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ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԸ 

 

Աբրահամյան Տ. Ա. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 
 

Հոդվածում ներկայացված են բարձր ընդունակություններով օժտված երեխանե-

րի կրթության կազմակերպման հիմնական առանձնահատկությունները: Վերջին-

ներս մեծապես անդրադառնում են օժտված երեխաների արդյուանվետ ուսուցման 

վրա: Կրթական հաստատությունների համար էական է ունենալ հստակ մոտեցում 

կամ հետևել որևէ կրթական մոդելի օժտված երեխաների հետ աշխատանքի կազմա-

կերպման ընթացքում:  

 
Հանգուցային բառեր. օժտվածություն, օժտված երեխաների կրթություն, կրթության 

կազամակերպում, ուսուցման մոդելներ: 

 

Հայտնի է, որ ժամանակակից կրթությունն ամողջությամբ միտված է անհատա-

կան մոտեցման զարգացմանը կրթական հաստատություններում: Սա հատկապես 

մատնանշվում է, երբ խոսքը գնում է հատուկ կրթական կարիքներով երեխաների 

մասին: Օժտված երեխաները ևս ներառված են վերջիններիս ցանկում:  

Կրթությունը միշտ կազմակերպվում է այնպես, որ երեխաների մեծամասնու-

թյունը կարողանա դրանից օգուտ ստանալ: Բայց ինչպես ոչ բարձր ընդունակու-

թյուններով երեխաներին է դժվար հասնել դասարանի ընդհանուր մակարդակին, 

այնպես էլ բարձր ընդունակություններով երեխաներին դժվար է մնալ դասարանի 

հետ հավասար մակարդակի վրա, ինչը շատ դեպքերում պարտադրվում է իրենց [3, 

էջ 187]: 

Օժտված երեխաների ուսուցումը պահանջում է դպրոցում մի քանի մասնագետ-

ների միասնական աշխատանք և մշտական ներգրավվածություն: Շատ հաճախ օժտ-

ված երեխաները չեն ստանում համապատասխան աջակցություն ուսումնառության 

ընթացքում: Հայտնի է, որ եթե բարձր ընդունակություններով երեխաները չստանան 

համապատասխան աջակցություն, հատկապես ուսման ընթացքում, նրանց ընդու-

նակությունների դրսևորման հնարավորությունները կտրուկ նվազում են: Օժտված 

երեխաները հաճախ դպրոցում ուսանելու առաջին իսկ օրերից կարող են ունենալ 

դժվարություններ, որոնք կարող են կապված լինել թե´ կրթական ծրագրերի, թե´ հո-

գեբանական հարմարման հետ [2, էջ 28]: 

Չնայած նրան, որ օժտված երեխաները ունենում են մի շարք առավելություններ 

իրենց հասակակիցների հանդեպ ձեռքբերումների տեսակետից, նրանք նաև կարող 

են ունենալ մեծ քանակով խնդիրներ, որոնք կարիք ունեն մեծ ուշադրության և 

հետևողականության: Նման երեխաները հաճախ դասվում են «ռիսկային խմբին» [1]: 

Օժտված երեխաների ուսումնական գործընթացի ընթացքում հնարավոր է հանդի-

պել մի շարք խնդիրների, որոնցից է՝ ուսուցիչների մոտ օժտված երեխաների հետ 

աշխատելու գիտելիքների և հմտությունների պակասը, դպրոցում անհատական մո-

տեցման և հատուկ ուղղվածության բացակայությունը: Ներկայումս կան բազմաթիվ 

ծրագրեր, որոնք միտված են օժտված երեխաներին հնարավորինս հարմարեցնելու 

կրթական հաստատության պայմաններին: Դրանք մատնանշում են ինչպես օժտված 

երեխաների համար հատուկ դպրոցների առկայությունը, այնպես էլ հանրակրթա-
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կան դպրոցներում հատուկ ծրագրերի ներառումը: Դ. Վ. Բոգոյավլենսկայան օժտ-

ված երեխաների ուսուցումն արդյունավետ դարձնելու համար առաջարկում է կի-

րառել հետևյալ 4 մոտեցումները. 

1. Արագացում: Սա հնարավորություն կտա ուղղորդել զարգացման մեջ առաջ 

անցնող երեխաների համար անհրաժեշտ պայմանները: Այս մոտեցումը կիրառվում 

է այն ժամանակ, երբ ուսուցման կազմակերպման այլ մեթոդներ հնարավոր չէ իրա-

կանացնել: Դրա պատճառն այն է, որ արագացման համակարգված կիրառումը 

(շուտ դպրոց ընդունվելը, «թռիչքը» դասարաններով) կարող է լիովին խախտել երե-

խայի զարգացման նորմալ ընթացքը: 

2. Խորացում: Այս մոտեցումն արդյունավետ է այն դեպքում, երբ երեխան ցուցա-

բերում է հետաքրքրություն այս կամ այն ոլորտում: 

3. Հարստացում: Այս մոտեցումն ուղղորդված է որակապես նոր ուսուցման մա-

կարդակի, որը չի սահմանափակվում միայն ավանդական ուսումնական ծրագրե-

րով, այլ կապեր է հաստատում տարբեր գիտակարգերի միջև: Ուսումնական դասըն-

թացները կազմակերպվում են այնպես, որ երեխաները ունենան ժամանակ ազատ 

քննարկումների համար: 

4. Պրոբլեմատիզացիա: Այս մոտեցումը ենթադրում է սովորողի անձնային զար-

գացումը: Ուսուցումն ամբողջովին ուղղված է լինում նոր, այլընտրանքային որո-

շումների կայացմանը ու լուծումների ընտրությանը: Որպես կանոն նմանատիպ 

ծրագրերը հանդես չեն գալիս որպես միակ ուսուցման ձև, դրանք լինում են որպես 

լրացում ինչ-որ հիմնական ծրագրի, որպես հարստացնող միջոց [1]: 

Օժտված երեխաների համար ուսումնական առանձին մոդել առաջարկել է նաև 

Ջ. Ռենզուլին: Այն անվանել են դպրոցական հարստացման մոդել (Schoolwilde 

enrichment model) [4]: Հիմնականում այն ուղղված է օժտված երեխաների ուսուցմա-

նը հանրակրթական դպրոցներում` որպես այընտրանք երկու ծայրահեղական մո-

տեցումների` տարամակարդակ կամ միամակարդակ: Մոդելի կարևոր յուրահատ-

կություններից են, որ տեղի են ունենում փոփոխություններ, որոնք համապատաս-

խանում են հատուկ ընդունակություններով երեխաների պահանջներին, ներառում 

են ուսումնական բոլոր բաղադրիչները (բովանդակություն, գործընթաց արդյունք-

ներ, պայմաններ), կարևորում են երեխաների հուզականությունը, կատարում են 

ուսման անհատականացում ուսուցման ոճերի շնորհիվ, հստակ ձևակերպում են 

հմտությունների ձևավորման համակարգը, որն ապահովում է հետագա ինքնուրույն 

աշխատանքը: Մոդելը ներառում է հարստացման 3 միջոց, ընդ որում, առաջին եր-

կուսը նախատեսված են բոլոր սովորողների համար. 

1. Հարստացման առաջին միջոցն կարելի է անվանել «Ընդհանուր կողմնորոշ-

ման գործունեություն»: Այն ներառում է դասընթացների խումբ, որոնք նախատես-

ված են բոլոր սովորողների համար և թույլ են տալիս հասկանալ նոր թեմայի հիմ-

նական ուղղությունը, գաղափարները, որոնք ավանդական ուսումնական ուղղու-

թյուն ունեցող դպրոցներում չեն պարզաբանվում: Այս միջոցի հիմնական խնդրներն 

են դուրս բերել և զարգացնել ուսուցանվող նյութի այն թիրախային կետերը, որոնք 

կարող են հանգեցնել ինքնաուսուցման և ինքնըստինքյան, հիմք հանդիսանան մո-

դելի այլ միջոցների համար: 

2. Հարստացման երկրորդ միջոցն ուղղված է այն գիտելիքների և հմտություննե-

րի ձևավորմանն ու զարգացմանը, առանց որոնց բարձր ընդունակությունների կի-

րառումն ու դրսևորումն անհնար է: Բարձր ինտելեկտուալ ընդունակություններ ու-

նեցող երեխաների յուրահատկություններից է հանդիսանում այն, որ նրանք խուսա-
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փում են միատեսակ աշխատանքից, որը անհրաժեշտ է հմտությունների ձևավոր-

ման համար: Այս հակասությունը հաղթահարվում է նախորդ մակարդակում ուսում-

նասիրված հետաքրքրությունների միջոցով:  

3. Հարստացման երրորդ միջոցը նախատեսված է արդեն հենց բարձր ինտելեկ-

տուալ և յուրահատուկ ճանաչողական ոլորտ ունեցող երեխաների համար: Սա Ջ. 

Ռենզուլիի մոդելի բարձրագույն մակարդակն է: Նպատակը այստեղ հետազոտական 

և ստեղծագործական ակտիվությունն է: Այս միջոցի կիառման ժամանակ կարևոր է, 

որ հնարավորություն տրվի աշակերտին ինքնուրույն ընտրել թեմաներ, կիրառելի 

դարձնել իր ստացած գիտելիքները, պլանավորել, կազմակերպել ու գնահատել այդ 

ընթացքը՝ ունենալով վստահություն սեփական ուժերի հանդեպ [5]: 

Հատուկ ընդունակություններով երեխաների համար համապատասխան պայ-

մաններ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է, որ կրթական հաստատությունն ամբող-

ջովին լինի ներգրավված այդ գործընթացում: Սա ենթադրում է թե ուսուցիչների, թե 

դպրոցի ողջ անձնակազմի ներառում: Դպրոցի ողջ վարչական անձնակազմը պետք է 

վերապատրաստվի նման երեխաների հետ աշխատանքի վերաբերյալ, ընդ որում 

այս տեղեկատվությունը պետք է պարբերաբար թարմացվի: Եվ բնականաբար, մեծ 

ներգրավվածություն է պահանջում ուսուցիչների աշխատանքը: Նրանք պետք է տի-

րապետեն տարբեր ուսումնական մոդելների՝ նախատեսված բոլոր ընդունակու-

թյուններով երեխաների համար: Օժտված երեխաների պարագայում, ուսումնական 

գործընթացը պետք է կառուցվածքավորվի այնպես, որ չսահմանափակի երեխաների 

ընդունակությունների դրսևորման դաշտը: Ավելին, ուսումնական միջավայրը պետք 

է նպաստի ընդունակությունների առավելագույն արտահայտմանը և մղի զարգաց-
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The article presents main features of organizing the education of the children with 

high abilities. These features mostly influenced the effectiveness of the teaching of gifted 
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children. It is crucial to follow the exact model or have own approach to the organizing 

education for gifted children. 

 

 

 

ՊԱՏԺԻ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾԻ ՈՒՂՂՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

 

Աղաբեկյան Ա. Ա. (ՀՀ ԱՆ ՔԿՎ այլընտրանքային  
պատիժների կատարման բաժին, Վանաձոր, Հայաստան), 

Հարությունյան Ա. Կ. (Վանաձորի հոգեբանական  
վերականգնողական կենտրոն ՀԿ, Վանաձոր, Հայաստան) 

 
Հոդվածում համառոտ վերլուծության են ենթարկված հանցագործի անձնային ո-

րոշ առանձնահատկություններն ու սոցիալականացման արատները, ինչպես նաև 

դատավորի հոգեբանության որոշ հարցերը և դատավճռի՝ հանցագործի հետագա 

կյանքի վրա ունեցած սոցիալ-հոգեբանական հետևանքները: 

 
Հանգուցային բառեր. անձ, անհատ, դատապարտյալ, հանցագործություն, ազա-

տազրկում, պատիժ: 

 

Մարդն իր խառնվածքով և էությամբ շատ բարդ էակ է, իսկ յուրաքանչյուր մարդ 

առանձին վերցրած յուրատեսակ անձնավորություն է: Կարելի է փաստել, որ մար-

դիկ ունեն նաև իրար նման շատ հատկություններ, թեև ինչպես գիտենք, միմյանցից 

տարբերվում են իրենց մտավոր, ֆիզիկական և հոգեկան առանձնահատկություննե-

րով, որի արդյունքում ինքը` մարդը, դառնում է անհատականություն: Ինչպես ցան-

կացած մարդու, այնպես էլ՝ հանցագործի անձն ունի իր բնավորության որոշակի ա-

ռանձնահատկությունները, որոնք նրա մոտ ձևավորվում են իր անհատական կյան-

քի ընթացքում: Իսկ մինչ այդ ամենի ձևավորումը, մարդն անցնում է բավականին 

ճանապարհ, սոցիալականացվում է [1, էջ 270-275], ինչպես հաճախ սոցիալ-հոգեբա-

նական գրականության մեջ կոչում են դաստիարակության պրոցեսը լայն առումով, 

ինչի արդյունքում հասարակության կողմից նա կարող է բնութագրվել որպես տար-

բեր ընդունակությունների կրող մարդ: Գաղտնիք չէ, որ անձը ընտանիքի և հասա-

րակության դաստիարակության արդյունք է: Այսպես օրինակ` դեռ վաղ մանկությու-

նից ծնողները, երեխայի հարազատները ազդում են նրա վրա, տալով նրան գիտելիք-

ներ, սովորեցնում նրան կենցաղավարության կանոնները: Դրա արդյունքում երե-

խան հարստացնում է իր հոգեկան կյանքը, մեծացնելով աշխարահայացքը, գիտակ-

ցական կամքը և խորացնում զգացմունքների բովանդակությունը: Այս ամենը մարդը 

ձեռք բերելուց հետո այն կիրառում է իր շրջապատում, միաժամանակ ուրիշներից 

վերցնելով այն ամենը, ինչին նրանք են տիրապետում: Եվ երևի թե այս ամենը, այ-

սինքն սոցիալականացումը, եթե արատավոր ու թերի է իրագործվում, ևս կարող է 

ունենալ իր դերակատարումը անհատին հանցագործության մղելու գործընթացում: 

Դա նպաստում է որոշակի ռիսկի խմբերի ձևավորմանը, այսինքն այնպիսի ընտա-

նիքների գոյությանը, ուր ավելի հեշտ ու արագ են ձևավորվում իրավախախտ ու 

անբարո արարքներն ու մթնոլորտը: Առաջին հայացքից հեշտ է գնահատողական 

դատողություններ անել ինչպես հանցանք կատարած անձի, այնպես էլ՝ նրա կողմից 

կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ, սակայն այդպիսի դատողություն-
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ները միշտ չէ, որ արդարացված են: Քանզի հանցանք կատարողը այն կարող է կա-

տարել ելնելով մի շարք դրդապատճառներից [2, 3]. այն է՝ մարդուն սխալ ընկալելու 

հետևանքով անձի կողմից հակաիրավական արարքի կատարումը, վախի, հոգեկան 

անհավասարակշիռ վիճակում մեկ անձին մեկ այլ անձի տեղ դնելու, հանցավոր ա-

րարքի ոչ դիտավորյալ կատարելու արդյունքում:  

Իր կյանքը բարեհաջող դարձնելու նպատակով անձը կազմում է պլաններ և կա-

տարում նաև հանցավոր արարք: Անհատի դատողության թույլ կամ սխալ լինելը 

կարող է պատճառ դառնալ նրա կողմից հանցավոր արարք կատարելու համար: 

Մարդու կենսական և սոցալական աննպաստ պայմանները ևս կարող են մղել նրան 

հանցավոր արարքի: Անհատի կողմից հանցավոր արարք կատարելուն կարող են 

նպաստել նաև նրա զգացմունքները` դիմացինի համակրանքը նորմալ ձևով շահելու 

հնարավորություն չունենալու պատճառով: Պատանիների կողմից հանցագործութ-

յան պատճառ կարող է դառնալ նրանց արկածախնդիր երևակայությունը ևս, ինչը 

նրանց կարող է փոխանցվել կինոֆիլմերի և համացանցի միջոցով: Կանանց կողմից 

հանցագործության կատարելու պատճառ կարող է հանդիսանալ ինչպես նրանց 

նյութապաշտությունը, այնպես էլ իրենց միջոցով այլ անձանց հանցանքին ներգրա-

վելու ցանկությունը [4, էջ 321-335]: Անհատի կողմից հանցավոր արարքի դրսևորում 

կարող են հանդիսանալ նաև անգիտակցական աֆեկտների դրդմամբ կատարած ա-

րարքները: 

Այսպիսով ակնհայտ է, որ ցանկացած հանցանքի մեջ կարելի է տեսնել ինչպես 

սեռատարիքային, այնպես էլ՝ տվյալ հանցատեսակին բնորոշ գծեր ու առանձնա-

հատկություններ, տարբեր գործոններ, որոնցով էլ հաճախ պայմանավորված է այս 

կամ այն հանցատեսակի աճը երկրում: 

 Հանցանք կատարած անձը, ով իր արարքով խոչընդոտում է հասարակության 

կյանքի բնականոն ընթացքին, բացի այդ ամենը վնասելով նաև իրեն, որոշ դեպքե-

րում հասարակական կարծիքի զոհ ևս կարող է դառնալ, քանի որ հասարակությու-

նը իրավունք չունի նրան նայելու զուտ որպես հանցագործի, հաշվի չառնելով նրա 

հոգեբանական և հուզական վիճակը [2, էջ 11-47]: Հանցանք կատարած անձի նկատ-

մամբ միայն պատժի նշանակումը դեռ չի նշակակում, որ նա պատիժը կրելուց հետո 

կկարողանա գտնել իր տեղը հասարակության մեջ, հետագայում խուսափելով նոր 

իրավախախտումներ կատարելուց: Եվ որպեսզի հանցագործություն կատարած ան-

ձը զղջա իր կատարած արարքի համար, համագործակցի համապատասխան իրա-

վապահ մարմինների հետ և դատարանում չխոչընդոտի դատական բնականոն գոր-

ծընթածին, համապատասխան իրավապահ մարմինները պիտի անեն ամեն ինչ, որ 

ապահովված լինի հանցագործությունը բացահայտելու և օրինականությունը ապա-

հովելու արդար ճանապարհը: Իհարկե անժխտելի փաստ է այն, որ այդ գործընթա-

ցում մեծ է դատավորների դերակատարությունը, քանզի նրանց աշխատանքի ար-

դյունքում հանցագործություն կատարած անձը իր պատիժը ստանում է դատարա-

նում, դատավորի կողմից կայացված դատավճռի համաձայն: Հետևաբար ցանկալի է, 

որ դատավորը լինի անկաշառ, համբերատար, մարդկանց ճիշտ և շուտ ճանաչող, 

լավ հիշողության տեր և բազմակողմանի գիտելիքների տիրապետող անձնավորու-

թյուն: Դատավորը հանցանքը պետք է ուսումնասիրի ինչպես սոցալական, այնպես 

էլ՝ հոգեբանական տեսանկյունից, նպատակ ունենալով պարզելու, թե ինչն է հանցա-

գործին մղել այդ արարքին գնալուն: Հարցին այդ տեսանկյունից մոտենալու դեպ-

քում դատավորի համար ընկալելի կլինի ինչպես հանցանքի առաջացումը, այնպես 

էլ հանցագործի նկատմամբ համապատասխան պատիժ նշանակելը: Նման դեպքե-
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րում պատիժը կունենա ուղղիչ դերակատարում դատապարտյալի կյանքում, հակա-

ռակ դեպքում այն իրենից կարող է ծնել արատավոր հետևանքներ, նման դեպքերում 

պատիժը ոչ թե կուղղի, այլ հետագայում հանցագործին դարձյալ կարող է մղել նմա-

նատիպ արարքների:  

Եվ որպեսզի հասարակությունը ավելի քան պաշպանված լինի հանցանքից և 

հանցագործներից, պետք է տարվեն այնպիսի բարեփոխումներ, որոնք կնպաստեն 

հանցագործությունների պրոֆիլակտիկային` նպաստելով նաև հանցագործներին 

վերափոխելուն և բնականոն կյանք վերադառնալու նպատակին: 
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The article refers to a person's criminal socialization and its shortcomings, to a moti-

vations for criminal acts and especially the impact of the sentence on the person, and, in 

this connection, great importance is given to the judge's verdict frompoint of view of hav-

ing a serious and positive impact to the future life of offender. 

 

 

 

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻ ԱՆՁԻ ՄԱՀԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՄԱՀՎԱՆ ՀԵՏ ԲԱԽՄԱՆԸ ՀԱՆԳԵՑՆՈՂ 

ԳՈՐԾՈՆ 

 
Աղաբեկյան Լ. Ռ. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 

 
Տվյալ հոդվածում դիտարկվում է նշանակալի անձի մահը՝ որպես անհատի 

կյանքում բեկումնային իրադարձություն, որն առաջացնում է վշտի խոր ապրում, 

ինչպես նաև հանգեցնում է սեփական մահվան հետ բախմանը (կոնֆրոնտացիային): 

Տվյալ բախումն իր հերթին էականորեն ազդում է վշտի և կորստի ապրման վրա, ինչ-

պես նաև հիմնովին փոխում է անձի աշխարհայացքը, արժեքներն ու կյանքի ոճը, 

ուստի դրա ուսումնասիրումն արդյունավետ է դարձնում տվյալ մարդկանց հետ 

գործնական աշխատանքը:  

 

Հանգուցային բառեր. մահ, նշանակալի անձ, մահվան հետ բախում, վիշտ: 



 10 

 

Գոյության սահմանափակության և մահվան գաղափարների հետ մարդը ծանո-

թանում է փոքր տարիքից, սակայն այդ տեղեկությունը մարդու մոտ չի կապվում սե-

փական անձի հետ, այլ հեռու է թվում` որպես մի բան, որը կարող է տեղի ունենալ, 

այլ ոչ թե անպայման տեղի կունենա: Մահվան անխուսափելիության գիտակցումը 

վախ ու սարսափ է առաջացնում մարդու մոտ, ուստի այդ զգացումներից ու առաջա-

ցած մտքերից հոգեկանը պաշտպանելու համար գործի են դրվում ժխտման վրա 

հիմնվող բազմազան պաշտպանական մեխանիզմներ (փոխարինում, սուբլիմացիա, 

կոնվերսիա և այլն), կիրառվում են որոշակի փոխհատուցող ռազմավարություններ 

(սեփական կյանքի շարունակություն սերունդների, ստեղծագործությունների շնոր-

հիվ) և այլն:  

Մինչդեռ կյանքի հանգամանքների բերումով տեղի են ունենում այնպիսի իրա-

դարձություններ և իրավիճակներ, որոնք արգելակում են հոգեբանական պաշտպա-

նությունները, առարկայական ու մոտ են դարձնում մահը՝ դրդելով մարդուն հաս-

կանալ, որ մահն ամենևին էլ մի բան չէ, որը կարող է տեղի ունենալ ուրիշների հետ 

և հեռու ապագայում [6]: Այդ իրադարձությունները հանգեցնում են մարդու բախմա-

նը կյանքի էքզիստենցիալ փաստերի և սեփական մահվան հնարավորության հետ: 

Տվյալ հանգամանքներն ու իրադարձությունները բազմազան են, սակայն հիմնակա-

նում դրանք կապված են ինչ-որ անդարձելի և արտասովոր, սահմանային իրավի-

ճակների հետ. օրինակ` սեփական մահացու հիվանդությունը, առողջական լուրջ 

խնդիրները կամ լուրջ սպառնալիքը սեփական անվտանգությանը, մտերիմի մահը, 

ամուսնությունը և ամուսնալուծությունը, երեխաների ծնունդը, ծննդյան տարեդար-

ձերը, ժառանգության կազմումը, գործունեության ոլորտի փոփոխությունը, անցումը 

կենսաթոշակի, մղձավանջային երազները և այլն [5, էջ 51]: Այսպիսով՝ սահմանային 

իրավիճակը իրադարձություն է, որոշակի արտահերթ փորձ, որը հանգեցնում է 

մարդու բախմանը իր կյանքի էքզիստենցիալ դրության հետ: Սեփական մահվան 

հետ բախումը ոչ մի իրողության հետ համեմատություն չունեցող սահմանային իրա-

վիճակ է, որն ի վիճակի է զգալի փոփոխություններ առաջացնել անհատի կյանքի ո-

ճի և բնավորության մեջ [5, էջ 99]:  

Այս հոդվածում, որպես մահվան հետ բախման հանգեցնող գործոն, կդիտարկենք 

նշանակալի անձի մահը: Նշանակալի անձ ասելով` հասկանում ենք տվյալ անձի 

համար սուբյեկտիվորեն կարևոր, մտերիմ մարդու` անկախ արյունակցական կա-

պից կամ հարաբերությունների բնույթից: Նշանակալի անձի կորստի հետևանքով 

մահվան հետ բախման ուսումնասիրումն էական է, քանի որ այն ահռելի ազդեցու-

թյուն է ունենում անձի աշխարհայացքի, արժեքային համակարգի, համոզմունքների, 

հուզական ոլորտի, միջանձնային հարաբերությունների, վարքի վրա՝ հաճախ առա-

ջացնելով խորքային անձնային փոփոխություններ: Բացի այդ, սեփական մահվան 

հետ բախման փորձառությունն էականորեն ազդում է նշանակալի անձի կորստի 

ապրման վրա, ուստի տվյալ թեմայի հետազոտումն արդիական է նաև վշտի մեջ 

գտնվող անձանց հետ գործնականում աշխատելու համար:  

Նշանակալի անձի մահը մարդու համար տեսանելի է դարձնում իր մահվան 

ռեալությունը, հանգեցնում է սեփական մահվան անխուսափելիության գիտակցմա-

նը և մակերես է բարձրացնում մահվան վախը [6, էջ 53]: Մարդը ստիպված է լինում 

ընդունել, որ մահը սպառնում է ոչ միայն ուրիշներին, այլ նաև իրեն: Արդյունքում 

նշանակալի անձի մահը հանգեցնում է էքզիստենցիալ ճգնաժամի, որն արտահայտ-

վում է խորը հոգեբանական դիսկոմֆորտի, տագնապի, դատարկության ու անիմաս-
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տության զգացողություններով, գոյության հիմնահարցերի` մահվան, իմաստի, մե-

նակության մասին մտորումներով, մարդու տառապանքների, աշխարհի անարդա-

րությունների պատճառների փնտրտուքներով:  

Նշանակալի անձի կորստի ապրման ընթացքը, տևողությունն ու ինտենսիվու-

թյունը կախված են մի շարք գործոններից` մահացածի կարևորություն և նրա հետ 

փոխհարաբերությունների առանձնահատկություններ, մտերիմի մահվան հանգա-

մանքներ, մահացածի տարիք, վիշտ ապրողի նախկին կորուստների փորձ, անձնա-

յին առանձնահատկություններ, սոցիալական կապեր և այլն [4]: Սակայն, անկախ 

նշված հանգամանքերից, կորուստ ապրող մարդու վշտի ապրումը պրոյեկտվում է և 

ծանրանում սեփական մահվան վախով:  

Կարծում ենք, որ նշանակալի անձի մահը կարծես կոտրում է ապահովության 

զգացում տվող պաշտպանությունները, ինչի արդյունքում մարդու մոտ ակտիվա-

նում են հետևյալ տագնապային մտքերը` «Եթե նա կարող էր մահանալ, ուրեմն ես էլ 

կմահանամ», «Իմ կյանքը սահմանափակ է, իմ կյանքն իրոք կավարտվի, բայց աշ-

խարհն անտարբեր է այդ հարցում. կյանքը նույն հունով շարունակվելու է նաև ա-

ռանց ինձ», «Ես ոչինչ չեմ կարող անել այն փաստի հետ, որ ցանկացած պահի իմ 

կյանքը կարող է ավարտվել», «Ես ոչ մի կերպ չեմ կարող ազդել այն հանգամանքի 

վրա, որ ինքս անխուսափելիորեն վերանալու կամ անհետանալու եմ, վերածվելու եմ 

ոչնչի» [2]: Ըստ Ի. Յալոմի` մահվան վախի հիմքում սեփական անհետացման վախն 

է` «Իմ պլաններն ու նոր սկսած գործերը կավարտվեն» և «Ես այլևս չեմ կարողանա 

որևէ բան զգալ» [6]: 

Նշանակալի անձի մահը վերացնում է մարդու և մահվան միջև եղած արգելքը` 

դրդելով նրան հասկանալ, որ ցանկացած պահի նույնը կարող է պատահել նաև իր 

հետ: Օրինակ, ծնողների մահը խոցելի է դարձնում մարդուն, քանի որ նա դադարում 

է ինչ-որ մեկի երեխան լինել՝ զրկվելով պաշտպանությունից [1, էջ 11]: Առաջանում է 

հետևյալ միտքը. «եթե իմ ծնողները չկարողացան փրկել իրենց, ո՞վ կփրկի ինձ»: Այդ 

պահից սկսած մարդը խոցելի է դառնում մահվան համար ու ինքն է սկսում արգելք 

հանդիսանալ իր երեխայի և մահվան միջև [6]: 

Մյուս կողմից երեխայի մահը ամենածանր կորուստներից է, որի ժամանակ մար-

դը վիշտ ապրում է միաժամանակ և՛ իր, և՛ երեխայի համար: Երեխայի մահն ամբող-

ջությամբ տակնուվրա է անում մարդու պատկերացումներն ապագայի ու կյանքի 

էության մասին [1, էջ 11]: Երեխա կորցրած ծնողը համոզվում է, որ իր իշխանությու-

նը խիստ սահմանափակ է և ունենում է անկարողության, կյանքի անարդարության 

զգացողություններ: Առաջանում է այսպիսի միտք՝ «Եթե ես, չնայած ահռելի մեծ 

ցանկությանս, չկարողացա մահվանից պաշտպանել իմ երեխային, չեմ կարողանա 

պաշտպանել նաև ինքս ինձ»: Բացի այդ սեփական երեխաների մահը ձախողում է 

ծնողների` անմահության անգիտակցական ձգտումը, քանի որ նրանք այլևս չեն կա-

րող իրենց շարունակությունը տեսնել իրենց երեխաների մեջ: Այս մտքերից բխող 

էքզիստենցիալ տագնապը մեղմել փորձելով` երեխայի կորուստն ապրող ծնողների 

մոտ նկատվում է նաև ուժեղ մեղքի զգացում, ինչը անղեկավարելին ղեկավարելի 

դարձնելու փորձ է «եթե ես ինչ-որ բան չեմ արել, նշանակում է, որ կարող էի անել, 

այսինքն` ես անզոր չեմ» [6]: Այսպիսով` էքզիստենցիալ փաստերի հետ բախումից 

խուսափող մարդու համար ավելի հեշտ ընդունելի է այն փաստը, որ ինքը չի արել 

այն, ինչ կարող էր անել, քան թե այն, որ ինքը բացարձակապես անզոր է մահվան ա-

ռաջ: 
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Նշանակալի անձի` հատկապես կողակցի, մահը շոշափում է նաև էքզիստեն-

ցիալ մենակության խնդիրը: Քույր-եղբայրների մահը մարդուն զրկում է իրենց ման-

կության ուղեկիցներից, իրենց զարգացման վկաներից: Ամուսնու, մտերիմ ընկերնե-

րի մահը զրկում է մարդուն հիմնական հիմքերից ու կյանքի զուգընկերներից, ուժգ-

նացնում է այն փաստի գիտակցումը, որ ինչքան էլ մարդը ձգտի կյանքն անցնել ինչ-

որ մեկի հետ միասին, բազային մենակությունն անխուսափելի է [6, 1]: 

Այսպիսով, նշանակալի անձ կորցնելով՝ մարդը կորցնում է ոչ միայն իր համար 

կարևոր և մտերիմ մեկին, այլ հաճախ կորցնում է նաև իր անգիտակցական համոզ-

մունքը սեփական անմահության հանդեպ ու հայտնվում է էքզիստենցիալ ճգնաժա-

մի հոգեվիճակում, հուսահատվում է, նրա նպատակները քայքայվում են, իսկ նախ-

կին իմաստները կորցնում են իրենց արժեքը: Էքզիստենցիալ ճգնաժամը նախադր-

յալ է հանդիսանում կարևոր անձնային փոփոխությունների համար, որոնց բնույթը 

կարող է լինել ինչպես դրական ու անձնային աճի տանող, այնպես էլ բացասական 

ու խնդիրներ առաջացնող: Ուստի այս բարդ փուլում գործնական տեսանկյունից 

արդիական է դառնում ոչ միայն վշտի ապրմանն ու կորստի հաղթահարմանն ուղղ-

ված հոգեբանական աշխատանքը, այլ նաև խիստ էական նշանակություն է ձեռք բե-

րում անձի կյանքի ու մահվան վերաբերյալ հայացքների, սեփական կյանքի իմաստի 

ու կյանքի ռազմավարության վերանայմանն ուղղված աշխատանքը, որն արդյունա-

վետ իրականացվելու դեպքում ռեսուրսային ու դրական փոխոխությունների խթան 

կարող է դառնալ: Մահվան գիտակցումը` դրա մշտական ստվերը մեր մեջքի հետ-

ևում, հարստացնում է մեր կյանքը, թույլ է տալիս գնահատել այն, ունենալ աշխար-

հում ամենի հանդեպ սիրո և խորը էմպաթիայի զգացում` հիշելով, որ ամեն ինչ են-

թակա է վերացման [6]: Հետևաբար, նշանակալի անձանց կորուստ ունեցած այցելու-

ների հետ հոգեբանական աշխատանքում կարևոր է շեշտը դնել նման արթնացնող 

փորձառությունը տվյալ անձի համար օգտակար փորձառություն դարձնելու վրա:  
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This article focuses on the death of a significant person as a crucial event in the life of 

an individual, which not only leads to deep experience of grief, but also stimulates con-

frontation with his own death. This confrontation, in its turn, significantly affects the ex-

perience of grief and loss, fundamentally changing person’s ideology, values and style of 

life. Therefore the study of this phenomenon makes practical work with these people 

more productive. 

 

 

 

ՍՊԱՌՈՂԻ ՊԱՀԱՆՋՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԲԱՎԱՐԱՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ 

 

Աղասյան Ն. Ա. (ՀՀՊԿԱ, Երևան, Հայաստան) 
 

Հոդվածի շրջանակներում քննարկվել են մարքեթինգային գործունեության ա-

պահովման հիմնական գործոններից մեկի` սպառողի պահանջմունքների բավա-

րարման և վերջինիս գնահատման մեխամիզմների առանձնահատկությունները 

մարքեթինգում: Տեսական և գործնական հետազոտությունների վերլուծության հի-

ման վրա նշվում է հոգեբանական և տնտեսագիտական մոտեցումների ընդհանրաց-

ման կարևորությունը պահանջմունքների ճանաչման, դրանց բավարարվածության 

գնահատման ուղղությամբ, որը կօգնի յուրաքանչյուր ընկերության ստեղծել մրցու-

նակ մարքեթինգային ռազմավարություն: 

 
Հանգուցային բառեր. սպառողական վարք, մարքեթինգային ռազմավարություն, 

պահանջմունք, շուկա: 

 

Վերջին ժամանակներում, որպես գիտակարգ ամբողջ աշխարհում ինտենսիվ 

զարգացում է ապրում մարքեթինգը (շուկայագիտությունը) իր տարբեր ոլորտներով, 

տեսակներով, գործառնություններով և աշխատանքային մեխանիզմներով; Յուրա-

քանչյուր առանձին ընկերություն հիմնվում է սեփական արտադրանքի և շուկայի 

վրա և ձևավորում իր ուրույն մարքեթինգային գործունեությունը: Սակայն եթե ընդ-

հանրացնել մարքեթինգային ռազմավարության հիմնային գործոնները, ապա ամե-

նակարևոր գործոնը կարելի է դիտարկել սպառողների բավարարվածությունը: Այ-

սօր մարքեթինգային ռազմավարությունների մշակման ժամանակ առավել մեծ ու-

շադրություն է դարձվում սպառողի պահանջմունքների ճանաչմանը, բավարարման 

պայմաններին և դրանք վերահսկելու և գնահատելու մեխանիզմների հետազոտու-

թյանը: Այս հիմնախնդիրը արդիական է այն առումով, որ ժամանակակից «սպառո-

ղակենտրոն» մարքեթինգի շրջանակներում բացի կոնկրետ արտադրանքի վաճառ-

քից և շահույթի ստացումից առավել կարևոր ուշադրություն է դարձվում սպառողա-

կան վարքի վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրությանը և առավել շեշտադրվում 

է ներքին հոգեբանական գործոնների կարևորությունը սպառողական որոշման կա-

յացման վերջինիս գնումային պահանջմունքների բավարարման և դրանց վերահսկ-

ման ուղիների հետազոտման տեսանկյունից: 

Սպառողական վարքը հանդիսանալով մարքեթինգի կարևոր բաղադրամաս, 

վերլուծության է ենթարկվում տարբեր գիտակարգերի կողմից: Սպառողական վար-

քը բավականին ուսումնասիրված է տնտեսագիտական գիտությունների ներքո, սա-
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կայն միայն տնտեսագիտական մետեցումները չեն ապահովում սպառողական վար-

քի ողջ բովանդակային կողմը: Մարքեթինգի մի շարք տեսաբաններ` Ֆ. Կոտլերը, Տ. 

Լևիտը, Պ. Դրուկերը իրենց աշխատություններում նշում են տարբեր ընկերություն-

ների կողմից իրականացվող մարքեթինգային գործունեության կազմակերպումը 

սպառողի անձի տեսանկյունից: Յուրաքանչյուր ընկերություն, որը ձգտում է հաջո-

ղության հասնել և լինել մրցունակ շուկայում պետք է կարողանա բավարարել սպա-

ռողների որոշակի խմբի կարիքները և պահանջները [4, 6, 9]: 

Այսպիսով, ակնհայտ է դառնում որ ռազմավարական մարքեթինգի գլխավոր օ-

ղակը անձի պահանջմունքն է: Սպառողը վճարում է ոչ թե ապրանքի այլ բավարար-

վածություն ձեռք բերելու համար: Հետևաբար մարքեթինգային ռազմավարության է-

ֆեկտիվության չափման հիմնական մեխանիզմը սպառողի պահանջմունքի բավա-

րարվածությունն է: Եթե դիտարկենք սպառողի ներքին հոգեբանական կառուցված-

քը և վերջինիս վարքի վրա ազդող գործոնները, ապա պետք է սպառողին դիտարկել 

որպես անձ, որը մարքեթինգային գործունեության ընթացքում վերածվում է սպառո-

ղի: Անձի` վեջինիս պահանջմունքների և դրդապատճառների խորքային վերլու-

ծությունը, որը հոգեբանական գիտակարգում խորքային հետազոտության է են-

թարկվել Ա. Մասլոուի, Զ.Ֆրոյդի, հետազոտություններում կարող է էապես ազդել 

սպառողական վարքի ներքին գործոնների` մոտիվացիոն ոլորտի, անձնային և էթ-

նոմշակութային առանձնահատկութունների հոգեբանական վերլուծութան տեսան-

կյունից [1, 3]: Ռազմավարական մաքեթինգի խնդիրը հետևելն է կոնկրետ շուկայի 

զարգացմանը` բացահայտելու տարբեր առկա կամ պոտենցիալ շուկաներ կամ 

դրանց սեգմենտները` հիմնվելով պահանջմունքների բավարարման վրա, որոնք 

բավարարման խնդիր ունեն: Լևիտը իր «Մարքեթինգային միոպիա» հոդվածում 

նշում է, որ վաճառքի ժամանակ շեշտը դրվում է վաճառողի կարքիների վրա մինչ-

դեռ մարքեթինգում շեշտը դրվում է գնորդների պահանջմուների վրա [7, էջ 20]: 

Հետազոտելու համար սպառողի բավարարվածության մակարդակը անհրաժեշտ 

է սկզբում հասկանալ ինչպես է իրականանում գնման գործընթացը: Ալյոշինան 

սպառողական վարքում` առանձնացնում էր երեք կարևոր իրավիճակներ` կոմունի-

կացիոն իրավիճակներ, գնման իրավիճակ և ապրանքի կիրառման իրավիճակ [1, էջ 

342]: 

Անհրաժեշտությունը ուսումնասիրել հաճախորդների բավարարվածության մա-

կարդակը գնումներից պայմանավորված է այն փաստով, որ արտադրողի տեսակե-

տը սպառողի ակնկալիքների վերաբերյալ կարող է էականորեն տարբեր լինել վեր-

ջինիս իրական ցանկություններից: Այսինքն, արտադրողների պատկերացումները 

սպառողների պահանջների վերաբերյալ կարող են չհամապատասխանել սպառող-

ների իրական պահանջներին: Սպառողի պահանջմունքների բավարարման ամենա-

տարածված տեսությունը գրականության մեջ համարվում է Ռիչարդ Օլիվերի կող-

մից մշակված սպասումների բացառման մոդելը, որտեղ առաջ է քաշվում հետևյալ 

տեսակետը, որ սպառողի բավարարվածութունը կախված է նախագնումային սպա-

սելիքների և սպառման իրական արդյունքների համեմատությունից [2, էջ 281]:  

Որպես կանոն, սպառողների սպասելիքները հիմնվում են այն տեղեկություննե-

րի վրա, որոնք նրանց տալիս են վաճառողները, ընկերները կամ այլ աղբյուրներ: 

Օրինակ, եթե վաճառողը գերագնահատում է ապրանքի որակական հատկանիշ-

ները սպառողական սպասումները չեն իրականանում և նա զգում է հիասթափու-

թյուն ու դժգոհություն. Հետևաբար անհրաժեշտություն է ծագում ուղիղ հարցումնե-

րի, ֆորմալ չափումների միջոցով պարզել սպառողների բավարարվածության կամ 



 15 

անբավարարվածության աստիճանը: Սպառողական կարիքների բավարարման ու-

սումնասիրության ժամանակ կարող են կիրառվել այնպիսի մեթոդներ ինչպիսիք 

են` սպառողի ցանկությունների ուսումնասիրությունը նմանատիպ ոլորտներում, ո-

րի նպատակն է մշակել ընտրված ոլորտներում սպառողների ակնկալիքների նախ-

նական կառուցվածքը, հետազոտել միջանկյալ, վերջնական եւ հիմնական սպառող-

ներին, որը թույլ կտա տեղեկատվություն ստանալ սպառման տարբեր փուլերում 

բավարարվածության, ինչպես նաև կարևորագույն սպառողների վերաբերյալ, բո-

ղոքների դիտարկում, որոնք ուղղված են ծառայությունների մատուցման, ապրանքի 

արտադրության և վաճառքին, սպառողական վահանակների օգտագործում, որոնք 

հանդիսանում են սպառողների սպասելիքների փոփոխության վերաբերյալ տեղե-

կություններ ստանալու մշտական աղբյուր, սպասարկման առանձին գործառնու-

թյունների ուսումնասիրությունը, որն ապահովում է հետադարձ կապ ծառայու-

թյունների որակի մակարդակով ծառայության որակի յուրաքանչյուր բաղադրիչի 

հետ [3, էջ 38]: Գնահատումը տեղի է ունենում ոչ միայն գնումից առաջ այլև հետո: 

Այդպիսի գնահատումը, որը կոչվում է հետգնումային գնահատում կամ գնահատում 

ըստ սպառման արդյունքների, որը իրենից ներկայացնում է որոշումների կայացման 

գործընթացի հերթական փուլ: Հիմնվելով սպառման փորձի վրա սպառողները կա-

րող են ամրապնդել կամ փոխել իրենց դիրքորոշումները սպառվող ապրանքի վերա-

բերյալ [8, էջ 271]: 

Ավանդաբար փորձարարները և տեսաբանները դիտարկում են հետգնումային 

գնահատականները սպառողի բավարարվածության և անբավարարվածության հաս-

կացությունների ներքո, այսինքն պարզաբանվում է՝ արդյոք սպառողը ստացել է 

սպառման արդյունքում բարենպաստ թե անբարենպաստ փորձ: Օրինակ պարզելու 

համար՝ արդյոք ամերիկյան սպառողները բավարարված են գնումների արդյունքով, 

թե ոչ, շուկայի հետազոտողների մի ամբողջ ճյուղ է աշխատում: Տասնյակ հազարա-

վոր ամերիկացի սպառողներ հարցումների են ենթարկվում պարզելու վերջիններիս 

բավարարվածության մակարդակը ավելի քան 200 ընկերությունների ապրանքնե-

րից, ծառայություններից և կայքերից: Բավարարվածության մակարդակը տարբեր-

վում է ոչ միայն տարբեր ապրանքների, այլև նույն ապրանքի նկատմամբ տարբեր 

աշխարհագրական վայրերում: 

Սպառման արդյունքների գնահատումը ազդում է ոչ միայն ապագա գնորդական 

վարքագծի, այլև վարքագծի՝ այլ ասպեկտների վրա: Օրինակ, այնպիսի տիպիկ վար-

քագիծը, ինչպիսին է սպառման փորձի քննարկումը, այլ մարդկանց հետ, որը հայտ-

նի է որպես բանավոր հաղորդակցում (word-of-mouth). Սպառողական փորձի 

քննարկումը, սովորական երևույթ է: Ակնհայտ է, որ բանավոր արձագանքների բա-

րենպաստ լինելը կախված է հաջող սպառման փորձից: Բացասական փորձը ոչ 

միայն նվազեցնում է հավանականությունը կրկնակի գնումներից այլև խրախուսում 

է սպառողներին բացասական արձագանքներ տարածել իրենց ծանոթների, իսկ եր-

բեմն նույնիսկ անծանոթների շրջանում:  

Այսպիսով ընդհանրացնելով տեսական մի շարք հետազոտություններ կարելի է 

ենթադրել, որ յուրաքանչյուր ընկերություն, մցունակությունը և հաջողությունը 

սպառողական շուկայում սերտորեն կապված է համապատասխան մարքեթինգային 

ռազմավարության մշակման և իրագործման հետ, որտեղ հիմնակետ են հանդիսա-

նում սպառողը և վերջինիս պահանջմունքների բավարարումը, դրանց գնահատման 

մեխանիզմների կիրառումը, որը առավել խորքային կլինի հոգեբանական և տնտե-

սագիտական մոտեցումների համակարգման արդյունքում:  
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Օգտագործված գրականության ցանկ. 
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SATISFACTION OF CUSTOMERS NEEDS AS A FACTOR OF EFFECTIVE MARKETING 

STRATEGY 

 

Aghasyan N. A. (PAARA, Yerevan, Armenia) 
 

Key words: customer needs, competitive marketing strategy. 

