱՐՄԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ հոգեբանության 
տե սության և պատմության ամբիոնի դա
սախոս

ՆԱԴԵՐ ՋԱ’ԱՖԱՐԻ ԲԱԼԱԼԵՄԻ

ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի 
եւ իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտ

ՌՈՒԲԵՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ զարգացման 
և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի      
հայցորդ

ԷԼԻԶԱԲԵԹ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի 
ասպիրանտ

ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԺԱՄԿՈՑՅԱՆ

Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ հոգեբա նու
թյան տեսության և պատմության ամբիոնի 
դասախոս 

ՍԻՐԻՆԱ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ զարգացման 
և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի                
դասախոս

ԱՆՆԱ ՆԱԴՈՅԱՆ

«Ուրարտու» համալսարանի սոցիալական 
աշխատանքի ֆակուլտետի դեկան

ՎԱԶԳԵՆ ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ

Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ զարգացման 
և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի      
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ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի 
ինստիտուտի ասպիրանտ
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դասախոս, հ.գ.թ.
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ՔԵԹԵՎԱՆ ՄՈՒԽԻՆԳՈՒԼԻ

Կովկասյան համալսարանի պրոֆեսորի 
ասիստենտ

ԼԻԼՅԱ ԱՍԼԱՆՅԱՆ
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ԱՆՆԱ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հոգեբանու
թյան տեսության և պատմության ամբիոնի 
դասախոս

ՍԵԴՐԱԿ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ

«Ուրարտու» համալսարանի ռեկտոր,  հ. գ. 
թ., դոցենտ 

ՀԱՍՄԻԿ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
«Ուրարտու» համալսարանի դասախոս

ՄԱՐԻԱՄ ԽՈԴԱԲԱԿՇԻ

Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ հոգեբանության 
տեսության և պատմության ամբիոնի 
հայցորդ
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«Ուրարտու» համալսարանի դասախոս

ԱՐԹՈՒՐ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ գեղարվեստի 
ֆակուլտետի գեղանկարի ամբիոնի հայ
ցորդ

ՀԱՅԿՈՒՀԻ ՄՈՒԿՈՅԱՆ

Մ. Մաշտոցի անվ. համալսարանի դասա
խոս, մ. գ. թ.

ժԱՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ դասախոս, 
դոցենտ 

ՆՈՒՆԵ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ

«ՈՒրարտու» համալսարանի հոգեբանու
թյան ամբիոնի դասախոս



ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿՅԱՆՔԸ

194

Բ Ո Վ ԱՆ Դ ԱԿ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ

ՀՐԱՆՏ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

Վաստակաշատ գիտնականը ..................................................................................................3

ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԶՈՐԱԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Պատանեկության՝ որպես տարիքային փուլի հիմնախնդիրը ....................................................5

ԱՆԱՀԻՏ ԲԱԴԱԼՅԱՆ

Դեռահասների հոգեբանական որոշ առանձնահատկությունների շուրջ ....................................9

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

НАТАЛЬЯ ГЕВОРГЯН

Некоторые стороны психокоррекции и ранней 

профилактики педагогической запущенности подростков ................................................... 14

ՌԱՖԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Դեռահասների վարքի խաթարումները ընտանեկան 

դաստիարակության ու ուսումնա–դաստիարակչական

աշխատանքի թերությունների հետևանք ............................................................................... 19

ՀՈԳԵԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

TSOVINAR SHAHIRYAN

Intensive and extensive reading ............................................................................................... 24

САМВЕЛ АБРАМЯН

Национальная картина мира и межкультурная коммуникация ............................................. 29

ՍՈՆԱ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

Անգլերենի հոգեբանական լակունաների յուրացման հիմնախնդիրը ...................................... 35

ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ЛЕВОН САРГСЯН

Самоотношение личности как психологическая проблема..................................................... 41



ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿՅԱՆՔԸ

195

ԱՐՄԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Բնավորության շեշտվածություն ունեցող անձանց կոնֆլիկտային

վարքի նախատրամադրվածության առանձնահատկությունները ........................................... 46

ՆԱԴԵՐ ՋԱ’ԱՖԱՐԻ ԲԱԼԱԼԵՄԻ

Էմոցիոնալ ինտելեկտի էությունն ու գործառույթը .................................................................. 52

РУБЕН МКРТЧЯН

Психологический аспект феноменологии конфликта ........................................................... 61

ԷԼԻԶԱԲԵԹ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

Իմաստային ինքնակարգավորման հիմնախնդիրը հոգեբանության մեջ................................. 66

ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԺԱՄԿՈՑՅԱՆ 

Պաշտպանական մեխանիզմների ձևավորումը անձնավորության

անհատական զարգացման ընթացքում ................................................................................. 71