 

In the frame of the article there was launched theoretical analyzes of customer needs 

satisfaction and its evaluation mechanisms peculiarities as a factor of effective marketing 

strategy. The analysis based on theoretical and practical research indicated the importance 

of aggregation of the psychological and economic approaches for the assessment of human 

needs and their satisfaction, which will help each company to create a competitive mar-

keting strategy.  

 

 

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆ 

ՁԵՎԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Ասատրյան Ս. Գ. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 
 
Որպես հաղորդակցման նորարական ձև՝ Էլեկտրոնային հաղորդակցումը դրա-

կան ազդեցություն ունի ժամանակի խնայման, կառավարման գործընթացի հեշտաց-

ման, տարածական և ժամանակային խոչընդոտների հաղթահարման վրա: 

Այս հոդվածում մենք ցանկանում ենք պարզել, թե կառավարման համակարգում 

հաղորդակցման այս ձևի կիրառման արդյունքում հաղորդակցվողների մոտ հոգե-
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կան գործընթացների և հուզական վիճակների ինչպիսի փոփոխություններ են ի 

հայտ գալիս:  

Ամփոփելով ստացված տվյալները մենք կարող ենք ասել, որ էլեկտրոնային կա-

ռավարման արդյունքում դիտվող տեղեկատվական ծանրաբեռնվածությունը և պա-

տասխանատվության զգացման մեծացումը հանդիսանալով սթրեսածին գործոններ՝ 

մեծացնում են ղեկավարների հուզական լարվածությունը:  

 

Հանգուցային բառեր. կառավարում, հաղորդակցում, էլեկտրոնային հաղորդակցում, 

հուզական լարվածություն: 
 

20-րդ դարը ականատեսը դարձավ տեխնիկական հեղափոխության, որի պտուղ-

ներն են հանդիսանում համակարգչային կապը, էլեկտրոնային փոստը, որոնք 90-ա-

կանների վերջում վերաճեցին գլոբալ հաղորդակցական համակարգի՝ համացանցի: 

Այս տեխնիկական հեղափոխությունը նշանավորվեց սոցիալական հաղորդակցման 

նոր տեսակի ի հայտ գալով՝ էլեկտրոնային հաղորդակցմամբ [4, էջ 70-110]: Արդի 

ժամանակաշրջանում էլեկտրոնային հաղորդակցումը լայնորեն կիրառվում է նաև 

կառավարման համակարգում: Որպես հաղորդակցման նորարական ձև՝ Էլեկտրո-

նային հաղորդակցումը դրական ազդեցություն ունի ժամանակի խնայման, կառա-

վարման գործընթացի հեշտացման, տարածական և ժամանակային խոչընդոտների 

հաղթահարման վրա: Սակայն կառավարման համակարգում հաղորդակցման այս 

ձևի կիրառման արդյունքում հաղորդակցվողների մոտ ի հայտ են գալիս հոգեկան 

գործընթացների և հուզական վիճակների փոփոխություններ:  

Հաղորդակցումը հատուկ ազդակների միջոցով հաղորդագրության փոխանցումն 

է մի համակարգից մյուսին: Հաղորդագրությունը փոխանցվում է որոշակի ուղիով, 

որը կարող է լինել գրավոր, ձայնային կամ տեսաձայնային, անուղղակիորեն փո-

խանցվող կամ տեխնիկական միջոցների միջոցով: 

Հաղորդակցողի իմացական ծանրաբեռնվածությունը խանգարում է նրան տե-

ղայնացնել հաղորդագրությունը հասցեատիրոջ ընկալման մակարդակին, իսկ հաս-

ցեատիրոջ իմացական ծանրաբեռնվածությունը խանգարում է հաղորդագրությունը 

հասկանալուն: Խոսքային և ոչ խոսքային ուղիները իրենց անքակտելի ամբողջակա-

նությամբ ելակետային հիմք են ծառայել բանավոր հաղորդակցման համար, իսկ ի-

կոնային և նշանային ուղիները սկիզբ են դրել փաստաթղթային հաղորդակցման հա-

մար: Էլեկտրոնային հաղորդակցումը կարող ենք ասել փոխարինելու է եկել փաս-

տաթղթային հաղորդակցմանը: Սոցիալական տարածության մեջ գաղափարների 

տարածման և արժեքային կողմնորոշիչ գործառույթները կարող են ավելի ամբողջա-

կան, արագ, տնտեսող կերպով իրականացվել շնորհիվ էլեկտրոնային համակարգի:  

Կառավարումը հաղորդակցման ձևերից մեկն է, երբ հաղորդակցողը հասցեատի-

րոջը դիտարկում է որպես իր նպատակներին հասնելու միջոց, կառավարման օբ-

յեկտ: Այս դեպքում հաղորդակցողի և հասցեատիրոջ միջև ձևավորվում է սուբյեկտ-

օբյեկտային հարաբերություն:  

Կառավարչական գործունեության նպատակը՝ որոշակի կազմակերպչական հա-

մակարգի արդյունավետ գործառնության ապահովումն է: Այս համակարգերը որա-

կապես տարասեռ են ըստ իրենց բաղադրիչների և ներառում են որպես կանոն 

հետևյալ հիմնական տարատեսակները՝ տեխնոլոգիական և մարդկային:  

Կառավարչական գործունեության մեջ պերցեպտիվ գործընթացների գլխավոր 

առանձնահատկությունները պայմանավորված են ընկալման հիմնական առարկա-
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յի՝ անհատի ինքնատիպությամբ, նաև ընկալվող տեղեկատվության ծավալով [3, էջ 

38-65]:  

Կառավարչական գործունեությունը բնորոշվում է բարձր հուզագենությամբ ու 

սթրեսոգենությամբ, ներառում է մեծ թվով նեգատիվ հույզեր և բարդ իրավիճակներ 

ստեղծելու պատճառներ: Ֆրուստրացիաների նկատմամբ կայունությունը, ինչպես և 

սթրեսակայունությունը ղեկավարի մասնագիտական կարևոր հատկանիշներից 

մեկն է, որն ամրապնդելուն նպաստում են միջոցների երկու խումբ: Նախ և առաջ, 

խոսքը վերաբերվում է ֆրուստրացիոն փորձի կուտակմանն ու իմաստավորմանը: 

Երկրորդ խումբը հոգեբանական պաշտպանական միջոցներն են, որոնք միտված են 

ոչ թե իրավիճակի, այլ նրա նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխմանը [2]: 

Աշխատանքի նպատակն էր ուսումնասիրել կառավարման գործընթացում է-

լեկտրոնային հաղորդակցման հոգեբանական առանձնահատկությունները: Են-

թադրվում է, որ կառավարչական գործունեությունը պայմանավորված լինելով ար-

դյունավետ հաղորդակցմամբ՝ իր վրա կրելով էլեկտրոնային հաղորդակցման ներ-

մուծման նորարարությունը, անդրադառնում է անձի ապահարմարման և միևնույն 

ժամանակ հուզական լարվածության վրա, որն էլ բերում է ինքնավերահսկողության 

բարձրացում: 

Հետազոտությանը մասնակցել են արական և իգական սեռի, 10-37 տարվա աշ-

խատանքային փորձ ունեցող 15 կառավարիչներ, որոնց բաժանել ենք 3 հետազոտա-

կան խմբերի: Ընտրությունը և բաժանումը տեղի է ունեցել ելնելով նրանից, թե որքա-

նով է էլեկտրոնային հաղորդակցումը կիրառելի տվյալ կազմակերպություններում, 

որտեղ մեր մասնակիցները աշխատանքային գործունեություն են ծավալում: 

Հետազոտության համար կիրառվել են թեստավորման, հարցազրույցի, ազատ 

զուգորդությունների և կոնտենտ վերլուծության մեթոդները: Որպես մեթոդիկաներ 

ընտրվել են NEO PI թեստի հայերեն տարբերակը և մեր կողմից կազմված բլանկը՝ ե-

րեք հիմնական բլոկներից բաղկացած ստիմուլային նյութերով: 

Վերլուծելով զրույցի արդյունքում ստացված տվյալները՝ կարող ենք ասել, որ 

որքան էլ կառավարիչները դրական տրամադրված լինեն նորարարությունների 

նկատմամբ և գնահատեն էլեկտրոնային հաղորդակցման առավելությունները, միև-

նույն է այն իր հետ մի շարք խնդիրներ է բերում՝ կապված աշխատանքային գործու-

նեության հարմարման և դրա նկատմամբ վերաբերմունքի, հուզական լարվածու-

թյան և պատասխանատվության զգացման մեծացման հետ:  

Թեստավորման մեթոդի արդյունքում ստացված տվյալները ցույց են տալիս, որ 

կազմակերպություններում էլեկտրոնային հաղորդակցման առկայությունը չի բարձ-

րացնում կառավարիչների մոտ նեյրոտիզմը, սոցիալական միջավայրից կախվա-

ծության բարձր ցուցանիշների առկայությունը վկայում է, որ աշխատանքային միջա-

վայրում տեղի ունեցող փոփոխությունները անդրադառնում են հետազոտվողների 

անձնային գծերի վրա, և նրանց հետագա գործունեությունն ու վերաբերմունքը աշ-

խատանքի նկատմամբ կապված է հենց այդ փոփոխություններից: Ինքնավերահսկո-

ղության բարձր ցուցանիշները վկայում են, որ էլեկտրոնային հաղորդակցման ներ-

մուծումը մեծացնում է պատասխանատվության զգացումը, աշխատակիցները առա-

վել հեռատես են դառնում և հաստատակամորեն վերահսկում են իրենց վարքը, որն 

էլ բարձրացնում է ինքնավերահսկողության ցուցանիշները: 

Ազատ զուգորդությունների արդյունքում ստացված տվյալները վերլուծելուց հե-

տո պարզ դարձավ, որ գործընկերներ և համագործակցություն ստիմուլային նյութե-

րի համար տրվել են բացասական զուգորդություններ, որը կապված է միջանձնային 
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փոխհարաբերությունների վրա լարված աշխատանքի ազդեցությամբ: Չնայած նո-

րարարություններն ու ավտոմատիզացիան դրական են գնահատվում, բացասական 

է գնահատվում փոփոխությունը, քանի որ աշխատանքային գործընթացում էլեկտրո-

նային հաղորդակցման կիրառումը բերել է մի շարք առավելություններ, ծնել է նաև 

մի շարք խնդիրներ՝ կապված հուզական լարվածության, պատասխանատվության 

զգացման բարձրացման հետ:  

Ամփոփելով հետազոտության վերլուծության ընթացքում ստացված տվյալները, 

կարող ենք ասել, որ աշխատանքում միայն էլեկտրոնային հաղորդակցման անընդ-

հատ կիրառումը բերում է հիշողության ծավալի փոքրացում, շաբլոն մտածողու-

թյան, երևակայության մեջ իջեցնում է ստեղծագործականության մակարդակը: Է-

լեկտրոնային հաղորդակցման կիրառման դեպքում՝ անկախ թե որքանով է այն կի-

րառվում, բարձրանում է ինքնավերահսկողության մակարդակը: Աշխատանքում 

տեղի ունեցող նորարարական փոփոխությունները մեծացնում են ղեկավարների 

կախվածությունը սոցիալական միջավայրից: Էլեկտրոնային կառավարման ար-

դյունքում դիտվող տեղեկատվական ծանրաբեռնվածությունը և պատասխա-

նատվության զգացման մեծացումը հանդիսանալով սթրեսածին գործոններ՝ մեծաց-

նում են ղեկավարների հուզական լարվածությունը: 

Օգտագործված գրականության ցանկ. 
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PSYCHOLOGICAL SPECIFICATIONS OF ACTUAL FORMS OF COMMUNICATION 

MANAGEMENT IN ORGANIZATION 

 

Asatryan S. G. (YSU, Yerevan, Armenia) 
 

Key words: management, communication, electronic communication, emotional tension. 

 

As an innovative form of communication, electronic communication has a positive ef-

fect on saving time, management simplification, overcoming of spatial and temporal con-

straints. In this article we want to find out how the using of this form of communication 

in management system affects on changing communicators’ mental processes and emo-

tional conditions. 

Summarizing the results, we can say the observed increase in workload and sense of 

responsibility as stress factors as a result of electronic management, increases the emotion-

al tension of the heads. 
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ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՈՒ ԿՐՏՍԵՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ 

ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ՀԱՆԴԵՊ. 

ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ասրիբաբայան Ե. Ս. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 
 

Ցանկացած բուժաշխատողի գործունեությունը հագեցած է սթրեսային գործոննե-

րով, իսկ ուռուցքաբանության ոլորտի աշխատողների դեպքում ավելանում են նաև 

մի շարք յուրահատուկ՝ ոլորտին բնորոշ առանձնահատկություններ: Այս ամենը ան-

միջականորեն անդրդառնում է քաղցկեղի հանդեպ բժշիկների և միջին ու կրտսեր 

բուժանձնակազմի վերաբերմունքի վրա: Իսկ քաղցկեղի հանդեպ վերաբերմունքը 

անմիջականորեն ազդում է նաև հիվանդի հանդեպ վերաբերմունքի և նրա հետ կա-

ռուցվող հարաբերությունների որակի վրա: Տվյալ հոդվածում դիտարկվում են քաղց-

կեղի հանդեպ վերաբերմունքի առանձնահատկությունները ուռուցքաբանների և մի-

ջին ու կրտսեր բուժաշխատողների մոտ: 

 
Հանգուցային բառեր. քաղցկեղ, վերաբերմունք, ուռուցքաբան, միջին և կրտսեր 

բժշկական անձնակազմ: 

 

Ցանկացած բուժաշխատողի գործունեություն հագեցած է սթրեսային գործոննե-

րով՝ լարված աշխատանքային գրաֆիկ, արագ որոշումներ կայացնելու անհրաժեշ-

տություն, պատասխանատվության բարձր մակարդակ և այլն: Ուռուցքաբանների 

դեպքում այս ամենին ավելանում են մի շարք յուրահատուկ՝ ոլորտին բնորոշ, ա-

ռանձնահատկություններ: Այս ոլորտում մյուսներից առավել բժշկի վրա դրվում է 

«փրկչի» գործառույթ. նա ցանկացած դեպքում «պետք» է կարողանա փրկել հիվանդի 

կյանքը: Մյուս կողմից, ինքը բժիշկը՝ ելնելով իր գործունեության առանձնահատ-

կություններից, հաճախ իր վրա վերցնում է փրկչի այդ դերը, սակայն քաղցկեղի հետ 

աշխատանքի առանձնահատկություններից մեկն էլ հիվանդների բարձր մահա-

ցիությունը՝ համեմատած բժկության այլ ոլորտների: Նման իրավիճակը կարող է ա-

ռաջացնել անկարողության և անօգտակարության զգացողություններ [2, էջ 118-119; 

4, էջ 4-6]: Դրան գումարվում է Հայաստանին բնորոշ մի իրավիճակ, երբ ընտանիքի 

խնդրանքով հիվանդից հաճախ թաքցվում է նրա ախտորոշումը, որը չափազանց 

բարդացնում է հիվանդ-բժիշկ հարաբերությունների արդյունավետ կառուցումը [3, 

էջ 121-125]: 

Միջին և կրտսեր բուժանձնակազմի վրա է դրված հիվանդի անմիջական խնամ-

քի պատասխանատվությունը: Այս խումբը ունենում է առավել ինտենսիվ շփում հի-

վանդների հետ և հաճախ ստացիոնար բուժման փուլում ավելի շատ ժամանակ է 

անցկացնում է հիվադների հետ, քան նույնիսկ նրանց մտերիմները:  

Այս երկու խմբերը, հիվանդի մտերիմների հետ միասին, կազմում են հիվանդի 

առաջնային շրջապատը նրա բուժման ընթացքում: Հիվանդի և հիվանդության հան-

դեպ նրանց վերաբերմունքը էականորեն կարող է ազդել հիվանդի հոգեբանական 

ինքնազգացողության և ընդհանուր կյանքի որակի վրա [1]: Մյուս կողմից այս խմբե-

րի աշխատանքային պայմանների առանձնահատկությունները իրենց անդրադարձն 

են ունենում իրենց վերաբերմունքային համակարգի վրա: 
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Ելնելով այս ամենից` մենք 2012-ին նպատակ դրեցինք ուսումնասիրել ուռուց-

քաբաների և միջին ու կրստեր բուժանձնակազմի վերաբերմունքի առանձնահատ-

կությունները քաղցկեղի հանդեպ: 

Հետազոտության ընթացքում կիրառվեցին ազատ զուգորդությունների և հարցա-

րանի մեթոդները: Հարցարանը ստեղծվել է տվյալ հետազոտության իրականացման 

նպատակով և ուղղված է դուրս բերելու քաղցկեղի հանդեպ վերաբերմունքի առանձ-

նահատկությունները: Հարցերը խմբավորված էին ըստ հետևյալ իմաստային բլոկե-

րի. պատկերացումներ հիվանդության ծագումնաբանության և համաճարակաբա-

նության մասին մասին, պատկերացումներ հիվանդության ընթացքի և ելքի մասին, 

վերաբերմունք քաղցկեղով հիվանդների հանդեպ, վերաբերմունք քաղցկեղով հի-

վանդների մտերիմների հանդեպ, վերաբերմունք ուռուցքաբանությանը և բժիշկնե-

րին, վերաբերմունք քաղցկեղին` հասարակության համատեքստում, վերաբերմունք 

քաղցկեղին՝ սեփական անձի համատեքստում, վերաբերմունք քաղցկեղին՝մտերիմ-

ների համատեքստում:  

Հետազոոտության ընտրանքը կազմված է երկու խմբերից. առաջինը՝ բժիշկ-ու-

ռուցքաբաններ՝ 20-40 տարեկան, որոնցից 10-ը՝ կին, 10-ը՝ տղամարդ, երկորդ խում-

բը՝ միջին և կրտսեր բուժաշխատողներ՝ 20-40 տարեկան, բոլորը կանայք: Սեռային 

նման բաշխվածությունը այս խմբում պայմանավորված է մաասնագիտության ա-

ռանձնահատկություններով: Հետազոտությունն իրականացվել է Վ. Ֆանարջյանի 

անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնում:  

Ազատ զուգորդությունների մեթոդի շնորհիվ հաջողվել է դուրս բերել փորձարա-

րական խմբերի հուզական վերաբերմունքը հիվանդության հանդեպ: Այսպես, միջին 

և կրտսեր բուժանձնակազմի խմբում գերակայում են բացասական հույզեր արտա-

հայտող զուգորդությունները (80 %): Նման վերաբերմունքը վկայում է հիվանդների 

կյանքում տվյալ խմբի բարձր հուզական ներգրավածության մասին: Հարցարանի մի-

ջոցով դուրս բերված տվյալները վկայում են միջին և կրտսեր բուժանձնակազմի 

խմբում քաղցկեղի վերաբերյալ կարծրատիպերի բարձր մակարդակի մասին: Քաղց-

կեղը հաճախ պատկերվում է որպես անբուժելի հիվանդությունը, իսկ ուռուցքաբա-

նական բուժումը մասնակիցներ 52 %-ը համարում է ոչ արդյունավետ (ի տարբե-

րություն բժիշկների խմբի, որտեղ նման վերաբերմունք դրսևորել է խմբի 10 %-ը): 

Այս խումբը հակված է նաև թաքցնել հիվանդից իր ախտորոշումը. նման դիրքորո-

շումը առավել բնորոշ է քաղցկեղով հիվանդների մտերիմներին: Ներգրաված լինե-

լով հիվանդների հետ ինտենսիվ և հաճախ կենցաղային երանգավորում ունեցեղ 

հարաբերությունների մեջ՝ միջին և կրտսեր բուժանձնակազմը իր վրա է կարծես 

վերցնում հուզական աջակցողի դերը: Սակայն չունենալով համապատասխան 

հմտություններ այս խումբը նեքաշվում է բացասական հույզերի հորձանուտի մեջ, ո-

րը կարող շատ բարենպաստ հիմք հանդիսանալ հուզական այրման համախտանիշի 

զարգացման համար:  

Եթե միջին և կրտսեր բուժանձնակազմի խմբի ազատ զուգորդությունները հագե-

ցած են հուզական պատասխաններով, ապա բժիշկների խմբում դրանք իսպառ բա-

ցակայում են: Նման իրավիճակը վկայում է որոշակի հուզական վերարցարկման 

մասին՝ հիվանդությունը դիտարկվում է որպես խնդիր, որն անհրաժեշտ է լուծել: 

Ինչպես վկայում են արդյունքները, ուռուցքաբանների խմբին բնորոշ է վառ արտա-

հայտված գիտական մոտեցումը հիվանդությանը, սեփական գործունեությունը ի-

մաստավորելու և արդյունավետությունը բարձրացնելու ձգտումը: Հիվանդը դի-

տարկվում է որպես հասուն անձ, որը իրավունք ունի իմանալ իր ախտորոշման մա-
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սին (85 %): Մյուս կողմից, հիվանդության հանդեպ վերաբերմունքի մեջ հուզական 

տարրի անտեսումը ուղակիորեն վկայում է արտամղված հույզերի և ապրումների 

մասին:  

Հետազոտության արդյունքների հիման վրա կարող ենք եզրակացնել, որ ուսում-

նասիրվող խմբերը ցուցաբերում են որոշակի յուրահատուկ առանձնահատկություն-

ներ քաղցկեղի հանդեպ իրենց վերաբերմունքում: Այս տարբերությունները առավել 

ակնհայտ են դրսևորվում հատկապես վերաբերմունքի հուզական բաղադրիչի հա-

մատեքստում. միջին և կրտսեր բուժանձնակազմը ցուցաբերում է ինտենսիվ և բա-

ցասական հուզական վերաբերմունք, իսկ ուռուցքաբանների մոտ հուզական տարրը 

չի գտնում իր արտահայտումը: Երկու դեպքում էլ կարելի խոսել հուզական բարձր 

ծանրավեռնվածության և այրման համախտանիշի ռիսկի մասին: Սա վկայում է ու-

ռուցքաբանության ոլորտի բուժաշխատողների համար հոգեհիգիենայի համապա-

տասխան միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտության մասին: Հետազո-

տության տվյալները կարող են օգտակար լինել նման ծառայության կազմակերպման 
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THE SPECIFICS OF ATTITUDE TOWARDS CANCER AMONG JUNIOR MEDICAL 
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Asribabayan Y. S. (YSU, Yerevan, Armenia) 
 
Key words: cancer, attitude, oncologist, junior medical staff. 

 

Every medical worker's work is full of stress factors. Oncology staff is prone to a range 

of additional stressors specific to the sphere. All this directly impacts the attitude of on-

cologist and junior medical staff towards cancer, which in its turn immediately affects atti-

tude towards patients and the quality of relationships built with them. This article dis-

cusses the specifics of attitude towards cancer among oncologists and junior medical staff. 
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ԱՊԱԱՆՀԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԿՈՆՖՈՐՄՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԵՂՎՈՂ 

ՎԱՐՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՎՐԱ 

 

Ավագիմյան Հ. Ռ., Ստեփանյան Ն. Ս. (ՎՊՀ, Վանաձոր, Հայաստան) 
 

Վերլուծելով ապաանհատականացման և կոնֆորմության երևույթները դևիանտ 

վարքի տեր դեռահասների խմբերում՝ պարզվում է, որ նշված երկու սոցիալ-հոգեբա-

նական մեխանիզմները ոչ պակաս կարևոր ներգործություն ունեն այդ տարիքում 

շեղվող վարքի դրսևորման առանձնհատկությունների վրա և այդ մեխանիզմներին 

չենթարկվելու կարևոր նախապայմաններից է անձի զարգացման և ինքնագիտակ-

ցության բարձր մակարդակները: 

 

Հանգուցային բառեր. ապաանհատականացում, շեղվող վարք, դեռահաս, կոնֆոր-

մություն:  

 

Դեռահասության տարիքի առանձնահատկությունները մեկնաբանող տարբեր 

մոտեցումներ գոյություն ունեն: Սույն հոդվածն ուղղված է նրա առաջացման սո-

ցիալ-հոգեբանական տեսանկյունին՝ կարևորելով միայն երկու մեխանիզմներ` ա-

պաանհատականացում և կոնֆորմ վարք: Մինչ վերլուծությանն անցնելն անհրա-

ժեշտ է համառոտ ներկայացնել դեռահասների դևիանտ վարքի նկատմամբ սոցիալ-

հոգեբանական հիմնական մոտեցումները:  

Բազմաթիվ ուսումնասիրողներ դեռահասության տարիքը դիտարկում են որպես 

դևիանտ վարքի զարգացման համար ռիսկի գործոն: Դևիանտ վարքը սոցիալական 

նորմերի և սպասելիքների փոփոխության յուրահատուկ ձև է՝ նրանց նկատմամբ 

արժեքավորված վերաբերմունքի ցուցադրության միջոցով [1, Էջ 4]:  

Դևիանտ դեռահասների ուսումնասիրությունը սոցիալական տեսանկյունից դի-

տարկվում է Ս. Ա. Բելիչևայի, Ի. Բ. Գրոմովայի, Ի. Ս. Կոնի, Յու. Ա. Կլեյբերգի, Ի. Ս. 

Պոլոնսկու, Դ. Ի. Ֆելդշտեյնի աշխատություններում: Ժամանակակից ուսումնասի-

րություններում նշվում է, որ հակաիրավական դևիացիաներ կատարում են թե՛ սո-

ցիալապես անապահով ընտանիքների և թե՛ «էլիտար» ընտանիքների դեռահասնե-

րը, ինչը թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ շեղվող վարքը վերաբերում է տարբեր սո-

ցիալ-ժողովրդագրական խմբերին:  

Խոսելով դևիանտ դեռահասների՝ որպես առանձնահատուկ սոցիալական խմբի 

մասին՝ անհրաժեշտ է սահմանել, թե ինչ հատկանիշներ պետք է ձեռք բերի մարդ-

կանց որոշակի ընդհանրությունը, որպեսզի դառնա խումբ. խմբին բնորոշ է իր կազ-

մի համասեռությունը, կազմակեպման կառուցվածքային տարբերակումը, գործու-

նեության ուղղվածությունը: Ա. Դոնցովը խմբի հատկանիշներին է վերագրում գո-

յության կայունությունը, ինտեգրատիվ միտումների գերակշռումը, խմբային սահ-

մանների հստակությունը, «Մենք-զգացմունքի» առաջացումը, նորմերի և վարքի մո-

դելների նմանությունը [2, էջ 3]:  

Մինչդեռ Ա. Ի. Սուխովը խմբերը բնութագրում է կենսաձևի, մշակույթի, արդա-

րության և շարժունության տեսանկյունից: Գ. Մ. Անդրեևան՝ որպես խմբային բնու-

թագրումներ, նշում է այնպիսի խմբային կազմավորումներ, ինչպիսիք են՝ խմբային 

հետաքրքրությունները, խմբային պահանջմունքները, խմբային կարծիքը և նորմերը 

[3, Էջ 56]: 
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Մ. Շոուն՝ որպես խմբի ընդհանուր հատկանիշ, նշում է փոխգործողությունը: Դ. 

Թյորները գրում է, որ խմբի անդամներն իրենց ըմբռնում են որպես «մենք»՝ ի տար-

բերություն «նրանց»:  

Ռուսական հոգեբանության մեջ նշվում է, որ յուրաքանչյուր խմբային ընդհան-

րության մեջ համամարդկային արժեքների հետ մեկտեղ գոյություն ունեն կայուն 

պատկերացումներ խմբային վարքի նորմերի մասին, ավանդույթներ և սովորու-

թյուններ:  

Արևմտյան հոգեբանության մեջ առկա են բոլորի կողմից ընդունված, սոցիալա-

կան վերահսկողությամբ պահպանվող վարքի խախտման որոշակի սահմաններ: 

Ըստ Մ. Ռոբերի և Ֆ. Թիլմանի՝ խումբը նրա անդամները հանդիսացող անհատների 

գումար չէ և, բացի անհատական առանձնահատկություններից, որոնք բնորոշ են 

յուրաքանչյուր առանձին անհատին, գոյություն ունեն մի շարք առանձնահատկու-

թյուններ, որոնք ընդհանուր են խմբի բոլոր անդամներին: Այդ ընդհանուր առանձ-

նահատկությունների բացահայտումը թույլ է տալիս նկարագրել այդ խմբի ներակա-

յացուցիչներին բնորոշ սոցիալ-հոգեբանական բնութագրումները:  

Շեղվող վարքով դեռահասների խմբին բնորոշ են որոշակի հոգեվիճակներ, անձի 

հատկանիշներ, արժեքներ, որոնք հատուկ են տվյալ հանրության ներկայացուցիչնե-

րին: Դևիանտ դեռահասները դիտարկվում են որպես առանձնահատուկ սոցիալա-

կան խումբ՝ իրենց սովորություններով, սովորույթներով, ավանդույթներով՝ որպես 

մեծ սոցիալական խմբերին հատուկ սոցիալական վարքի կարգավորիչներ, որոնք 

բացակայում են փոքր խմբերում: 

Դևիանտ դեռահասների խմբերում միավորող առանցք է կենսաձևը, որը դրսևոր-

վում է հագուստով, վարքի ձևով, ժարգոնով, յուրահատուկ զբաղմունքներով: Այդ 

խմբերի ուժեղ ազդեցությունը կապված է սեփական անոնիմության զգացողության 

հետ, վարվելով «ինչպես բոլորը»՝ դեռահասը կորցնում է պատասխանատվության 

զգացումը իր գործողությունների համար: Նշված մեխանիզմը սոցիալական հոգեբա-

նության մեջ առանձնացել է ապաանհատականացում եզրույթով: 

Ապաանհատականացումն առաջանում է խմբային իրադրություններում, այն 

մարդու ինքնագիտակցության, սեփական անհատականության կորուստ է և միաժա-

մանակ գնահատաման վախ, վերջիններս ապահովում են անոնիմություն և չեն 

կենտրոնացնում ուշադրությունը առանձին անհատի վրա: Անոնիմությունը խմբի 

անդամների մոտ առաջանում է համատեղ գործունեության գործընթացում: Ֆ. Զիմ-

բարդոն նշում է, որ ապաանհատականացումը մարդու կլանումն է սոցիալական դե-

րի կողմից, երբ մարդը խմբում կորցնում է դերի սահմանների գիտակցումը, և որքան 

մեծ է այդ խումբը, այնքան ավելի լավ է դրսևորվում նշված սոցիալ-հոգեբանական 

մեխանիզմը: Ե. Վ. Զմանովսկայան և Վ. Յու. Ռիբնիկովն ապաանհատականացման 

երևույթը սերտորեն կապում են խմբում դրսևորվող մի այլ սոցիալ-հոգեբանական 

երևույթի հետ՝ գտնելով, որ ապաանհատականացումը անհատականության կո-

րուստ է կոնֆորմության և չափից ավելի ադապտացիայի հետևանքով [4, Էջ 21]: 

19-րդ դարի վերջին Գ. Լե Բոնը մտցրել է խմբային մտածողություն հասկացու-

թյունը՝ ենթադրելով, որ որոշակի հանգամանքներում մարդիկ կորցնում են իրենց 

անհատականությունը և ձուլվում խմբին: Այդ տեսակի ապաանհատականացումը 

կապված է մարդկանց կողմից սոցիալական նորմերի անտեսման և ոչ բնորոշ, հա-

կանորմատիվ վարքի դրսևորման հետ: Ըստ նրա` պատմական տեսանկյունից մար-

դիկ շատ դանդաղ էին ազատվում ապաանհատականացված գոյությունից, որը պայ-

մանավորված էր սերտ ցեղային, տոհմային և ազգակցական հարաբերություններով:  
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Էրիխ Ֆրոմի կարծիքով՝ անհատականացումը ուղեկցվում է մեկուսացման զգա-

ցողություններով, որոնք հաճախ մարդկանց մոտիվացնում են տարբեր խմբերին 

միավորվելուն: 

Կոգնիտիվիզմի ներկայացուցիչները` Ֆեստինգերը, Պեպիթոունը և Նյուկոմբը, 

գտնում էին, որ մարդու կենտրոնացումը խմբի վրա նվազեցնում է կոնկրետ մարդ-

կանց հատկացվող ուշադրությունը: Այդ տեսակի ուշադրության կենտրոնացումը 

խմբի վրա ապաանհատականացնում է նրա անդամներին և երկրորդ պլան է մղում 

ու որոշ իմաստով բարոյապես թաքցնում է տվյալ խմբում կոնկրետ անհատի: Այդ 

պատճառով ապաանհատականացումը նվազեցնում է արգելքները անձի հակաիրա-

վական գործողությունների մեջ ներգրավվելուն: Համաձայն նշված ձևակերպման՝ 

խմբի նկատմամբ կողմնորոշումը մեծացնում է ապաանհատականացումը, որն իր 

հերթին ազատություն է տալիս վարքի այնպիսի դրսևորումներին, ինչպիսիք սովո-

րական պայմաններում զսպվում են արգելքների միջոցով:  

Ըստ Զիլերի՝ մարդիկ սովորաբար անհատականացումը կապում են խրախուսող 

իրադրությունների հետ, իսկ ապաանհատականացումը` պատժող: Մարդը սովո-

րում է ակնկալել խրախուսանքեր որոշակի առաջադրանքների լավ կատարման հա-

մար և ցանկանում է անհատապես պատասխանատու լինել նման գործողություննե-

րի համար, սակայն, երբ հայտնվում է պատժի ակնկալման իրադրության մեջ, առա-

ջանում է պատասխանատվությունից խուսափելու կամ այն փոշիացնելու միտում՝ 

խմբում երկրորդ պլան անցնելու միջոցով: 

Ըստ Զիմբարդոյի՝ ապաանհատականացում կարող են առաջացնել բազմաթիվ և 

բազմազան գործոններ՝ խմբի վրա կենտրոնացումը, բարոյական պատասխա-

նատվությունից և բացասական գնահատականից խուսափելը, որոնցից են՝ անոնի-

մությունը, խմբի չափը, հուզական գրգռման մակարդակը, իրադրության նորույթը և 

անորոշությունը, փոփոխված ժամանակային հեռանկարը, խմբային գործունեության 

մեջ ընդգրկվածության աստիճանը և այլն, որոնք հանգեցնում են անհատի կողմից 

նույնականության և ինքնագիտակցության զգացման կորստի, նվազեցնում են նրա 

ընկալունակությունը արտաքին ստիմուլների և կոգնիտիվ վերահսկողության վե-

րացմանը սեփական հույզերի և մոտիվացիաների նկատմամբ:  

Դայները ձեռնարկել էր այդ հասկացության հետագա տեսական կատարելագոր-

ծումը՝ կապելով այն ինքնագիտակցության հետ: Անհատականությունը կորցնող 

մարդիկ մեծ ուշադրություն չեն դարձնում սեփական վարքին և վատ են գիտակցում 

իրենց որպես առանձին էակներ, որի արդյունքն է ընթացիկ վերահսկողություն իրա-

գործելու կամ սեփական վարքը վերահսկելու և վարքի համապատասխան նորմա 

երկարատև հիշողությունից դուրս բերելու անընդունակությունը: Ապաանհատակա-

նացված մարդկանց բնորոշ է նաև կանխատեսելու բացակայությունը, մտածվածու-

թյան և պլանավորման պակասը: Ապաանհատականացման հետ է կապված հակա-

նորմատիվային վարքի բավականին լայն սպեկտր, ինչպես նաև՝ կոնֆորմ վարքը:  

Կոնֆորմությունը խմբի հետ համաձայնության՝ անհատի ատիտյուդների, կար-

ծիքների, ընկալումների, վարքի փոփոխության գործընթաց է՝ ի պատասխան իրա-

կան կամ մտացածին խմբային ճնշմանը այնպիսի իրադրություններում, երբ առկա 

չէ խմբի հետ համաձայնվելու ուղղակի պահանջ [5, էջ 816]:  

Ըստ Ս. Միլգրեմի՝ «մենք կախված ենք հեղինակություններից, նրանց մտքերից և 

վարքից: Հեղինակությանը մեծ տեղ հատկացնող մշակույթներում շատ են կոնֆորմ 

վարքագծով մարդիկ»: Եթե այս միտքը կապենք մերօրյա սոցիալական իրավիճակի 

հետ, կարող ենք բազմաթիվ դեպքեր դիտարկել, երբ դեռահասները «կուլ են» գնում 
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հեղինակություններին: Դրա օրինակն է «էմո» ենթամշակույթը: Աշխարհում ներկա-

յումս հաշվառվում են միլիոնավոր էմոներ, կազմում են մեծ սոցիալական խումբ և 

ունեն սեփական ատրիբուտիկան, ժեստային համակարգը: Ապաանհատականաց-

ման վառ դրսևորում է նաև ֆուտբոլային երկրպագուների կատաղությունը, հիստե-

րիաները ռոք համերգների ժամանակ և այլն: Բրայն Մյուլենը, վերլուծելով այս 

երևույթները, պարզել է, որ ինչքան շատ մարդ կար ամբոխի մեջ, այնքան ավելի կա-

տաղությամբ և դաժանությամբ էին կատարվում չարագործությունները [6, էջ 307]: 

Այլ խոսքերով` ապաանհատականացված մարդը, տվյալ դեպքում՝ խմբային ճնշման 

տակ գտնվող դեռահասը, կարող է այնպիսի վարք դրսևորել, որն իրեն բնորոշ չէ: 

Ընդհանրացնելով՝ բերենք այն 4 հիմնական գործոնները, որոնք ազդում են ա-

պաանհատականացման վրա. 

1. Խմբի չափը. մեծ խմբերում նրա անդամներն ավելի են հակված ապաանհա-

տականացման, ուստի գնահատվելու վախը շատ արագ վերանում է, քանի որ գո-

յություն ունի «այսպես արել են բոլորը» մտածելակերպը և իրենց վարքը մարդիկ 

պայմանավորում են ընթացիկ գործոններով, այլ ոչ թե ընտրություն կատարելու ա-

զատությամբ: 
2. Անոնիմություն: Երբ ձուլումը խմբին զուգորդվում է անոնիմությամբ, վերա-

նում է ինքնատիրապետումը: Դաժան վարքագիծ դրսևորելու նպատակով հաճախ 

մարդկանց ապաանհատականացնում են, օրինակ, ներկելով նրանց երեսը կամ 

մարմինը, հագցնում են հատուկ դիմակներ, ունիֆորմա և այլն: Ուսումնասիրելով 

տարբեր ցեղերի ավանդույթները՝ Ռոբերտ Ուոտսոնը պարզել է, որ երբ զինվորները 

ներկված են հատուկ ներկերով, նրանք առավել դաժանությամբ են տանջում գերի-

ներին, իսկ որտեղ չկա դեմքը ծածկելու ավանդույթ, հաճախ գերիներին կենդանի են 

թողնում: 
3. Գրգռող և ուշադրությունը շեղող զբաղմունքներ: Խմբերում մասայական ագ-

րեսիաներին հաճախ նախորդում են փոքր կարևորություն ունեցող իրադարձու-

թյունները, որոնք գրգռում և ուշադրություն են շեղում: Խմբերը ճչում են, ծափահա-

րում, պարում, որպեսզի մարդկանց մոտ միաժամանակ առաջանա գրգռվածություն 

և իջնի նրանց ինքնագիտակցությունը: «Մունա» սեկտայի մասնակիցներից մեկը 

պատմում էր, թե ինչպես էր «չու-չու-չու» գոչելը օգնում ապաանհատականացմանը. 

«Բոլոր եղբայրները և քույրերը բռնել էին միմյանց ձեռքերը և աճող ուժգնությամբ 

սկել էին գոչել չու-չու-չու, Չու-Չու-Չու, ՉՈՒ-ՉՈՒ-ՉՈՒ, ՅԱԱ՛, ՅԱԱ՛, ՊԱՈՒ՛»: Այդ 

գործը համախմբեց մեզ մեկ միասնական խմբի մեջ, ասես թե, մենք խորհրդավոր 

կերպով միասին ապրել էինք ինչ-որ կարևոր բան: «Չու-չու-չու»-ի իշխանությունը 

վախեցրեց ինձ, սակայն և այն ինձ տվեց հանգստի զգացում: Հավաքված էներգիայից 

ազատվելուց հետո մենք մեզ զգում էինք լրիվ թուլացած (Զիմբարդո և ուրիշներ, 

1977) [7, էջ 276]: 
4. Ինքնագիտակցության նվազում: Օրինակ՝ ալկոհոլային հարբածությունը, մե-

ծացնում է ապաանհատականացման հնարավարությունը: Ծնողների և դեռահասնե-

րի միջև նորմալ հարաբերությունների խանգարումները, ընտանեկան դաստիարա-

կության ոճը կարող են հանգեցնել դեռահասների բնավորության շեշտավորության 

սրման, նևրոտիկ և հոգեսոմատիկ խանգարումների: Կոնֆորմ վարքով դեռահասնե-

րը հիպոպրոտեկցիայի պայմաններում սեփական վարքի ոչ բավարար օրակարգ-

ման և հստակ պահանջների բացակայության պատճառով կարող են ունենալ բարձր 

տագնապայնություն [8, էջ 80]: Այս խումբը ապաանհատականացման տեսանկյունից 

համարվում է խոցելի:  
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Վերլուծելով ապաանհատականացման և կոնֆորմության երևույթները դևիանտ 

վարքի տեր դեռահասների խմբերում՝ պարզվում է, որ նշված երկու սոցիալ-հոգեբա-

նական մեխանիզմները ոչ պակաս կարևոր ներգործություն ունեն այդ տարիքում 

շեղվող վարքի դրսևորման առանձնահատկությունների վրա և այդ մեխանիզմներին 

չենթարկվելու կարևոր նախապայմաններից է անձի զարգացման և ինքնագիտակ-

ցության բարձր մակարդակները: 
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THE EFFECT OF DEINDIVIDUATION AND CONFORMATION IN TEENAGERS OF 

DEVIANT BEHAVIOR 
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Key words: deindividuation, deviant behavior, teenager, conformism. 

 

Having analyzed the phenomena of deindividuation and conformation in the groups of 

teenagers of deviant behavior it becomes clear, that the noted two social-psychological 

mechanisms influence far more on behavior peculiarities of deviant behavior in that age 

and the high levels of personal development and self-consciousness are one of the most 

important preconditions of not obeying to those mechanisms.  

 

 

 

ԴԱՍԱԽՈՍԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Ավագիմյան Ռ. Ա. (Թումանյանի անվան ՎՊՀ, Վանաձոր, Հայաստան) 
 

Հոդվածում վեր են լուծվում դասախոսի մանկավարժական հեղինակության տե-

սակները. գիտելիքի, մասնագիտական (մանկավարժական), միջանձնային, անձնա-

յին և արտաքին: 

Տեսական և փորձարարական հետազոտությունների միջոցով բացահայտվել են 

հեղինակության նշված տեսակների բաղադրիչները և դրանց հիերարխիկ կառուց-

վածքը:  

http://www.psyhodic.ru/ko/konformnost.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A2_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BC-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
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Դասախոսի մանկավարժական հեղինակության տեսակները ձևավորվում են ու-

սանող-դասախոս հարաբերությունների գորժընթացում, միաժամանակ դառնում են 

այդ հարաբերությունները կարգավորող արդյունավետ միջոցներից մեկը: 

 
Հանգուցային բառեր. դասախոսի մանկավարժական հեղինակություն, տեսակները` 

գիտելիքի, մասնագիտական, միջանձնային, անձնային, արտաքին:  

 

Հոդվածում քննության են առնվում դասախոսի մանկավարժական հեղինակու-

թյան տեսակները, կառուցվածքը, ձեռք բերման ուղիներն ու առանձնահատկու-

թյունները: 

Հեղինակության խնդիրը ուսումնասիրվել ու ուսումնասիրվում է տարբեր աս-

պեկտներով տարբեր գիտություների` փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի, բարոյագի-

տության, մանկավարժության, քաղաքագիտության, հոգեբանության տարբեր գի-

տաճյուղերի կողմից: 

Նշված հիմնախնդիրը մեր կողմից քննության է առնվում միայն բուհական հոգե-

բանության տեսանկյունից: 

Գործունեության գրեթե բոլոր տեսակները, որտեղ առաջնահերթ նշանակություն 

ունի մարդկային գործոնը, դժվար է, եթե ոչ անհնար, հասնել անհրաժեշտ արդյու-

նավետության՝ առանց հեղինակության: 

Հեղինակության գործոնը առավել ևս կարևոր է մանկավարժական գործունեու-

թյան, այդ թվում և բուհական մանկավարժության բնագավառում: Մանկավարժի, 

դասախոսի մանկավարժական հեղինակությունը, իր բազմաթիվ գործառույթներով, 

այն կարևոր, առանցքային բաղադրիչներից մեկն է, որն ապահովում է բուհական ու-

սուցման արդյունավետ կազմակերպումը, դասախոս-ուսանող, ուսանող-դասախոս 

և, ինչու չէ, ուսանող-ուսանող հարաբերությունների ճիշտ կարգավորումը: 

Դասախոսի մանկավարժական հեղինակության տեսակների, կառուցվածքային 

բաղադրիչների բացահայտման համար մեր կողմից, տարբեր մեթոդիկաների միջո-

ցով, կազմակերպվել են փորձարարական հետազոտություններ մի քանի փուլերով: 

Հետազոտությունները անց են կացվել 2000-2012 թթ., մի քանի փուլերով, որին 

մասնակցել են ՎՊՄԻ-ի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 400-ից ավելի ուսա-

նողներ:  

Կատարված հետազոտությունների վերլուծության հիման վրա առանձնացվել է 

դասախոսի մանկավարժական հեղինակության հինգ տեսակ` գիտելիքի, մասնագի-

տական, միջանձնային հարաբերությունների, անձնային և արտաքին: 

Առանձնացված յուրաքանչյուր բլոկ դիտում ենք որպես դասախոսի մանկավար-

ժական հեղինակության տեսակ, որոնք ունեն իրենց յուրահատուկ կառուցվածքը: 

Ստացված արդյունքների վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս դրանք 

ներկայացնելու հետևյալ կերպ. 1) գիտելիքի հեղինակություն, 2) գիտելիքի հարս-

տություն, 3) հիմնարար տեսական գիտելիքների առկայություն, 4) գիտելիքների 

տրամաբանական մատուցում, 5) գիտելիքների բազմակողմայնություն, 6) գիտելիք-

ների խորություն: 

Ակնհայտ է, որ ուսանողները առաջնահերթ նշանակություն են տալիս դասախո-

սությունների գիտելիքներով հարստությանը, փաստերով հիմնավորվածությանը և 

տրամաբանական մատուցմանը: 

Դասախոսի մանկավարժական հեղինակության մյուս տեսակը, որը պայմանա-

կանորեն անվանում ենք մասնագիտական, ըստ ուսանողների, երկրորդ տեղն է 
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գրավում ընդհանուր հեղինակության կառուցվածքում, որն ունի հետևյալ կառուց-

վածքը. 1) մանկավարժական տակտ, 2) սեր, հետաքրքրություն դասավանդվող ա-

ռարկայի նկատմամբ, 3) նյութի հետաքրքիր և մատչելի մատուցում, 4) համոզիչ 

խոսք, դատելու ունակություն, 5) պահանջկոտություն, 6) հարգանք ուսանողի 

նկատմամբ, 7) մանկավարժական վարպետություն, 8) ուսանողին հասկանալու կա-

րողություն, 9) Ճիշտ մոտեցում ուսանողի նկատմամբ: 

Առանձնացված որոշ հատկություններ բովանդակային առումով ունեն նմանու-

թյուններ և տարբերակումը շատ դժվար է հատկապես ուսանողների համար:  

Բայց և այնպես, ուշադրության արժանի է այն փաստը, որ ուսանողները կարո-

ղացել են առանձնացնել առավել կարևոր, էական որակները: Այն փաստը, որ այն-

պիսի ընդհանուր հասկացություն, ինչպիսին մանկավարժական վարպետությունն է, 

որն ըստ էության ներառում է համարյա բոլոր թվարկված որակները, հայտնվել է յո-

թերորդ տեղում, բացատրվում է նրանով, որ ուսանողները յուրահատուկ բովանդա-

կություն են տալիս նրան, այն դիտելով որպես ստեղծված մանկավարժական ի-

րադրության մեջ ճիշտ կողմնորոշվելու, գնահատելու կարողություն: Այնուամենայ-

նիվ, մենք տեսնում ենք այն պահանջները, որոնք ուսանողները ներկայացնում են 

դասախոսին որպես մանկավարժի: 

Դասախոսի մանկավարժական հեղինակության մյուս տեսակը պայմանականո-

րեն անվանել ենք §միջանձնային¦, որն ներառում է այն որակները, որոնք բնու-

թագրում են դասախոս-ուսանող հարաբերությունները: 

Դասախոսի միջանձնային հեղինակությունը, ըստ ուսանողների արժևորման, 

ներառում է հետևյալ որակները. 1. մարդասիրություն, 2. հավասարության ձգտում, 

3. արդարամտություն, 4. շփվելու ունակություն, 5. հոգատարություն, 6. անմիջակա-

նություն հաղորդակցման գործընթացում, 7. լավատեսական վերաբերմունք ուսա-

նողների նկատմամբ: 

Դժվար չէ նկատել, որ առաջին որակը` մարդասիրությունը, ըստ էության, ներա-

ռում է մյուս թվարկած որակները և պատահական չէ, որ ուսանողները նրան հատ-

կացրել են առաջին տեղը, իսկ հետո ավելի կոնկրետացրել և կարևորել են նրա 

դրսևորումները: 

Վիճելի է նաև այն հարցը, թե ուսանողները ինչ են հասկանում հավասարություն 

ասելով, եթե դրա տակ հասկանում են «տնավարություն, մտերմականություն, ախ-

պերջանություն (панибратство)» [1, էջ 717], ապա դասախոսը, որը ձգտում է իսկա-

կան հեղինակության, պետք է խուսափի դրանից, ավելորդ լիբերալիզմից և ձևակա-

նությունից:  

Ըստ էության` ուսանողները այն հասկանում են հետևյալ կերպ. դասախոսը 

պետք է ուսանողների հետ հարաբերվի որպես անձի, անհատականության, որն ունի 

իր պահանջմունքները, հետաքրքրություները, ձգտումները, տեսակետը, կարծիքը, 

իրավունքներն ու պարտականությունները և իր հարաբերությունները կառուցի 

դրանց գիտակցման, ընդունման և հարգանքի վրա:  

Դասախոսի մանկավարժական հեղինակության մյուս տեսակը մենք անվանել 

ենք §անձնային¦, որն ըստ ուսանողների արժևորման` իր որակների մեջ ներառում է 

հետևյալ որակները. 1. օբյեկտիվություն, 2. մեծահոգություն, 3. անհիշաչարություն, 

4. բարեխղճություն, 5. զսպվածություն, 6. համեստություն, 7. անկեղծություն, բացսր-

տություն (откровенность), 8. հպարտություն, 9. համարձակություն, 10. հումորի 

զգացում: 
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Այս որակները ինչ-որ ձևով տարբերվում են այն որակներից, որոնք առանձնաց-

ված են դասախոսի մանկավարժական հեղինակության վերոհիշյալ տեսակներում:  

Առաջին հերթին տարբերությունը դրսևորվում է նրանում, որ ուսանողները 

բնութագրում են դասախոսի անձը նաև նրանց հետ անմիջական հարաբերություն-

ներից դուրս, չնայած այդ որակները այս կամ այն կերպ ազդում են այդ հարաբե-

րությունների բնույթի վրա: 

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել այն փաստի վրա, որ հեղինակության այս 

տեսակի կռուցվածքում ուսանողները առանձնացրել և առաջին տեղն են հատկաց-

րել դասախոսի օբյեկտիվությանը, այն ինչ-որ չափով կապող օղակ է հանդիսանում 

միջանձնային և անձնային հեղինակության միջև: Պատահական չէ, որ այն հայտնվել 

է առաջին տեղում: Մեր կարծիքով` այն պայմանավորված է նրանով, որ սերտորեն 

կապված է արդարության որակի հետ և բնութագրում է դասախոս-ուսանող հարա-

բերությունները: 

Դասախոսի մանկավարժական հեղինակության մյուս տեսակը պայմանականո-

րեն անվանել ենք §արտաքին¦, որն իր մեջ ներառում է հետևյալ բնութագրումները. 

1. ժպտերես, ուրախ դեմք, 2. կոկիկություն, 3. հարուստ դիմախաղ, 4. լավ շարժուձև, 

5. գեղեցիկ քայլվածք: 

Այս հեղինակության կառուցվածքում էլ ուսանողները առաջին հերթին գնահա-

տում են այն որակները, որոնք դրսևորվում են դասախոս-ուսանող հարաբերու-

թյուններում: Մեջբերենք, որ. 

«… Միևնույն մարդու տարբեր կողմերի գնահատումը, - գրում է Ա. Ա. Բոդալյո-

վը, - ոչ միատեսակ է. Բարդ է թե´ ըստ կառուցվածքի և թե´ ըստ հնարավոր դրսևո-

րումների: Դրանք ճանաչելու և գնահատելու համար պահանջվում է տարբեր ժամա-

նակ» [4, էջ 13]: 

Դասախոսի արտաքին բնութագրումների մեջ տեսնում են նրա ներքին որակնե-

րի դրսևորումները, ազդանշանները: 

Այստեղ նպատակահարմար ենք գտնում մեջբերել Ջոն Բարտսի հետևյալ խոսքե-

րը. «ինչ որ թաքցնում է լեզուն, այն մատնում է մարմինը», որը որպես բնաբան բե-

րում է ամերիկացի միմիկայի և մարմնի «լեզվի» հայտնի մասնագետ Տոնյա Ռեյմանն 

իր «Власть мимики и жестов» աշխատության մեջ: Նույն աշխատության մեջ Տ. Ռեյ-

մանը գրում է. «Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ միջանձնային հարաբե-

րությունների հաղորդակցման 93 %-ը կրում են ոչ վերբալ ձևեր» [7, էջ 16]: 

Այնուհետև ավելացնում է, որ. «մարմնի լեզվի» ազդանշանները, լինեն անկեղծ, 

թե քողարկված, որոնց տակ ցանկանում եք թաքցնել ճշմարտությունը, կարող են ու-

ժեղ ազդեցություն ունենալ կյանքի վրա [7, էջ 31]: 

Այստեղից կարող ենք հանգել այն կարևոր հետևությանը, թե ինչ կարևոր նշա-

նակություն ունի դասախոսի արտաքինը, դիմախաղը, ժեստերը, կեցվածքը, հագուս-

տը և այլն ուսանողների հետ ճիշտ հարաբերություններ հաստատելու և հեղինա-

կություն ձեռք բերելու գործընթացում: 

Այսպիսով` մենք տարբերակեցինք դասախոսի մանկավարժական հեղինակու-

թյան հինգ տարատեսակ` իրենց բնորոշ կառուցվածքով, հատկությունների աստի-

ճանակարգով (հիերարխիայով), որոնք գտնվում են փոխկապակցվածության և փո-

խազդեցության մեջ, անընդհատ զարգացող, փոփոխվող գործընթացում, բայց միա-

ժամանակ հարաբերականորեն կայուն են:  

Ամենևին էլ հակված չենք մտածելու, որ դասախոսի մանկավարժական հեղինա-

կության ներկայացված մոդելները վերջնական են, փոփոխությունների ենթակա չեն: 
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Դրանք պարզապես մոդելներ են իրենց ճանաչողական նշանակությամբ, ինչպես 

նաև ուղեցույց հեղինակության այս կամ այն տեսակի ձեռք բերման համար: Անհրա-

ժեշտ է նկատել, որ այդ բոլոր տեսակները հնարավոր չէ հանդիպել նույն դասախոսի 

մոտ, բայց հնարավոր է դրանցից մի քանիսի կամ մեկի ընդգծված, դոմինանտ 

դրսևորումը: 

Ընդհանրացնելով կարող ենք ասել, որ դասախոսի մանկավարծական հեղինա-

կությունն իր տարբեր տեսակներով դասախոսի հոգեբանական ազդեցությունն է ու-

սանողների վրա, որը պայմանավորված է նրա տարբեր որակներով, որոնք դրսևոր-

վում են գիտելիքի, մանկավարժական վարպետության, հաղորդակցման, անձնային, 

արտաքին ոլորտներում, բավարարում են նրանց հասարակական և անձնային նշա-

նակալից ճանաչողական, հոգևոր պահանջմունքները, վերափոխիչ ազդեցություն են 

ունենում ինչպես ուսանողների, այնպես էլ դասախոսի վարքի, գործունեության, հա-

րաբերությունների վրա: 
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TYPES OF THE LECTURER’S PEDAGOGICAL AUTHORITY: THEIR STRUCTURE AND 

PECULIARITIES 

 

Avagimyan R. A. ( VSU after H. Tumanian, Vanadzor, Armenia) 
 

Key words: the pedagogical authority, the types-knowledge, professional, interpersonal, 

personal, external. 

 

The article deals with the types of the lecturer’s pedagogical authority- professional 

(pedagogical), interpersonal, personal and external relationship authorities.  

With the help of theoretical and experimental investigations the structural compo-

nents of the above authority types and their hierarchy in every type of authority structure 

were revealed. 

Hence, we differentiated between 5 types of the lecturer’s pedagogical authority with 

their specific structure, hierarchy of qualities, which are interdependent and intercon-

nected. 

Types of lecturer’s pedagogical authority which originate and develop in lecturer-

student relationship serve as one of the most efficient ways to regulate the relationship. 
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ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ ԵՎ ԿԱՄՔԻ ՈՒԺԻ ՀԱՄԱՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՆՁԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՓՈՒԼԵՐՈՒՄ 

 

Ավագյան Ա. Մ. (ԵԿՏԱ, Երևան, Հայաստան) 
 

Հոդվածում հեղինակն անդրադառնում է անձի զարգացման տարիքային երեք 

փուլերում ինտելեկտի և կամքի ուժի համահարաբերակցային առանձնահատկու-

թյուններին: Ընդգծվում է, որ ինտելեկտի և կամքի ուժի միջև անձի զարգացման երեք 

հաջորդական փուլերում դրսևորվող դրական կայուն կապ է բացահայտվել, ինչը 

թույլ է տալիս մտածել, որ կամային գործընթացներն առաջ են մղվում ինտելեկտի 

շնորհիվ: 

 

Հանգուցային բառեր. ինտելեկտ, կամքի ուժ, հարմարում: 

 

Փոխակերպվող հասարակության պայմաններում անձնավորությունն անընդ-

հատ ստիպված է ադապտացվել կատարվող փոփոխություններին և նրա ինտելեկ-

տի և անձնային հատկությունների դրսևորումներին որակապես նոր պահանջներ են 

առաջադրվում: Սոցիալական միջավայրին հարմարման և անձի ինքնադրսևորման 

ու ինքնաիրացման տեսանկյունից հատկապես կարևորվում է ինչպես անձի ինտե-

լեկտուալ և անձնային հատկությունների, այնպես էլ դրանց համահարաբերակցման 

ուսումնասիրման հիմնախնդիրը:  

Մարդկային ինտելեկտի հիմնահարցը նոր չէ, այն վաղուց ի վեր արժանացել է 

հոգեբանների, մանկավարժների և մի շարք այլ բնագավառների մասնագետների ու-

շադրությանը: Ինտելեկտի` որպես ինքնուրույն երևույթի դիտարկման հիմնական 

պատճառը նրա դերն է մարդու վարքի կարգավորման գործում: Ինտելեկտը, ինչպես 

ենթադրում է Վ. Շտեռնը, կյանքի նոր պայմաններին հարմարվելու որոշակի ընդհա-

նուր ընդունակություն է [4]: Հարմարման գործընթացը, որը ըստ Յա. Ա. Պոնոմարյո-

վի, կենսական խնդիրների լուծումն է, իրականացվում է «գործունեության ներքին 

պլանում (մտքում)»: Դրա շնորհիվ սուբյեկտը կարողանում է մտքում որոշ խնդիր-

ներ լուծել, առանց նախնական փորձարկման [9 էջ 27]: Ըստ Պոլանիի, ինտելեկտը 

գիտելիքներ ձեռք բերելու միջոցներից մեկն է [8]:  

Ցանկացած ինտելեկտուալ գործողություն ենթադրում է սուբյեկտի ակտիվու-

թյուն և գործողության կատարման ժամանակ ինքնակառավարման առկայություն: 

Ըստ Մ.Կ. Ակիմովայի, ինտելեկտի հիմքը մտավոր ակտիվությունն է, իսկ ինքնակա-

ռավարումը ընդամենը ակտիվության` խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ մակար-

դակ է ապահովում [2]: Այս տեսակետին է հանգում նաև Է. Ա. Գոլուբևան, որը են-

թադրում է, որ ակտիվությունն ու ինքնակառավարումը, ինչպես նաև աշխատունա-

կությունը, ինտելեկտուալ արդյունավետության բազային գործոններն են [3, էջ 111]: 

Մենք գտնում ենք, որ ինտելեկտը ժառանգական նախադրյալների հիման վրա 

օնթոգենեզում զարգացող հոգեբանական ֆունկցիոնալ համակարգ է, որը դրսևոր-

վում է որպես անհատական հատկանիշ [1, էջ 7]:  

Թեև ինտելեկտի հոգեբանությունը հոգեբանական գիտության մեջ բավականին 

կայացած ոլորտ է, այնուամենայնիվ, ինտելեկտը սոցիալական ադապտացիայի հետ 

կապող կոնկրետ մեխանիզմների առումով դեռևս բավարար չափով ուսումնասիր-

ված չէ: Հենց այս տեսանկյունով է դիտարկվում ինտելեկտի և կամային հատկու-

թյունների համահարաբերակցման խնդիրը: Գործոնային տեսության շրջանակնե-
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րում ևս ինտելեկտի և անձնավորության գծերի փոխկապակցվածության խնդրին 

վերջնական լուծում չի տրվել: Դ.Մայերսը նշում է, որ հոգեբանների ուսումնասի-

րություններում անձնավորության գծերի և ինտելեկտի կապը քիչ է ուսումնասիր-

ված, եղած արդյունքներն էլ խիստ հակասական են [6 էջ 141]: Վ. Ն. Դրուժինինը 

նույնպես, վերլուծելով առկա տվյալները, եզրակացնում է, որ ինտելեկտի և անձնա-

յին հատկությունների փոխպայմանավորվածության թեման դեռևս իրեն արժանի 

զարգացում չի ապրել, առկա տվյալներն էլ խիստ հակասական են [5]: 

Անձնավորության ինտելեկտի և անձնային առանձնահատկությունների փոխ-

պայմանավորվածության հիմնահարցն ընդգրկում է դեռևս չլուծված բազմաթիվ հո-

գեբանական հարցեր: Մասնավորապես, դեռևս բավարար լուծում չեն ստացել ինտե-

լեկտի և անձնավորության կամքի ուժի փոխպայմանավորվածությունը պարզաբա-

նող հարցերը: Այդ անհրաժեշտությունն էլ հիմք է ծառայել մեր ուսումնասիրության 

համար: 

Մեր հետազոտության նպատակն է բացահայտել ինտելեկտի և կամքի ուժի հա-

մահարաբերակցության առանձնահատկություններն անձի զարգացման տարբեր 

փուլերում: 

Հետազոտության հիմքում ընկած է այն հիմնական վարկածը, ըստ որի` ինտե-

լեկտը, որպես հոգեբանական ֆունկցիոնալ մետահամակարգ, ազդում է անձնային 

որոշակի հատկությունների` մասնավորապես կամքի ուժի, դրսևորման վրա: Կամ-

քի ուժի և ինտելեկտի համահարաբերակցությունը անձի զարգացման յուրաքան-

չյուր փուլում ունի դրսևորման որոշակի առանձնահատկություններ: 

Հետազոտությունն անցկացվել է անձի զարգացման երեք հաջորդական խմբե-

րում` 13-15 տարեկան, 17-19 տարեկան և 25-30 տարեկան: Հետազոտությանը մաս-

նակցել են 211 հետազոտվողներ: 

Հետազոտության ընթացքում օգտագործված մեթոդների և մեթոդիկաների ընտ-

րությունը պայմանավորվել է ընտրված մեթոդաբանական հիմքերով և ուսումնասի-

րության առարկայով: Հետազոտության ընթացքում օգտագործվել են դիտման, հոգե-

բանական զրույցի, անկախ բնութագրերի ընդհանրացման մեթոդները և հետևյալ 

ստանդարտացված մեթոդիկաները. Ջ. Ռավենի «Աստիճանաբար բարդացող աղյու-

սակներ» և մեթոդիկան [10]` և «Կամքի ուժի թեստ» մեթոդիկան [7, էջ 473-477]: 

Անձի զարգացման երեք փուլերում կատարված հետազոտության արդյունքները 

ենթարկվել են համահարաբերակցային վերլուծության: 13–15 տարեկան հետազոտ-

վողների հետազոտության արդյունքների համահարաբերակցային վերլուծության 

արդյունքում P ≤ 0,01 հավաստիության դրական կապ է բացահայտվել ինտելեկտի և 

կամքի ուժի (r = 0,796) միջև: Կամքի ուժի հետ կապեր են բացահայտվել նաև տարի-

քային մյուս երկու խմբերում: 17-19 տարեկանների խմբում այդ կապն արտահայտ-

վում է P ≤ 0,01 հավաստիությամբ՝ (r = 0,246) գործակցով, իսկ 25-30 տարեկանների 

խմբում` P ≤ 0,05 հավաստիությամբ՝ (r = 0,271) գործակցով: 

Այստեղ ակնհայտ է, որ մենք գործ ունենք անձի զարգացման երեք հաջորդական 

փուլերում դրսևորվող դրական կայուն կապի հետ, ինչը մեզ թույլ է տալիս մտածել, 

որ կամային գործընթացները առաջ են մղվում ինտելեկտի շնորհիվ: Մեր կարծիքով, 

այս կապը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ կամային որակներ դրսևորե-

լու համար անձը պետք է որոշակի ջանքեր գործադրի, իսկ դրանք անմիջականորեն 

միջնորդավորվում են անձնավորության պահանջմունքներով և դրդապատճառային 

ոլորտով: Այսինքն, անձնավորւոթյունը պետք է իր պահանջմունքա-դրդապատճա-

ռային ոլորտի սպեկտրում վերլուծության ենթարկի իր կողմից կատարվող կամ նա-
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խատեսվող գործողությունները, հասկանա դրանց բուն նպատակն ու հնարավոր 

արդյունքը: Փաստորեն, կամային կոնկրետ ջանք գործադրելու գործընթացի և ինտե-

լեկտի մեջտեղում ընկած են ինտելեկտուալ գործընթացներ, առանց որոնց կամային 

ջանքն ուղղակի անհնար է: 

Պատահական չէ, որ ինտելեկտն ու կամքը անձնային եռանկյունու երկու թևերն 

են և միջնորդավորված են անձով: Անձնային եռանկյունու գաղափարը պատկանում 

է Բ. Գ. Անանևին: Նա առանձնացնում է անձի երեք հիմնական կողմերը` բանակա-

նություն, կամք, զգացմունքներ և անձի կառուցվածքը ներկայացնում եռանկյունու 

տեսքով [12]: 

Մեր հետազոտության արդյունքում 13-15 տարեկանում ինտելեկտի և կամքի ու-

ժի միջև դրսևորվող կապը զգալիորեն ավելի ուժեղ է, քանի որ այս տարիքում 

խնդիրները, իրական կամ երևակայական, ավելի բազմազան են, այդ խնդիրները 

կառավարելու նպատակով ինտելեկտն ակտիվանում է, ինչի արդյունքում կապը մե-

ծանում է: Կամային գործընթացներում ինտելեկտուալ օպերացիաների շնորհիվ 

գնահատվում է դրդապատճառներից յուրաքանչյուրը, և մշակվում են նպատակին 

ուղղված կամային վարքի դրսևորման ձևերը: 
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In the article the author reviews the specifics between intellect and will-power of the 

three stages of person's development. It is mentioned that connections with different level 
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of expression have revealed between intellect and will-power. Based on those, the author 

makes conclusion that intellect and will-power are factors of hard connections. 

 

 

 

ԱՆՁԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԼՈԿՈՒՍԻ ԵՎ ԴՐԱՄԱՅԻՆ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԻ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ավանեսյան Դ. Հ. (ՀՀ ՊԿԱ, Երևան, Հայաստան) 
 

Հոդվածում ուսունասիրվել է տարբեր տարիքային խմբերում անձի վերահսկման 

լոկուսի և դրամային վարքագծի կառավարման շարժընթացի պայմանավորվածու-

թյունը: Թեստավորմանը մասնակցել են տղամարդիկ և կանայք, որոնք նաև պա-

տասխանել են հատուկ կազմված հարցարանին, բացահայտելով տարբեր ժամանա-

կահատվածներում և տեղերում սպառողական վարքագծի և բյուջեի իրենց կարգա-

վորման առանձնահատկությունները: 

 

Հանգուցային բառեր. անձ, էքստերնալություն, ինտերնալություն, դրամ, վարք, 

դրդապատճառ: 

 

Սպառողի դրամային վարքի հիմնախնդրի ուսումնասիրությունը կրում է համա-

լիր բնույթ և գտնվում է կիրառական հոգեբանության մի քանի բնագավառների տի-

րույթում՝ կառավարման և ձեռներեցության հոգեբանության, սոցիալական և տնտե-

սագիտական հոգեբանության: Գրականության ուսումնասիրումը ցույց է տվել, որ 

սպառողական վարքի վրա ազդող հոգեբանական գործոնները դասակարգվում են ո-

րոշակի տրամաբանությամբ: Որոշ դեպքերում դիտարկվում են հինգ գործոններ, ո-

րոնք են՝ ներքին կամ հոգեբանական, սոցիալական, մշակութային, տնտեսական և 

անձնային գործոնները, իսկ որոշ դեպքերում՝ մշակութային, սոցիալական, անձնա-

յին և հոգեբանական գործոնները: Եվ ինչպես նշում է Օ. Դեյնեկան ինքը՝ դրամը, ևս 

հադիսանում է հոգեբանական գնահատման օբյեկտ [2]: Ինչպես տեսնում ենք բոլոր 

դեպքերում էլ առկա են հոգեբանական և անձնային գործոնները: 

Մարքետինգի մասին որոշ աշխատություններում հոգեբանական գործոնները 

անվանում են ներքին և նշում, որ սպառողական վարքագիծը գտնվում է մի շարք 

ներքին և հոգեբանական գործոնների ազդեցության ներքո, որոնց մեջ առավել 

կարևոր են համարվում մոտիվացիան և ընկալումը: Տարատեսակ մարքետինգային 

հնարքների արդյունավետության և սպառողական վարքագծի ուսումնասիրման վե-

րաբերյալ հետազոտություններում արձանագրվել են մի շարք փաստեր ժողովրդա-

գրական չափորոշիչների նորաձևության նկատմամբ լայնակի կտրվածքի վերաբեր-

յալ: Հեղինակը նշում է նաև, որ կոգնիտիվ գործոնները, որոնք ազդում են գնում կա-

տարելու մտադրության վրա, ներառում են տեսողական և էմպիրիկ դետերմինանտ-

ներ: Հետազոտության արդյունքում ապացուցվել է, որ շուկայում նոր ապրանքների 

հայտնվելը վարքի մոդելավորման վրա վիզուալ ազդեցություն ունի [7]: 

Մ. Յ. Սեմյոնովան սպառողական վարքագծի և որոշում կայացնելու վրա դրամա-

յին գործոնի ազդեցությունը վերլուծելիս առանձնացրել է մոնետար հարաբերու-

թյունների հոգեբանական բաղադրիչները: Հեղինակը նշում է, որ ֆորմալ տրամա-

բանական և մաթեմատիկական գործողությունները, որոնք ապրիոր կերպով դրված 
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են ռացիոնալ սպառողական վարքագծի հիմքում, երբեմն բավարար չեն, իսկ շատ 

հաճախ սխալ են իրական վարքագծի կանխատեսման համար [6]: Իսկ Դ. Հայրա-

պետյանը նշում է, որ սպառողական վարքագծի առավել հետաքրքրական և բազմա-

կողմանի երևույթներից մեկն էլ հենց սպառողի դրամային վարքագիծն է, որում առ-

կա մտածողական էվրիստիկաները դրսևորվում են առավել ցայտուն և բերում դրա-

մային կորուստների: Դրանք առավել արտահայտված են սպառողների տարադրա-

մային գործառնություններում, որոնք էլ ևս մեր ուսումնասիրման առարկա են հան-

դիսանում [1]:  

Յ. Ա. Մախրինան ուսումնասիրել է փողի նկատմամբ ունեցած դիրքի արժեքային 

և իմաստային առանձնահատկությունները, որոնք կապված են սպառողական վար-

քագծի հետ և առանձնացրել է դրա կառուցվածքային բաղադրիչները, որոնք են՝ մո-

տիվացիոն-կոգնիտիվ, էմոցիոնալ և կոնատիվ բաղադրիչները: Բաղադրիչները բա-

ցահայտում են փողի վերաբերյալ անձի մտադրությունները և գործողությունները [5. 

Էջ 3]: Սպառողական վարքագծի գլխավոր դրդիչ ուժերից մեկն է սոցիալական փոխ-

հարաբերությունների գերակայությունը: Տնտեսագիտական գործառույթները դի-

տարկելիս հարկ է նշել, որ դրանք իրենց զարգացումն ու արտահայտումը ստանում 

են սոցիալական գործառույթներում, քանի-որ տնտեսական հարաբերությունները 

օրգանական կերպով կապված են հասարակության սոցիալական կառուցվածքի, սե-

փականության ձևերի և տարբեր սոցիալական խմբերի հետաքրքրությունների հետ 

[4, էջ 131]: 

Սպառողական վարքագծի ուսումնասիրման խնդիրներից հինգը ավելի են 

կարևորվում և այդ պատճառով ավելի հաճախ են դառնում սոցիալ-հոգեբանական 

ուսումնասիրությունների առարկա: Սպառողական վարքագծի վրա ազդում են չորս 

հոգեբանական գործոններ, որոնք են՝ մոտիվացիան, ընկալումները, դիրքորոշումնե-

րը և համոզմունքները [3, էջ 16-17]: 

Հետազոտության նպատակին հասնելու համար կիրառել ենք փորձարական հե-

տազոտության հետևյալ մեթոդները՝ զրույց, թեստավորում, փորձագիտական հար-

ցում և քանակական և որակական վերլուծություն: Հետազոտության առաջին փուլի 

անցկացման համար ընտրվել է սուբյեկտիվ վերահսկման մակարդակի հարցարանը, 

որն անձի էքստերնալության - ինտերնալության որոշման ամենատարածված մեթո-

դիկան է հոգեբանության մեջ: Այս հարցարանի հիմքում ընկած է Ջուլիան Ռոտտերի 

վերահսկման լոկուսի հայեցակարգը: Թեստը մշակվել է Ե. Ֆ. Բաժինի և համահեղի-

նակների կողմից 1984-ին: Հայերեն տարբերակը մշակված և տեղայնացված է ԵՊՀ 

փորձարարական հոգեբանության լաբորատորիայում: Հետզոտության երկրորդ փու-

լի համար մեր կողմից մշակվել է հարցարան, որը կազմված է ծախսի 20 տեսակնե-

րից և կատարվող ծախսերի ժամանակային սանդղակից: Հարցարանն ուղղված է 

կատարվող ծախսերի կարևորության և շարժընթացի գնահատմանը: 

Հետազոտությունն անցկացվել է 2015 թվականի փետրվար-ապրիլ ամիսներին, 

որին մասնակցել են 25-35 և 36-50 տարեկան, մշտական աշխատանք ունեցող կա-

նայք և տղամարդիկ, ովքեր աշխատում էին պետական և ոչ պետական կազմակեր-

պություններում: Ընդհամենը հետազոտությանը մասնակցել են 66 հոգի՝ 33 կին և 33 

տղամարդ: Մասնակիցների տարիքը պայմանավորված է սպառողական վարքի ակ-

տիվության, նորաձևության միտուների, տարբերանշանների հակվածության, ԶԼՄ-

ների և համացանցի ազդեցության աստիճանով: Հարցարանը պարունակում էր 20 

պնդումներ, որոնց պատասխաններում բացահայտվեցին վիճակագրորեն հավաստի 

տարբերություններ (1 և 2-րդ խմբերի միջև՝ Р < 0,05): Պնդումները հիմնականում 
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կապված էին տարբեր ժամանակահատվածներում և տեղերում սպառողական վար-

քագծի և բյուջեի կարգավորման փոխկապակցվածության հետ: Ներկայացնենք 

դրանցից ավելի բարձր ռանգավորում ունեցով պնդումները՝ բյուջեի կարգավորում 

տարվա և ամսվա ընթացքում, բյուջեի կարգավորում արտերկրում և հայրենիքում, 

գնումների նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքը արտերկրից վերադառնալուց հետո, 

սպառողական վարքը արձակուրդի նախապատրաստման և դրա ժամանակ, 

արտերկրում կատարված ոչ արդարացված գնումների վերաբերյալ փոշմանում: 

Դուրս բերված տարբերությունները կարող են կապված լինել սոցիալական ար-

ժեքների շարժընթացի հետ, քանի որ դրանք կապված են կայուն գործոնների (օրի-

նակ՝ ազգային արժեքներ) և իրավիճակային գործոնների (օրինակ՝ միջմշակութային 

գործոններ) հետ: Հարցման արդյունքների նախնական եզրակացությունները թույլ 

են տալիս բնութագրել սպառողական վարքի իրավիճակային գործոնները տարբեր 

հասարակական միջավայրում:  

Սպառողների վրա ազդեցություն ունեցող հոգեբանական գործոնները դուրս բե-

րելիս արտադրողները և ընկերությունները նպատակաուղղված կազմում են այնպի-

սի ռազմավարություններ, մարքետինգային առաջարկներ, գովազդային արշավներ, 

որոնք ազդում են ապրանքի վաճառքների և սպառման վրա՝ հաշվի առնելով թիրա-

խավորված սպառողների հոգեբանական և պահանջմունքային առանձնահատկու-

թյունները: Ինտերնալության սանդղակի բոլոր ցուցանիշները ներկայացված են 

ստեններում, քանի որ նախնական միավորների մեկնաբանությունը բարդ է և թույլ 

չի տալիս անցկացնել համեմատություններ: Նախնական միավորների փոխանցումը 

ստեններին բոլոր յոթ սանդղակների համար կատարվել է Ռոտտերի թեստի պա-

հանջներին համապատասխան: Ընդհանուր ընտրանքի և խմբերի համար հաշվարկ-

վեց միջին թվաբանականը ըստ հայտնի բանաձևի, իսկ պարամետրիկ հաշվարկի 

դեպքում միջինի քառակուսային շեղումը համապատասխան բանաձևերի ու Ստյու-

դենտի տարբերության հավաստիության գործակիցը: 

Տվյալների վիճակագրական վերլուծության ամփոփումը արձանագրեց որ դրա-

մային վարքագծի բովանդակային և ժամանակագրական դրսևորումները պայմանա-

վորված են անձի լոկուս վերահսկման առանձնահատկություններով, մասնավորա-

պես՝ ընդհանուր ինտերնալության, ձեռքբերումների ոլորտում, առողջության և հի-

վանդությունների ոլորտում ինտերնալության սանդղակներով: Հետազոտության 

արդյունքների քանակական և որակական վերլուծությունը բացահայտեց դրամային 

վարքագծի դրսևորումների յուրահատկություններ, որոնք բնորոշ են սեռային և տա-

րիքային տարբերությամբ, ինչպես նաև տարբեր մասնագիտական ներգրավվածու-

թյամբ անձանց (դրամային վարքագիծը ամսեկան կտրվածքով և կատարվող ծախսե-

րի տեսակներ): Երիտասարդ խմբի մոտ տնտեսական վարքի դինամիկայի արտա-

հայտումները մեծապես պայմանավորված են կառուցվածքում առկա անձնական և 

գործնական անհատական որակներով:  

Երիտասարդների խմբի տնտեսական վարքագծի դրսևորումների դինամիկան 

հաճախ պայմանավորված է գործնական և անձնային որակների համակարգում առ-

կա որոշակի անձնային գոյացություններով/մոտիվացիա, ինքնագնահատական, վե-

րահսկողության արտաքին լոկուս, սոցիալական հասունության մակարդակ, անինք-

նավստահություն և այլն: Սպառողական վարքագծի դինամիկան մեծահասակների 

խմբում կապված է վերահսկողության լոկուսի այն պարամետրերի հետ, որոնք 

կապված են մասնագիտական և ընտանեկան կայունության հետ: Վերահսկողության 

լոկուսի միջին վիճակագրական տվյալները երեք խմբերում փոխկապակցված են 
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սպառողական վարքագծի հետ, այսինքն՝ արտաքին աշխարհի վրա կողմնորոշված 

սպառողների համար բնութագրական է սոցիալական իդենտիկության և համապա-

տասխան արժեքային կողմնորոշչի գերակշռումը, իսկ ներքին աշխարհի կենտրո-

նացվածության դեպքում՝ անձնային իդենտիկության և տնտեսական առաջնահեր-

թությունների էգոիստական բնույթը: 

Այսպիսով առաջադրված վարկածը ապացուցվեց, որի համաձայն դրամային 

վարքագծի բովանդակային և ժամանակագրական դրսևորումները պայմանավոր-

ված են անձի լոկուս վերահսկման առանձնահատկություններով, մասնավորապես՝ 

ընդհանուր ինտերնալության, ձեռքբերումների ոլորտում, առողջության և հիվան-

դությունների ոլորտում ինտերնալության սանդղակներով: 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ ԱՆՁԻ 

ՀԱՐՄԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
(Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի տրամադրած 

ֆինանսավորմամբ՝ 15T-5A212 ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակներում) 
 

Ավանեսյան Հ. Մ., Հովհաննիսյան Ս. Վ. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 
 

Հոդվածում քննարկվում են տեղեկատվական նորարարական տեխնոլոգիանե-

րով պայմանավորված մասնագիտական միջավայրի արդի փոփոխություններին 

անձի հարմարման օրինաչափությունների ուսումնասիրման ռազմավարական մո-

տեցումների հետ կապված հարցերը: 

Մեր կողմից ծրագրված շարունակական հետազոտության շրջանակում առա-

ջադրված խնդիրներից մեկը ենթադրում է ստեղծել անձի հարմարման վարքային 

բաղադրիչների համապարփակ բանաձև՝ մասնագիտական տարբեր ոլորտներում 

կիրառելու նպատակով: Հենց նշված խնդրի իրականացմամբ էլ թելադրված է սույն 

հոդվածում արծարծված հիմնախնդրի հրատապությունն ու այժմեականությունը: 

 
Հանգուցային բառեր. անձ, տեղեկատվական տեխնոլոգիա, մասնագիտական գոր-

ծունեություն, տարածաժամանակային ընկալում, փոխակերպում, հարմարում: 

 

Ակներև է, որ վերջին տասնամյակներում իրականացվող տնտեսական, սոցիա-

լական և տեղեկատվական համընդհանուր փոփոխություններն իրենց հետքն են 

թողնում մարդու գործառութավորման գրեթե բոլոր ոլորտների վրա: Ժամանակակից 

մարդն ապրում և գործում է տեղեկատվական հասարակությունում, ուր զանգվածա-

յին տեղեկատվության շարունակական հոսքերը, ինչպես նաև նոր տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաները (ՏՏ) ենթադրում են անձի բոլոր ճանաչողական գործընթացների, 

այդ թվում՝ տարածաժամանակային ընկալման հնարավորությունների որակական 

փոփոխություն [1]: 

Ներկայիս փոխակերպվող հասարակությունն օրինաչափորեն իր ետևից բերում 

է անձի սեփական պատկերացումների համակարգը վերանայելու անհրաժեշտու-

թյուն: Հատկանշական է, որ ՏՏ ազդեցությամբ պայմանավորված անձի տարածաժա-

մանակային ընկալումների փոխակերպումները ՀՀ-ում առանձնահատուկ կարևոր-

վում են հատկապես կայացած մասնագետների շրջանում, երբ գործունեության 

սուբյեկտը ստիպված է հարմարվել ստեղծված նոր պայմաններին, երբ այսօրվա օպ-

տիկամանրաթելային կապի միջոցները՝ համակարգիչը, հեռախոսը կամ այլ թվային 

տեխնոլոգիաները, կարևոր տեղ են զբաղեցնում նրա կյանքում և մասնագիտական 

արդի միջավայրում: 

Մեր կողմից ծրագրված շարունակական հետազոտության [1, 2, 8] շրջանակում 

առաջադրված խնդիրներից մեկը ենթադրում է ստեղծել անձի հարմարման վար-

քային բաղադրիչների համապարփակ բանաձև՝ մասնագիտական տարբեր ոլորտնե-

րում կիրառելու նպատակով: Հենց նշված խնդրի իրականացմամբ էլ թելադրված է 

սույն հոդվածում արծարծված հիմնախնդրի հրատապությունն ու այժմեականու-

թյունը: 
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Կատարված վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ներկայումս գոյություն ունեն 

«հարմարում» կատեգորիայի հասկացման երկու հիմնական մոտեցումներ: Առաջին 

մոտեցումը կապված է հարմարման` որպես անմիջականորեն անձի, իսկ երկրորդը` 

սուբյեկտի և նրան շրջապատող աշխարհի (միջավայրի) փոփոխությունների 

ուղղվածության հասկացման հետ: 

Առաջին ուղղությանը կողմնակից հետազոտողները` Դ. Ա. Անդրեևան (1973), Տ. 