ՍԻՐԻՆԱ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Ես–կոնցեպցիայի ու դրա կառուցվածքի հիմնահարցը հոգեբանության մեջ ........................... 76

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՆՆԱ ՆԱԴՈՅԱՆ

Տարեցի սոցիալական և սեռադերային հարմարման մեխանիզմը .......................................... 81

ՎԱԶԳԵՆ ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ

Անցումային հասարակությունում  գործարար  հարաբերությունները  

կառավարող ղեկավարի անկարողության սոցիալ–հոգեբանական հետևանքները .................. 85

ՄԱՆԻԺԵՀ ԳՈԼՉԻՆ 

Վարքաճանաչողական մեթոդի տեխնիկայի և 

խմբակային խորհրդատվության հակազդեցությունը ............................................................. 92

ՓԵՅՄԱՆԵՀ ՆԵՄԱԹԻ

Իրանցի կանանց սեռական խնդիրների ուսումնասիրության արդյունքները ........................... 96

ԱԼԻՆԱ ԱԴԱՄՅԱՆ

Ընտանիքի տեսակների դասակարգումը ............................................................................. 103

LEILA ABIDI

Leadership styles in higher education .................................................................................... 108

EBTESAM PAJOUHANDEH

Investigation of social support among non domestic 

students in in two well off and deprived cities........................................................................... 116



ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿՅԱՆՔԸ

196

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԶԵԼԻ ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ
Անդրադարձ մտածողության ոճերի հիմնախնդրին
ժամանակակից հոգեբանության տեսանկյունից ................................................................... 121

ՄԱՐԻԱՆԱ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, ՏԱԹԵՎ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Ինտելեկտի և կրեատիվության փոխհարաբերակցության խնդիրը 
դեռահասի համակողմանի և ներդաշնակ զարգացման գործում ........................................... 128

КЕТЕВАН ШУХИНГУЛИ
От “смутного инстинкта” до “свободы разума” (Историческая  
доктрина Фихте) ................................................................................................... 133

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ЛИЛИЯ АСЛАНЯН
Психологическое состояние больных с ишемической болезнью сердца ................................. 137

ԱՆՆԱ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 
Բնավորության շեշտվածությունը` որպես ադապտացիայի 
բացասական գործոն .......................................................................................................... 143

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԵԴՐԱԿ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ, ՀԱՍՄԻԿ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
Երկրաշարժի հոգեբանական հետևանքները 
և դրսևորման  առանձնահատկությունները .......................................................................... 150

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

MARYAM KHODABAKHSHI
The role of organizational commitment of employees working in organizations ........................... 155

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՄԻՆԵ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Ընտանիքը՝ որպես սոցիալ–հոգեբանական հետազոտման առարկա .................................... 163

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐԹՈՒՐ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Դպրոցականների շնորհալիության բացահայտումը 

կերպարվեստի պարապմունքների ընթացքում .................................................................... 167



ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿՅԱՆՔԸ

197

ՀԱՅԿՈՒՀԻ ՄՈՒԿՈՅԱՆ

Կրտսեր դպրոցականների ստեղծագործական մտածողության ձևավորումը ......................... 171

ժԱՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

Նկարչության դերը երեխայի զգայությունների 

և ընկալումների զարգացման գործընթացում ....................................................................... 177

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՆՈՒՆԵ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ

Զարգացման խնդիրներով երեխաների ծնողների

անձնային հոգեբանական առանձնահատկությունները ........................................................ 182

ՍԱՄՎԵԼ ԽՈՒԴՈՅԱՆ (Միջազգային կոնֆերանս Խ. Աբովյանի անվան 

պետական մանկավարժական համալսարանում) ................................................................ 183

Մեր հեղինակները ............................................................................................................. 192



ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ԿՅԱՆՔԸ

♦

ПСИХОЛОГИЯ И ЖИЗНЬ
♦

PSYCHOLOGY AND L IFE

 
2 0 1 1

3 – 4

Հրատարակչության  տնօրեն՝
Գեղարվեստական խմբագիր՝

Սրբագրիչ՝
Համակարգչային ձևավորումը՝

Կազմի ձևավորումը՝ 

Էմին Մկրտչյան
Արա Բաղդասարյան
Լուսինե Դավթյան
Տաթևիկ Ալեքսանյանի
Լալա Հովսեփյանի

Տպագրությունը՝ օֆսեթ: Չափսը՝ 70×100 1/16:
Թուղթը՝ օֆսեթ: Ծավալը՝ 12,25 տպ. մամուլ: 

ՀՀ, 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/2, hեռ.՝ (+37410) 23 25 28 
Հեռապատճեն՝ (+37410) 23 25 95, էլ. փոստ՝ info@zangak.am
Էլ. կայքեր՝ www.zangak.am, www.book.am, www.dasagirq.am