Գ. Դիչևը, Կ. Ե. Տարասովը (1976) և Վ. Վ. Սինյավսկին (1974), հարմարման էությունը 

տեսնում են նոր գրգռիչների՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ազդեցությանը 

կամ, ընդհանրապես, կյանքի ու գործունեության փոփոխվող պայմաններին անձի և 

օրգանիզմի հարմարման մեջ: Հարմարման գործընթացի հիմնական բովանդակու-

թյունը նրանք համարում են ընտելացումը, հին դինամիկ կարծրատիպի կոտրումը և 

նորի ձևավորումը: Այսպիսի մոտեցումը միանգամայն ընդունելի է մասնագիտական 

գործունեության փոփոխվող պայմաններին մարդու կենսաբանական, ֆիզիոլոգիա-

կան, հոգեֆիզիոլոգիական և հոգեբանական հարմարումը գնահատելիս, բայց այն չի 

կարող բավարար լինել աշխատանքային գործունեության սոցիալ-հոգեբանական 

գործոններին տարբեր մասնագետների հարմարումն ուսումնասիրելիս: 

Երկրորդ մոտեցման կողմնակիցները` Գ. Մեդվեդևը, Բ. Ռուբինը և Յու. Կոլեսնի-

կովը (1969), ենթադրում են, որ հարմարման գործընթացում անձը ոչ միայն ընտե-

լանում է մասնագիտական միջավայրին, այլև ակտիվորեն փոխներգործում է աշ-

խատանքային միջավայրի հետ, այն հարմարեցնելով իրեն, փոփոխելով՝ սեփական 

հետաքրքրություններից ելնելով: Այս մոտեցումը թույլ է տալիս համարժեքորեն 

հասկանալ անձի ակտիվության էությունը՝ մասնագիտական միջավայրին հարմար-

վելու գործընթացում, ինչպես նաև սահմանազատել կենսաբանական և սոցիալա-

կան հարմարում հասկացությունները՝ իբրև փոխկապակցված, բայց բազմամակար-

դակ երևույթներ: 

Հարմարման էությունը հասկանալու առաջին մոտեցումը կայանում է նրանում, 

որ հարմարումը՝ կենսագործունեության նոր պայմաններին մարդու «ընտելանալու», 

«վարժվելու», «դերի մեջ մտնելու» հարմարվողական գործընթացն է [3, 4, 7]: Այս 

ուղղության ակունքներն ընկած են գերազանցապես հարմարման կենսաբանական 

հասկացման մեջ, որում հաշվի չեն առնվում դրա բարդ սոցիալական որոշվածու-

թյունը, մարդու գիտակցական ակտիվությունը: 

Երկրորդ մոտեցումն այն է, որ կյանքի և գործունեության նոր պայմաններին 

մարդու հարմարումը հասկացվում է որպես անձի կողմից սոցիալական փորձն ակ-

տիվորեն յուրացնելու, նոր սոցիալական դերերին տիրապետելու գործընթաց: Այս-

պես, օրինակ՝ Գ. Մեդվեդևը, Բ. Ռուբինը և Յու. Կոլեսնիկովը նշում են, որ՝ «հարմա-

րումը, ընդհանուր առմամբ, անձի կողմից հասարակության սոցիալական փորձի և 

այն ոլորտի (միկրոմիջավայրի) յուրացումն է, որին նա պատկանում է» [6]: Մեր տե-

սակետից՝ այստեղ ճիշտ է ընդգծվում հարմարման գործընթացում մարդու կողմից 

մասնագիտական գործունեության նոր պայմանները յուրացնելու ակտիվ բնույթը, 

սակայն հաշվառված չէ նրա ընտելանալու կողմը: 

Առաջին մոտեցման կողմնակիցները չհամաձայնվելով հարմարման այսպիսի 

հասկացման հետ, պնդում են, որ տվյալ դեպքում նկատվում է մարդու «սոցիալա-

կանացում» և «հարմարում» հասկացությունների շփոթում՝ խառնում: Այսպես, ըստ 

Դ. Ա. Անդրեևայի կարծիքի, «Այստեղ ակնհայտորեն ուրվագծվում է հարմարում և 

սոցիալականացում հասկացությունների մրցակցություն: Այս հասկացությունների 

առնչությունն նրանց համար ընդհանուր հիմնախնդրին, ըստ երևույթին, հիմք է, որ-
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պեսզի որոշ հեղինակներ դրանք կիրառեն որպես նույնական: Բայց այս հիմնա-

վորումը չի կարելի համարել բավարար պայման» [3]: Այնուամենայնիվ, այս հասկա-

ցությունները սահմանազատելու մասին օրինաչափ հարցադրում անելով հանդերձ, 

հեղինակը որոշակիորեն պարզեցնում է մարդու հարմարման էությունը, համարե-

լով, որ այն իրենից ներկայացնում է միայն դժվարությունների (փոփոխվող պայման-

ների) հաղթահարում (ընտելանալու միջոցով), նոր պայմանների յուրացում: 

Տեսական ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ և՛ առաջին, և՛ երկրորդ մոտե-

ցումներում իրավացիորեն, բայց միակողմանիորեն է հասկացվում անձի հարմար-

ման գործընթացը, քանզի «ընտելացումը» համարվում է մարդու՝ որպես օրգանիզմի, 

հարմարման ձևը: Իսկ նրա՝ որպես անձի, հարմարման գործընթացը կարող է ընթա-

նալ թե՛ ընտելացման և թե՛ գործունեության նոր ձևերի ու դրանց իրականացման 

պայմանների «ակտիվ տիրապետման» ձևով: 

Խոսելով հարմարման մասին, բնականաբար, հաշվի է առնվում նաև «ինքնաըն-

տելացման» գործընթացները՝ ինքնակարգավորումը, բարձր հետաքրքրությունների 

ստորադասումը ավելի ցածրերին և այլն: Եվ վերջապես, ինչը հատկապես կարևոր է 

ընդգծել, խոսքը ոչ միայն այն հոգեկան գործընթացների մասին է, որոնք բերում են 

միջավայրը սուբյեկտի սկզբնական հետաքրքրություններին ենթարկելուն: Վերջի-

նիս դեպքում հարմարումը նրա ամրագրված առարկայական կողմնորոշումների 

իրականացումն է՝ վարքը հրահրող պահանջմունքի բավարարումը, առաջադրված 

նպատակի նվաճումը, ելակետային խնդրի լուծումը: 

Անհա՞տն է իրեն հարմարեցնում մասնագիտությանը, թե՞ մասնագիտական գոր-

ծունեությունն է ենթարկեցնում իր հետաքրքրություններին, ցանկացած դեպքում 

սուբյեկտը պաշտպանում է իրեն մասնագիտական աշխարհի առջև այն սեփական 

դրսևորումներում, որոնք նրանում արդեն եղել են ու կան և, որոնք աստիճանաբար 

հայտնաբերվում են: Այսպիսով, հարմարման ներքո հասկացվում է գործունեության 

մեջ սուբյեկտի մոտ արդեն առկա ձգտումներն իրականացնելու և վերարտադրելու 

միտումը, ուղղվածությունը՝ իրականացնելու այնպիսի գործողություններ, որոնց 

նպատակահարմարությունը հաստատվել է նախորդող փորձով (անհատական կամ 

ժառանգական): Խոսելով հարմարման կամ դրա ուղղվածության մասին, չի բացառ-

վում նաև այն հանգամանքը, որ մարդը նախօրոք կարող է և չիմանալ, թե հատ-

կապես ինչի՞, ի՞նչ առարկայական արդյունքի կբերի նրա գործողությունը, բայց և 

այնպես, գործում է հարմարվելով, եթե «իր համար» նախապես հայտնի է, թե ինչի է 

նա ձգտում, ինչ կարող է դա տալ իրեն: Այդ պատճաոով՝ հարմարվողական գործո-

ղությունները կարող են լինել նաև ստեղծագործականորեն արդյունավետ, «չառա-

ջադրված». հարմարվողական դրանք դարձնում է «ինչի՞ համար» հարցի պատաս-

խանն ունենալը: 

Հետևաբար իմաստն այն չէ, որ անհատը ժամանակի ցանկացած պահին «ուզում 

է ինչ-որ բան անել», այսինքն՝ որ նա «ձգտում է» որևէ նպատակի: Այսպիսով, վերլու-

ծելով մարդու այս կամ այն մասնավոր ձգտումները, կարծես թե կարելի է դուրս գալ 

այն նպատակին, որը, վերջին հաշվով, պայմանավորում է անձի վարքը, որքան էլ 

«մակերեսային» դիտման դեպքում՝ հակասական ու անմիտ ներկայանան մարդ-

կանց՝ դրանով հիմնավորված մղումներն ու ձգտումները: 

Կախված այն բանից, թե կենսական որ հարաբերությունն է ընդունվում որպես 

առաջնային, միջավայրին հարմարվելիս առանձնանում են անձի բոլոր հոգեբանա-

կան դրսևորումների համապատասխանության տարբեր տարատեսակներ: Ինչ վե-

րաբերում է հարմարվելիս նկատվող հոգեկան գործընթացների ներքին դրսևորում-
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ներին, ինչպիսիք են դիրքորոշումները, հուզական տեղաշարժերը, ամբողջական և 

դրվագային հոգեկան վիճակները և այլն, ապա դրանք ևս, վերջին հաշվով, պատաս-

խան են տալիս անհատական հարմարման խնդիրներին: 

Այնուհանդերձ, մարդկային կյանքի բոլոր ոլորտների, ինչպես նաև մշակույթի 

առաջընթացը պայմանավորված է ոչ հարմարվողական վարքին մարդկանց հակվա-

ծությամբ ու պատրաստակամությամբ: Իսկ գործունեության յուրահատուկ մարդկա-

յին դրսևորումները հարմարմանը հանգեցնելու ցանկացած փորձ արժեզրկվում և 

դեն է նետվում ինքնին մշակույթի կողմից: Սա, իր հերթին, նշանակում է, որ «չհար-

մարվողությունը» դառնում է գործունեության չափագրված գիծ: Դրանով իսկ հաս-

տատվում է հարմարվողության մեկ այլ մակարդակ. «չհարմարվող լինելը» հանդես է 

գալիս որպես այս կամ այն գործունեությանը մարդու հարմարվելիության պայման, 

մասնավորապես՝ նրա ընդունումը համապատասխան սոցիալական կամ մասնագի-

տական խմբի կողմից: 

Այսպիսով, կարող ենք եզրահանգել, որ գոյատևման (գործառութավորման) կեն-

սաբանական նորման պահպանելու խնդրի համեմատությամբ, մարդը՝ ստեղծագոր-

ծելով, գործում է որպես «չհարմարվող», ինչը, սակայն, լիովին հարմարվողական 

ակտիվություն է, եթե ի նկատի ունենանք սեփական հասարակության կողմից առա-

ջադրված նորմերին հավասարվելը: 

Այսպիսով, հարմարումը՝ ամենալայն իմաստով, բնութագրվում է անհատի կող-

մից առաջադրված նպատակի հետ նրա գործունեության արդյունքի համապատաս-

խանությամբ, իսկ չհարմարվողությունը՝ հակասությամբ, ավելի ճշգրիտ՝ անհատի 

գործունեության արդյունքի և նրա նպատակի հակադրությամբ: Հետևաբար, խոսքը 

ոչ միայն հավելուրդային գործելու, այլև ծրագրվածի և նվաճվածի միջև առճակատ-

ման հարաբերությունների առկայության մասին է: 

Վերը ասվածը ցույց է տալիս, որ ամենատարբեր մասնագետների հարմարման 

ընթացքում, ՏՏ կողմից ներկայացվող պահանջներին համապատասխան, աշխատա-

վայրերում տեղի է ունենում նրանց հոգեբանական որակների ու հատկությունների 

վերակառուցում: «Անձի հարմարման գործընթացում... ոչ այնքան ձեռք են բերվում 

նոր հատկություններ, որակներ, որքան վերափոխվում են արդեն եղածները» [5]: 

Վերափոխվում է դրդապատճառային համալիրը, վարքի և գործունեության իրակա-

նացման կողմնորոշիչ հիմքերը, փոխակերպվում են թե´ տարածության և թե´ ժա-

մանակի ըկալումները: Նկատելի փոփոխություններ են կրում հատկապես մասնա-

գիտական սովորությունները, կարողություններն ու հմտությունները: Դրանց մի 

մասը, որոնք համապատասխանում են մասնագիտական արդի միջավայրում 

դրսևորվող վարքի պահանջներին՝ զարգանում են, իսկ չհամապատասխանողները՝ 

թուլանում և չքանում: Ակտիվորեն ձևավորվում են նաև բացակայող, բայց գործու-

նեության իրականացման համար անհրաժեշտ հնարներն ու միջոցները: 

Այսպիսով, ամփոփելով վերլուծական փուլի արդյունքները, կարող ենք պնդել, 

որ հետազոտության փորձարարական փուլի իրականացումը հնարավորություն 

կտա մեզ՝ մշակելու մասնագիտական նոր պայմաններին անձի հարմարումն ապա-

հովող այնպիսի համընդհանուր վարքային մոդելներ, որոնց ներդնումը ՏՏ տարբեր 

ներգրավվածություն ունեցող մասնագիտություններում, թույլ կտա բարելավել գոր-

ծունեության սուբյեկտների հոգեկան առողջությունը, ինչն էլ կնպաստի նրանց գոր-

ծառական արդյունավետության բարձրացմանը: 

Օգտագործված գրականության ցանկ. 
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The article discusses issues related to strategic approaches to the study of a person’s 

adjustment patterns to the current professional setting changes conditioned by the innova-

tive information technologies. 

Thus, one of the issues within the ongoing research planned by us suggests creation of 

a comprehensive formula of a person’s adjustment behavior components with an aim to 

apply it in various professional areas. It is the implementation of the mentioned issue that 

dictates the urgency and relevance of the problem addressed in this article. 
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ԱՆՀԱՏԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ (ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ՀԱԿԻՐՃ 

ՕՐԻՆԱԿՆԵՐՈՎ) 

 

Ավետիսյան Լ. Ա. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 
 

Ներկայումս միջազգային հոգեբանական ասոցիացիաների համար գերակայող 

հիմնահարցերից են հանդիսանում սեռական կողմնորոշման ուսումնասիրությունը 

և ԼԳԲ (լեսբի, գեյ, բիսեքսուալ) մարդկանց հետ հոգեբանական աշխատանքի բարե-

լավումը: Առաջատար հոգեբանական ասոցիացիաների կողմից իրականացվում են 

բազմաթիվ հետազոտություններ, հոգեբանական պրակտիկայի վրա հիմնված հաշ-

վետվություններ, ինչպես նաև ստեղծվում են գործնական ուղեցույցներ: Չնայած այս 

ամենին, Հայատանում հսկայական բացեր են առկա սեռական կողմնորոշմանն 

առնչվող հոգեբանական խնդիրների և ընդհանրապես ԼԳԲ մարդկանց հետ հոգեբա-

նական գործնական աշխատանքի ուղղորդման մեջ: Այս հոդվածում փորձ կկատար-

վի բարձրաձայնել անհատի սեռական կողմնորոշմանն առնչվող որոշ հիմնային հո-

գեբանական խնդիրներ՝ հիմնված տեղական պրակտիկ դեպքերի վրա: Ավելին, վե-

րոնշյալ հոգեբանական խնդիրների նկատմամբ գործնական մոտեցումների քննար-

կումը հնարավորություն կտա գործնական հոգեբաններին հետագա մասնավոր 

պրակտիկայում և հոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրման 

ընթացքում ունենալ սեռական կողմնորոշմանն առընչվող խնդիրների հետ աշխա-

տանքի ուղղորդման մեխանիզմներ: 

 
Հանգուցային բառեր. սեռականություն, սեռական կողմնորոշում, ԼԳԲ անձինք, սե-

ռական կողմնորոշմանն առնչվող խնդիրներ: 

 
Անհատի անքակտելի բնութագրիչներից մեկի՝ սեռականության և դրա բաղադ-

րիչ հանդիսացող սեռական կողմնորոշման հիմնահարցը քննարկվել է գործնական 

հոգեբանությունում դեռևս 20-րդ դարի սկզբից: Չնայած նրան, որ անհատի սեռական 

կողմնորոշումը և դրա դերը նրա հոգեբանական խնդիրների հաղթահարման մեջ 

լայնորեն քննարկվել են միջազգային հոգեբանական պրակտիկայում, այնուամենայ-

նիվ բավական ուշադրության չեն արժանացել հենց մեր մշակույթում: Հետևաբար 

այս նյութը փորձ է հանդիսանում հայաստանյան գործնական հոգեբանությունում 

ուշադրություն սևեռել վերոնշյալ խնդիրներին և մոտեցումներին, որոնց քննարկու-

մը կարող է նպաստել անհատի սեռական կողմնորոշման մասին տեսական պատկե-

րացումների հստակեցմանը և օգտակար լինել գործնական հոգեբանների աշխա-

տանքում: 

Սեռական կողմնորոշումն անհատի զգացմունքային, ռոմանտիկ և սեռական 

գրավչությունների ամբողջությունն է այլ անհատի նկատմամբ [5, 7 էջ 354-355, 9 էջ 

1-8]: Եթե անհատի գրավչությունների ամբողջությունն ուղղված է հակառակ սեռին, 

ապա անհատին անվանում ենք տարասեռական (հետերոսեքսուալ), նույն սեռին՝ 

նույնասեռական (գեյ կամ լեսբի), իսկ երկուսի դեպքում՝ երկսեռական (բիսեքսուալ) 

[7 էջ 354-355]: Անհատի սեռական կողմնորոշումը սեռականության մեջ հանդիսա-

նում է առանձին բաղադրիչ: Այն մի կողմից տարանջատվում է անհատի սեռից, որն 

անհատի կենսաբանական կարգավիճակն է որպես արական, իգական կամ միջին 
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(ինտերսեքս) և որոշվում է սեռական քրոմոսոմներով և արտաքին ու ներքին սեռա-

կան օրգաններով [5; 6, էջ 829]: Իսկ մյուս կողմից այն առանձնացվում է գենդերից, ո-

րը մարդկանց առնականության և կանացիության ներքին ընկալումն է և փորձը, 

նաև հասարակական կառուցվածքը, որտեղ սահմանվում են որոշակի վարքագծեր 

տղամարդկանց և կանանց դերերի համար [5; 6, էջ 822]: Հայաստանյան հասարա-

կությունում ընդունված է գենդերի ընկալման երկբևեռ մոդելը՝ կին և տղամարդ, իսկ 

այդ երկու կատեգորիաներին չհամապատասխանող անձանց անվանում ենք 

տրանսգենդեր: Սեփական գենդերի ներքին ընկալումը անվանում ենք գենդերային 

ինքնություն (կին, տղամարդ, այլ կամ տրանսգենդեր) [8, էջ 822]: Այսպիսով, անկախ 

սեռից (արական, իգական կամ միջին) և գենդերային ինքնությունից (կին, տղամարդ 

կամ տրանսգենդեր) անհատը կարող է ունենալ սեռական կողմնորոշման վերոնշյալ 

3 տեսակներից մեկը, քանի որ այն սեռականության առանձին բաղադրիչ է:  

Գործնական հոգեբանությունում մենք սովորաբար անդրադառնում ենք սեռա-

կան կողմնորոշմանն առնչվող խնդիրներին, երբ այցելուի սեռական կողմնորոշումը 

տարբերվում է հասարակությունում գերակայող հետերոսեքսուալ տեսակից, այ-

սինքն` ԼԳԲ (լեսբի, գեյ, բիսեքսուալ) անձանց հետ աշխատանքում [9, էջ 13-21]:  

Նույնասեռական կամ երկսեռական լինելը չի հանդիսանում հոգեկան խանգա-

րում և չի ենթադրում հոգեբանական կամ հոգեբուժական միջամտություն [10, էջ 16-

17]: 1992-ին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը դուրս է 

հանել նույնասեռականությունը Հոգեկան և վարքային խանգարումների միջազգա-

յին դասակարգումից (ՀՄԴ-10) [1, էջ 195], իսկ 1974-ին` Ամերիկյան հոգեբուժական 

ասոցիացիան Հոգեկան խանգարումների ախտորոշման և վիճակագրության ձեռ-

նարկից (ԱՎՁ-II) [8]: 

Հետևաբար ԼԳԲ անձինք կարող են դիմել հոգեբանական աջակցության այնպիսի 

խնդիրներով, որոնք իրենց դրսևորման և ապրման ձևերով չեն տարբերվում այլոց 

խնդիրներից: Սակայն այստեղ առկա են անհատի սեռական կողմնորոշման հետ 

կապված մի քանի գործոններ, որոնք հանդիսանում են դիսթրեսի և անհարմարութ-

յան զգացման պատճառ կամ նպաստող գործոններ՝ ի հավելում առկա հոգեբանա-

կան խնդիրների: 

Հայաստանյան գործնական հոգեբանությունում բացակայում են ԼԳԲ անձանց 

հետ աշխատանքային մոդելներ, սակայն դրանք առանձնացված և լայնորեն կիրառ-

վում են միջազգային պրակտիկայում: 

Առաջինը կոնվերսիոն կամ ռեպարատիվ մոտեցումն է, որն ենթադրում է սեռա-

կան կողմնորոշման փոփոխում: Արտասահմանյան ազգային ասոցիացիաների 

տվյալների համաձայն (Ամերիկյան հոգեբանական ասոցիացիա, Ավստրալական 

հոգեբանական հասարակություն, Բրիտանական հոգեբանական ասոցիացիա)` այս 

մոտեցումը համարվում է այցելուի բարօրությանը վնաս հասցնող, որի կիրառութ-

յունը որոշ երկրներում համարվում է մասնագիտական էթիկայի խախտում [2, էջ 21-

25, 4, էջ 339-361, 9 էջ 12-13, 10 էջ 17-18]: 

Երկրորդը սեռական կողմնորոշմանը «կույր» մոտեցումն է, որի դեպքում հոգե-

բանը չի կարևորում այցելուի սեռական կողմնորոշումը և դրա նշանակությունն այ-

ցելուի կյանքում: Համաձայն միջազգային ուղեցույցների` այս մոտեցման դեպքում 

առկա է հետերոսեքսիստական սխալ (ենթադրություն, որ բոլոր այցելուները հետե-

րոսեքսուալ են), ինչը խոչընդոտում է աշխատանքի բնականոն ընթացքին և առա-

ջացնում անվստահություն մասնագետի նկատմամբ կամ քննադատված լինելու 

զգացում այցելուի մոտ [2, էջ 81-93, 8]: 
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Երրորդն ընդունող մոտեցումն է, երբ անհատի փորձը և նրա սեռականության 

բոլոր բաղադրիչները` մասնավորապես սեռական կողմնորոշումն ամբողջական ըն-

կալվում և ընդունվում են մասնագետի կողմից: Ներկայումս միջազգային պրակտի-

կայում այս մոտեցումը կիրառվում է ԼԳԲ անձանց հետ հոգեբանական աշխատան-

քում և հիմք է հանդիսանում միջազգային ուղեցույցների մշակման համար, որտեղ 

կարևորվում է այցելուի սեռական կողմնորոշման դերը հոգեբանական աշխատան-

քում [8, 2, էջ 54-63]: 

Սեռական կողմնորոշմանն առնչվող խնդիրների մասին ավելի հստակ պատկե-

րացումներ կազմելու համար քննարկենք դրանք գործնական դեպքերի հակիրճ օրի-

նակներով՝ զուգահեռաբար անդրադառնալով կիրառված ընդունող աշխատանքային 

մոտեցմանը: 

Խնդիր 1. Նշանակալի անհարմարության և դիսթերսի զգացում` կապված անհա-

տի սեռական կողմնորոշման հետ:  

Դեպք. 29 տարեկան նույնասեռական տղամարդ: Չի կարողանում ընդունել սե-

փական սեռական կողմնորոշումը, քանի որ այն իր արժեքային և կրոնական պատ-

կերացումներում հանդիսանում է մեղսավոր ու անբնական երևույթ: Ունի նշանա-

կալի անհարմարության զգացում և դիսթրես, որոնք ուղեկցվում են ընտանիքի ան-

դամների հետ կոնֆլիկտային հարաբերություններով: 

Համաձայն ԱՎՁ-5-ի` վերոնշյալ խնդիրը չի համարվում հոգեկան խանգարում, 

իսկ ըստ ՀՄԴ-10-ի` այն դեռևս ներառված է հոգեկան խանգարումների միջազգային 

դասակարգման մեջ (F66 կոդ) [1, էջ 195-196], սակայն հեռացվելու է ՀՄԴ-11-ից 

2017թ.-ին [3]: Անկախ դասակարգման մեջ ներառված լինելուց այս խնդրի հետ հո-

գեբանական աշխատանքն ընթանում է ընդունող մոտեցմամբ, որն ուղղված է ան-

հարմարության և դիսթրեսի զգացման նվազեցմանը և սեռական կողմնորոշման ին-

տեգրմանն այցելուի անձնային համակարգ: 

Խնդիր 2. Սեռական կողմնորոշման ընդունում, նշանակալի մարդկանց հետ 

կոնֆլիկտային հարաբերություններ (մասնավորապես ընտանիքի անդամներ) ` 

կապված սեռական կողմնորոշման թաքցնման կամ բացահայտման հետ: 

Դեպք 1. 30 տարեկան նույնասեռական տղամարդ: Դժվարանում է որոշում կա-

յացնել՝ շարունակել հարաբերություններ նույն սեռի անհատի հետ, թե արդարացնել 

ընտանիքի սպասումները` ամուսնանալով հակառակ սեռի անհատի հետ, ում 

նկատմամբ բացակայում է գրավչությունների ամբողջությունը: 

Դեպք 2. 25 տարեկան նույնասեռական կին: Պարբերաբար կրկնվող կոնֆլիկտ-

ներ ընտանիքի անդամների հետ, որոնք հաճախ կապված են նրան ուղղված սպասե-

լիքների ու սեռական կողմնորոշման թաքցման հետ: 

Դեպք 3. 28 տարեկան երկսեռական կին: Ընտանիքի անդամների կողմից մեր-

ժում` կապված սեռական կողմնորոշման բացահայտման և նրանց կողմից տրանս-

գենդեր զուգընկերոջ չընդունման հետ: 

Վերոնշյալ 3 դեպքերում ընդունող մոտեցումը հնարավորություն է ընձեռում այ-

ցելուներին ապահով միջավայրում հասկանալ խնդրային իրավիճակում սեփական 

հնարավորությունները, գնահատել խնդրի լուծման տարբերակները և իրականաց-

նել որոշման կայացում ու համապատասխան գործողություններ: 

Խնդիր 4. Ինքնախարազանում կապված մտերիմ մարդկանց կողմից սեռական 

կողմնորոշման նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի հետ: 

Դեպք. 27 տարեկան նույնասեռական տղամարդ: Ունի անինքնավստահություն և 

ցածր ինքնագնահատական: Մանկության տարիքից տեղի է ունեցել սեռական կողմ-
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նորոշման նկատմամբ բացասական դիրքորոշումների ներքնայնացում, որոնք հան-

գեցնում են ինքնամեղադրանքի և ինքնախարազանման: 

Այս դեպքում աշխատանքն ուղղված է անինքնավստահության և ինքնախարա-

զանման մակարդակի նվազեցմանը` կարևորելով սեռական կողմնորոշման նկատ-

մամբ այցելուի դիրքորոշումների հստակեցումը: 

Խնդիր 5. Սեռական կողմնորոշման ընդունում, նշանակալի դիսթրես կապված 

այլ մարդկանց կողմից խտրական ու չընդունող վերաբերմունքի հետ: 

Դեպք 1. 18 տարեկան նույնասեռական տրանսգենդեր: Ունի նշանակալի դիսթ-

րես կրթական հաստատությունում և աշխատանքի վայրում իր նկատմամբ խտրա-

կան վերաբերմունքի և հաճախ հնչող սպառնալիքների պատճառով: 

Դեպք 2. 19 տարեկան նույնասեռական տղամարդ: Ունի դեպրեսիվ սիմպտոմներ 

և ինքնասպանության մտքեր: Կրթական հաստատությունում ենթարկվում է արժա-

նապատվությունը նսեմացնող վերաբերմունքի (բուլինգի): 

Վերոնշյալ 2 դեպքերում ընդունող մոտեցումը ենթադրում է ապահով միջավայ-

րի ստեղծում, ինչը հնարավորություն է ընձեռում այցելուներին հասկանալ իրադ-

րության հաղթահարման անձնային ռեսուրսները և զարգացնել արձագանքման հա-

մապատասխան ռազմավարություններ: 

Այսպիսով, վերևում քննարկված օրինակները տալիս են ընդհանուր պատկերա-

ցում մեր մշակույթում ԼԳԲ անձանց հոգեբանական խնդիրների դրսևորման մասին: 

Անկախ մասնագետի անձային դիրքորոշումներից` նույնասեռական և երկսեռական 

անձանց հետ աշխատանքը ենթադրում է յուրաքանչյուր այցելուի անհատական 

փորձի ամբողջական ըմբռնում, քանի որ գործնական հոգեբանությունում առաջնա-

յին է հանդիսանում այցելուների բարօրության և հոգեկան առողջության պահպա-

նումը, այլ ոչ թե հասարակությունում առկա վերաբերմունքի և կարծրատիպերի վե-

րարտադրումը: Հետևաբար կիրառվող ընդունող մոտեցումը հնարավորություն է ըն-

ձեռում գործնական հոգեբանին խուսափել սեռական կողմնորոշման նկատմամբ 

կողմնակալությունից և մշակել համապատասխան ու արդյունավետ աշխատանքա-

յին մոտեցում հենց ԼԳԲ անձանց հետ աշխատանքում: 
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PSYCHOLOGICAL ISSUES RELATED TO PERSON’S SEXUAL ORIENTATION AND 

PRACTICAL APPROACHES (CONCISE EXAMPLES FROM PRACTICAL CASES) 
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Nowadays the question of sexual orientation and the improvement of psychological 

work with LGB (lesbian, gay, bisexual) people are one of the priorities for international 

psychological associations. Many researches, reports based on the psychological practices 

as well as practical guidelines are created by leading psychological associations. However, 

huge gaps of guidance exist in Armenian applied psychology for practical work with psy-

chological issues related to sexual orientation and LGB people in general. This article will 

try to highlight some essential psychological issues related to person’s sexual orientation 

based on the local practical cases. Moreover, the discussion of practical approaches to-

wards the mentioned psychological issues will give applied psychologists an opportunity 

for future guidance while facing the sexual orientation related issues in private practice 

and psychological support services.  

 

 

 

ԱՆՁԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԼՈԿՈՒՍԻ ՏԵՍԱԿՈՎ 

 

Ավետիսյան Ռ. Գ. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 
 

Հոդվածը նվիրված է սուբյեկտիվ բարեկեցության մակարդակի և անձի կոգնի-

տիվ բնութագրերի, մասնավորապես, սուբյեկտիվ բարեկեցության և վերահսկողու-

թյան լոկուսի տեսակի միջև կապի տեսական և փորձարարական հետազոտության 

արդյունքների վերլուծությանն ու մեկնաբանմանը: Փորձարարական հետազոտու-

թյունն ուղղված էր անձի վերահսկողության ինտերնալ կամ էքստերնալ լոկուսի տե-

սակով պայմանավորված սուբյեկտիվ բարեկեցության մակարդակի ուսումնասի-

http://www.psychology.org.au/Content.aspx?ID=5638
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րությանը և թույլ տվեց բացահայտել սուբյեկտիվ բարեկեցության հուզական բա-

ղադրիչի` հուզական հարմարավետության և վերահսկողության լոկուսի տեսակի 

փոխկապակցվածությունը: 

 

Հանգուցային բառեր. սուբյեկտիվ բարեկեցություն, երջանկություն, վերահսկողու-

թյան ինտերնալ-էքստերնալ լոկուս: 

 

Հոգեբանական գիտության մեջ «սուբյեկտիվ բարեկեցություն» հասկացությունը 

դիտարկվում է որպես երջանկության պայմանական միավոր և ներմուծվել է «եր-

ջանկություն» հասկացության, ուսումնասիրության համար ոչ պրակտիկ լինելու 

հետևանքով [1]: 

Ներկայումս, չնայած հոգեբանական գիտության մեջ անձի սուբյեկտիվ բարեկե-

ցությանը նվիրված մեծ քանակությամբ ուսումնասիրություններին, հնարավոր չէ 

ստանալ այն հարցերի պատասխանը, թե ինչպե՞ս է այն կապված անձի հոգեբանա-

կան և սոցիալ-հոգեբանական կազմավորումների հետ, անձնային ո՞ր բնութագրերն 

են առավել չափով պայմանավորում անձի սուբյեկտիվ բարեկեցությունը, թեև, պի-

տի նշել, որ առաջարկվող մոտեցումները այս հարցերի վերաբերյալ բազմաթիվ են: 

Առաջադրված հարցերն արդիականացնում են անձնային գործոններով պայմանա-

վորված սուբյեկտիվ բարեկեցության ուսումնասիրությունը: Այս հոդվածի նպա-

տակն է ուսումնասիրել անձի սուբյեկտիվ բարեկեցության դրսևորման առանձնա-

հատկությունները` պայմանավորված անձնային գործոններով, մասնավորապես` 

վերահսկողության լոկուսի տեսակով:  

Ելնելով մեր աշխատանքի նպատակից` փորձենք հասկանալ սուբյեկտիվ բարե-

կեցության կառուցվածքային առանձնահատկությունները և նրա վրա ազդող գոր-

ծոնները: Ըստ ամերիկյան հոգեբան Է. Դիների, սուբյեկտիվ բարեկեցությունը ֆենո-

մենների լայն կատեգորիա է, որը ներառում է մարդկանց հուզական հակազդումնե-

րը, բավարարվածությունը և կյանքից բավարավածության գլոբալ գնահատականնե-

րը [4, 277]: Այսպիսով, ըստ Դիների, սուբյեկտիվ բարեկեցությունը մարդկանց կող-

մից սեփական կյանքի գնահատումն է` կոգնիտիվ և աֆեկտիվ տեսանկյուններից: 

Ըստ Ն. Բրեդբերնի տեսության` սուբյեկտիվ բարեկեցությունը երկու անկախ չա-

փումների` դրական և բացասական աֆեկտների գործառույթ է, որոնցից յուրաքան-

չյուրը սուբյեկտիվ բարեկեցությանը կապված է անկախ փոփոխականների շարքով 

[5, 13]: Մ. Արգայլը, կիսելով Դիների, Բրեդբերնի և շատ ուրիշ հետազոտողների 

կարծիքը երջանկության 3 հիմնական բաղադրիչների մասին, գտնում է, որ երջան-

կությունը մարդկային փորձի միակ չափումն է, որը կազմված է երեք` մասնակիո-

րեն անկախ գործոններից` կյանքից բավարարվածություն, դրական հույզեր և բա-

ցասական հույզերի բացակայություն [1, 33]: Սուբյեկտիվ բարեկեցության վերաբեր-

յալ տեսական մոտեցումների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ տարբեր հեղինակ-

ների կողմից այն տարբեր կերպ է սահմանվում, սակայն դրանցում կան մի շարք 

ընդհանրություններ. 

 սուբյեկտիվ բարեկեցությունը կապված է և ոչ թե պարզապես բացասական հույ-

զերի բացակայության, այլև` դրական հույզերի առկայության հետ, 

 սուբյեկտիվ բարեկեցությունը ներառում է նաև կյանքից ընդհանուր բավարար-

վածության գնահատումը: 

Սուբյեկտիվ բարեկեցության գործոնների ուսումնասիրությունն ենթադրում է 

նրա վրա ազդող արտաքին` սոցիալական, պատմամշակութային և ներքին` սո-
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ցիալ-հոգեբանական, անձնային և անհատական կազմավորումների բացահայտում: 

Մ. Սելիգմանն, օբյեկտիվորեն գնահատելով մարդու տրամադրության վրա ազդող 

արտաքին գործոնները, եկավ այն եզրակացության, որ երջանիկ լինելու համար 

ցանկալի է ոչ թե ապրել բռնապետական ռեժիմով աղքատ պետությունում, այլ` հա-

րուստ դեմոկրատական երկրում, ունենալ ընտանիք, խուսափել անհաջողություն-

ներից և բացասական հույզերից, ինչքան հնարավոր է շատ շփվել մարդկանց հետ, 

հավատալ Աստծուն: Սակայն այս արտաքին գործոնների հետ մեկտեղ գոյություն 

ունեն մի շարք ներքին գործոններ, որոնք ոչ պակաս կարևոր են և կախված մեր 

կամքից, ցանկությունից [2, էջ 88-89]: 

Որոշ հետազոտողներ համարում են, որ անձնային առանձնահատկություններն 

ավելի մեծ չափով են որոշում երջանկության աստիճանը, քան` ռասային պատկա-

նելությունը, փողի գործոնը, սոցիալական հարաբերությունները, աշխատանքը և 

արտաքին միջավայրի այլ փոփոխականները: Անձնային առանձնահատկություն-

ներն ազդում են երջանկության վրա` արտաքին գործոնների հետ միասին [1, էջ 

190]: Հետազոտությունների ընթացքում հոգեբաններ Հիլսը և Արգայլը առանձնացրել 

են երջանկության կորելյացիաներ անձի կոգնիտիվ որոշակի բնութագրերի հետ: Այս 

դեպքում խոսք է գնում անձի այնպիսի կոգնիտիվ չափումների մասին, ինչպիսիք 

են` ինքնագնահատականը, լավատեսությունը, կյանքում նպատակի առկայությու-

նը, վերահսկողությունը: Այս չորս փոփոխականների և երջանկության մակարդակի 

միջև կորելյացիայի ցուցանշներն այնքան բարձր են, որ որոշ հետազոտողներ վեր-

ջիններս ներկայացնում են որպես երջանկության բաղադրիչներ [1, էջ 180]: Մի շարք 

հետազոտողների կողմից վերահսկողության ինտերնալ լոկուսը կապվում է ակադե-

միական հաջողության, բարձր ինքնամոտիվացիայի և սոցիալական հասունության, 

սթրեսի և դեպրեսիայի ցածր արտահայտվածության հետ [3, էջ 18]: 

Հոգեբանական գիտության մեջ թեև կան որոշակի ուսումնասիրություններ անձի 

ընդհանուր սուբյեկտիվ բարեկեցության և վերահսկողության լոկուսի տեսակի փոխ-

կապակցվածության վերաբերյալ (Kulshrestha and Sen, 2006; Owusu-Ansah, 2008), սա-

կայն բավարար չենք համարում սուբյեկտիվ բարեկեցության հուզական բաղադրի-

չի` հուզական հարմարավետության և վերահսկողության լոկուսի տեսակի միջև 

կապի հետազոտությունները: Մենք ենթադրում էինք, որ անձի վերահսկողության 

լոկուսի ինտերնալություն-էքստերնալություն բնութագիրը պայմանավորում է սուբ-

յեկտիվ բարեկեցության մակարդակը, մասնավորապես, գոյություն ունի կապ վե-

րահսկողության ինտերնալ լոկուսի տիպի և սուբյեկտիվ բարեկեցության հուզական 

բաղադրիչի` հուզական հարմարավետության բարձր արտահայտվածության մա-

կարդակի միջև: 

Հետազոտության ընտրանքը կազմել են 18-50 տարեկան իգական և արական սե-

ռերի, տարբեր կրթական և նյութական ապահովվածության մակարդակների, տար-

բեր ընտանեկան կարգավիճակ ունեցող 60 ներկայացուցիչներ: Հետազոտության 

ընտրանքը համապատասխանում էր կազմի տարասեռության պահանջին` ըստ վե-

րոնշյալ չափանիշների: Կիրառվել են հետևյալ մեթոդիկաները` «Սուբյեկտիվ բարե-

կեցության սանդղակը», որը մշակվել է Ա. Պերուե-Բադուի և կոլեգաների (Perrudet-

Badoux, Mendelsohn, Chiche), ադապտացվել` Մ.Վ. Սոկոլովայի կողմից և Ջ. Ռոտտե-

րի «Վերահսկողության լոկուսի սանղակը»: Վերջինը հնարավորություն է տալիս 

բացահայտել սուբյեկտիվ վերահսկողության տեսակը: «Սուբյեկտիվ բարեկեցության 

սանդղակը» գնահատում է մարդու հուզական ապրումների որակը, լավատեսութ-

յան, ինքնավստահության, առույգությունից մինչև ճնշվածության, գրգռվողակա-
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նության, միայնության զգացում: Այն կազմված է 6 ենթասանդղակներից` լարվա-

ծություն և զգայունակություն, որն արտացոլում է աշխատանքի ծանրության սուբ-

յեկտիվ ապրումի, ուրիշների հետ համագործակցությունից խուսափելու, մեկուսա-

նալու ցանկության դրսևորումները, հիմնական հոգեհուզական ախտանիշներին ու-

ղեկցող դրսևորումներ, որն արտացոլում է քնի խանգարումների, անհանգստության 

զգացման, աննշան խոչընդոտներին չափազանց ուժեղ արձագանքելու, սեփական 

ցրվածության ուժգնացման զգացողությունների արտահայտվածությունը, տրամադ-

րության փոփոխություններ: Վերջինս արտացոլում է ընկալման լավատեսական մո-

դուսի նվազման, տրամադրության անկման դրսևորումները, սոցիալական միջա-

վայրի նշանակալիությունը, որը ցույց է տալիս միայնության զգացման և ընտանե-

կան, ընկերական հարաբերություններից բավականության ստացման մակարդակը, 

առողջության ինքնագնահատում, որն էլ արտացոլում է առողջ, առույգ զգալու ապ-

րումները, ամենօրյա գործունեությունից բավարարվածության աստիճան` արտացո-

լող ամենօրյա գործունեությունից ընդհանուր բավարավածության և ձանձրույթի 

զգացման մակարդակը: Բարձր բալերը վկայում են տվյալ ենթասանդղակի «բացա-

սական» բևեռի առավելագույն արտահայտվածության մակարդակի մասին: Ընդհա-

նուր հուզական հարմարավետության մասին կարելի է դատել բոլոր ենթասանդ-

ղակներից ստացված արդյունքների գումարի հիման վրա: 

Սուբյեկտիվ բարեկեցության սանդղակի միջոցով ստացված արդյունքների հա-

մաձայն` փորձարկվողների խմբում միջինից մի փոքր բարձր են արտահայտված 

լարվածություն և զգայունակություն ենթասանդղակի ցուցանիշները, ինչը նշանա-

կում է աշխատանքի ծանրության սուբյեկտիվ ապրումի, ուրիշների հետ համագոր-

ծակցությունից խուսափելու, մեկուսանալու ցանկության, դրսևորումների միջինից 

մի փոքր բարձր արտահայտվածություն: Միջին արտահայտվածություն ունի առող-

ջության ինքնագնահատում ենթասանդղակի ցուցանիշը, որը նշանակում է փոր-

ձարկվողների առողջ, առույգ զգալու ապրումների միջին մակարդակ:  

 Վերահսկողության լոկուսի սանղակով ստացված արդյունքների համաձայն` 

էքստերնալության (M = 12, SD = 3,26) և ինտերնալության (M = 11, SD = 3,26) բնու-

թագրերի միջինացված ցուցանիշները վկայում են փորձարկվողների խմբում իրենց 

հետ տեղի ունեցող իրադարձությունները սեփական անձնային որակների, գործո-

ղությունների հետևանքը համարելու, ինչպես նաև իրենց հաջողություններն ու ան-

հաջողությունները արտաքին հանգամանքներին վերագրելու միտվածությունների 

միջին արտահայտվածության մասին:  

Արդյունքների հետագա մշակումն իրականացվեց մաթեմատիկական վերլու-

ծության ճանապարհով, մասնավորապես` կորելյացիոն վերլուծության (ըստ Պիր-

սոնի): Կորելյացիոն վերլուծության արդյունքները բացասական կորելյացիոն կապ 

բացահայտեցին էքստերնալության բնութագրի և լարվածություն և զգայունակու-

թյուն ենթասանդղակի միջև (r=-0,291, p*<=0,05-ի դեպքում): Բացասական կապ բա-

ցահայտվեց նաև առողջության ինքնագնահատում ենթասանդղակի և ինտերնալու-

թյան բնութագրի միջև (r = -0,215, p* <= 0,05-ի դեպքում): 

Այսպիսով, մասնակիորեն հաստատվեց մեր ենթադրությունն այն մասին, որ կո-

ռելյացիոն կապ կա սուբյեկտիվ բարեկեցության հուզական բաղադրիչի` հուզական 

հարմարավետության մակարդակի և վերահսկողության լոկուսի տեսակի միջև: Ել-

նելով հետազոտության արդյունքներից, կատարել ենք հետևյալ եզրակացություննե-

րը.  



 52 

1. վերահսկողության էքստերնալ լոկուսի տեսակը գտնվում է բացասական կո-

ռելյացիոն կապի մեջ զգայունակության և լարվածության միջինից բարձր արտա-

հայտվածության հետ, ինչը նշանակում է, որ ինչքան մարդն համոզված է, որ հաջո-

ղություններն ու անհաջողությունները կախված են արտաքին հանգամանքներից` 

բախտը բերել-չբերել, շրջապատի պայմաններ, պատահականություն, այնքան նրա 

մոտ ցածր են աշխատանքի ծանրության սուբյեկտիվ ապրումը, այլոց հետ համա-

գործակցությունից խուսափումը, մեկուսանալու ցանկությունը:  

2.  վերահսկողության ինտերնալ լոկուսի տեսակը գտնվում է բացասական կո-

ռելյացիոն կապի մեջ առողջության ինքնագնահատման միջին մակարդակի հետ, 

ինչը նշանակում է, որ վերահսկողության ինտերնալ լոկուսի տեսակի դեպքում 

ցածր է առողջության ինքնագնահատումը, այսինքն` ինչքան մարդն համոզված է, որ 

իր հետ կատարվածը սեփական գործողությունների և ընդունակությունների 

հետևանքն է, այնքան ցածր են նրա մոտ առողջ, առույգ զգալու դրսևորումները:  

 Հետազոտության արդյունքները թույլ են տալիս մեկ անգամ ևս ընդգծել անձի 

սուբյեկտիվ բարեկեցության և անձնային բնութագրերի փոխկապվածությունը, ինչ-

պես նաև հաշվի առնել մարդկանց կոգնիտիվ բնութագրերի, մասնավորապես` վե-

րահսկողության լոկուսի տեսակի կարևորությունը բնակչության հասարակական ի-

րազեկման, հոգեբանական խորհրդատվության գործընթացներում:  
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The article is devoted to the subjective well-being level and the person’s cognitive 

characteristics, particularly, to the analysis and comment of the theoretical and experi-

mental research results which studied the connection between the subjective well-being 

and locus control. The experimental research was to study the subjective well-being level 

which was conditioned by the type of person’s internal or external locus control. This al-

lowed to define the correlation between the subjective well-being emotional component-

demonstrations of the emotional comfort and the type of locus control. 
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ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼԻ ՌԻՍԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Արծրունի Ա. Ա. (ԵԿՀՍ «Ուրարտու» համալսարան, Երևան, Հայաստան) 
 

Հոդվածում քննարկվում են իրավաբանական հոգեբանության մեջ չուսումնա-

սիրված խնդիրներից մեկը: Կատարվել է փորձարարական հետազոտություններ 

ցմահ բանտարկյալների հետ: Հոդվածում տրված է ստացված արդյունքների մանրա-

մասն վերլուծությունը:  

 
Հանգուցային բառեր. ռիսկայնության գնահատում, դատապարտյալի դասակար-

գում, քրեական հոգեախտաբանություն, ռեցիդիվ, քրեակատարողական վարչարա-

րություն, ուղղման հոգեբանություն։ 

 

2014 թվականին Հայաստանի «Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմնարկում 

պահվող 94 ցմահ ազատազրկման դատապարտվածներից 62-ի հետ անցկացված 

թեստերի և հարցազրույցների միջոցով ձեռք բերված տվյալների վերլուծումը նպա-

տակ ուներ պրոֆ. Ս. Սեդրակյանի գիտական ղեկավարության ներքո ստուգման են-

թարկել այն վարկածը, համաձայն որի նման փակ բանտախցային տիպի ռեժիմում 

ազատազրկման տարիների քանակը եթե սկզբում ռեցիդիվի փոփոխելիների իմաս-

տով դրական ազդեցություն է ունենում, մի առ ժամանակ հետո սակայն, դատա-

պարտյալների մոտ առաջանում են հոգեախտաբանական լուրջ խնդիրներ, որոնք 

որպես կանոն հակված են լինում դեպի անձի դեկոմպենսացված (5, էջ 641-685) հո-

գեդինամիկ հետևյալ՝ հուզական (ցիկլոֆրեն), պարանոյիդ (պարաֆրեն), և շիզոտի-

պալ (շիզոֆրեն) անձի 3 ամենալուրջ խանգարումները։ Վերոնշյալ տվյալների ad-hoc 

(ոչ վարկածային) վերլուծման հիման վրա կարող ենք նաև ներկայացնել, որպես հե-

տագա հետազոտման անրաժեշտություն ունեցող ոլորտի, դատապարտյալների հե-

տագա հանցագործ վարքի հավանականության գնահատման խնդիրը։ Սկսած 1983 

թվականից, երբ Ամերիկյան հոգեբուժական ասոցիացիան (APA) ԱՄՆ Գերագույն 

դատարանին ներկայացրեց զեկույց այն մասին, որ դատապարտյալների հետագա-

յում բռնարարք կատարելու հավանականության վերաբերյալ որևէ 3 կանխատեսու-

մից 2-ը սխալ են, դատապարտյալների ապագա ագրեսիվ վարքի կանխատեսումը 

որպես կատեգորիա փոխարինվեց դատապարտյալի ռիսկայնության գնահատումով, 

ինչը ըստ էության ենթադրում է անցում մի քանի փոփոխելիների վրա հիմնված կամ 

1 թեստի արդյունքների վրա հիմնված զեկույցից անցում դեպի դատապարտյալի 

անձի և քրեական հոգեախտաբանական վիճակի ամբողջական վերլուծումին։ Դա-

տապարտյալի ռիսկայնության գնահատումը ծառայում է նախ և առաջ պատիժն ի-

րականացնող մարմինների որոշումների կայացման հեշտացմանը։ Սակայն այն 

նաև ծառայում է (պետք է ծառայի, կամ ծառայեցվում է) դատապարտյալի՝ արդեն ա-

զատվելուց հետո ռիսկայնության գնահաման համար։ 

Գոյություն ունեն մի շարք կարևոր խնդիրներ, որոնք պետք է հստակ լինեն բոլոր 

նրանց համար, որոնք ցանկանում են դատապարտյալներից (նրանց ռիսկայնության 

գնահատման կամ թերապևտիկ պլանավորման նպատակով) թեստերի և հարցա-

զրույցների միջոցով ձեռք բերել տվյալներ. 1. Որևէ եզրակացություն, որը հիմնվում է 

դատապարտյալի հետ քրեակատարողական հիմարկից ներս անցկացված հարցում-

ների և հարցազրույցների արդյունքների վրա, կարող է արտացոլել միայն այդ դա-
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տապարտյալի անձի տվյալ պահի անձի (գծերի և վիճակի միասնական) պատկերը 

[10, էջ 722-723]։ Այսինքն պետք է հիշենք, որ տվյալները քաղվում են հանցանքի կա-

տարումից հետո և ոչ ազատության պայմաններում (մուտքի առաջին պրոֆիլը հա-

ճախ «կեղտոտված» է լինում նաև օրինակ դատաիրավական գործընթացի հետևան-

քով հետվնասվածքային սթրեսային վիճակի հետևանքով)։ 2. Դատապարտյալների 

թեստերը իրարից տարբերվող արդյունքներ են տալիս, կախված դրանից, թե նրանք 

այդ թեստը ի՞նչ շրջանակներում են կատարում՝ վաղաժամկետ պայմանական ա-

զատ արձակման համար նախատեսված որոշմա՞ն, քրեակատարողական հիմնարկի 

հոգեբանական ծառայության եռամսյակի գնահատման թերթիկի, թե՞ դրսից ժամա-

նած համալսարանական խմբի անցկացրած հետազոտության շրջանակներում [3, էջ 

1379-1380: 4, էջ 524-530]։ 1. Թեստերի արդյունքները մենք համեմատում ենք նույն 

թեստերի միջոցով կազմված նորման (նորմատիվը) ներկայացնող միջինների հետ, 

որը մենք ձեռք ենք բերում նորմալ բնակչությունից։ Նման պարագաներում, գրեթէ 

բոլոր դատապարտյալների ու հատկապես սպանության համար դատապարտված-

ների ցուցանիշները զգալիորեն տարբերվում են այդ նորմայից (իմա՝ մոդուլատո-

րից)։ Սակայն եթե համեմատականի նորմատիվ տվյալը փոխում ենք և, օրինակ, հա-

մեմատում հանցագործություն չկատարած սակայն գործազուրկ (աշխատանք չունե-

ցող) ազգաբնակչության նմուշից վերցված արդյունքների հետ, հանցագործներից և 

նույնիսկ մարդասպաններից ստացված տվյալները աննշան կերպով են միայն տար-

բերվում այդ նմուշի միջիններից [6, էջ 549-554]։ Նման աննշան տարբերությունները 

կարող են մեզ տալ «ինչ» հարցի պատասխանը, բայց ոչ՝ «ինչու»-ի։ Իսկ առանց այս 

երկրորդի, մեզ հնարավոր չի լինի պարզել իսկական ռիսկայնությունը։ Հետևաբար 

թեստերի օգտագործումը նշանակություն կարող է ստանալ միայն դինամիկայի ու-

սումնասիրության ձևով (նույն թեստերը նույն դատապարտյալների հետ ժամանակի 

ընթացքում կրկնելով), և կամ երբ դրանք մաս են կազմելու անձի ամբողջական 

պատկերի բացահայտման երկար աշխատանքներին։ 2. Ոճրագործությունը՝ զոհի, 

միջավայրի ու հանցագործի անձի միացյալ արտադրանքն է (քրեածին սիտուացիա)։ 

Այս իմաստով անձը և նրա ռիսկայնությունը պետք է ըմբռնվեն այդ հանցանքի կոն-

տեքստի շրջանակներում։ Հաշվի պետք է առնել նաև այն, որ դատապարտյալի հա-

մար իր կատարած հանցանքի ենթակոնտեքստը փոփոխությունների է ենթարկվելու 

ազատազրկման երկար տարիների ընթացքում՝ ուղղման հետևանքով, տարիքային 

ճգնաժամերի կամ հոգեախտահարման արդյունքում։ 3. Գոյություն ունի այդ տվյալ-

ների վրա դատապարտյալների՝ հարկադրանքի միջոցով անցկացվող թեստի հան-

դեպ դիրքորոշման ունեցած ազդեցության խնդիրը։ Խոսքը խաբեության և տարբեր 

վիճակներ կեղծելու հակումների մասին է։ Օրինակ, սպանության համար մեղադր-

վողներից շատերը հիշողության խնդիրներով են տառապում [9, էջ 197-200]։ Նույ-

նիսկ երբ թեստը պաշտպանված է կեղծիքներից, այդ խնդիրը միշտ պետք է հաշվի 

առնվի՝ չափազանցություններն ու ստերը բացահայտող սանդղակներով։ 4. Եվ վեր-

ջապես, ոչ մի թեստ առանձինն վերցրած ունակ չէ բացահայտելու հանցագործի կող-

մից մարմնական վնասվածքի հասցնող (կամ մահ պատճառող) արարքի դրդապատ-

ճառները։ Ծանոթանանք սպանության հետևյալ 6 տարբերակներին` 1) աշխատան-

քից արձակված մինչ այդ ոչ ագրեսիվ պաշտոնյան վերադառնում է ու սպանում գոր-

ծատիրոջը, 2) տարիներ շարունակ ամուսնու անարգանքն ու ֆիզիկական բռնութ-

յունները լռությամբ հանդուրժած կինը հանկարծ սպանում է նրան, 3) քաղաքական 

նպատակներից մեկնելով, 4) անհատը կատարում է սպանություն, 5) հարբեցողը սե-

ղանի դանակով սպանում է մատուցողին, 6) գողություն կատարողը հանկարծ դեմ 
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առ դեմ է հայտնվում տանտիրոջ հետ ու սպանում նրան, հոգեմետ նյութերի առևտ-

րականը սպանում է իրեն դավաճանած բանդայի անդամին։ Որևէ սպանության 

անձնային հիմնական պատճառների բացահայտումը երկար ու մանրազննին աշ-

խատանք է պահանջում, որը ենթադրում է անձի ամբողջական քրեաախտաբանա-

կան զարգացման և կենսահոգեսոցիալական հետազոտության անցկացում [1, էջ 

323]։ Ֆիզիկական վնաս կամ մահ պատճառող ագրեսիայի համար դատապարտված-

ների ռեցիդիվի երկայնական ուսումնասիրությունները, որոնք ազատազրկման ա-

վարտից հետո մինչև 1 տարի մոտ 137 փոփոխելիների ուսումնասիրության վրա են 

հիմնվում, եկել են այն եզրակացության, որ բացի նախկինում մարմնական վնաս 

հասցրած լինելու փաստից, ռեցիդիվի (բարձր ռիսկայնության) ամենանշանակալի 

փոխհարաբերիչներն են հակասոցիալական, հուզական (բորդերլայն) և պարանոյիդ 

և շիզոտիպալ անձի խանգարումները [8, էջ 1]։ Փաստորեն, անձի խանգարման պրո-

տոտիպերի համաձայն անձի ամբողջական վերլուծումը ռիսկի գնահատման համար 

ամենաարդյունավետ ուղին է։ Օրինակ վերոնշյալ 6 տարբերակները կարող են ունե-

նալ կամ չունենալ հետևյալ բացատրությունները. Առաջին օրինակի պաշտոնյան 

կարող է լինել գերվերահսկվող (OH) անանկաստ, որը աճել է դեպի պարանոյիդ 

անձ՝ ագրեսիայի վերահսկման թուլացումով, կամ շիզոյիդ, որն աճել է դեպի շիզո-

տիպալ անձ։ Երկրորդ օրինակի կինը հավանաբար կախյալության անձի խանգա-

րումով էր տառապում, ինչը երկարատև սթրեսի հետևանքով աճեց դեպի հուզական 

բորդերլայն անձի խանգարում։ Երրորդ տարբերակի անհատը կարող է լինել հակա-

սոցիալական-հուզական տիպի անձ, որը կատարում է հրամաններ (գիտակցական 

պատճառ), սակայն իրականում իր դոգմատիկ ներհոգեկան պարունակության վրա 

հիմնված իր ԵՍ-ի ներքին կոհեզիան չխաթարելու համար չի կարողանում հրաժար-

վել հրամանի կատարումից (հոգեդինամիկ պատճառ) [7, էջ 74-76]։ Չորրորդը՝ հար-

բեցող մարդասպանը, նյութի ազդեցության տակ կարճ պսիխոտիկ էպիզոդի մեջ 

հայտնված անձ է։ Հինգերորդը պանիկայում հայտնված նեյրոտիկ ու ցածր ինք-

նարժևորում ունեցող տիպերին համապատասխանող որևէ անձի տիպ է, որը չնա-

խատեսված քայլ է կատարում (նմանները հաճախ նարցիսիստական և հուզական 

անձի բնորոշիչներին են համապատասխանում)։ Իսկ վեցերորդը հանցագործ են-

թամշակույթին պատկանող անհատն է՝ հակասոցիալականը։ Նա, իր հանցածին մե-

խանիզմով շատ չի տարբերվում 3-րդ օրինակի մարդասպանից, դավաճանության 

նկատմամբ հակազդում է համաձայն իր նորմատիվ համակարգի (իրական թե են-

թադրյալ կարևոր այլոց սպասումների) համապատասխան։ Նման հակասոցիալները 

անգութ են լինում միայն «նրանց» նկատմամբ։ ու մտերմիկ շրջապատի նկատմամբ 

ապրումակցումի և մտերմիկ կապեր հաստատելու ունակություն են դրսևորում։ 

Հարցը հետևաբար, ինչպես 3-րդ օրինակի պարագայում, ԵՍ-ի կոհեզիայի պահ-

պանման ջանքն է, հանուն որի ալյևայլ ոչ լիարժեք պաշտպանական մեխանիզմների 

միջոցով իմացական ու այլ տիպի աղավաղումներ են կատարվում։ Ենթամշակույթից 

նորմալ մշակույթ անցում կատարելու ունակության բացակայության պայմաննե-

րում նմանները կարծես մնայունորեն գտնվում են «մենք» ընդդեմ «նրանք» ոճի պա-

տերազմական վիճակում [2, էջ 125-141]։ Նման բացատրությունների կանխատեման 

ունակությունը բարձր է լինում։ Սպանություն կատարած անհատն իր անձի խա-

թարման հետևանքով կարող է հաջորդ անգամ այլ տիպի սպանություն կատարել 

կամ այլևս չկատարել։ Այդ բոլորը կախյալ է նրանից, թե անձի ո՞ր ոլորտն է խաթար-

վել և թե արդյո՞ք ազատազրկումը այդ ոլորտի նկատմամբ դրական ազդեցություն է 

ունեցել (օրինակ բռնկունության կամ նյութի օգտագործման հետևանքով հանցանք 
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գործածի պարագայում) թե բացասական ազդեցություն (օրինակ վախվորած նեյրո-

տիկ ու ոչ ագրեսիվ գողություն կատարողի պարագայում, որը կքայքայվի բանտում)։ 

Հետագա ռիսկայնության գնահատումը պատասխանատու աշխատանք է, որից 

կախյալ են ինչպես դատապարտյալի, այնպես էլ նրա հնարավոր ապագա զոհ(եր)ի 

ճակատագրերը։ Այն նաև ունի մշակութային ասպեկտ, ինչը պարտադրում է ամեն 

մի ազգի ստեղծել իր սեփական քրեաախտաբանական անձի հոգեարժևորման հա-

մակարգը, և որը ըստ մեզ, բացի վերոնշյալ 6 խնդիրներից պետք է բավարարի հետև-

յալ 5 պահանջները` ա) oգտագործելի լինի իրավաբանական հոգեբանության ամ-

բողջ ոլորտի համար, բ) օգտագործելի լինի ախտորոշման միջազգային երեք հիմնա-

կան ՝ icd, dsm և pdm, դասակարգումների և բժշկական մոտեցման հետ, գ)միաժամա-

նակ կարողանա սպասարկել քրեական հանցագործության հիմնական պատճառա-

գիտական տարբեր տեսություններին, դ) կարողանա անձի, զարգացման և հոգեախ-

տաբանության (իմացական, հոգեդինամիկ, և այլ) հիմնական տեսություններից օգտ-

վել, ե)համապատասխանի բանտային խնդիրների և հոգեախտահարման ինտերակ-

ցիոն տեսությանը։ Նման որակի ռիսկի գնահատման համակարգը թույլ կտա գնա-

հատել ոչ միայն դատապարտյալի քրեակատարողական վարքն ու պահանջմունքնե-

րը, այլև պլանավորել և իրականացնել ուղղման թերապիան՝ մինչև սոցիալական 

ռեաբիլիտացիան, և անշուշտ հնարավոր դարձնել պատժի ուղղիչ գործառույթի 

արդյունքների անհատականացված արժևորումը։ 

Օգտագործված գրականության ցանկ. 
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The review is an ad-hoc analysis of the psychological data collection process’s chal-

lenges and the analysis of these challenges in a correctional setting. A risk assessment sys-

tem of this scale and quality would cover all of the three requirements of correctional psy-

chology: the security management of offenders, the planning of the correctional interven-

tion, and the assessment of correctional outcomes. 
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Սույն հոդվածում ներկայացված է Ք. Գրեհեմի «Քամին ուռիների մեջ» վեպի հե-

րոսների հոգեբանական բնութագրերի թարգմանության հիմնախնդիրը: Անդրադար-

ձել ենք առավելապես հերոսների անձնային հատկությունների և խառնվածքային 

տիպերի մեկնաբանման և դրանց թարգմանության խնդիրներին: Վերլուծվել է հեղի-

նակի կողմից հերոսներին տրված փաղաքշական մասնիկների հայերեն տարբերա-

կում չպահպանման խնդիրը, որն, ըստ էության, առաջ է բերում հերոսների անհա-

տականության և հոգեբանական կերտվածքի ընկալման ոչ լիարժեքություն: Հոդվա-

ծում կարևորվում է այն գաղափարը, որ անձնային հատկությունների թարգմանու-

թյան ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել ոչ միայն անձը բնութագրող բառի ի-

մաստային, այլև հոգեբանական նշանակությունը: 

 
Հանգուցային բառեր. գրական կերպար, թարգամանություն, հոգեբանական բնութա-

գիր, հոգելեզվաբանական խնդիրներ: 

 

Թարգմանությունը բարդ գիտավերլուծական գործընթաց է, որի առաջնային 

խնդիրը եղել և մնում է բնագիր տեքստի որակի պահպանումը: Ժամանակակից 

թարգմանչական գործընթացն ունի իր ուրույն բնույթը՝ պայմանավորված տեղե-

կատվության հագեցվածությամբ և մասնագիտական ներուժի բազամաքանակու-

թյամբ: Թարգմանությունը տեղեկատվության հաղորդման գործընթաց է և միշտ են-

թադրում է հաղորդակցության մի մասնակցից տեղեկատվության փոխանցումը հա-

ղորդակցման մյուս մասնակցին: Ցանկացած թարգմանության ընթացքում անկախ 

նրա տեսակից և բնույթից, զուգորդվում են երկու լեզուներ՝ իրենց առանձնահատ-

կություններով՝ քերականական, բառային, ոճական և այլն: Արդի շրջանում առավե-

լապես ցայտուն է ոչ միայն բնագրի բառիմաստային, հուզական և շարադասական 
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կողմերի ապահովման հիմնախնդիրը, այլ նաև բնագրում առկա հերոսների բնու-

թագրական հատկանիշների, կերպարի յուրատիպության, անձնային առանձնա-

հատկությունների պահպանման հարցը: 

Սույն հոդվածում փորձել ենք ցույց տալ թարգմանության որակի խնդիրը որպես 

գրական կերպարների հոգեբանական բնութագրերի պահպանման անհրաժեշտութ-

յուն: Որպես ուսումնասիրության առարկա ընտրել ենք վիկտորիանական դարաշր-

ջանի անգլիացի հայտնի մանկագիր Քենեթ Գրեհեմի «Քամին ուռիների մեջ» վեպը, 

որտեղ տիպաբանված հերոսներն արտացոլում են մարդու էությունը, խառնվածքը, 

բնավորությունը, վարքագիծը, մտածելակերպը և այլ անձնային առանձնահատկութ-

յուններ: 

Ք. Գրեհեմի «Քամին ուռիների մեջ» վեպի յուրահատկություններից մեկն այն է, 

որ մարդկային տիպերը փոխակերպված են կենդանիներով (որպես վեպի գլխավոր 

հերոսներ ընտրված են Խլուրդը, Ջրամուկը, Դոդոշը և Գորշուկը), որն առավելապես 

բնորոշ է հեքիաթների, առասպելների ժանրին: Նրանք, օժտված լինելով անձնային 

տարբեր հատկանիշներով, արտացոլում են մարդկային այնպիսի փոխհարաբերութ-

յուններ և վարք, ինչպիսիք են ընկերությունն ու դավաճանությունը, հավատարմութ-

յունն ու խաբեությունը, խենթությունը և այլն: Հեղինակը հերոսներին բնութագրում է 

հետևյալ կերպ. բարի ու համեստ Խլուրդ, խելամիտ ու խելացի Ջրամուկ, արդարա-

միտ ու մռայլ Գորշուկ և կենսուրախ ու թեթևամիտ Դոդոշ [1]: 

Անդրադառնալով Ք. Գրեհեմի կողմից կենդանիներին տրված անձնային որակա-

կան հատկանիշներին` կարող ենք նկատել, որ հերոսները տիպաբանված են՝ ար-

տացոլում են մարդանց խառնվածքային տիպերը, բնութագրված են հստակ հատկա-

նիշներ, որոնք շեշտադրում են կերպարների անհատականությունը: Հոգեբանության 

գրականության մեջ կան բազմաթիվ տեսություններ, որոնք տարբեր տեսանկյուննե-

րից բացատրում են անձի տիպաբանության հիմնախնդիրը՝ հիմքում դնելով ոչ 

միայն նյարդային համակարգի առանձնահատկությունները (Ի. Պավլով, Վ. Նիբիլի-

ցին), մարմնական կառուցվածքը, (Է. Կրեչմեր, Ու. Շելդոն), այլ նաև անձի ներքին 

ուղղվածությունը (Կ. Յունգ): Խառնվածքն ընդհանուր առմամբ արտացոլում է անձի 

վերաբերմունքը (կամ հակազդումը) արտաքին աշխարհին, իրադարձություններին, 

առարկաներին և երևույթներին [2]: 

Ստեղծագործական հոգեբանության մեջ հանդիպում ենք այն մոտեցմանը, որ 

գրողի կողմից հերոսների ստեղծման կամ արարման գործընթացն ուղղորդվում է 

հենց ստեղծագործողի անձով, նրա հատկություններով, անձնային գծերով, վարքով, 

կոգնիտիվ և հաղորդակցական յուրահատկություններով: Անձի և ստեղծագործութ-

յան գեղարվեստական փոխազդեցությունը Ա. Ա. Պուզիրեյի կողմից դիտարկվում է 

որպես սեփական հոգեկանին տիրապետելուն ուղղված հոգետեխնիկական գործո-

ղության համակարգ [4], որը, ըստ Ա. Ն. Լեոնտևի, գործի է դնում ընկալողի անձնա-

յին իմաստների համակարգը [3]: Իսկ այդ իմաստները, Վ. Ֆրանկլի կարծիքով, մար-

դը չի վերցնում ստեղծագործությունից պատրաստի տեսքով, այլ ստեղծում է ինք-

նուրույն [6]: Եվ ընդհանրապես, արվեստի հոգեբանությանը նվիրված գրականութ-

յան մեջ (Ա. Ն. Լեոնտև, Լ. Ս. Վիգոտսկի, Ա. Ա. Պուզիրեյ, Վ. Ֆ. Պետրենկո այլն) հա-

ճախ ենք հանդիպում այն գաղափարին, որ ստեղծագործության մեջ կերպարների 

հոգեբանական բնութագիրը տրվում է գրողի կենսափորձում ամրագրված անձնային 

տիպերի և ներքին հոգեբանական իմաստավորումների միջոցով [5]: 

Ք. Գրեհեմի «Քամին ուռիների մեջ» վեպի հերոսները յուրատիպ են իրենց աշ-

խարհայացքով, ընկալումներով և կյանքի հանդեպ վերաբերմունքով: Օրինակ Դո-
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դոշն առանձնանում է իր սրամտությամբ, խենթությամբ, արագ է որոշումներ կա-

յացնում, առանց կշռադատելու, իմպուլսիվ է, արտաքին ներգործությունների տակ 

արագ է ընկնում, տպավորվող է: Եթե համեմատում ենք հոգեբանության մեջ ըն-

դունված խառնվածքային տիպերի նկարագրությունների հետ, ապա կարող ենք ա-

սել, որ «Դոդոշին» իր անձնային հատկանիշներով համապատասխանում է խոլերիկ 

տիպը, որն առավել բնութագրվում է որպես ընկերասեր, դյուրագրգիռ, երբեմն նաև 

կոպիտ և ագրեսիվ, բայց և չեն ընկճվում, չեն հիասթափվում և մնում են կյանքին 

միշտ սիրահարված: 

«Գորշուկի» կերպարն ավելի հավասարակշռված է, հանգիստ, քչախոս, սիրում է 

դատողություններ անել երկար վերլուծություններից հետո, նրբանկատ է, խորաթա-

փանց: Ընդհանրացնելով հատկանշական ենք համարում ընդգծել, որ Ք. Գրեհեմի «-

Քամին ուռիների մեջ» վեպի հերոսները տիպաբանված են որպես խառնվածքային 

կերպարներ, իսկ վեպի հայերեն տարբերակի թարգմանության մեջ դրանք որոշ չա-

փով կորցնում են իրենց տիպաբանական առանձնահատկությունները: Որպես օրի-

նակ կարող ենք բերել այն, որ ստեղծագործության հերոսները հեղինակի կողմից 

գրեթե միշտ անվանվում են փաղաքշական երանգավորումով՝ ավելացնելով փոքրա-

ցուցիչ մասնիկ (այն է անգլերենում y` Toady, Ratty, Moly) և հաղորդելով հերոսնե-

րին ավելի արկածախնդիր, խենթ, կայտառ որակավորումներ: Հարկ է ընդգծել, որ 

հոգեբանական առումով կերպարները, ստանալով այդ փոքրացուցիչ մասնիկները, 

նաև փոփոխության են ենթարկում իրենց կյանքի ոճը, «տարիքը» և կենսակերպը՝ 

փորձելով ապրել կյանքի այն փուլերը, որոնք անց են կացրել ոչ ադեկվատ: Հենց 

ստեղծագործությունը սկսվում է այն գաղափարով, որ Խլուրդը, թողնելով իր տան 

ամենօրյա հոգսերն ու կենցաղային գործերը, մի ակնթարթում որոշում է կայացնում 

հեռանալ տանից և սկսել նոր կենսուղի: Այս առումով բնագրի և հայերեն թարգմա-

նության միջև կա որոշակի անհարթություն, քանի որ հայերեն թարգանության մեջ 

պահպանված չէ այդ փոքրացուցիչ մասնիկի կիրառումը, ինչն առաջացնում է կեր-

պարների հոգեբանական վիճակի, ինչպես նաև վարքային և անձնային բնութագրա-

կան հատկանիշների ոչ համարժեք ընկալում: 

Վերլուծելով կերպարների՝ կենդանիներով արտացոլելու տեխնիկան, նրանց 

փախաքշական երանգավորումներ տալը, ինչպես նաև վեպի մանկական գրակա-

նության ժանրին դասելը, կարող ենք ասել, որ Գրեհեմը փորձել է առավել պարզ և 

հստակ ներկայացնել մարդու/մարդկության ձևավորման ուղին: Հոգեբանության մեջ 

նույնպես կա այն տեսակետը, որ անձի անհատական առանձնահատկությունները 

համեմատաբար պարզ, բնական դրսևորվում են մանկական հասակում [2, էջ 49]: 

Որքան հասունանում է մարդն, այնքան ավելի է բարդանում նրա փոխհարաբերութ-

յունները արտաքին աշխարհի հետ: 

Անգլերենից հայերենի թարգմանության բարդությունը պայմանավորված է նաև 

հայերենի հարուստ հոմանիշներով: Առավելապես հերոսների անձնային առանաձ-

նահատկությունները թարգմանելիս, խիստ կարևոր է հետևել բառերի իմաստային 

նշանակությանը և հոգեբանական մասնագիտական բովանդակությանը: Օրինակ, 

անձնային առանձնահատկություն բնութագրող բառեր են՝ արագաշարժ, քչախոս, 

կայտառ, կենսուրախ, հավասարակշռված և այլն: Այս ածականները բնութագրում 

են կայուն խառնվածքային հատկանիշներ, որոնք անձի մոտ գործունեության և ա-

կիտվության գրեթե բոլոր տեսակներում մնում են կայուն: Իսկ ազնվությունը, ընկե-

րասիրությունը, շփվողականությունը, մաքրասիրությունը և այլն, առավելապես, 
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բնավորության գծեր են, և դրանք կարող են կենսագործունեության տարբեր պայ-

մաններում փոփոխության ենթարկվել: 

Թարգմանչական գործի կարևոր հիմնախնդիրն այս պարագայում կերպարների 

հոգեբանական բնութագրերի ճիշտ պահպանումն է, նրանց անձնային առանձնա-

հատկությունների արտացոլման որակի ապահովումը: 

Ամփոփելով հոդվածը` կարող ենք ասել, որ թարգմանությունը բավականին 

բարդ գիտակարգ է, որի ժամանակ տեղի ունեցած սխալները կարող են մեծ փոփո-

խությունների ենթարկել տեքստը՝ և′ իմաստային, և′ բովանդակային տեսանկյուննե-

րից: 

Օգտագործված գրականություն ցանկ. 
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The present article touches upon the translation problem of the psychological charac-

teristics of the characters in Kenneth Grahame’s “The Wind in the Willows”. The inter-

pretation of the individual characteristics and the types of the temperament of the charac-

ters and their translation problems are mostly discussed here. We have also observed that 

the diminutives given to the characters by the author have not been preserved in the 

translated version which actually causes a non-adequate perception of the personality and 

psychology of the characters. The article states that while translating individual character-

istics it is of utmost importance to take into consideration not only the semantic meaning 

of the word describing the character, but also its psychological meaning. 

 

 

 

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ԽՈՍՔԻ ԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

Բարսեղյան Զ. Լ. (ԵՊԼՀ, Երևան, Հայաստան)  
 

Հոդվածում քննության են առնված ակադեմիական գրագրության լեզվաբանա-

կան, բառապաշարային և ոճաբանական առանձնահատկությունները: Ընդգծված է 

այն գաափարը, որ ակադեմիական գրագրությունն առանձնանում է իր գործառա-

կան յուրահատկություններով: Խոսակցական, պոետական, դիալեկտի ժարգոնային 

կամ ծածկագրային տարրերը քննության առարկա չեն դառնում: Շեշետադրվում է 
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այն գաղափարը, որ ակադեմիական գրագրության լեզվին բնորոշ չէ հուզականու-

թյունը: 

 

Հանգուցային բառեր. ակադեմիական գրավոր խոսք, ոճակազմիչ տարր, տերմին, 

բառապաշար, գիտական տեքստ, հուզական արտահայտություն: 

 

Ինչպես հայտնի է, յուրաքանչյուր անհատ խոսելիս կամ գրելիս օգտվում է լեզ-

վում առկա տարբեր բառապաշարային, քերականական ձևերից, շարահյուսական 

կառուցվածքներից, զանազան արտահայտչամիջոցներից և այլն: Ակնհայտ է, որ 

խոսքը ոչ միայն անհատական բնույթ ունի, այլև տարբերվում է ըստ հասարակա-

կան շերտերի և գործառնության բնագավառների: Այսինքն` մտքերն արտահայտելու 

համար այս կամ այն անհատը կատարում է լեզվական միջոցների և ձևերի ընտրու-

թյուն: Սակայն անհատի խոսքը տարբեր պայմաններում տարբեր կերպ է արտա-

հայտվում` կախված խոսողի նպատակադրումից: 

Գրավոր լեզուն խոսքային մակարդակում ունի իր տարբերակները` գործառա-

կան ոճերը: Ընդունված է տարբերել հինգ գործառական ոճ` գիտական, պաշտոնա-

կան կամ վարչագործարարական, հրապարակախոսական, գեղարվեստական և ա-

ռօրյա կամ առօրյա- խոսակցական, ժողովրդախոսակցական [1, էջ էջ14-26]: 

 Լեզուն և ոճը փոխկապակցված, սերտորեն շաղկապված հասկացություններ են: 

Լեզուն համընդհանուր է, իսկ ոճը լինելով մասնավոր և անհատական` իր արտա-

հայտությունն է գտնում լեզվաոճական միավորների միջոցով: Ուստի, լեզվաոճա-

կան ընդհանուր միջոցները յուրաքանչյուր առանձին ոճում գործածվում են յուրովի` 

տվյալ ոճի նպատակին, խնդիրներին և բովանդակությանը համապատասխան: Եվ 

հենց այս ընդհանուր միավորներով է, որ առանձին ոճեր ձեռք են բերում արտա-

հայտման մի յուրահատուկ կերպ, որոնք էլ նրան առանձնացնում են այլ ոճերից և 

դառնում տվյալ ոճի կազմիչ տարրը: 

Հատկապես, ակադեմիական գրավոր խոսքում ոճակազմիչ նշանակություն ու-

նեն տերմինները, որոնց գործառույթը հենց գիտական խոսք կազմելն է: Տերմինները 

ակադեմիակամ գրավոր խոսքում հանդիսանում են դրա հենասյունը, հիմնակմախ-

քը, այլ ոչ թե ոճականորեն «նպաստում» են գրավոր խոսքի գունագեղությանը, ինչ-

պես գեղարվեստական ոճում է: Ըստ Արնոլդի` ակադեմիական ոճը ակնհայտորեն 

դրսևորվում է հատուկ տերմինաբանության կիրառման ժամանակ [3]: Անշուշտ, գի-

տության յուրաքանչյուր բնագավառ ունի իր տերմինային կազմը: Սակայն գիտութ-

յան տարբեր բնագավառների տերմինակազմի տարբերությունները չեն խանգարում, 

որ գիտական տերմինաբանության հագեցածությունն ընդհանրապես համարվի գի-

տական ոճի բնորոշ հատկանիշ [1, էջ 14-26]: 

Այմուամենայնիվ, ակադեմիական գրավոր խոսքը որոշակի առումով մեկուսաց-

ված է, երբ հաշվի ենք առնում խոսքի մյուս դրսևորումները և իր բառային, քերակա-

նական հատկանիշներով զանազանվում է մյուս ոճերից: Սակայն այն, որքան էլ բա-

ռային կամ քերականական կաղապարների առանձնահատկություններ ունենա, 

միևնույն է հենվում է տվյալ լեզվի լեզվամիավորների գործածության ընդհանուր 

նորմերի վրա` դառնալով լեզվի իրական դրսրորումներից մեկը: 

Ինչպես հայտնի է, գիտական բոլոր կարգի հետազոտությունները ստեղծվում են 

գրավոր: Անգամ բանավոր զեկուցումը, հաշվետվությունը կամ հաղորդումը նախա-

պես գրվում են, որ հետո ներկայացվեն բանավոր: Հատկապես գիտական աշխա-

տանքը ներկայացնում է գրավոր տեքստ, և նրան հատուկ են առհասարակ գրավոր 
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խոսքին բնորոշ առանձնահատկությունները: Հ. Պետրոսյանն առանձնացնում է գի-

տական տեքստի օբյեկտիվ, տեղեկատվական, սուբյեկտիվ, բովանդակային-կառուց-

վածքային հատկանիշները [2]: 

Ակադեմիական գրավոր խոսքում տեքստի կապակցման եղանակներ կարող են 

հանդիսանալ շարադասությունը, կրկնությունը, ցուցական դերանուններն ու բառե-

րը, շաղկապները և շաղկապական կապակցությունները և այլն: 

Ի տարբերություն այլ գրավոր ձևերի` ակադեմիական գրավոր տեքստը պահան-

ջում է բովանդակային, կառուցվածքային կանոնների խիստ պահպանում, մասնա-

վորապես ակադեմիական տեքստերը պետք է ունենան հստակ սահմանված առա-

ջաբան կամ ներածություն, հիմնական մաս և վերջաբան կամ եզրակացություն: Ըն-

դունված է համարել, որ ակադեմիական ոճով գրված ցանկացած տեքստ պետք է ա-

ղերս ունենա կանոնավորության, ճշգրտության, սեղմության, պատեհության, պար-

զության և մաքրության հետ:  

Չնայած այն համընդհանուր գիտելիքի, որ ակադեմիական գրավոր խոսքը 

խրթին ու անհասկանալի է և ուղղված է լսարանի որոշակի հատվածի` այնուհան-

դերձ ակադեմիական տեքստի պարզությունն ու հստակությունը գիտական աշխա-

տանքի որակի կարևորագույն ցուցիչ պետք է լինի: Սակայն այստեղ պարզությունը 

չպետք է ենթադրի պարզունակություն: Ակադեմիական գրավոր խոսքում անհաս-

կանալիություն կարող է և պետք է առաջանա միայն տեղեկույթի գերհագեցած լինե-

լու պատճառով: 

Գրավոր խոսքին առհասարակ բնորոշ բառային և քերականական միջոցների 

ընտրությունն առավել խստորեն է պահանջվում ակադեմիական գրավոր խոսքում: 

Այստեղ, ի տարբերություն այլ ոճերի, չի կիրառվում առօրյա-խոսակցական բառեր: 

Ակադեմիական գրարության բառապաշարը ընդունված է բաժանել երեք հիմնա-

կան շերտի /մակարդակների/: Առաջին շերտի կազմի մեջ են մտնում այն բառերը, ո-

րոնք ունեն կիրառման բարձր հաճախականություն, և առանց որոնց առհասարակ 

հնարավոր չէ կառուցել որևէ խոսք: Սրանք կազմում են այսպես կոչված «ընդհա-

նուր» բառապաշարի շերտը, որոնք իրենց բնույթով չեզոք իմաստային դաշտով բա-

ռեր են: Երկրորդ մակարդակը տերմինաբանությունն է: Եվ վերջապես երրորդ մա-

կարդակը գիտական բառաշերտն է [5]: 

Ինչպես նշվեց, բացի մասնագիտական բառերից ու տերմիններից ակադեմիա-

կան գրավոր խոսքում գործածվում են նաև բառաշերտի չեզոք շերտի այլ բառային 

միավորներ, հնաբանություններ ու նորաբանություններ, օտարաբանություններ և 

մաքրամոլության դրսևորումներ: Մի կողմից, լեզվում եղած բառերը շատ հաճախ 

փոխարինվում են օտար բառերով, որը խախտում է ակադեմիական գրավոր խոսքի 

լեզվի մաքրության սկզբունքը: Մյուս կողմից, օտար, բայց հասկանալի բառերը 

չպետք է փոխարինվեն «արհեստական» բառամթերքով: 

Ներկայումս, ինչպես հայտնի է, բառապաշարը հիմնականում զարգանում է 

մասնագիտական բառապաշարի հարստացման եղանակով: Հետևապես, տերմիննե-

րը ոչ միայն ակադեմիական տեքստերի ոճակազմիչներ են, այլ նաև բառապաշարի 

զարգացման միջոցներից մեկը: Բացի մասնագիտական տերմիններից, լեզվում նոր 

հասկացություններ` նորաբանություններ, են առաջանում կոնվերսիայի և ածանց-

ման եղանակով: Գիտական ոճը մնում է նոր բառեր, բառակապակցություններ, ար-

դեն գոյություն ունեցող բառերին նոր իմաստային երանգներ հաղորդող անփոխա-

րինելի աղբյուր [4]: Իսկ ինչ վերաբերում է հնէաբանություններին, ապա դրանք ըստ 

անհրաժեշտության կարող են գործածվել ակադեմիական գրավոր խոսքում (այրու-
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ձի, ճորտ, սպարապետ և այլն): Ակադեմիական գրավոր խոսքին բնորոշ է նաև կրա-

վորական կառույցի նախադասությունների առատ կիրառությունը: Ըստ Կրիստա-

լի`կրավորական սեռի կիրառումը հնարավորություն է տալիս հեղինակին ընտրել 

շարադրման օբյեկտիվ (impersonal) ոճ, որն անհրաժեշտ է այն դեպքում, երբ կարևոր 

չէ, թե ով է գործողության կատարողը [7]: Իսկ Պոսպելովան նշում է, որ գիտական 

խոսքում կրավորական սեռի կիրառումը անդեմ նախադասությունների տեսքով ա-

ռավել ընդունելի է [6, էջ 8-14]: Բայի ժամանակային առումով ակադեմիական գրա-

վոր խոսքում նախընտրելի է ներկա ժամանակի կիրառումը: Ներկա ժամանակի կի-

րառումը հնարավորություն է տալիս ներկայացնել եզրահանգումներն որպես փաստ 

կամ ճշմարտություն [8]: 

Հետաքրքիր է նաև ընդգծել, որ ներկա շարունակականի և ապառնի ժամանա-

կաձևերի կիրառումը շարադրանքին հաղորդում է մեծ հուզաարտահայտչականութ-

յուն [3]: Որպես այս ոճին բնորոշ հատկանիշ հարկ է նշել բարդ ստորադասական 

նախադասությունների գործածումը: Սակայն բարդ ստորադասական նախադա-

սություններին զուգահեռ լայն գործածություն ունեն նաև դերբայական դարձվածով 

նախադասությունները, որոնք հիմնականում բարդ ստորադասական նախադա-

սությունների պարզեցման արդյունք են: Սրանք առավել սեղմ ու կոնկրետ են դարձ-

նում ասելիքը:  

Այսպիսով, ակադեմիական գրավոր խոսքի լեզվաոճական առանձնահատկութ-

յունները սերտորեն փոխկապակցված, փոխպայմանավորված են: Ավելին, լեզվաո-

ճական առանձնահատկությունների մի մասը` մաքրությունը, պարզությունը, հաս-

կանալիությունը պայմանավորում են տեքստի բովանդակային-կառուցվածքային 

հատկանիշների մի մասը` կապակցվածությունը, ավարտունությունը, համակար-

գայնությունը և այլն: Դրանք միմյանցից տարանջատ իրողություններ չեն և կազմում 

են ակադեմիական գրավոր խոսքի գիտականության գնահատման չափանիշների 
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THE LINGUOSTYLISTIC PECULIARITIES OF ACADEMIC WRITING 
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As the title implies the article touches upon linguistic, lexical and stylistic peculiari-

ties of academic writing. Actually, academic writing is characterized by its functional pe-

culiarities. Colloquial language, poetics, jargoned elements of dialect are not used here. 

That is to say, the use of language is devoid of any emotional expression. 

 

 

 

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 

 

Բդոյան Լ. Ն. (ՀՀՊԿԱ, Երևան, Հայաստան) 
 

Հոդվածում քննարկվում են զինվորական ծառայության ընթացքում արտակարգ 

և մարտական իրավիճակներում զինվորականների հուզական կայունության և 

սթրեսակայունության հիմնահարցերը, որոնց դիտարկումը հնարավորություն կտա 

բարձրացնել վերջիններիս մարտունակությունը: 

 
Հանգուցային բառեր. զինվորական ծառայություն, մարտական գործողություն, հու-

զական կայունություն, սթրեսակայունություն: 

 

Զինվորական ծառայության ընթացքում արտակարգ և մարտական իրավիճակ-

ներում զինվորականների հուզական կայունությունը անմիջականորեն կապված է 

վերջիններիս բարձր մարտունակության հետ: Հայաստանի Հանրապետության զին-

ված ուժերում այսօր տեղի են ունենում խորը փոփոխություններ, որոնք ուղղված են 

զինված ուժերի մարտունակության բարձրացմանը, նրանց արդիականացմանը, զոր-

քերի գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը: Քանի որ մեր երկիրը 

գտնվում է ռազմական լարված իրադրությունում, զինվորները պետք է միշտ պատ-

րաստ լինեն հակահարված տալու թշնամուն, պաշտպանության և մարտական գոր-

ծողությունների: Իսկ այդ ամենն իրականացնելու համար նրանց անհրաժեշտ է 

բարձր հուզական կայունություն, սթրեսակայունության բարձր մակարդակ և հոգե-

բանական պատրաստվածություն: Հուզական ինտելեկտի զարգացումը, հուզական 

կայունությունը, սեփական հույզերի կառավարման ընդունակությունը արդի ժամա-

նակներում հայ զինվորին ներկայացվող հոգեբանական պահանջներն են: Այս որակ-

ների կարևորությունն ընդգծվում է հատկապես մարտական գործողությունների ժա-

մանակ, որովհետև զինվորը ստիպված է լինում կատարել բարդ գործողություններ, 

ընդունել արագ որոշումներ, իր հոգեկան վիճակը համապատասխանեցնել մարտա-

կան գործողություններին: 

Զինված ուժերի մարտունակության կարևոր բաղադրիչներից մեկը զինծառայող-

ների բարոյահոգեբանական վիճակն է: Զինվորական ծառայությունը կապված է ար-
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տակարգ պայմանների և կյանքի համար ռիսկի տարրերի հետ: Զինծառայողի հոգե-

վիճակը, ինչպես նաև մյուս անհատական առանձնահատկությունները, ազդում են 

նրա ներքին վերաբերմունքի, հոգեկան և ֆիզիոլոգիական գործընթացների տեմպի 

ու բովանդակության վրա, ընդհանուր առմամբ նրա վարքի վրա [2]: 

Համաձայն Մ. Ի. Դյաչենկոի և Լ. Ա. Կանդիբովիչի՝ հուզական կայունությունն ա-

ռանձնացնում են որպես հոգեբանության անբաժան առանձնահատկություն, որն 

արտահայտվում է բարդ գործունեություն կատարելիս՝ ավելորդ հուզականության 

վիճակի հաղթահարման ընդունակությամբ: Հուզական կայունությունը նվազեցնում 

է ուժեղ հույզերի առաջացման բացասական ազդեցությունը, նախազգուշացնում է 

ծայրահեղ սթրեսը, հնարավորություն է տալիս գործել սթրեսային իրավիճակնե-

րում: 

Հուզական կայունությունն ապահովում է նպատակահարմար վարքն արտա-

կարգ իրավիճակներում [5]: 

Զիլբեռմանը, տալով հուզական կայունության սահմանումը, առանձնացնում է 

դրա երկու նշանակություն. անձը հուզականորեն կայուն է, եթե նրա հուզական 

գրգռվածությունն անկախ ուժեղ գրգռիչներից չի գերազանցում շեմային մեծությու-

նը, անձը հուզականորեն կայուն է, չնայած ուժեղ հուզական գրգռմանը, նրա վար-

քում խախտումներ չեն նկատվում [7]: 

Մարտական գործողությունների հստակ կազմակերպումը դառնում է քիչ արդ-

յունավետ, եթե անձնակազմը ֆիզիկական և հոգեբանական վիճակի պատճառով չի 

կարող մասնակցել մարտական խնդրի կատարմանը: Մարտական խնդրի կատար-

ման ընթացքը և վերջնարդյունքը հիմնականում կախված է անձնակազմի բարոյա-

հոգեբանական որակներից և հուզական վիճակից, նրա` դժվարություններ հաղթա-

հարելու ունակություններից: 

Հայրենական հոգեբանական պրակտիկայի զարգացման ժամանակակից փու-

լում առավել ուշագրավ են փորձարարական հետազոտությունները, որոնք ուղղված 

են տարբեր տարիքային ժամանակահատվածներում անձի առանձնահատկություն-

ների ուսումնասիրությանը: Այդ ուսումնասիրությունները մեծ տեղ են գրավում ինչ-

պես մանկավարժական հոգեբանության, այնպես էլ սոցիալական, ինժեներային, 

բժշկական, իրավաբանական հոգեբանության մեջ: Հատկապես արդիական է դարձել 

բանակում ծառայելու խնդիրը, ինչը կապված է զինված ուժերում պատանիների 

պատրաստվածության մակարդակի նվազման, ծառայության առաջին ամիսներին ե-

րիտասարդ զինվորների՝ տեղեկատվական, ֆիզիկական, հոգեբանական գերծանրա-

բեռնվածության ֆոնի վրա հարմարվողականության վատթարացման հետ: Զորակո-

չային տարիքը, որպես կանոն, ընդգրկում է մարդու պատանեկության ժամանակա-

հատվածը [4]: 

Զինված ուժերում ծառայությունը գործունեության շատ կարևոր տեսակ է, որը 

կոչված է ապահովել ՀՀ ազգային անվտանգությունը: Ըստ էության, զինծառայողնե-

րի գործունեությունը որոշվում է մի շարք առանձնահատկություններով՝ սովորա-

կան կենսապայմանների բացակայությամբ, վարքային հատուկ պահանջներով, 

մարդկային շփման շրջանի նեղացմամբ և այլն: 

Մարտական գործողությունների փորձը վկայում է, որ զորքերը ֆիզիկական կո-

րուստների հետ մեկտեղ կրում են նաև զգալի հոգեծին կորուստներ: Այս կորուստնե-

րը կապված են զինծառայողների մարտական հոգեվնասվածքների հետ, որոնք, ի-

րենց հերթին, հանգեցնում են հոգեկան գործունեության խանգարումների, մարտու-

նակության լրիվ կամ մասնակի կորուստի: Մարտում վախի զգացում ապրում է յու-
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րաքանչյուր զինծառայող: Ոմանք կամքի ուժով այն ճնշում են, մինչդեռ մյուսները 

դա չեն կարողանում անել: Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր դիմացկունության սահմա-

նը: Ինչպես տեսնում ենք, վերոնշյալ պայմանները պատանուն թելադրում են պա-

հանջներ, որոնք կապված են տվյալ գործունեության շրջանակներում ինքնակարգա-

վորման և ինքնակազմակերպման հետ: 

Վաղուց ապացուցված է, որ պատերազմի պատճառները մեծ ազդեցություն են 

գործում զինծառայողի անձի վրա: Պատերազմի պատճառները չըմբռնելը կարող է 

հանգեցնել կայուն հուզական լարվածության առաջացմանը, ինչը բացասական ազ-

դեցություն է գործում զինծառայողների բարոյահոգեբանական վիճակի, հոգեբանա-

կան կայունության վրա: 

Զիծառայողի հոգեբանական կայունության ձևավորման համար առաջին հերթին 

անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչպես է օրգանիզմը հակազդում հոգեծին գործոննե-

րի ազդեցությանը: 

Զինծառայողների հոգեվիճակների խնդիրները հրամանատարների գործու-

նեության և համապատասխանաբար զինվորական հոգեբանության կարևոր խնդիր-

ներից մեկն է: 

Զինվորական ծառայության ժամանակ մարտական խնդիրներ կատարելիս կար-

ևոր է հաշվի առնել զինծառայողների հոգեվիճակների առանձնահատկությունները 

և արտակարգ պայմանների հոգեծին գործոնների ազդեցության բնույթն ու ինտեն-

սիվությունը, ինչպես նաև գործունեությանը հարմարման ժամանակ հոգեվիճակի 

այն փոփոխությունների օրինաչափությունները, որոնք առաջ են գալիս կյանքի հա-

մար սպառնալիքի դեպքում: 

Անդրադառնալով հոգեկան վիճակների դրսևորումներին՝ նշենք, որ դրանց բազ-

մազանության և մեծաքանակության պատճառով նպատակահարմար է դասակար-

գել՝ ըստ գործունեության և վարքի վրա ազդեցության գործոնով: Պրակտիկ գործու-

նեության կոնկրետ պայմաններում այս կամ այն հոգեվիճակների պատճառներ կա-

րող են լինել առողջության վիճակը, հաճելիի կամ տհաճ իրադարձությունների 

սպասումը, ուրախ կամ տխուր հիշողություններ և այլն: 

Ներքին և արտաքին ազդեցությունների արդյունքում, պահանջների և շրջակա 

միջավայրի ազդեցությունից հոգեկան վիճակը լինում է օպտիմալ, սթրեսային, դեպ-

րեսիվ կամ ներշնչված: Օրինակ՝ ծանր ֆիզիկական աշխատանքը ավելի լավ ընթա-

նում է ակտիվության, մեծ էներգիայի, գրգռվածության պայմաններում: Տեսական 

գործունեությունը, ընդհակառակը, պահանջում է կենտրոնացվածություն, հե-

տաքրքրասիրություն: 

Այսպիսով, հոգեկան վիճակների պատճառները տարբեր են, նրանց իմացությու-

նը կարևոր է՝ բացահայտելու զինծառայողի այս կամ այն հոգեկան վիճակի անմիջա-

կան կոնկրետ պատճառները: Այս ամենը թույլ կտա վերացնել նորակոչիկների զին-

ծառայության հարմարվողականության հնարավոր բարդությունները [6]: 

Սթրեսին դիմակայելու ընդունակությունը որոշ մասնագիտությունների կամ 

գործունեության տեսակների համար համարվում է առաջնային և կարևոր հոգեբա-

նական որակ, ինչպես, օրինակ, արտակարգ իրավիճակներում ռազմական կամ 

բժշկական գործունեության ժամնանակ [1]: 

Այսպիսով, զինվորակականների հուզական կայունությունը բարձրացնելու 

նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել համապատասխան ախտորոշիչ և շտկո-

ղական աշխատանքներ: 
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In the article discusses the issues of emotional stability and stress sustainublility of 

military servants in the military and emergency situations. The monitoring of this issues 

will enable to increase the fighting capacity. 

 

 

 

ՀԱՍՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ԱՆՁԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 

 

Գալստյան Ա. Հ. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 
 

Հոդվածում քննարկվում են անձի հասունություն հասկացության վերաբերյալ 

տարբեր մոտեցումներ: Անձի հասունություն հասկացությունը սահմանելու համար 

միավորվում են հոգեվերլուծական, հումանիստական, էքզիստենցիալ տեսանկյուն-

ները: Հասունությունը ձևակերպվում է որպես անձի համակարգային դինամիկ բնու-

թագիր: Շեշտադրվում է անձի հասունության գործընթացային լինելը և դրա անընդ-

հատության համար առաջարկվում է ձևավորել ներքին միջավայր այնպիսի բաղադ-

րիչներով, ինչպիսին են անձի անկախությունը, անվախությունը, պաշտպանական 

մեխանիզմներից ձերբազատվելը, սպոնտանությունը, գիտակցվածությունը, ոգեղե-

նության ձգտումը: 

 

Հանգուցային բառեր. անձի հասունություն, զարգացում, գիտակցված նպատակ, 

ներքին միջավայր, համակարգային բնութագիր:  

 

Անձի հասունության ուսումնասիրությունները կատարվում են երկու տեսանկյուն-

ից՝ անձի հասունությունը կյանքի փուլ է և զարգացման մակարդակ: Հասունությունը որ-
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պես զարգացման փուլ օնտոգենեզի առավել տևական շրջանն է, երբ գլխավոր միտումը 

անձի ֆիզիկական, ինտելեկտուալ, ոգեղեն ընդունակություններն առավելագույնս զար-

գացնելն է [2, էջ 294]: Յուրաքանչյուր մարդու մեջ ներդրված է զարգանալու, իր ներուժն 

ակտուալիզացնելու ձգտումը, սակայն քչերն են դա իրականացնում: Ի՞նչն է խանգա-

րում: Առաջ գնալու և հետընթացի միջև ընտրություն կատարողն անձն է: Ավելի հաճախ 

մենք ընտրում ենք անվտանգը՝ ձգտելով մնալ հայտնիության սահմաններում, և խուսա-

փում ենք նոր, անսպասելի փորձից, որպեսզի չհայտնվենք անհայտության մեջ:  

Մարդը միշտ գործում է՝ ելնելով որոշակի գիտակցված կամ չգիտակցված նպատա-

կից: Մարդու ամենօրյա գործառնության հիմքում կարող է լինել կառուցողական կամ ա-

պակառուցողական (նևրոտիկ) բնույթի նպատակ: Ապակառուցողական-նևրոտիկ նպա-

տակով ապրող մարդն իր զարգացման գործընթացում չի օգտագործում ներուժը, ստեղ-

ծագործական էներգիան, օտարում է իրեն իր իրական ես-ից՝ այդպիսով զսպելով իր ան-

ձի զարգացման ընթացքը: Անձի գերագույն կառուցողական նպատակը հասունանալն է. 

դրան կարող են միտված լինել կամ դրանից կարող են բխել բազմաթիվ այլ նպատակ-

ներ, որոնք ձևավորում են մարդու վարքի ներդաշնակ համակարգը: Հասունանալու՝ որ-

պես գլխավոր իրական նպատակի իրագործմամբ է հետզհետե ընդլայնվում անձի ար-

դյունավետ և սոցիալական օգտակարության միտումով նպատակների տարածությունը: 

Սակայն խնդիր է այն, որ ժամանակակից մարդը հաճախ չի կարողանում համապա-

տասխան գնահատել կամ ախտորոշել իր հասունության աստիճանը, քանզի յուրաքանչ-

յուրն ունի իր չափանիշները, որոնք հիմնականում ստեղծվում են ձևավորված ես-ը 

չփլուզելու միտումով: 

Այսօր արդիական է մշակել զարգացման վիճակի և հասունության բնութագրերի 

համապատասխան համալիր մոդել, որը կապահովի անձի առավել արդյունավետ 

վարքն ու գործունեությունը տարբեր ոլորտներում: Ո՞վ է հասուն անձը, ինչպիսի՞ հոգե-

բանական բնութագրով է սահմանվում անձի հասունությունը: Գոյություն ունեն տարբեր 

տեսություններ ու մեկնաբանություններ. մեր նպատակն է դրանք ընդհանրացնել և գտ-

նել, ձևակերպել եզակի, ուղղորդող բնութագիրը: 

Հասունությունը դիտարկելով որպես զարգացող անձի բնութագիր՝ նախ պետք է 

նշենք Գ. Օլպորտի սահմանումը, թե մարդու հասունացումը անընդհատ, ողջ կյանքի ըն-

թացքում շարունակվող կայացման գործընթացն է: Նրա տարբերակած հասուն անձի 

վարքն ինքնավար է և գիտակցված մոտիվացիայով: Ոչ հասուն անձանց վարքն առավե-

լապես ուղղորդվում է չգիտակցված դրդապատճառներով, որոնք բխում են մանկական 

ապրումներից: Ա. Ադլերը կարծում էր, որ մարդու ակտիվության նպատակը ձևավոր-

վում է կյանքի վաղ շրջանում, երբ կառուցվում է ապագա անձի մոդելը կամ պրոտոտի-

պը՝ ուղղորդելով և կողմնորոշելով անհատին իր հետագա կյանքում: Ուստի հասունա-

նալու՝ որպես գլխավոր կառուցողական նպատակի բացահայտումը անձի համար հնա-

րավոր կդառնա, եթե նրա հոգեկան ու հոգեբանական գործընթացները գործարկվեն գի-

տակցվածության մեխանիզմով: Յուրաքանչյուրս ունի իր կյանքը կառուցելու անգիտակ-

ցական ռազմավարություն: Հոգեբանական հասունությունը հնարավորություն է տալիս 

գիտակցել այդ անգիտակցական ռազմավարությունը, շտկել, վերափոխել այն կամ 

ստեղծել բոլորովին նոր, զարգացման ռազմավարություն: 

Գ. Օլպորտի տեսության մեջ հասուն է այն անձը, ում վարքի դետերմինանտները 

կազմակերպված և կոնգրուենտ գծերի համակարգ են: Ըստ նրա, հասուն անձը պետք է 

ունենա ինքնատարածականություն, հուզական անվտանգություն և ինքնաընդունում, 

պետք է ջերմ վերաբերվի ուրիշներին, պետք է ռեալիստորեն վերաբերվի իրեն և արտա-

քին իրականությանը: Հասուն անհատն ունի կենսափիլիսոփայություն. ամենօրյա իրա-
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դարձություններին օբյեկտիվ և հումորով վերաբերելուց բացի պետք է կարողանա 

լրջությամբ իմաստ հաղորդել այն ամենին, ինչ անում է [5, էջ 453]: Ա. Մասլոուն նույն-

պես հասուն է համարում փիլիսոփայական հումորի զգացումով, ուրիշների հետ միաս-

նության զգացումով, խորը միջանձնային հարաբերություններով, իրականության արդ-

յունավետ ընկալումով և իրականության հետ առավել հարմարավետ հարաբերություն-

ներով, իրեն և ուրիշներին ընդունող, սպոնտան, բնական, խնդրի և ոչ թե իր անձի վրա 

կենտրոնացած, մեկուսանալու պահանջմունքով, միջավայրից ու մշակույթից անկախ, 

բարձրագույն ապրումների փորձով, ստեղծագործ, թարմ գնահատականներով, նպա-

տակներն ու միջոցները տարբերակող անձին, ում անվանում է ինքնաակտուալիզացվող 

[5, էջ 380]: Կ. Ռոջերսը հասուն անձին կոչում է լիարժեք գործառնող, ով պրոցեսուալ է, 

մշտապես փոփոխվող է, բաց է փորձի համար, գիտակցում է իր ամենախորը մտքերն ու 

զգացմունքները՝ չփորձելով ճնշել դրանք, նա ապրում է ներկայում՝ լիարժեք օգտագոր-

ծելով յուրաքանչյուր պահը, վստահում է ներքին զգացողություններին և վարքաձև ընտ-

րելիս, որոշում կայացնելիս առաջնորդվում է դրանցով: Կ. Ռոջերսը լիարժեք գործառնող 

մարդկանց հիմնական գծերն է համարում նոր իրավիճակների համար բաց լինելը, էք-

զիստենցիալ կենսակերպը, օրգանիզմային վստահությունը, էմպիրիկ ազատությունը և 

կրեատիվությունը [2, էջ 303]: Կ. Ռոջերսի տեսության համաձայն՝ անձի աճը արգելակ-

վում է, եթե մարդը ժխտում է իր մասին արհեստականորեն ստեղծված պատկերացում-

ներից տարբերվող իմպուլսները: Կեղծ ինքնապատկերը պահպանելու համար նա շա-

րունակում է աղավաղել փորձը, ուժգնացնել ներքին պաշտպանությունը: Ինքնաակտո-

ւալիզացման մոտեցնող քայլերից մեկը պաշտպանվելուց հրաժարվելն է, գիտակցելն է՝ 

ինչպես ենք աղավաղում մեր ու արտաքին աշխարհի պատկերները տարբեր պաշտպա-

նական մեխանիզմներով: 

Կ. Հորնիի հայեցակարգում անձի հասունությունը դիտարկվում է առողջ և նևրոտիկ 

պաշտպանության տեսանկյունից: Նկարագրելով տասը պաշտպանական ռազմավա-

րություններ, որոնք բոլոր մարդկանց օգնում են հաղթահարել մերժվածության, անօգնա-

կանության զգացմունքները, Կ. Հորնին նշում է, որ նևրոտիկը բոլոր իրավիճակներում 

գործում է միայն մեկ ռազմավարությամբ, ձգտում է բավարարել մեկ պահանջմունք և չի 

դրսևորում ճկունություն: Առողջ մարդը ճկուն է և հեշտությամբ փոխում է դրանք հան-

գամանքներից կախված: Այսինքն՝ առողջ կամ հասուն մարդը կարող է միայն համապա-

տասխան իրավիճակում սիրված կամ ընդունված լինելու պահանջմունք ունենալ, բայց 

չհասունացող մարդը կամ նևրոտիկը բոլոր իրադրություններում ունի մեկ թաքնված, ի-

րեն անհայտ դրդապատճառ. օրինակ՝ նրա բոլոր գործողությունները միտված են սեր, 

խրախուսանք ստանալուն կամ ընդունված լինելուն, իշխանություն հաստատելուն կամ 

անթերիությունն ընդգծելուն: 

Անձի հասունություն հասկացությունը սահմանելու համար մենք հակված ենք միա-

վորել հոգեվերլուծական, հումանիստական, էքզիստենցիալ տեսանկյունները, քանզի 

հասունությունը բնորոշ է զարգացող անձին, ով ձգտում է ինքնակարգավորման, ինք-

նաիրացման, ինտեգրման և ամբողջականության, ում գիտակցականն ու անգիտակցա-

կանը համատեղ աշխատում են կոնստրուկտիվ ուղղությամբ: Անձի հասունության բնու-

թագիրն ընդգրկում է այնպիսի բարձրագույն մարդկային որակներ, որոնք առնչվում են 

ոգեղենությանը, մարդասիրական արժեքներին, ինքնաճանաչողությանն ու ինքնազար-

գացմանը: Հասունության փուլում անձն առավել պատասխանատու է դառնում իր ինք-

նաարտահայտման արդյունքների համար: Ես-ն ինքնաակտուալացվում է ոչ թե ցանկա-

ցած հասանելի միջոցով, այլ բարոյական կանոնների ու անձի արժեքների սահմաննե-

րում: 
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Անձի հասունության հիմնախնդրի ուսումնասիրությամբ զբաղվող ժամանակակից 

ռուս հետազոտողներից Ե. Պ. Իլյինը անձին բնութագրում է որպես հասուն, երբ նա պա-

տասխանատու է իր զգացմունքների, մտքերի և արարքների համար, ունի ներքին ազա-

տության զգացողություն, իրականը մտացածինից տարբերելու ընդունակություն, սեփա-

կան անձի ամբողջականության հիմնավոր զգացում և բարոյական նորմերի առկայու-

թյուն, ճկունություն և հարմարվողականություն, հանդուրժողականություն, ինքնաքննա-

դատականություն, ոգեղենություն [3]: Ա. Պորտնովան ակտուալ է համարում հասու-

նության բաղադրիչների, չափանիշների, դրսևորումների համակարգային մոտեցմամբ 

ուսումնասիրությունը: Նրա մեկնաբանությամբ հասունությունը անձի բազմակողմանի, 

բազմամակարդակ, համակարգային որակ է կառուցվածքային և դինամիկ հատկություն-

ներով: Հասունության մակարդակային և կառուցվածքային բնութագրերը սպեցիֆիկ են 

յուրաքանչյուր տարիքային փուլում: Անձի հասունության գործառույթը օնտոգենետիկ 

զարգացման գործընթացի վերափոխումն է նպատակաուղղված, համակարգային, անձ-

նային պայմանավորվածությամբ գործընթացի, այսինքն՝ երբ անձն այդուհետ ի զորու է 

կառավարել իր զարգացման ընթացքը: Ըստ Պորտնովայի, հասունություն կատեգորիան 

անձին բնութագրում է որպես ամբողջական և անընդհատ զարգացող, որպես բարդ հա-

մակարգային գոյացություն, որը չի հանգում նրա կառուցվածքային բաղադրիչների և ա-

ռանձին ասպեկտների հատկություններին [4]: Ֆ. Ս. Բրանտովան համարում է, որ անձի 

հոգեբանական հասունություն հասկացությունը արտացոլում է անձի զարգացման 

տարբեր մակարդակների ձեռքբերումները: Հոգեկան հասունությամբ անձին բնորոշ է ի-

րականության ադեկվատ արտացոլում, ադեկվատ ինքնաընկալում, արդյունավետ հոգե-

կան գործընթացներ: Հոգեբանական հասունության մակարդակում անձը բնութագրվում 

է հուզական կայունությամբ, հուզական հասունությամբ, ինքնակարգավորման հնարա-

վորությամբ: Անձի հասունության բազային մակարդակը ձևավորում են կենտրոնացվա-

ծությունը, հավասարակշռվածությունը, հավակնությունների ադեկվատ մակարդակը, 

նպատակների ու խնդիրների գիտակցումը, ինքնավերահսկողությունը, կամքը, եռան-

դունությունը, նպատակասլացությունը, ինտեգրվածությունը, բարյացակամությունը, 

համբերատարությունը և այլն: Անձի հասունության մակարդակը ձևավորում են պա-

տասխանատվությունը, ոգեղենությունը (բարությունը, արդարությունը), իրեն և ուրիշ-

ներին ընդունելը, ուրիշի հետաքրքրությունը կարևորելը, ազատ և բարոյական ընտ-

րության վրա հիմնված որոշումներ իրագործելը, բարոյականությունը [1]: 

Հիմք ընդունելով վերոնշյալը և համարելով, որ անձի հասունացումը անընդհատ 

է, եթե այն այլևս անձի գիտակցված նպատակն է, պետք է ավելացնենք, որ անձի հա-

սունացումը գործընթացային է, և որպեսզի այդ գործընթացը կանգ չառնի, անհրա-

ժեշտ է ստեղծել դրան նպաստող ներքին միջավայր այնպիսի բաղադրիչներով, ինչ-

պիսին են անձի անկախությունը, անվախությունը, պաշտպանական մեխանիզմնե-

րից ձերբազատվելը, սպոնտանությունը, գիտակցվածությունը, ոգեղենության 

ձգտումը: 

1. Անկախությունը հասունանալու վճիռ է: Անհատը կարող է հասունանալ, եթե 

այլևս չի ձգտում աջակցություն ստանալ արտաքին աշխարհից և իր ներսում է 

գտնում անհրաժեշտը: Այսպիսի իրավիճակը հաճախ հանգեցնում է անելանելի 

դրության, որից դուրս գալու ռիսկն է հասունությունը: 

2. Անվախությունը մարդուն հնարավորություն է տալիս ընդունել անհայտը, նո-

րը, անկանխատեսելին: 

3. Պաշտպանական մեխանիզմներից ձերբազատվելով կամ դրանց կիրառումը 

նվազագույնի հասցնելով՝ վերացնում ենք հասունանալու գլխավոր խոչընդոտը, որն 
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է բացասական ապրումներ չունենալու համար պաշտպանական մեխանիզմներ գոր-

ծարկելը: Պետք է հասկանանք՝ ինչու ենք պաշտպանվում և կկարողանանք հրա-

ժարվել դրանից: 

4. Սպոնտանությունը հնարավորություն է տալիս մարդուն դրսևորել իր յուրօրի-

նակությունը, լինել այն, ինչ կա: 

5. Գիտակցվածությունը հնարավոր է դարձնում արտաքին ու ներքին ուղիներով 

գիտակցության դաշտում հայտնվող բովանդակությունների դիտարկումը, ճանաչու-

մը, կարգավորումը և վերափոխումը` առանց դրանք արգելափակելու կամ դրանց 

հետ նույնանալու: 

6. Ոգեղենության ձգտումն ապահովում է իմաստավորված գործելը, ինքնակա-

տարելագործման միտումով ապրելը, բարոյական նորմերով ու արժեքներով առաջ-

նորդվելը, իրեն ստեղծելու կարողությունը: 

Հասունությունը անձի համակարգային դինամիկ բնութագիր է, որն ինտեգրում է 

անձի կառուցվածքային բնութագրերը` հնարավոր դարձնելով դրանց վերափոխու-

մը: Սա անձի աստիճանական աճի գործընթացն է, երբ նվազագույն ձեռքբերումների 

համար երբեմն առավելագույն ջանքեր են պետք: 

Օգտագործված գրականության ցանկ. 
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PERSONAL MATURITY AS THE CHARACTERISTIC OF PERSONAL IMPROVEMENT 
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The article is about different approaches to definition of the personal maturity. The 

author's definition includes psychoanalytic, humanistic and existential aspects of personal 

maturity. The personal maturity is defined as a systemic dynamic quality of personality. 

Personal maturity is examined as a process and for it continuity is proposed to form inner 

environment of six components: personality independence, fearlessness, overcoming de-

fense mechanisms, spontaneousness, awareness and spirituality. 
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ՍԵՓԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ 

ՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿ 

 

Գասպարյան Ա. Խ. (ԳԱԱ միջազգային 
գիտակրթական կենտրոն, Երևան, Հայաստան) 

 
Հոդվածում ներկայացված է Նորք Մարաշի Հոգեբուժական հաստատությունում, 

շիզոֆրենիայով տառապող հիվանդների հետ կատարված հետազոտական աշխա-

տանքի արդյունքների վերլուծությունը: Հոդվածում անդրադառնում ենք` շիզոֆրե-

նիա հիվանդության հետ կապված որոշակի տեսական մեկնաբանություններին, հի-

վանդության ազդեցությանը հիվանդի վարքի և կնսագործունության վրա, ինչպես 

նաև հիվանդի ինքնագիտակցության առանձնահատկություններին: 

 

Հանգուցային բառեր. հոգեկան հիվանդներ, ինքնագիտակցություն, ոչ ադեկվատ վե-

րաբերմունք, շիզոֆրենիա, խեղաթյուրված վարքագիծ: 

 

Հոդվածում, քննարկում ենք այն հարցերը, թե ինչ է իրենից ներկայացնում շի-

զոֆրենիա հիվանդությունը, քննադատական վերաբերմունքը հոգեկան հիվանդու-

թյամբ տառապող անձանց մոտ, ինչպես նաև վարքային դրսևորումները: 

Հոգեկան հիվանդների շարքում, շիզոֆրենիան հաճախակի հանդիպող հիվան-

դություններից է: Այն դասվում է փսիխոզների շարքին, որի հիմնական բնորոշումը, 

համարվում է իրականության հետ կոնտակտի (զգացման) կորուստը, մտածողու-

թյան, վարքի, ընկալման և հուզական խանգարումները: Այս հիվանդությունն ունի 

նոպայաձև կամ հարաճուն ընթացք և դրսևորվում է, անձի հետզհետե զարգացող 

փոփոխություններով` էներգետիկ ներուժի անկումով, հույզերի աղքատացումով, 

խորացող ինքնամփոփությամբ, ինչպես նաև բազմաթիվ հոգեախտաբանական խան-

գարումներով [6]: 

Ուսումնասիրության նպատակն է պարզել՝ արդյո՞ք հոգեկան հիվանդությամբ 

տառապող հիվանդների մոտ առկա է քննադատական վերաբերմունքն իրենց հի-

վանդության նկատմամբ: 

 Դիտվում են դեպքեր, երբ հոգեկան հիվանդությամբ տառապող հիվանդների 

մոտ բացակայում է ադեկվատ ինքնագիտակցությունը և քննադատական վերաբեր-

մունքն իրենց հիվանդության նկատմամբ [7]: Այսպիսով, ինքնագիտակցությունը, 

ներառում է անձի պատկերացումներն իր ֆիզիկական և հոգեկան հատկանիշների 

մասին, ինչպես նաև դրանց տրվող գնահատականները, որոնք շիզոֆրենիայի ժա-

մանակ խեղաթյուրված բնույթ են կրում [1]: Ինքնագիտակցության հետ է կապված 

նաև ինքնավերաբերմունքը, որի մեջ մտնում է նաև քննադատական վերաբերմունքն 

իրենց (սեփական) հիվանդության նկատմամբ, որը թուլանում է հիվանդության 

սրացմանը զուգահեռ (հիվանդության սրության հետ զուգահեռ բացակայում է նաև 

քննադատական վերաբերումնքը) [2]: 

Հետազոտությունն անց է կացվել Նորքի Մարաշի հոգեբուժական բժշկական 

կենտրոնում, որն իրականացվել է և' կանանց, և' տղամարդկանց հետ, որոնց (հետա-

զոտվողների) ընդհանուր թիվը 20-ն էր: Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են 

ընդհանուր հոգեբանության մեթոդաբանությունից հետևյալ մեթոդները` դիտում, 

հարցազրույց և թեստավորում: Հարցազրույցը, կրում էր կիսակառուցվածքային 

բնույթ, իսկ ընթացքը` ինքնաբուխ էր [5]: Թեստավորման մեթոդներից կիրառվել է` 
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երկվորյակ թեստը, որն ուղղված էր ինքնագիտակցության բացահայտմանը: Այս 

թեստը պարունակում է խորհուրդ, այսինքն` հիվանդը տեսնելով իր մտերիմին, որն 

ունի միևնույն խնդիրը, ինչ կմտածեր նրա՝ նման վիճակի մասին և ինչ խորհուրդ 

կտար, այսինքն ներքին վիճակը, պետք է դարձներ արտաքին, հետևաբար ներքին է-

ներգիան էքստերիորիզացնելով, հասկանալի էր դառնում ինքնագիտակցության աս-

տիճանը: Հետազոտության ընթացքում, այս թեստերից յուրաքնաչյուրն ուներ իր ու-

րույն տեղը, որոնք նպաստում էին մեր առջև դրված խնդիրների բացահայտմանը: 

Այսպիսով՝ երկվորյակ թեստի արդյունքներից պարզ դարձավ, որ հեգեկան հի-

վանդությամբ տառապող անձանց բոլորի` 100 %-ի, մոտ բացակայում է քննադատա-

կան վերաբերմունքն իրենց հիվանդության նկատմամբ: Նրանք չեն գիտակցում առ-

կա վիճակը և իրենց հիվանդությանը տալիս են բազմաթիվ տարբեր մեկնաբանու-

թյուններ, բայց չեն ընդունում, որ իրենք հիվանդ են: 

 Հարցերին, տրվող պատասխանների բնույթից, պարզ դարձավ, որ չեն գիտակ-

ցում իրենց «Ես»-ը, գտնվում են իրական աշխարհից մեկուսացված վիճակում, բա-

ցակայում է քննադատական վերաբերմունքն իրենց հիվանդության նկատմամբ, ու-

նեն սեփական մարմնի և «Ես»-ի մասին աղավաղված պատկերացումներ: Իրենց չեն 

ընդունում այնպիսին, ինչպիսին կան, վերագրում են այնպիսի հատկանիշներ, ո-

րոնք իրենց չեն պատկանում: Նույնիսկ սոցիալական և գործունյա «Ես»-ին տրվող 

բնութագրերն են երևակայական բնույթ կրում, առկա էին զառանցանքների բազմա-

թիվ տեսակներ, հիմնականում գերակշռում էին հովանավորության և մեծամոլական 

զառանցանքները: Հիվանդներն ասում էին, որ ուղարկված են Աստծու կամ այլ վեհ 

հոգիների կողմից, հատուկ ծրագիր իրականացնելու նպատակով: 

Հարցազրույցի թեստի արդյունքները` այն հարցին, թե ինչպե՞ս են վերաբերվում 

իրենց արտաքինին: Հարցվողների 70 %-ը պնդել են, որ իրենց դուր չի գալիս իրենց 

արտաքինը և կցանկանային փոխել իրենց մարմնի մասերը (քիթ, բերան, ոտքեր, կա-

նայք նաև կրծքերը), 20 %-ն ուղղակի պատասխանել է, «դե լավ է էլի», իսկ 10 %-ն ու-

ներ ադեկվատ վերաբերմունք իր մարմնի նկատմամբ: Այսպիսով, կարելի է եզրա-

կացնել, որ թե' երկվորյակ թեստի, թե' հարցազրույցի արդյունքները մեզ տվեցին 

հետևյալ բացահայտումը, որ շիզոֆրենիայով տառապող անձանց մոտ ինքնագի-

տակցությունը բացակայում է, նրանք չեն գիտակցում իրենց սեփական «Ես»-ը և մո-

տիվացիոն մակարդակը շատ ցածր աստիճանում է գտնվում: 

Կիրառել ենք նաև դիտման մեթոդը, որի արդյունքները ցույց տվեցին ագրեսի-

վության բարձր աստիճան, անընդհատ շարժվում էին, սեղմում էին ձեռքի տակ 

գտնվող առարկաները, նրանք լարված էին, ունեին միատոն ձայն, չէին կարողանում 

երկար ժամանակ կենտրոնացնել ուշադրությունը, անընդհատ մի թեմայից անցում 

էին կատարում մյուսին, հարցերին տալիս էին սառը և պարզ պատասխաններ: 

Այսպիսով, հոգեկան հիվանդությամբ տառապող հիվանդների մոտ բացակայում 

է քննադատական վերաբերմունքն իրենց հիվանդության նկատմամբ, չունեն ադեկ-

վատ ինքնագնահատական և շրջապատին հակազդելու ունակություններ: Վերլուծե-

լով շիզոֆրենիա հիվանդության տեսական դրույթներն ու մեր կողմից իրականաց-

րած հետազոտության արդյունքները, գալիս ենք այն եզրակացության, որ նման հի-

վանդներին ցուցաբերվող բոլոր տեսակի միջամտություններն անօգուտ են, քանի որ 

նրանք գտնվում են անդառնալի վիճակում, և միայն որոշակի ախտանիշների դեպ-

քում միջամտությունները կարող են բարելավվել հիվանդի վիճակը, սակայն չբուժել: 

Օգտագործված գրականության ցանկ. 
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In the article there are shown the analysis of research work with the people suffering 

from schizophrenia, who are at Nork Marash psychiatric hospital. In the article we talk 

about some theoretical comments connected with schizophrenia, the effect of the disease 

on apatients behavior and vital activities, also talk about the features of patients Self - con-

sciousness. 

 

 

 

ԱՆՈՐՈՇ ԿՈՐՍՏԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Գասպարյան Խ. Վ., Թադևոսյան Ա. Է. (ԵՊԲՀ, Երևան, Հայաստան) 
Գևորգյան Ա. Պ. (Ալֆա Բետա հոգեբուժական ծառայություն, Երևան, Հայաստան) 

 

Սույն հոդվածի միջոցով մենք փորձում ենք անորոշ կորստի թեման առավել 

հնչեղ դարձնել մեր գործընկերների աշխատանքային և գիտական ոլորտներում՝ 

ներկայացնելով «անորոշ կորստի» տեսությունը առաջիկայում տուժած ընտանիքնե-

րին և հարազատներին աջակցելու համար։ Կարևոր չէ, թե քանի տարի է անցել, հա-

րազատիների ճակատագրի անորոշությունը և նրանց պատշաճ կերպով հուղարկա-

վորելու անհնարինությունն առաջացնում են չսպիացող վերքեր, ինչը խոչընդոտում 

է ընտանիքներին հաղթահարելու իրենց կորստի ցավը։ 

 

Հանգուցային բառեր. անորոշ կորուստ, ձգձգված վիշտ, ֆիզիկական գոյություն։ 

 

Անորոշ կորուստը այնպիսի «վիշտ է», որի դեպքում կորստի հետ առնչվող բազ-

մաթիվ հարցեր մնում են անավարտ: Այդ պատճառով առաջացած կորստի և վշտի 

զգացումները շարունակվում են ամբողջ կյանքի ընթացքում և նույնիսկ կարող են 

փոխանցվել հաջորդ սերնդին: Այս պարագայում ո՛չ մահն է հաստատված ո՛չ էլ՝ ող-

ջությունը: Երբ տեղեկությունները կորցրած անձի վերաբերյալ շարունակում են 



 75 

մնալ անորոշ, այդ դեպքում օգտակար է լինում ապրել միաժամանակ երկու իրար 

հակառակ մտքերով՝ նա գնացել է, բայց նաև այստեղ կարող է լինել, նա բացակա է, 

բայց նաև՝ ներկա, մեծ հավանականությամբ նա մահացել է, բայց հնարավոր է՝ ոչ: Ն-

ման մտածելակերպը ձգձգում է անորոշ կորստի զգացումը: Նպատակը ոչ թե կորս-

տի պատճառով առաջացած վշտի ավարտն է, այլ առաջ անցնելը, որը փաստորեն 

խիստ դժվարանում է անորոշ կորստի դեպքում: 

Վերջին երեք տասնամյակների ընթացքում Կովկասում, Բալկաններում և Կենտ-

րոնական Ասիայում ինչպես նաև Միջին Արևելքում իսկ մեր օրերում Սիրիայում 

տեղի ունեցած հակամարտությունների հետևանքով անհայտ կորած անձանց հազա-

րավոր ընտանիքներ շարունակում են սպասել լուրերի իրենց հարազատների վերա-

բերյալ։ Կարևոր չէ, թե քանի տարի է անցել, հարազատիների ճակատագրի անորո-

շությունը և նրանց պատշաճ կերպով հուղարկավորելու անհնարինությունն առա-

ջացնում են չսպիացող վերքեր, ինչը խոչընդոտում է ընտանիքներին հաղթահարելու 

իրենց կորստի ցավը։ 

Սույն հոդվածի միջոցով մենք փորձում ենք անորոշ կորստի թեման առավել 

հնչեղ դարձնել մեր գործընկերների աշխատանքային և գիտական ոլորտներում՝ 

ներկայացնելով «անորոշ կորստի» տեսությունը առաջիկայում տուժած ընտանիքնե-

րին և հարազատներին աջակցելու համար. 

Պաուլին Բոսը [2,5] այս խնդրի ուսումնասիրման առաջամարտիկն է և նրա հե-

ղինակությամբ իրականացվածուսումնասիրությունը «անորոշ կորստի»ոլորտում 

հիմնական ուղեցույց է հանդիսանում բոլոր այն մասնագետների համար, ովքեր ի-

րենց գործունեությամբ փորձում են օգնել անհայտ կորած հարազատ ունեցող ըն-

տանիքներին։ Համաձայն Պ. Բոսի ուսումնասիրություների «անորոշ կորուստը» 

մարդու համար բոլոր հնարավոր կորուստներից ամենաքայքայիչն է, քանզի այն չու-

նի հստակ սահմանում։ Ընտանիքները տարիներ են վատնում իրենց հուզող հարցե-

րի պատասխաններըգտնելուհամար և անորոշության հետևանքով կյանքի բոլոր ո-

լորտներում՝ թե՛ անձնական, թե՛ ներընտանեկան, և թե՛ համայնքային,դառնումչա-

փազանց խոցելի։ Այս ուղղությամբ հոգեբանական նոր հետազոտություններ նախա-

ձեռնելու համար անհրաժեշտ է մշակել նոր ուսումնական ծրագրեր, կարճատև դա-

սընթացներ տարբեր մասնագետների համար և հատկապես գործնական դաշտում 

ձեռնարկել քայլեր անորոշ կորստի մեջ գտնվող բազմաթիվ ընտանիքների կարիքնե-

րի գնահատման և գիտականորեն հիմնավորված միջամտության կազմակերպման 

համար: 

Երբ գործ ենք ունենում անավարտ կորստի հետ, անհրաժեշտ է բացատրել ան-

հատական և կոլեկտիվ հիշողություն հասկացությունները. ո՞րտեղ են խաչաձևվում 

անձնային և սոցիալական պատմությունները, այն ամենը ինչը լռության է մատնվել, 

կամ մոռացվել և ինչպե՞ս են հիշողությունները փոխանցվում հաջորդ սերնդին:  

Ընդ որում անորոշ վշտի բազմաթիվ տարբերակներ են քննարկվում մասնագետ-

ների կողմից. 

ա) Ֆիզիկական գոյություն, հոգեբանական կորուստ, օրինակ Ալցհայմերի հի-

վանդության կամ գլխուղեղի տարաբնորւյթ կաթվածների հետևանքով հիվանդը ֆի-

զիկական գոյությունը շարունակվում է, բայց հարազատները կորցնում են հոգեբա-

նականը, քանի որ բացակայում են հաղորդակցումը, վարքի նախկին դրսևորումնե-

րը, 
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բ) ֆիզիկական կորուստ, հոգեբանական ներկայություն. անհետ կորած հարա-

զատի ֆիզիկական կորուստը բավարար չէ, որպեսզի մյուս հարազատնեը ընդունեն 

նաև հոգեբանական կորուստը: 

Անհետ կորչելու հետևանքները և դժվարությունները դասկարգում են. 

ա) տնտեսական 

բ) սոցիալական 

գ) հոգևոր 

դ) վարչական և իրավական 

ե) չապրված կամ շարունակական վիշտ 

զ) տագնապային-դեպրեսիվ կամ այլ աֆֆեկտիվ դժվարություններ 

է) հոգեմարմնական  

ը) ընտանեկան կոնֆլիտներ: 

Անորոշ կորստին առնչվող շատ հարցերի հետ կարելի է առնչվել նաև պալիա-

տիվ խնամքի պարագայում, երբ գործ ենք ունենում կանխատեսվող կամ սպասվող 

վշտի հակազդեցությունների հետ, ընտանիքում հիվանդի նախկին դերի նվազման 

կամ կորստի, տագնապայի և դեպրեսիվ դրսևորումների, ցավի կառավարման և 

ընդհանրապես հոգեբանական տառապանքի գնահատման հետ։  

Մեր կողմից կատարված Ցեղասպանության պատճառած հոգեբանական տրավ-

մայի միջսերնդային փոխանցման վերաբերյալ հետազոտության շրջնականերում ա-

նորոշ կորստի խնդիրը բազմաթիվ անգամներ հարցեր է առաջացրել, որոնք մնացել 

են անպատասխան: Մենք բազմիցս անդրադարձել ենք կորստի և վշտի հոգեբանա-

կան առանձնահատկություններին [1], սակայն տեղին է նկատել, վշտի հոգեբանութ-

յան մեջ հայտնի փուլերը, որոնք նկարագրված և մանրմանսորեն վերլուծության են 

ենթարկվել տարբեր մասնագետների կողմից, չեն կարող միևնույն հաջողությամբ 

կիրառվել անորոշ կորստի և նրա հետևանքով առաջացած վշտի պարագայում, քա-

նի որ ինչպես արդեն նշել ենք, մահվան փաստը միանշանակ հաստատված չէ. նա 

բացակա է, բայց նաև՝ ներկա: Նման հակասականությունը և անորոշությունը երկա-

րաձգում են վշտի մեջ գտնվելու ընթացքը, երբեմն սառեցնում վիշտը որպես հոգեթե-

րապիա գործընթացը: 

Երբ ճշմարտությունը հստակ չէ, իրականությունը չբացահայտված, մարդը հա-

ճախ դիմում է հիշողությանը, չէ որ անհետ կորածներին մենք կյանք ենք տալիս հի-

շողության միջոցով: Այլ կերպ ասած հիշելով մենք արժեվորում ենք և միևնույն ժա-

մանակ անորոշ մնացած աֆեկտիվ հիշողությունները կարող ենք փոխանցել հա-

ջորդ սերնդին: Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ հոգեբանական ուսումնասիր-

ման մեկ այլ առանցքային հատված կարող է լինել անորոշ կորուստը, որը վերաբե-

րում է թե՛ անհետ կորած հարազատներին, թե՛ կորցված հայրենիքին, թե անգամ 

նյութական արժեքներին:  
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AMBIGUOUS LOSS PSYCHOLOGY 

 

Gasparyan Kh. V., Gevorgan A. P. (YSMU, Yerevan, Armenia) 
Tadevosyan A. E. (Alfa Beta Psychiatric Services) 

 

Key words: ambiguous loss, prolonged grief, physical existence. 

 

For the past three decades, conflicts in the Caucasus, the Balkans, Central Asia and 

Middle East and nowadays in Syria have left thousands of families waiting for news about 

their loved ones. No matter how much time has passed, the long lasting wounds of not 

knowing what happened to a family member and not being able to give them a dignified 

burial, leaves little possibilities for families to recover and move on from their loss. Am-

biguous loss is a kind of psychological grief, suffering where many issues remaining unre-

solved, and that is why bereavement process is continuing repeatedly during the life and 

in some cases transmitted to the next generation to resolve. 

 

 

 

 

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԴԻՄԱՆԿԱՐԸ 
(ՀՀ ՊՆ և Արար հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացված ռազմաուսումնական հաստատու-

թյուններ դիմած կուրսանտների հոգեբանական թեստավորման ծրագրի շրջանակներում) 

 

Գասպարյան Խ. Վ., Ղազարյան Գ. Հ., Պապյան Մ. Մ. 
(ԵՊԲՀ, Երևան, Հայաստան) 

 
Աշխատանքի մեջ ամփոփված են ընդհանուր առմամբ 252 ՀՀ և ՌԴ ռազմաու-

սումնական բարձրագույն հաստատությունների 17-25 տարեկան դիմորդների հետ 

իրականացված հոգեբանական թեստավորման արդյունքները: Թեստավորման փա-

թեթը կազմելու ընթացքում մենք հաշվի ենք առել զինծառայողի աշխատանքին վե-

րաբերող հոգեբանական առանձնահատկությունները, կարևորելով թե՛ առօրյա 

կյանքում, թե՛ արտակարգ իրավիճակներում զինծառայության բարձր նյարդահոգե-

բանական լարվածությոան գործոնը: Ամփոփելով ստացված տվյալները առանձ-

նացրել ենք մասնակիցների հետևյալ երեք խմբեր ըստ զինվորական մասնագիտու-

թյան ուսուցման համապատասխանության` 1 - hամապատասխանությունը բարձր 

(71 դիմորդ), 2 - համապատասխանությունը միջին (64 դիմորդ), 3 - համապատաս-

խանությունը ցածր (59 դիմորդ):  

 

Հանգուցային բառեր. զինծառայություն, հոգեբանական պատրաստվածություն, հո-

գեբանական դիմանկար, հարմարվողական ներուժ, հուզական ինտելեկտ: 

 

http://www.ambiguousloss.com/
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Զինծառայողի աշխատանքը, ինչպես առօրյա կյանքում, այնպես էլ արտակարգ 

իրավիճակներում, տարբերվում է բարձր նյարդահոգեբանական լարվածությամբ: 

Զինծառայողին անհրաժեշտ են հզոր կամային որակներ և ջանքեր՝ հուզական ծան-

րաբեռնվածության պահին կայունություն պահպանելու, վարքը և սեփական հոգե-

կան գործընթացները կարգավորելու համար։ Զինվորական ծառայությանը /ԶԾ/ ներ-

կայացվող հոգեբանական պատրաստվածությունը անձնային բարդ հատկություննե-

րի այնպիսի համադրություն է, որը պայմանավորված է մարդկային հոգեկանի ո-

լորտներից՝ դրդապատճառներ, իմացական, հուզական-զգացմունքային, կամային 

գործընթացներ:  

Մասնագիտական գրականության մեջ առանձնացնում են կուրսանտի ԶԾ-ը հո-

գեբանական պատրաստվածության 3 փոխկապակցված բաղադրիչները` սոցիալ-

հոգեբանական, ընդհանուր զինվորամասնագիտական, հուզակամային:  

Հոգեբանական պատրաստվածության նշված բոլոր բաղադրիչները ԶԾ համար 

փոխպայմանավորված են, ընդ որում նշված խնդիրների հաջող լուծման համար 

անհրաժեշտ է պարզել, թե անձի որ հատկանիշներն են համեմատաբար կայուն և ո-

րոնք՝ ենթակա փոփոխման: Այսպիսով, անհրաժեշտություն է առաջանում մշակել 

բանակում ծառայելու մասնագիտորեն կարևոր հոգեբանական որակների գնահատ-

ման չափանիշներ: 

Սոցիալ-հոգեբանական ուսումնասիրությունը նախատեսում է դաստիարակու-

թյան պայմանների և անձի զարգացման գնահատում, զինվորական-մասնագիտա-

կան ուղղվածություն, սպայի մասնագիտության ընտրության հիմնական դրդա-

պատճառներ: Ինչպես նաև սոցիալ-հոգեբանական բնութագիր, որը անհրաժեշտ է 

սպայի մասնագիտական հաջող գործունեության համար` կազմակերչական ընդու-

նակություններ, բարոյակամային հատկանիշներ, հաղորդակցման յուրահատկու-

թյուն և վարքային դրսևորումները կոլեկտիվում, ընդհանուր հանրակրթական 

պատրաստվածություն: Սոցիալ-հոգեբանական ուսումնասիրությունը իրականաց-

վում է հետևյալ հիմնական մեթոդների օգնությամբ` փաստաթղթերի ուսումնասի-

րություն, դիտում, հարցում (հարցազրույց, անկետավորում): Ինտելեկտի ընդհանուր 

զարգացման աստիճան (ԻԸԶ), որը հիմնվում է հոգեկանի իմացական գործընթացնե-

րի յուրահատկությունների վրա` զգայություն, ընկալում, հիշողություն, մտածո-

ղություն, ուշադրություն և մտածողություն: Նշված իմացական գործընթացներով է 

պայմանավորված ակադեմիական գիտելիքների ձեռք բերման առաջադիմությունը և 

ինֆորմացիայի յուրացումը: Հուզակամային ոլորտը ներառում է հույզերը, զգաց-

մունքները և կամային որակները։  

Հատուկ նշանակություն ունի անձնային հարմարվողական ներուժը (ԱՀՆ), որը 

բնութագրում է անձի հոգեկան զարգացվածությունը, ներառելով՝ վարքի կարգավոր-

ման մակարդակը, հաղորդակցման ընդունակությունները, բարոյական նորմերը: 

Անձի ամբողջական հոգեբանական պատկերը ստանալու համար անհրաժեշտ է 

պարզել անձնային յուրահատկությունները ինքնագիտակցության բոլոր մակար-

դակներում: Ընդ որում ժամակակից տեսությունները անձը դիտարկում են որպես 

կենսաբանական, հոգեբանական և սոցիալական գործոնների ամբողջություն:  

Հետազոտությունը անցկացվել է ընդհանուր առմամբ 252 Հայաստանի Հանրա-

պետության և Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաուսումնական բարձրագույն հաս-

տատությունների 17-25 տարեկան դիմորդների հետ: Հետազոտության ընթացքում 

հավաքագրել ենք ընդհանուր տեղեկություններ դիմորդների մասին, կազմել յուրա-

քանչյուր դիմորդի ընտանեկան գենոգրամը և անցկացրել հոգեբանական թեստերի 
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փաթեթը: Թեստավորման փաթեթը կազմելու ընթացքում մենք հաշվի ենք առել զին-

ծառայողի աշխատանքին վերաբերող հոգեբանական առանձնահատկությունները, 

կարևորելով թե՛ առօրյա կյանքում, թե՛ արտակարգ իրավիճակներում զինծառա-

յության բարձր նյարդահոգեբանական լարվածությոան գործոնը: Ընտրված մեթոդ-

ներն են` Խառնվածքի գնահատման Այզենկի EPQ թեստը, Լյուշերի 8 գունային պրո-

յեկտիվ թեստը, Սպիլբերգեր-Խանինի տագնապայնության աստիճանի գնահատման 

թեստը, Կետտելի անձնային թեստը: 

Ստացված արդյունքների հիման վրա կազմվել է յուրաքանչյուր դիմորդի հոգե-

բանական դիմանկարի ամփոփ եզրակացություն, ելնելով այն հանգամանքից, որ 

մեր կողմից առաջարկված թեստերի փաթեթը հնարավորություն է տալիս պարզել 

խառնվածքի տիպը, բացահայտել վարքի որոշ դրսևորումներ, գնահատել տագնա-

պայնության աստիճանը, պարզել բնավորության անձային 16 գործոնները, այլ կերպ 

ասած՝ իրականացված թեստերը ուղղված են բացահայտելու անձի առանձնահատ-

կությունները և հուզակամային որակները:  

Ամփոփելով ստացված տվյալները առանձնացրել ենք մասնակիցների հետևյալ 

երեք խմբեր ըստ զինվորական մասնագիտության ուսուցման համապատասխա-

նության` 1- hամապատասխանությունը բարձր (71 դիմորդ), 2 - համապատասխա-

նությունըմիջին (64 դիմորդ), 3 - համապատասխանությունըցածր (59 դիմորդ)։ 

Բարձր ցուցանիշների դեպքում ենթադրվում է, որ դիմորդը ունի անձնային և 

հուզակամային հաստատուն հատկանիշներ, մեծամասամբ ի վիճակի է վերահսկե-

լու սեփական վարքը, ընդունակ է պահպանելու բարձր աշխատունակություն լար-

ված կամ արտակարգ իրավիճակներում և այս փուլում լիովին համապատսախա-

նում է զինվորական մասնագիտության ուսուցման գործունեությանը։ 

Միջին ցուցանիշները վկայում են այն մասին, որ չնայած լարված կամ արտա-

կարգ իրավիճակներում հակված չէ ապահարմարողական վարքի ելնելով որաշակի 

անձնային որակներից, սակայն այդ իրավիճակներում կարող է նկատվել աշխատու-

նակության անկում կամ հյուծվածություն, իսկ բարդ իրավիճակներում անգամ խու-

ճապային դրսևորումներ։  

Ցածր ցուցանիշները, որը նշանակում է ռիսկային խումբ. ենթադրում է, որ դի-

մորդի անձնային և հոգեբանական առանձնահատկությունները նպաստավոր չեն 

հատկապես արտակարգ իրավիճակների համար։ Ներքին կամ արտաքին ագրեսիա-

յի հավանականությունը բարձր է, արագորեն կարող է հյուծվել, աշխատունակութ-

յան աստիճանը կտրուկ կարող է նվազել, որը հաճախ հանգեցնում է զինվորական 

գործունեության մեջ սխալների աստիճանի բարձրացմանը։ Ներքին ագրեսիայի 

բարձր ցուցանիշները հաճախ հանգեցնում են հոգեմարմնական դրսևորւոմների 

/խանգարումների, արտաքին ագրեսիայի դեպքում՝ մեծ է սեփական վարքի անկա-

ռավարելիության հավանականությունը։  

Թեստավորման ներկա արդյունքներով ընտրվում են թիրախային կամ «ռիսկա-

յին» խմբեր, որոնք պահանջում են շարունակական աշխատանք և թեստավորման, 

ինչպես նաև դիտարկումների հիման վրա այս խմբի կուրսանտների հետագա ու-

սուցման նպատակահարմարության հարցի վերանայում։  

Ստացված արդյունքների հիման վրա առաջարկում ենք ստեղծել կուրսանտի հո-

գեբանական անձնագիր՝ գրանցելով յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ընթաց-

քում և ավարտին անցկացված հոգեբանական թեստավորման արդյունքները և մաս-

նագիտական դիտարկումները, որի արդյունքում ուսումնական հաստատությունը 

ավարտելիս ունենալ կուրսանտի ամբողջական հոգեբանական անձնագիրը:  
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One of the complex issues of Personality is psychological preparedness for military 

services, which depend on the following mental mechanisms: cognitive functioning, 

motivation, emotionality, strenght of character and will. The level of success in military 

education is related to the level of the applicants psychological preparedness. 

We conducet series of psychological tests among 17-25 years old 252 applicants of 

militay higher education institutions in Armenia and Russina Federation. Initially we 

collected personal information about applicants, family genogramm and conducted tests 

after. 

Analisys of results let us to split all aplicants group into three subgroups of 

preparedness to study military professions at higer educational institutes in Armenia 

andRussian Federation: high level, average level and low level. 
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ՀՈԳԵՇԱՐԺԻՉ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ 

ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱԶԱՏ ՈՃԻ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏՈՒՄ 

 

Գեղամյան Վ. Ղ. (ՖԿՀՊԻ, Երևան, Հայաստան) 
 

Հոդվածում ներկայացվում է ազատ ոճի ըմբշամարտիկների հոգեշարժիչ ընդու-

նակությունների հետազոտությունը և դրանց հավաստի կոռելյացիոն կապերը: 

Բացահայտվել են ըմբիշի նախապատրաստական գործընթացի համար նախկի-

նում ոչ նշանակալի հոգեշարժիչ ընդունակությունների դրսևորումներ: 

 
Հանգուցային բառեր. համահարաբերակցական կապեր, ցուցանիշներ, տարբեր ո-

րակավորման ըմբիշներ: 

 

Ըմբիշի մրցակցային գործունեության արդյունավետությունը, ֆիզիկական, տեխ-

նիկական, տակտիկական, հոգեբանական պատրաստականությամբ հանդերձ, շատ 

կողմերով պայմանավորված է հոգեշարժիչ ընդունակությունների դրսևորման աս-

տիճանով, որը կազմում է մարզիկի պատրաստականության արդյունավետության 

կենտրոնական հենքը [1, 2, 3, 4 և ուրիշներ]: 

Ներկայիս ըմբշամարտում ուսումնասիրված հոգեշարժիչ ընդունակությունների 

նորովի դրսևորումներն ու նշանակությունը առավել են կարևորվում, ինչը նախկի-

նում չի արտահայտվել ու հիմնավորվել ըմբիշի պատրաստականության ոլորտում: 

Այս ամենը խնդիր է առաջադրում ուսումնասիրել ըմբիշի պատրաստականության 

ձևերի զարգացումն ու կատարելագործումը, որոնք իրականանում են հոգեշարժիչ 

ընդունակությունների փոխկապակցված դրսևորումների օրինաչափություններով` 

որպես նրանց հոգեբանական պատրաստականության վիճակի մոդելային բնու-

թագրեր: 

Հետազոտության նպատակն է բացահայտել ըմբշամարտում մրցակցային գոր-

ծունեության արդյունավետությունն ապահովող հոգեշարժիչ ընդունակությունների 

դրսևորման մեխանիզմներն ու հավաստի համահարաբերակցական կապերը հոգե-

բանական պատրաստականության վիճակի ցուցանիշների հետ: 

Հետազոտություններն իրականացվել են դիտումների, թեստերի, լաբորատոր-

գործիքային հետազոտության, մաթեմատիկական-վիճակագրական վերլուծության 

մեթոդների կիրառմամբ: Հետազոտվել է 28 ցուցանիշ: 

Հետազոտական աշխատանքներն իրականացվել են տարբեր որակավորման 40 

ազատ ոճի ըմբիշների հետ, որոնցից 20-ը բարձր որակավորման ըմբիշներ են (եվրո-

պայի, աշխարհի առաջնությունների հաղթողներ ու մրցանակակիրներ), 20-ը մի-

ջազգային մրցումների փորձ ունեցող ցածր որակավորման ըմբիշներ: Երկու խմբում 

ընդգրկված ըմբիշների միջին մարզական ստաժը կազմում է 9-11 տարի:  

Հետազոտության արդյունքների վերլուծությունն իրականացվել է ըմբիշների հո-

գեշարժիչ ընդունակությունների (պարզ, բարդ, շարժվող օբյեկտի հանդեպ ռեկցիա-

ներ, մոբիլիզացիոն պատրաստականություն և այլն) և հոգեբանական պատրաստա-

կանության վիճակի (արտաքին և ներքին սթրես գործոններ, կայունություն-արգելա-

դիմացկունություն, անձնային և իրավիճակային տագնապ, հուզական կայունու-

թյուն, նախամեկնարկային հոգեկան վիճակներ և այլն) ցուցանիշների մեջ դրսևո-

րած բազմաբնույթ և հավաստի համահարաբերակցական կապերի բովանդակային 
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բնութագրերի հիման վրա, որոնք հնարավորություն ընձեռեցին առանձնացնել այն 

էական ցուցանիշները, որոնք կարող են հանդիսանալ մրցակցային բարձր արդ-

յունքների ցուցադրման և հոգեբանական պատրաստականության վիճակի գնահատ-

ման մոդելային բնութագրեր: 

Բարձր որակավորման ըմբիշների հոգեշարժիչ ընդունակությունների և հետա-

զոտված հոգեբանական պատրաստականության մյուս ցուցանիշների համահարա-

բերակցական կապերի վերլուծությանից պարզվում է, որ առօրյա սովորական մար-

զումային գործողություններում դրսևորվող սխալ ռեակցիաների քանակի ցուցանի-

շը անմիջական հավաստի համահարաբերակցական կապ է դրսևորել կայունու-

թյան-արգելադիմացկունության ցուցանիշի հետ (r = +0,58): Այս փաստը մեկնաբան-

վում է հետևյալ կերպ. հաճախ ըմբշամարտի մարզումային գործընթացում մարզի-

կին ներկայացվում են տարբեր, բայց ոչ առավելագույն բարդության շարժողական 

գործողությունների իրականացում, և այդ տևական, հաճախակի կրկնվող շարժողա-

կան գործողությունների արագ ու ճիշտ իրականացումը պահանջում է առօրյա սո-

վորական մարզումային պայմաններում իրականացվող շարժողական ռեակցիայի 

արդյունավետ դրսևորում, որի հիմքում ընկած են արգելքների հանդեպ բարձր դի-

մացկունությունն ու կայունությունը, ինչի մասին են վկայում նաև վերը ներկայաց-

ված համահարաբերակցական կապերի դրսևորումները: 

Սակայն, իրավիճակների բարդացման հետ մեկտեղ, բարձր որակավորման ըմ-

բիշների հոգեշարժիչ ցուցանիշների համահարաբերակցական կապերը փոփոխու-

թյան են ենթարկվում, և արտակարգ լարվածության պայմաններում դրսևորվող 

շարժողական ռեակցիաները, որոնք համապատասխանում են ըմբիշի մրցակցային 

գործընթացում կատարվող բարդ շարժողական գործողություններին, համահարա-

բերակցվել են դրդապատճառների էներգետիկ ոլորտի (r = -0,67) և նախամեկնար-

կային մարտական պատրաստականության վիճակի ցուցանիշների հետ (r = -0,60): 

Ուստի, ենթադրվում է, որ բարձր որակավորման ըմբիշների դրդապատճառների է-

ներգետիկ ոլորտի ակտիվության և նախամեկնարկային հոգեկան վիճակների բա-

րենպաստ մակարդակի ապահովման գործընթացի կազմակերպումը կարող են 

նպաստել ըմբիշների՝ գոտեմարտի ընթացքում, ժամանակի սղության պայմաննե-

րում արագ կողմնորոշվելուն և, հնարավորինս առանց սխալներ թույլ տալու, իրա-

կանացնելու տեխնիկատակտիկական արդյունավետ գործողություններ ու հնարք-

ներ: 

Շարժվող օբյեկտի նկատմամբ ռեակցիան համահարաբերակցական կապ է 

դրսևորել մրցակցային հուզական դիմացկունության (r = +0,73), ներքին իմաստա-

վորվածության սթրեսորների (r = -0,50), հուզական կայունության (r = 0,53) և նախա-

մեկնարկային տենդի (r = -0,53) ցուցանիշների հետ: Պարզ շարժողական ռեակցիան 

համահարաբերակցվել է հուզական կայունության (r = +0,59), իսկ առավելագույն մո-

բիլիզացիան՝ մրցակցային հուզական դիմացկունության (r = -0,56) և հուզական կա-

յունության (r = -0,51) ցուցանիշների հետ: Հետաքրքրականն այն է, որ հետազոտված 

ցուցանիշներից շատերը նախկինում հեղինակների կողմից չեն կարևորվել ըմբիշի 

հոգեշարժիչ ընդունակությունների շարքում, սակայն հետազոտության արդյունքնե-

րի համահարաբերակցական կապերի վերլուծություններից և մեր կողմից կատար-

ված դիտարկումներից պարզ է դառնում, որ վերը նշված ցուցանիշները, այդ թվում և 

շարժվող օբյեկտի նկատմամբ ռեակցիան ու պարզ շարժողական ռեակցիան առավել 

էական նշանակություն են ստանում տեխնիկատակտիկական պատրաստականու-



 83 

թյան գործում և կարող են հանդիսանալ ըմբիշի մրցակցային գործունեության ար-

դյունավետության հիմնական երաշխիքներ: 

Հետազոտված հոգեշարժիչ ընդունակությունների համահարաբերակցական կա-

պերի համեմատումը մրցակցային տարբեր որակավորման ըմբիշների ցուցանիշնե-

րի միջև, թույլ տվեց բացահայտել, որ, բացի բարձր և ցածր որակավորման ըմբիշնե-

րի հոգեշարժիչ ոլորտում առկա տարբերություններից, ակնառու են հավաստի հա-

մահարաբերակցական տեղաշարժեր` կապված մրցակցային հոգեկան հուսալիու-

թյան, հոգեկան վիճակների, անձի անհատական հոգեբանական առանձնահատկու-

թյունների ու մասնագիտական մի շարք յուրահատկությունների հետ, որոնք կազ-

մում են ըմբիշի հոգեբանական պատրաստականությանը ներկայացվող խնդիրների 

հիմնական բովանդակությունը: 

Ցածր որակավորման ըմբիշների հոգեշարժիչ ընդունակությունների համահա-

րաբերակցական կապերը արտացոլում են այլ պատկեր: Այստեղ, ի տարբերություն 

բարձր որակավորում ունեցող ըմբիշների, հետազոտված գրեթե բոլոր հոգեշարժիչ 

ընդունակությունները համահարաբերակցվել են հոգեբանական պատրաստակա-

նության մյուս ցուցանիշների հետ: 

Ելնելով հետազոտության արդյունքների վերլուծությունից` կարելի է եզրակաց-

նել՝ 

1. Ցածր որակավորման ըմբիշների մրցակցային գործունեության արդյունավե-

տությունը, որոնց հիմքում ընկած են հոգեշարժիչ ընդունակությունները, անմիջա-

կանորեն կախված է հոգեկան տարբեր երևույթներից (արտաքին և ներքին սթրես 

գործոններ, նախամեկնարկային հոգեկան վիճակներ, անձնային, իրավիճակային 

տագնապ, հուզական կայունություն, անձի անհատական հոգեբանական առանձնա-

հատկություններ), ինչը չի արտահայտվում բարձր որակավորման ըմբիշների հա-

մահարաբերակցական կապերում: Այս փաստը կարելի է մեկնաբանել որպես ցածր 

որակավորման ըմբիշների հոգեբանական անպատրաստականության վիճակի բնու-

թագիր: 

2. Ներկայացված հոգեշարժիչ ընդունակությունները համահարաբերակցական 

կապերի մեջ են ըմբիշների տեխնիկատակտիկական պատրաստության արդյունա-

վետության հիմքում ընկած հոգեբանական ցուցանիշների հետ, ինչը հիմք է տալիս 

փաստելու, որ ըմբիշների տեխնիկատակտիկական խնդիրների զարգացումն ու կա-

տարելագործումը սերտորեն իրականանում են անհրաժեշտ հոգեշարժիչ հատկու-

թյունների զարգացմանը զուգընթաց: Դրանք անմիջական փոխկապակցված համա-

կարգեր են: 
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The paper presents the studies of the psychomotor abilities of freestyle wrestlers and 

their significant correlations. 

Revealed previously not important other psychomotor abilities for wrestlers preparing 

process. 

 

 

 

ՖՈՒՏԲՈԼԻ ՄՐՑԱՎԱՐՆԵՐԻ ՄԱՐՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 

Գևորգյան Ա. Է. (ՖԿՀՊԻ, Երևան, Հայաստան) 
 

Հոդվածում ներկայացված են Ե. Ն. Գոգունովի և Բ. Ի. Մարտյանովի «Մարզիկնե-

րի մարտավարական մտածողություն» մեթոդիկայի վերափոխված տարբերակով 

Հայաստանի ֆուտբոլային մրցավարների հետ իրականացված հետազոտությունից 

ստացված տվյալներն ու դրանց վերլուծությունը: 

 

Հանգուցային բառեր. ինտելեկտ, մտածողության տեսակներ, մասնագիտական 

մտածողություն, ներհայեցողություն: 

 

Ժամանակակից ֆուտբոլն այնքան է արագացել ու զարգացել, որ մրցավարներից 

պահանջվում է արագ ու ճիշտ վճիռներ կայացնելու կարողություն, ուստի միլիոնա-

վորների սիրելի մարզաձևի մրցավարներից զարգացման ներկա փուլում ոչ միայն 

պահանջվում է ֆիզիկական, մասնագիտական, հոգեբանական պատրաստություն, 

այլև մտածողության արագություն: Այս եզրահանգմանն են եկել նաև մի քանի օտա-

րերկրյա հետազոտողներ [1, 2, 3, 4]: Մ. Ա. Կուզմինը մասնավորապես նշել է, որ 

բարձր որակավորում ունեցող ֆուտբոլի մրցավարների մոտ ինտելեկտը ավելի 

բարձր է, քան այն մրցավարների, որոնց մոտ չի նկատվում մասնագիտական հե-

ռանկարային աճ: Նրա կողմից կատարած ինտելեկտի հետազոտության արդյունք-

ները ցույց են տվել, որ առաջինների մոտ ավելի զարգացած է ընդհանուր տեղե-

կատվությունը, ընդհանրացնելու կարողությունը, բացի այդ, հասկացությունների 

միջև տրամաբանական կապեր հայտնաբերելու և տրամաբանական օրինաչափու-

թյուններ գտնելու ունակությունը ավելի բարձր է, քան երկրորդ խմբի մրցավարների 

մոտ: Կուզմինի դիտարկմամբ՝ այդ տարբերությունները կապված են այն բանի հետ, 

որ բարձրակարգ մրցավարների գործունեությունը տարբերվում է ծավալով, ինֆոր-

մացիայի վերամշակման արագությամբ և, հետևաբար, ավելի մեծ պահանջներ են ա-

ռաջանում այդ մրցավարների ինտելեկտի կամ մասնագիտական մտածողության 

համար: 
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Անուղղակիորեն այս տվյալները հաստատվել են նաև Ա. Ի. Գորբաչյովի հետա-

զոտությունում [2], որում ցույց է տրված, որ բարձրագույն կրթություն ունեցող 

մրցավարները բարձր կարգեր ավելի շուտ են ստանում, քան միջնակարգ կրթու-

թյամբ մրցավարները: Ընդ որում՝ այնքան էլ կապ չունի, թե ինչ կրթություն են ստա-

ցած լինում մրցավարները՝ մասնագիտական կամ ոչ մասնագիտական: 

Մեր աշխատանքում կիրառված Կետտելի անձնային 16 գործոնների թեստի հե-

տազոտությունից ստացված արդյունքներից պարզվել է, որ Հայաստանի ֆուտբոլի 

մրցավարների համար ինտելեկտի բարձր մակարդակը շատ կարևոր է ընտրած 

մասնագիտությունում հաջողության հասնելու համար: 

Հետազոտության արդյունքները ավելի ստույգ դարձնելու նպատակով կիրառել 

ենք Ե. Ն. Գոգունովի և Բ. Ի. Մարտյանովի՝ «Մարզիկների տակտիկական մտածո-

ղությունը» հեղինակային թեստը [1]: 

Ենթադրվում էր, որ մտածողության որակական էական տարբերություն կնկատ-

վի խմբերի միջև: Երկու խմբերում բարձր արդյունքներ էին ակնկալվում ակնառու-

պատկերավոր, առարկայագործնական մտածողության տեսակների առումով, սա-

կայն հետազոտական արդյունքներից պարզվեց, որ հայ մրցավարների մոտ ավելի 

զարգացած է բառատրամաբանական մտածողությունը: Ընդ որում ցածրակարգ 

մրցավարների մոտ այն ավելի բարձր է՝ 5,9 միավոր, իսկ բարձրակարգ մրցավարնե-

րի մոտ 5,3 միավոր: 

Հետազոտությանը մասնակցել են Հայաստանի բարձր և ցածր որակաորում ու-

նեցող 40 մրցավարներ, որոնք պայմանականորեն բաժանվել են Ա և Բ խմբերի: 

Հատկանշական է, որ ըստ թեստի արդյունքների, և' բարձրակարգ, և' ցածրա-

կարգ մրցավարների մոտ բոլոր խմբերում արձանագրվել են միջին արդյունքներ: Ա-

մենացածր արդյունքը գրանցվել է աբստրակտ մտածողության առումով (բարձրա-

կարգ մրցավարների մոտ 3.45, իսկ ցածրակարգերի մոտ՝ 3.8), որը բնորոշ է գիտնա-

կաններին, ֆիզիկոսներին, մաթեմատիկոսներին, տնտեսագետներին, վերլուծաբան-

ներին, ծրագրավորողներին: 

Աղյուսակում տրված արդյունքներից պարզ է դառնում, որ բացի աբստրակտից, 

մտածողության մյուս բոլոր տեսակները կարևորվել են ֆուտբոլի մրցավարների հա-

մար: Հատկանշական է, որ միայն կրեատիվ և ակնառու-պատկերավոր մտածողութ-

յան առումով բարձրակարգ մրցավարները ունեն առավելություն: Կրեատիվ մտածո-

ղությունը հավանաբար պայմանավորված է նրանց տարիքի, ստաժի, փորձի նաև 

ընդհանուր կրթության և ինքնակրթության ավելի բարձր մակարդակով: Իսկ ակնա-

ռու-պատկերավոր մտածողությունը ավելի շատ կապում ենք մասնագիտության 

հետ, քանի որ տարիների փորձն ու զգայական գիտելիքները զարգացնում են ակնա-

ռու-պատկերավոր մտածողությունը: Այս հանգամանքը ավելի արտահայտված էր 

բարձրակարգ մրցավարների խմբում ըստ տարիքի, ստաժի և որակավորման: Որ-

քան բարձր էին այդ տվյալները, այնքան բարձր էր նաև նրանց ակնառու-պատկերա-

վոր մտածողությունը: Մասնավորապես, բարձրակարգ 20 մրցավարներից յոթի մոտ 

բարձր ցուցանիշներ են գրանցվել, որոնցից հինգը ՖԻՖԱ-ի մրցավարներ են: Մեր 

համոզմամբ՝ ֆուտբոլի մրցավարների մոտ պետք է բավական զարգացած լինի նաև 

առարկայագործնական մտածողությունը: Իսկ այն հանգամանքը, որ աբստրակտ և 

ակնառու-պատկերավոր մտածողությունը ցածրակարգ մրցավարների մոտ ավելի 

բարձր է, քան բարձրակարգ մրցավարների, դա առավելապես պայմանավորում ենք 

այն հանգամանքով, որ 2010 թվականից հետո Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան 

(ՀՖՖ) բավական խստացրել է մրցավարների ընտրության հարցն ու կարգապահա-
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կան խնդիրները: Հավանաբար ընտրվում են ֆուտբոլի մրցավարի աշխատանքին և 

ընդհանուր կրթական պահանջներին ավելի համապատսխանող անձնավորություն-

ներ: 

 

Մտածողության 

տեսակներ 

Բարձրակարգ Ցածրակարգ Ցուցանիշների 

տարբերությունը 
t p 

 ± σ  ± σ 

Առարկայա-

գործնական 
5. 2 ± 1.2 5.2 ± 1.19 0.2 0.5 > 0.05 

աբստրակտ  3.45 ± 1.5 3.8 ± 1.57 0.35  > 0.05 

Բառատրամա- 

բանական 
5.3 ± 1.68 5.9 ± 1.93 -0.6 1.5 > 0.05 

Տեսապատկե- 

րավոր 
4.9 ±1.74 4.5 ± 1.82 0.4 0.7 > 0.05 

Կրեատիվ  5.25 ±1.37 5 ± 1.45 0.25 0.6 > 0.05 

0-2 բալ՝ ցածր, 3-5 բալ՝ միջին, 6-8 բալ՝ բարձր 

 

Ֆուտբոլի մրցավարի աշխատանքում շատ կարևոր է նաև ներհայեցողությունը, 

որը մտածողության գործընթացների շրջված, չգիտակցված ձևով ընթացքն է, երբ ըն-

կալվում է միայն մտածողական գործընթացի վերջնական արդյունքը: 

Ֆուտբոլային հանդիպումների ժամանակ մրցավարները հաճախ են բախվում 

տակտիկական խնդիրների հետ և գործողությունը կատարում են ակնթարթորեն ու 

հաճախ ճիշտ` առանց հստակ վերլուծելու և ճշգրիտ ըմբռնելու իրավիճակը: Գի-

տակցումը գալիս է արդեն գործողության ավարտից հետո: Սակայն ներհայեցողու-

թյունը ոչ մի դեպքում չի կարելի հասկանալ որպես որոշ մարդկանց բնորոշ ինչ որ 

հատուկ ընդունակություն: Ներըմբռնողական գործողություններն իրականանում են 

մրցավարի բազմակողմանիորեն հարուստ փորձի հիման վրա. տակտիկայի խորը ի-

մացության, տեխնիկայի կատարելապես տիրապետման, մրցակից թիմերի խաղա-

ցողների գործողություններին հետևել կարողանալու, հավանական գուշակման և 

հակացիպացիայի (մրցողների գործողությունների կանխազգալը) լավ զարգացած 

ընդունակության հիմքով: 

Հետազոտությունից պարզվեց, որ հայ մրցավարների մոտ մտածողության էա-

կան տարբերություն չի նկատվում Ա և Բ խմբերի միջև: Այս հանգամանքը ունի իր 

բացատրությունը. Հայաստանի անկախացումից հետո երկար տարիներ հայ մրցա-

վարների առաջընթացը չի ապահովվում առողջ մրցակցությունում: Այդ իսկ պատ-

ճառով համաշխարհային մրցաբեմում հայ մրցավարները հուսալի չեն համարվում, 

և կամ շատ շուտ զրկվում եմ միջազգային կարգի մրցավարի կարգավիճակից, կամ 

շատ քիչ խաղեր և թույլ մրցակիցների հանդիպումներ են նրանց վստահվում: 

Հայ մրցավարների մոտ առավելապես զարգացած են բառատրամաբանական և 

առարկայագործնական մտածողության տեսակները: Ա խմբում նաև կրեատիվ մտա-

ծողությունը, որը, այնուամենայնիվ, կապում ենք նրանց տարիքի, փորձի և ստաժի 
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ԱՐՅԱՆ ՔԱՂՑԿԵՂՈՎ ՀԻՎԱՆԴ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԱՀՎԱՆ 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Գրիգորյան Կ. Ս. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 
 

Հոդվածում ներկայացված են արյան քաղցկեղ ունեցող երեխաների՝ մահվան վե-

րաբերյալ հայեցակարգի առանձնահատկությունները: Ստացված արդյունքները 

թույլ են տալիս եզրակացնել, որ թեև մեր հետազոտությանը մասնակցող երեխանե-

րի մոտ առկա է իրենց տարիքին ոչ հատուկ հասուն պատկերացում մահվան որոշ 

բաղադրիչների և իրենց հիվանդության վերաբերյալ, սակայն նրանց մոտ դեռ ձևա-

վորված չէ մահվան վերաբերյալ հասուն հայեցակարգ: 

 
Հանգուցային բառեր. մահվան վերաբերյալ հասուն հայեցակարգ, արյան քաղցկեղ, 

մահվան հայեցակարգի բաղադրիչներ, պալիատիվ խնամք: 

 

Մահվան հասկացումը և մահվան վերաբերյալ հասուն հայեցակարգի ձևավորու-

մը կարևոր խնդիր է երեխայի համար: Մահվան հասուն հայեցակարգը ձևավորվում 

է մահվան համապարփակության, անդառնալիության, գործառնության բացակայու-

թյան և պատճառահետևանքային կապի բաղադրիչների հասկացման և գիտակցման 

արդյունքում [7]: Ստորև ներկայացվում են մահվան հայեցակարգի վերոնշյալ բա-

ղադրիչները և երեխաների վաղ պատկերացումները մահվան մասին՝ մինչև այս բա-

ղադրիչների գիտակցումը: 

Համապարփակության բաղադրիչը ենթադրում է, որ բոլոր կենդանի էակները ի 

վերջո պետք է մահանան և որ մահը կյանքի անխուսափելի և անկանխատեսելի ա-

վարտն է: Մինչ այս բաղադրիչի հասկացումը, երեխան հավատում է, որ երեխաներն 

ընդանուր առմամբ երբեք չեն մահանում, մահանում են միայն ծեր կամ հիվանդ 
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մարդիկ: Անդառնալիության բաղադրիչը ենթադրում է, որ եթե ֆիզիկական մարմի-

նը մահանում է, այն այլևս չի կարող վերակենդանանալ: Մինչև այս բաղադրիչի 

հասկացումը փոքրիկ երեխաները մահը համարում են ժամանակավոր և դառնալի և 

նույնականացնում են քնելու կամ ճանապարհորդելու հետ: Գործառնության բացա-

կայության բաղադրիչը ենթադրում է, որ երբ կենդանի էակը մահանում է, ապա ֆի-

զիկական մարմնի բոլոր կենսական հնարավորությունները և գործողությունները 

դադարում են: Մինչև մահվան հասուն հայեցակարգի ձևավորումը, երեխաները հա-

մարում են, որ մահացած էակները շարունակում են կենսական ակտիվություն 

դրսևորել և մահը կյանքի շարունակությունն է, բայց փոքրացված ձևով: Պատճառա-

հետևանքային կապի բաղադրիչի ըմբռնումը ենթադրում է մահվան հնարավոր 

պատճառ հանդիսացող արտաքին և ներքին իրադարձությունների վերացական և ի-

րատեսական ըմբռնում: Մինչև այս բաղադրիչի գիտակցումը, նախադպրոցական 

տարիքի երեխան կարող է կարծել, որ իր ցանկությունները, մտքերը կամ վարքը 

մահվան պատճառ կարող են դառնալ և դա մեղքի և ամոթի զգացում է առաջացնում 

[1], [4], [7]: 

Նորմայում երեխաների մոտ մահվան վերաբերյալ հասուն հայեցակարգի ձևա-

վորումը պահանջում է որոշակի տարիք և կոգնիտիվ զարգացման որոշակի մակար-

դակ, ինչը, ըստ Ժ. Պիաժեի, տեղի է ունենում կոնկրետ օպերացիոն փուլի վերջում և 

ֆորմալ օպերացիոն փուլի սկզբում (մոտավորապես 12 տարեկանում): Մտածողու-

թյան զարգացման նախաօպերացիոն փուլում՝ նախադպրոցական տարիքում, երե-

խաների մոտ դեռ ձևավորված չէ մահվան վերաբերյալ հասուն հայեցակարգ, քանի 

որ այս փուլում բացակայում է օպերատիվ մտածողությունը, դեռ ձևավորված չեն 

կոգնիտիվ սխեմաները, մտածողությունն անիմիստական է ու մոգական, և երեխան 

ընդունակ չէ հասկանալ մահվան վերացական բնույթը [6]: 

Սակայն կյանքին վտանգ սպառնացող հիվանդություն ունեցող երեխաների հետ 

աշխատող շատ հետազոտողներ (Հ. Ֆեյֆել, Ս. Օ'Հալորա, Մ. Բլուբոնդ-Լանգներ և 

այլք) գտնում են, որ մահվան հետ կապված անհատական փորձը, մասնավորապես՝ 

կյանքին վտանգ սպառնացող սոմատիկ հիվանդության առկայությունը, ազդում է 

մահվան վերաբերյալ պատերացումների ձևավորման վրա: Արդյունքում, կյանքին 

վտանգ սպառնացող հիվանդություն ունեցող երեխաները ավելի վաղ տարիքում են 

գիտակցում մահվան բաղադրիչները և նրանց մոտ դիտվում է մահվան ավելի հա-

սուն հայեցակարգ: Սկզբունքորեն, այս հետազոտողները կոնկրետ տարիք չեն 

նշում, այլ իրենց հետազոտություների արդյունքում եզրակացնում են, որ անկախ 

տարիքից և կոգնիտիվ զարգացման մակարդակից, օնկոլոգիական հիվանդություն 

ունեցող երեխաների մոտ առկա է մահվան վերաբերյալ հասուն հայեցակարգ [3], 

[5], [2]: 

Այս ամենի վրա հիմնվելով՝ մենք իրականացրել ենք հետազոտական աշխա-

տանք, որի նպատակն արյան քաղցկեղ ունեցող երեխաների մահվան հայեցակարգի 

առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունն է: Հետազոտության արդիակա-

նությունը պայմանավորվում է վերջինիս կիրառական նշանակությամբ պալիատիվ 

խնամքի ոլորտում, քանի որ այն կարող է հիմք հանդիսանալ արդյունավետ և գիտա-

կանորեն հիմնավորված պալիատիվ խնամքի կիրառման համար: Մենք ենթադրում 

ենք, որ կյանքին վտանգ սպառնացող հիվանդության առկայությունը կատալիզատո-

րի ազդեցություն է ունենում՝ արագացնելով մահվան վերաբերյալ իրատեսական 

պատկերացումների ձևավորման գործընթացը, ինչի արդյունքում արյան քաղցկեղ 

ունեցող նախադպրոցականների մոտ առկա է մահվան վերաբերյալ հասուն հայե-
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ցակարգ: Հետազոտական աշխատանքն իրականացվել է լեյկեմիա ունեցող նա-

խադպրոցական տարիքի երեխաների հետ, Ռ. Յոլյանի անվան Արյունաբանական 

կենտրոնի մանկական օնկոհեմատոլոգիական բաժանմունքում: 

Պարզելու համար արյան քաղցկեղով հիվանդ երեխաների պատկերացումները 

իրենց հիվանդության և մահվան վերաբերյալ, մենք ոչ համակարգային դիտման և զ-

րույցի մեթոդների շրջանակներում իրականացրել ենք օրագրային գրառումներ՝ 

գրանցելով խաղալու, նկարելու, դեղորայք ստանալու ընթացքում երեխաների խո-

սակցությունների բովանդակությունը և ցանկացած վերբալ դրսևորում, որոնք վերա-

բերվում էին մահվան ընկալմանը և մահվան վերաբերյալ պատկերացումներին: 

Ներկայացնենք մի քանի դեպքի վերլուծություն (Case study): 

Ն., 6 տարեկան: Նկարելու ընթացում երեխան անսպասելի հարցնում է. ‹‹Հողի 

տակի մարդիկ կենդանի՞ են››: Ի պատասխան երեխային հարցրեցինք իր կարծիքը: 

‹‹Հա, կենդանի են, բայց չեն շարժվում իրանք››: Երեխայի պատասխանից կարելի է 

եզրակացնել, որ նա դեռ չի հասկանում, որ երբ կենդանի էակը մահանում է, ապա 

ֆիզիկական մարմնի բոլոր կենսական հնարավորությունները դադարում են, այ-

սինքն՝ նա դեռ չի յուրացրել մահվան հասուն հայեցակարգի գործառնության բացա-

կայության բաղադրիչը:  

Մեկ այլ խաղային իրավիճակում երեխաներից մեկը, մեքենան վարելով, ուժեղ 

հարվածում է տիկնիկներից մեկին ու ասում. ‹‹Մեռավ››: 6 տարեկան Ն.-ն հարցնում 

է. ‹‹Հիվանդ է՞ր ինքը››: Երեխայի պատասխանից կարելի է ենթադրել, որ նա հասկա-

նում է ‹‹հիվանդություն-մահ›› պատճառահետևանքային կապը, այսինքն՝ յուրացրել 

է մահվան հասուն հայեցակարգի պատճառահետևանքային կապի բաղադրիչը: Ըստ 

Ժ. Պիաժեի՝ նորմայում այս բաղադրիչը յուրացվում է կոնկրետ օպերացիոն փուլում 

(7-12 տարեկանում) [6]: Մահվան հասուն հայեցակարգի այս բաղադրիչի յուրացու-

մը այսպիսի փոքր տարիքում կարելի է բացատրել այն հանգամանքով, որ երեխան 

նկատում և զգում է հիվանդության և բուժման հետևանքով իր օրգանիզմում տեղի 

ունեցող ֆիզիոլոգիական փոփոխությունները և շրջապատող անձանց արձագանքը, 

ուստի հիվանդության և մահվան միջև պատճառահետևանքային կապի մասին 

պատկերացումը ավելի վաղ տարիքում է ձևավորվում: 

Թ., 6 տարեկան: Երեխան խաղում էր 3 մասից բաղկացած «մատրյոշկա» տիկնի-

կով, Ա.-ն ատրճանակը պահում է տիկնիկների ուղղությամբ և կրակելու ձայներ ար-

ձակում ու ասում. «Մեռան»: Ինչից հետո Թ.-ն, մի որոշ ժամանակ տիկնիկներին նա-

յելուց հետո, վերցնում է ամենափոքր չափի «մատրյոշկա» տիկնիկը և ասում. «Էս մե-

կը հաստատ չի մեռել, ինքը պուճուր բալիկ ա»: Սա թույլ է տալիս ենթադրել, որ երե-

խան դեռ չի յուրացրել մահվան հայեցակարգի ունիվերսալության բաղադրիչը, քանի 

որ հավատում է, որ երեխաները չեն մահանում:  

Հատկանշական է, որ մեր հետազոտությանը մասնակցող երեխաները իրենց 

տարիքին ոչ հատուկ հետաքրքրություն են դրսևորում հիվանդության նկատմամբ: 

Սովորական մանկական հետաքրքրությունները արտամղվում են իրենց հիվան-

դության մասին մտքերով և խոսակցություններով: Նրանք հասկանում և կիրառում 

են բժշկական տերմինաբանությունը, դեղերի, ինչպես նաև բուժական միջամտութ-

յունների անվանումները և դրանց կողմնակի ազդեցությունները:  

Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ արյան քաղցկեղ ունեցող երեխաների մոտ 

կյանքին վտանգ սպառնացող հիվանդության առկայությունը կատալիզատորի ազ-

դեցություն է ունենում՝ արագացնելով հիվանդության և մահվան վերաբերյալ իրա-

տեսական պատկերացումների ձևավորման գործընթացը: Թեև մեր հետազոտությա-
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նը մասնակցող երեխաների մոտ առկա է իրենց տարիքին ոչ հատուկ հասուն պատ-
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The article highlights some characteristics of death concept within preschoolers with 

blood cancer. The results of our investigation have shown that the existence of life-

threatening disease is causing the effect of a catalyst. In particular, it's accelerating the 

process of forming realistic understanding about the illness and death. Although children 

who were involved in our study have developed mature understanding about some charac-

teristics of death concept and their disease, which is not typical for their age, but they still 

don't have mature concept of death. 

 

 

 

ԱՆՁԻ ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՎԱՐՔԱՁԵՎԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎԱՀԱՎԱԿՆՈՒԹՅԱՆ 

ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ 

 

Գրիգորյան Ն. Ա. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 
 

Սույն աշխատությունում ուսումնասիրվում է իրավահավակնության և ինքնա-

կարգավորման վարքաձևերի փոխկապվածությունը։ Պարզելու համար, թե ինչպես է 

ինքնակարգավորման որևէ վարքաձևն ազդում իրավահավակնության որևէ դրսևոր-

ման վրա օգտագործվել է գծային ռեգրեսիայի մեթոդը: Ռեգրեսիոն վերլուծության 

արդյունքները վկայում են, որ ակտիվ իրավահավակնության համար դրական նա-

խապայմաններ են հաջողության ձգտման ինքնակարգավորման վարքաձևը և կին 

լինելը: Պասիվ իրավահավակնության համար սեռը հանդես է գալիս որպես բացա-

սական նախապայման: 
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Հանգուցային բառեր. իրավահավակնություն, ինքնակարգավորման վարքաձևեր, 

հաջողության ձգտում, անհաջողությունից խուսափում: 

 

Հոգեբան հետազոտողների հետաքրքրությունների տիրույթում քննարկվող 

կարևոր և հետաքրքիր խնդիրներից է անձի վարքի ուսումնասիրությունը։ Անձի 

վարքը պայմանավորող կարևոր գործոններից է իրավահավակնությունը (entitle-

ment), որը բարդ և բազմակողմանի երևույթ է: Հետազոտողներ Քեմբելը, Բոնաչին և 

նրանց համահեղինակները իրավահավակնությունը սահմանում են որպես անձի 

կայուն և ամբողջական գիտակցումն այն բանի, որ նա ավելիին է արժանի և ունի ա-

վելի շատ իրավունքներ, քան մյուսները [3]: Հոգեբան Լեսարդն առանձնացնում է ի-

րավահավակնության շահագործող և ոչ շահագործող տեսակները: Շահագործողը 

կապված է չափազանց բարձր իքնագնահատականի և հատուկ վերաբերմունքի ակն-

կալիքի, իսկ ոչ շահագործող իրավունքի գիտակցումը՝ ինքնարժևորման և արդա-

րության ձգտման հետ [5]: 

Զեմոջթել-Պյատրովսկան և իր համահեղինակները առաջարկել են իրավահա-

վակնության հետևյալ երեք դրսևորումները՝ ակտիվ իրավահավակնություն, պասիվ 

իրավահավակնություն և վրեժխնդրություն: Ակտիվ իրավահավակնության դեպքում 

անձը պաշտպանում է սեփական իրավունքները՝ անտեսելով մյուսներինը: Այն 

դրական կոռելյացիոն կապի մեջ է բարձր ինքնագնահատականի, վերահսկողության 

ներքին լոկուսի և հիերարխիկ սոցիալական հարաբերությունների ընդունման հետ:  

Պասիվ իրավահավակնության դեպքում սոցիալական աշխարհն ընկալվում է 

որպես անհատների հանդեպ հասարակության պարտավորությունների համակարգ: 

Այս դեպքում անձը կարևորում է իր խմբի շահն ու հետաքրքրությունները: Նման վե-

րաբերմունքով անձինք ակնկալում են, որ հասարակությունը և կառավարությունը 

պետք է օժանդակեն քաղաքացիներին: Պասիվ իրավահավակնությունը դրական կո-

ռելյացիոն կապի մեջ է վերահսկման արտաքին լոկուսի, էգալիտար սոցիալական 

կարգի, բարեկեցության հետ և հակադարձ կապի մեջ՝ ինքնագնահատականի հետ 

[6]: 

Վրեժխնդրությունը Զեմոջթել-Պյատրովսկան սահմանել է որպես երկարատև 

ժամանակահատվածում անձին ուղղված վիրավորանքները մոռանալու անկարո-

ղություն, որն ուղղված է սեփական իրավունքը պաշտպանելուն, երբ այն ոտնահար-

վում է: Այս դեպքում սոցիալական աշխարհը դիտարկվում է բացասական տեսանկ-

յունից և մարդկանց հանդեպ վստահության աստիճանը նվազում է: Վրեժխնդրութ-

յունը կախված չէ ինքնագնահատականից, բայց բացասական կորելյացիոն կապի 

մեջ է փորձի նկատմամբ բաց լինելու և կոլեկտիվիզմի հետ [6]: 

Իրավահավակնությունը՝ որպես անձի վարքը պայմանավորող կարևոր գործոն, 

կապի մեջ է այդ վարքին առնչվող այլ գործոնների, մասնավորապես սուբյեկտիվ 

բարեկեցության, նարցիսիզմի, մատերիալիզմի հետ։ Սույն հոդվածում ուսումնա-

սիրվում է հնարավոր կապի առկայությունը իրավահավակնության և ինքնակարգա-

վորման միջև։ Ինքնակարգավորումը անձի վարքը կարգավորող կարևոր գործոն է։ 

Այն հույզերը, զգացմունքներն ու վարքը կարգավորելու ունակությունն է: Կարգա-

վորման բացակայության դեպքում մարդը որոշակի իրավիճակներում ցուցաբերում 

է այն վարքը, որը նրան արդեն ծանոթ է, բայց որը կարող է չհամապատասխանել 

տվյալ իրավիճակի պահանջներին: Ինքնակարգավորման համակարգը խոչընդո-
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տում է նախկին նմանատիպ ինքնաբուխ վարքի դրսևորմանը և այն փոխարինում 

պահանջվող վարքով [1, 7]: 

Ինքնակարգավորման տեսություններից է Թ. Հիջինսի կարգավորման ֆոկուսի 

տեսությունը, ըստ որի մարդու վարքը կարգավորվում է մոտիվացիոն երկու համա-

կարգերով՝ հաջողության ձգտում, որն ուղղված է նպատակներին հասնելուն, և ան-

հաջողությունից խուսափում, որն ուղղված է կորուստներից խուսափելուն: Հաջո-

ղության ձգտման կողմնորոշում ունեցող անձինք ձգտում են աճի, զարգացման և 

հաջողությունների, նրանց հետաքրքրում է դրական արդյունքի առկայությունը: Ան-

հաջողությունից խուսափման կողմնորոշմամբ անձինք կարևորում են անվտան-

գությունն ու պատասխանատվությունը, անհանգստացած են բացասական արդյուն-

քի առկայությամբ [2]: 

Մեր հետազոտությունն անց է կացվել ԵՊՀ ֆակուլտետների 17-22 տարեկան 

(M(միջին տարիք) = 19, SD = 1.17) 223 ուսանողների հետ (107 կին, 116 տղամարդ): 

Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են Իրավահավակնության հարցաթերթը և 

Կառավարման ֆոկուսի հարցաթերթը: Աշխատանքը կատարվել է ԵՊՀ «Անձ և սո-

ցիալական միջավայր» գիտահետազոտական լաբորատորիայի հետազոտական աշ-

խատանքների շրջանակում։ 

Իրավահավակնության հարցաթերթը մշակվել է Զեմոջթել-Պյատրովսկայի կող-

մից և ուղղված է իրավահավակնության երեք բաղադրիչների՝ ակտիվ իրավահա-

վակնության, պասիվ իրավահավակնության և վրեժխնդրության ուսումնասիրմանը: 

Հարցաթերթը բաղկացած է 24 պնդումներից [6]: 

Կառավարման ֆոկուսի հարցաթերթը մշակվել է Թ. Հիգինսի կողմից: Այն ողղ-

ված է բացահայտելու անձի ինքնակառավարման հիմնական կողմնորոշումը՝ հաջո-

ղության ձգտում կամ անհաջողությունից խուսափում: Հարցաթերթը բաղկացած է 11 

հարցերից, որոնք գնահատվում են Լայկերտի հինգ աստիճանային սանդղակով [4]: 

Իրավահավակնության հարցաթերթով ստացված արդյունքները վկայում են այն 

մասին, որ հետազոտության մասնակիցների շրջանում ամենաբարձրն է պասիվ ի-

րավահավակնության մակարդակը, իսկ ամենացածրն է վրեժխնդրության մակար-

դակը (պասիվ իրավահավակնություն՝ M=4.93, SD=0.87, ակտիվ իրավահավակնութ-

յուն` M=4.4, SD=0.9, վրեժխնդրություն՝ M=4.05, SD=1.08): Սա փաստում է այն մասին, 

որ ընտրանքի մասնակիցները հավատում են, որ իրենք ունեն որոշակի իրավունք-

ներ և որոշակի ակնկալիքներ հասարակությունից և պետությունից: 

Կարգավորման ֆոկուսի հարցաթերթով ստացված արդյուքներից կարելի է եզ-

րակացնել, որ հետազոտության մասնակիցները ինչպես գործադրում են ջանքեր 

ցանկալի արդյունքին հասնելու համար, այնպես էլ փորձում են խուսափել անհաջո-

ղությունից և ձախողումից (հաջողության ձգտում՝ M=3.6, SD=0.59, անհաջողությու-

նից խուսափում` M=3.56, SD=0.78): 

Պարզելու համար, թե ինչպես է ինքնակարգավորման որևէ վարքաձևն ազդում 

իրավահավակնության որևէ դրսևորման վրա, օգտագործվել է գծային ռեգրեսիայի 

(անգլ.՝ stepwise multiple regression) մեթոդը: Ռեգրեսիոն մոդելում որպես նախապայ-

մաններ կիրառվել են նաև հետազոտվողների սեռը և ծննդավայրը: 

Ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքները վկայում են, որ ակտիվ իրավահավակ-

նության համար դրական նախապայմաններ են հաջողության ձգտման ինքնակար-

գավորման վարքաձևը և կին լինելը (B=0.29, B=0.28 համապատասխանաբար): Պա-

սիվ իրավահավակնության համար սեռը հանդես է գալիս որպես բացասական նա-

խապայման՝ B=-0.25: 
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Փաստորեն, աճի, զարգացման, նորանոր հաջողությունների ձգտումը նպաս-

տում է, որ անձը վստահ լինի, որ արժանի է ավելիին, ամեն ինչ անի իր իրավունք-

ները պաշտպանելու համար։ Հետաքրքրական է, որ կին լինելու փաստը դրական 

նախապայման է իրավունքի ակտիվ իրավահավակնության, իսկ տղամարդ լինելը՝ 

պասիվ իրավահավակնության համար։ Ելնելով Զեմոջթել-Պյատրովսկայի վերը ներ-

կայացված հետազոտության արդյունքներից՝ կարելի է ենթադրել, որ կանանց բնո-

րոշ են բարձր ինքնագնահատականը, վերահսկողության ներքին լոկուսը և հիերար-

խիկ սոցիալական հարաբերությունների ընդունումը, իսկ տղամարդկանց՝ վե-

րահսկման արտաքին լոկուսը, էգալիտար սոցիալական կարգի ընդունումը, սուբ-

յեկտիվ բարեկեցության բարձր մակարդակը։ 

Օգտագործված գրականության ցանկ. 
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The aim of this article is to investigate the relationship of entitlement and self-

regulation strategies. In order to find out how self-regulation strategies influence the types 

of entitlement stepwise regression analysis was conducted. The results show that being a 

female and having promotion self-regulatory focus positively predict active entitlement. 

For passive entitlement being a male is a negative predictor. 
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ԼԱՏԻՆԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԻՆՔՆԱՏԻՊ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ 

 
Դերմոյան Լ. Ա. (ՀՊՄՀ, Երևան, Հայաստան) 

 
Հոդվածը նվիրված է հայկական միջավայրում լատիներենի ուսուցման ինքնա-

տիպ դրսևորումների ուսումնասիրմանը: Նշված են լատիներենի դասավանդման 

մեթոդիկայի հիմնական խնդիրները, այդ առարկայի տեղը, դերը, նշանակությունը, 

օտար լեզուների ուսուցման գործընթացում նրա իրական նպատակները, որոնք ա-

պահովում են ուսումնադաստիարակչական այդ ողջ գործընթացը 

 

Հանգուցային բառեր. լատիներենի դասավանդում, սահմանափակ դասաժամեր, 

մասնագիտական կողմնորոշում, տրամաբանական լեզվամտածողություն, ինքնա-

տիպ դրսևորումներ, բնագիր տեքստեր: 

  

Օտար լեզուների մասնագիտական ուսուցման տարբեր բուհերում և ֆակուլ-

տետներում լատիներենի դասավանդումն իր առանձնահատկություններով և ինք-

նատիպ դրսևորումներով հանդերձ ընդհանուր շատ բան ունի: Գիտական հիմունք-

ներով կազմակերպվող լատիներենի ուսուցումը հիմնված է օտար լեզուների դասա-

վանդման ընդհանուր մեթոդիկայի, ինչպես նաև լատիներենի ուսուցման մեթոդի-

կայի տեսական դրույթների և տվյալների վրա, հետևապես, հայեցակարգային առու-

մով, նշված դասընթացների միջև խիստ էական տարբերություններ լինել չեն կարող 

[4, էջ 403]: Այդ տեսակետից ռոմանագերմանական լեզուների մասնագիտական ու-

սուցման գործընթացում լատիներեն դասընթացի նպատակներն ու խնդիրները կա-

րելի է բնութագրել որպես անփոփոխ հասկացություններ, իսկ նրա բովանդակու-

թյունն ու կառուցվածքը` փոփոխական: Վերջինս պայմանավորված է մի շարք ինչ-

պես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ բնույթի գործոններով ու հանգամանքներով: 

Մեր ուսումնասիրությունները մեզ բերել են այն համոզման, որ Հայաստանի 

Հանրապետության (այսուհետև` ՀՀ) օտար լեզուների մասնագիտացված ֆակուլ-

տետներում իրականացվող լատիներենի ուսուցման գործընթացում օտար լեզուների 

դասավանդման ընդհանուր մեթոդիկայի և լատիներեն լեզվի ուսուցման մեթոդիկա-

յի համամասնությունը շատ հաճախ չի պահպանվում: Արդյունքում` այդ դասընթա-

ցի իրականացումը կա  մ մեծապես ընդօրինակում է ժամանակակից օտար լեզուների 

ուսուցման կազմակերպումը, կա  մ էլ կրկնում է լատիներենի դասական ուսուցման 

բովանդակության հիմունքները, որոնք չեն համապատասխանում արդի պահանջնե-

րին: Քանի որ, ինչպես օտար լեզուների դասավանդման ընդհանուր, այնպես էլ 

մասնավոր, այդ թվում նաև լատիներենի դասավանդման մեթոդիկաներն առընչա-

կից գիտակարգեր են, ապա դրանց համամասնության խախտումներն իրենց հետ 

բերում են նաև առընչակից գիտակարգերի անհամամասնական դրսևորումներ [1, էջ 

28; 3, էջ 29-30]: Այս մեթոդիկաների ոչ հստակ, ոչ փոխկապակցված և ոչ ներդաշնակ 

դրսևորումների արդյունք է նաև մանկավարժության և դիդակտիկայի դերերի ու 

նշանակության թերագնահատումը կամ գերագնահատումը: 

Մեր համոզմամբ, հայկական բուհերում խիստ սահմանափակ ժամաքանակի 

պայմաններում դասավանդվող «Լատիներեն լեզու» ուսումնական առարկան կարե-

լի է արդյունավետ իրականացնել միայն այն դեպքում, երբ լատիներենի դասավանդ-

ման ուսումնադաստիարակչական գործընթացի հիմքում ընկած են ընդհանուր դի-
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դակտիկական սկզբունքները, իսկ դասավանդումն իրականացվում է լատիներենի 

դասավանդման մեթոդիկայի ժամանակակից դրույթների և տվյալների համաձայն: 

Նշված մոտեցմամբ ուրվագծվում են լատիներենի դասավանդման մեթոդիկայի 

հիմնական խնդիրները, այդ առարկայի տեղը, դերը, նշանակությունը, օտար լեզու-

ների ուսուցման գործընթացում նրա իրական նպատակները, «Լատիներեն լեզու» 

առարկայի բուն բովանդակությունը, նրա դիդակտիկական համակարգը և հասարա-

կության զարգացման տարբեր փուլերում նրա առջև դրված նորանոր պահանջներն 

ու խնդիրները, որոնք ապահովում են ուսումնադաստիարակչական այդ ողջ գոր-

ծընթացը [2, էջ 78-80]: 

Օտար լեզուների ֆակուլտետներում լատիներենի նպատակասլաց ուսուցումը, ի 

տարբերություն ժամանակակից օտար լեզուների, պահանջում է միանգամայն այլ 

սկզբունքներ, մոտեցումներ ու եղանակներ: Լատիներենի ուսուցման գործընթացում 

կիրառվող մեթոդական հնարքներից իրենց կարևորությամբ առանձնանում են 

թարգմանությունն ու բացատրությունը: Ինչպես գիտենք, ժամանակակից խոսակցա-

կան օտար լեզուների ուսուցման գործընթացի կազմակերպման հիմքում ընկած է 

հաղորդակցական մոտեցումը. լատիներենի ուսուցման պարագայում նույն այդ մո-

տեցումը չի կարող համապատասխանել ուսուցման հիմնական նպատակներին և 

խնդիրներին, ուստի` ավելի մեծ տեղ է հատկացվում սովորողների մայրենի լեզվով 

ուղեկցվող թարգմանությանն ու բացատրություններին: Լատիներեն բանավոր հա-

ղորդակցվելու նպատակ չհետապնդելով` թարգմանությամբ և բացատրությամբ բա-

ցահայտվում են այդ լեզվի կառուցվածքային առանձնահատկությունները, դրանք 

համադրվում են սովորողներին հայտնի լեզուների հետ, ձևավորվում և զարգանում 

են ընթերցական և թարգմանական ունակություններ, դասական լեզվի քերականա-

կան երևույթների վերլուծահամադրական ընկալումը նպաստում է այլ լեզուների 

կառուցվածքային և գործառնական մանրամասների մեջ խորամուխ լինելուն, զար-

գանում է լեզվամտածողությունը, իրականանում են դասընթացի առջև դրված նաև 

կրթական և մշակութային խնդիրները: 

Այսպիսով, օտար լեզուների մասնագիտական ուսուցման ֆակուլտետներում և 

բաժիններում լատիներենի ուսուցումն ունի առավելապես գործնական ուղղվածու-

թյուն, որի գերխնդիրներն են այդ լեզվով ձեռք բերված գիտելիքների և հաղոր-

դակցական ունակությունների հիման վրա` 

 ընդլայնել և խորացնել լեզվաբանական բազային գիտելիքներն ու իրազեկությու-

նը,  

 զարգացնել տրամաբանական լեզվամտածողություն, 

 ռոմանագերմանական լեզուների ուսուցման և յուրացման ավելի գիտակցված և 

նպատակասլաց կազմակերպում,  

 ցանկացած լեզվի գործառնության ոլորտներում գիտական և ստեղծագործական 

մոտեցման դրսևորում,  

 հետաքրքրություն առաջացնել լատիներեն լեզվի գերիշխող ժամանակների, 

հատկապես` անտիկ և վերածննդի շրջանների մշակույթի և պատմության 

նկատմամբ: 

Լատիներենի ուսուցման նշված խնդիրների իրականացումը պահանջում է ու-

սումնական նյութի հաշվենկատ ընտրություն: 

Օտար լեզուների ֆակուլտետում լատիներենի ուսուցման համար նախատեսված 

ուսումնական նյութն ընտրելիս, անհրաժեշտ է հաշվի առնել ինչպես հայկական 

բուհում այդ դասընթացին հատկացվող սահմանափակ դասաժամերը, այնպես էլ 
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նրա մասնագիտական կողմնորոշումը: Ներկայումս սահմանած լեզվական երևույթ-

ների քանակական և որակական կազմը և ներկայացնելու հերթականությունը մի 

կողմից` միշտ չէ, որ ապահովում է դրանց համակարգված յուրացումը, մյուս կող-

մից` չի մշակվել մեթոդական այն համալիրը, որը հնարավորություն կընձեռեր ամ-

րապնդել այդ նյութը այն տեքստերի հետ տարվող աշխատանքի ընթացքում, որոնք 

հնարավորինս ընդօրինակում են հռոմեացի հեղինակների բնօրինակ տեքստերը: 

Այս տեքստերը, ինչպես նաև, թևավոր արտահայտությունները, որոնք նախատես-

ված են պարտադիր յուրացման համար, ունեն ավելի շատ ճանաչողական, քան թե 

լեզվական նյութը տեքստային բազայի վրա գործնականում ամրապնդելու ուղղվա-

ծություն: 

Վերոշարադրյալն աներկբայորեն բերում է այն համոզման, որ ՀՀ բուհերի օտար 

լեզուների ֆակուլտետներում լատիներենի ուսուցման ներկայիս դրվածքը լավա-

գույնս չի նպաստում ծրագրով սահմանված նպատակների և խնդիրների իրակա-

նացմանը: Ռոմանագերմանական լեզուների մասնագիտական ուսուցման գործըն-

թացում լատիներենի պարտադիր, սակայն կարճատև դասընթացի բովանդակու-

թյունն անհրաժեշտաբար կարիք ունի մեթոդական բազմակողմանի բարեփոխման: 

Ժամանակակից պահանջները բարելավելու համար այդ աշխատաքը պետք է կա-

տարվի գիտական հիմունքներով` ներառելով լատիներենի ուսուցման բովանդա-

կության բոլոր կողմերն ու պայմանները: Մասնավորապես` լատիներենի ուսուց-

ման մեթոդիկայի շրջանակում անհրաժեշտ է` 

 մշակել լատիներենի ուսուցման ռազմավարական նոր հայեցակարգ, չափորո-

շիչներ և ուսումնական ծրագիր` հաշվի առնելով տվյալ դասընթացի առանձնա-

հատկություններն օտար լեզուների մասնագիտական ուսուցման ֆակուլտետնե-

րում,  

 արդիականացնել լատիներենի դասավանդման մեթոդական համակարգի հիմ-

նական բաղադրիչները` նպատակները, խնդիրները, մոտեցումները, սկզբունքները, 

մեթոդները, եղանակները և միջոցները, որպես ուսուցման բովանդակությունը բա-

րելավելու կարևորագույն լծակներ, 

 հստակորոշ ձևակերպել լատիներենի ուսուցման և յուրացման ինքնատիպ 

դրսևորումներն ու առանձնահատկությունները, ի համեմատ այլ` ռոմանագերմա-

նական լեզուների նույնանուն ընթացակարգի, 

 սահմանել ուսուցման ենթակա լեզվանյութի` բառանյութի (ներառյալ հանրա-

հայտ արտահայտություններն ու դարձվածքները), հնչյունաբանության և քերակա-

նության նվազագույնը, ինչպես նաև գրավոր և բանավոր խոսքին ներկայացվող նոր 

պահանջները, 

 մշակել և ներդնել վարժությունների նոր համակարգ, որն էականորեն կբարձ-

րացնի լատիներենի ուսուցման արդյունավետությունը, 

 կիրառել ինչպես ադապտացված (հեշտացված), այնպես էլ բնագիր ուսումնա-

կան այնպիսի տեքստեր, որոնք լավագույնս կնպաստեն մեթոդամանկավարժական 

և ուսումնադաստիարակչական ուղղվածության ծրագրային դրույթների իրակա-
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As compared with modern foreign languages teaching Latin as classical language has 

it’s peculiarities. In the Armenian universities teaching Latin, as a rule, is realized through 

very limited academic hours. That is why it can be successfully realized only when the in-

struction is carried out on the bases of general didactic principals and effective methods of 

teaching. 

 

 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Դուրյան Մ. Կ. (ՀՀՊԿԱ, Երևան, Հայաստան) 

 

Սույն թեմայի ուսումնասիրության իրականացումը պայմանավորեցին մասնա-

գիտական գործունեության արդյունավետության վրա ազդող արտակարգ գործոննե-

րի ազդեցության հիմնախդրի արդիականությունը և այդ պայմաններում որոշման 

կայացման հոգեբանական մեխանիզմների հետազոտվածության անբավարար աս-

տիճանը: Վերլուծությունը բացահայտեց, որ տարբեր մասնագիտություններում հա-

ճախակի առաջացող արտակարգ իրավիճակներից, որոնք պայմանավորված են 

մասնավորապես կազմակերպչական, սոցիալական, բնապահպանական և տեխնի-

կական բնույթի տարբեր սթրեսային գործոնների ազդեցութունով: 

 

Հանգուցային բառեր. մասնագիտական գործունեություն, անձ, արտակարգ պայման-

ներ, որոշման կայացում, իրավապահ գործունեություն: 

 

Վերջին տասնամյակում արտասահմանյան և հայաստանյան գիտական աշխա-

տանքների վերլուծությունը թույլ է տալիս բացահայտել բավականաչափ թվով հե-

տազոտություններ խնդրի այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են բնական և տեխնո-

ծին արտակարգ իրավիճակները, մարզական գործունեության արտակարգ պայման-

ները, քաղաքական և տնտեսական ճգնաժամերը, մասնագիտական գործունեության 

արտակարգ բնույթը: Այդ բոլոր իրավիճակներում ուշադրության կենտրոնում է 

մարդը, նրա առողջությունը, անձի հատկությունները, հուզական ոլորտը, սթրեսի 

առաջացման պատճառները և հետևանքները: 
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Կազմակերպչական և կառավարման հոգեբանությունում ընդունված է առանձ-

նացնել աշխատավայրում սթրեսի հետևյալ պատճառները՝ աշխատանքային չափա-

զանց մեծ կամ փոքր ծանրաբեռնվածություն, դերային կոնֆլիկտները կամ անորո-

շություն, անհետաքրքիր աշխատանք, տեղեկատվության մեծ ծավալը, անբա-

րենպաստ ֆիզիկական գործոններ, բարձր պատասխանատվություն և այլն: Այդ իսկ 

պատճառով ավելի շատ հոգեբանական աշխատանքներ այսօր ուղղված մասնագի-

տական գործունեության ուսումնասիրությանը այն բնագավառներում, որոնք կապ-

ված են արտակարգ իրավիճակների, միապաղաղության, մշտական լարվածության, 

ֆիզիկական և հոգեկան առողջության համար վնասակար պայմանների առկայու-

թյան հետ: 

Մասնագիտական աշխատանքի գործընթացում սթրեսի առաջացման պատճառ-

ները կապված են արտակարգ պայմանների ազդեցություններից, նախ և առաջ բուն 

մասնագիտական առանձնահատկություններից և աշխատանքային գործընթացի 

կազմակերպումից: Գրականությունում նշվում են մասնագիտություններ, որոնք ա-

ռավել ենթարկված են արտակարգ իրավիճակների ազդեցությանը. դրանք են՝ ԱԻՆ-

ի աշխատակիցները և իրավապահ մարմինների ծառայողները, զինծառայողները, 

ավտոմատացված համակարգերի օպերատորները, բուժաշխատողները, մարզիկնե-

րը և այլ աշխատանքները, ովքեր ստիպված են ժամանակի սղության և տեղե-

կատվական պակասի պայմաններում կայացնել պատասխանատու որոշումներ: Օ-

րինակ, Վ. Բադրովը նշում է, որ օպերատորի տեղեկատվական սթրեսը իր զարգաց-

ման մեխանիզմով պետք է որակել որպես հոգեբանական սթրես, որի հիմքում ըն-

կած են տեղեկատվական-ճանաչողական գործունեության կարգավորման գործըն-

թացը: Այս առումով կյանքի բոլոր այն դեպքերը, որոնք ուղեկցվում են հոգեկան լար-

վածությամբ (անկախ անձի կենսագործունեության ոլորտի) կարող են տեղեկատվա-

կան սթրեսի աղբյուր հանդիսանալ կամ ազդեցություն ունենալ նրա զարգացման 

վրա օպերատորական գործունեությունում: Հետևաբար մարդ-օպերատորի մոտ տե-

ղեկատվական սթրեսի զարգացումը կապված է ոչ միայն աշխատանքային գործըն-

թացի առանձնահատկությունների հետ, այլև իր կյանքում տեղի ունեցող տարատե-

սակ դեպքերի, նրա գործունեության տարբեր ոլորտների, շփման և աշխարհաճա-

նաչման հետ: Հետևաբար մասնագիտական սթրեսի առաջացման պատճառների բա-

ցահայտումը անհրաժեշտ է իրականացնել՝ հաշվի առնելով մարդու կյանքի տարբեր 

դեպքերի ազդեցության առանձնահատկությունները, որոնք կարող են սթրեսի աղ-

բյուր հանդիսանալ [3, էջ 36]: 

Արտակարգ իրավիճակումներում որոշում կայացնելու գործընթացն իրենից 

ներկայացնում է հոգեկանի բարդ գործընթաց: Այն, ներառված լինելով իրական գոր-

ծընթացի համատեքստում, բերում է այլ հոգեվիճակի առաջացմանը, որը անվան-

վում է տեղեկատվական սթրես (informational stress): Քաղծառայողների որոշումների 

կայացման գործընթացը կարելի է սահմանել որպես ճանաչողական գործողություն-

ների համակարգ՝ արտահայտված տարբեր մակարդակներում մտավոր օպերացիա-

ների ձևավորմամբ, որոնք նվազեցնում են խնդրահարույց իրավիճակի նախնական 

անորոշությունը, հիմնված ճանաչողական գործունեության հոգեբանական համա-

կարգի դրդապատճառային և հուզակամային բաղադրիչների վրա: Նման պայման-

ներում հստակ որոշումների կայացումը ապահովում է կյանքի իրավիճակների բար-

դության և ծայրահեղության տարբեր մակարդակի կառավարչական և կատարողա-

կան առաջադրանքների իրականացման մարտավարական և ռազմավարական մո-

դելի կառուցումը [5, էջ 4]: Վ. Լ. Մարիշչուկի, Մ. Պ. Մկրտումյանի, Կ. Կ. Պլատոնովի, 
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Հ. Մ. Ավանեսյանի և այլ հոգեբանների կատարած հետազոտությունները թույլ են 

տալիս հաստատել, որ հուզական լարվածությունը կարող է տարբեր կերպ ազդել 

մարդու վարքի, նրա գործունեության հուսալիության, ճանաչողական գործընթաց-

ների առանձնահատկությունների, հոգեկան և ֆիզիկական աշխատունակության 

վրա: 

Օ. Պանամարյովի հոդվածը նվիրված է ռազմական գործողություններին մաս-

նակցած զինվորների և հատուկ ուժերում ծառայող անձանց հոգեբանական և հոգե-

սոմատիկ խանգարումների ձևավորման մեխանիզմների ուսումնասիրությանը: Ա-

ռանձնահատուկ ուշադրություն է տրված հետտրավմատիկ սթրեսային խանգա-

րումների առաջացման պատճառներին և որոշիչ գործոններին (դետերմինանտներ): 

Տվյալ ոլորտում իրականացված հետազոտությունների և գրականության վերլու-

ծության հիման վրա բացահայտվել են արտակարգ իրավիճակներում մասնագիտա-

կան գործողությունների պայմանների հաջող հարմարողականության գործոններ: 

Անդրադառնալով աշխատանքին՝ Բ. Խ. Վարդանյանը նշում է, որ արտակարգ իրա-

վիճակներում ռազմիկի անձի ճկուն հարմարողական հնարավորությունների ցու-

ցանիշները մասնագիտական գործունեության պայմաններին և բարձր սթրեսակա-

յունությունը վկայում են անձի այնպիսի հատկությունների մասին, ինչպիսիք են՝ 

հաջողության հասնելու ուժեղ ձգտումը, մասնագիտական աշխատանքում խոչըն-

դոտների հաղթահարումը, աշխատանքային իրավասության սահմաններում որո-

շումների ինքնուրույն կայացումը, նպատակին հասնելու արտահայտված մոտիվա-

ցիան, գործունեության դժվար պայմաններում կամային ջանքերի ճկունությունը [4, 

6, էջ 2]: Տվյալ մասնագիտական գործունեության մեջ առանձնահատուկ տեղ է 

տրվում որոշումների կայացման ինքնավարությանը, իսկ այդ առանձնահատկու-

թյունը կարելի է վերագրել նաև իրավապահ մարմինների աշխատանքին, որի ու-

սումնասիրումը հանդիսանում է մեր աշխատանքի խնդիրներից մեկը: 

Վերլուծելով «իրավապահ մարմինների մասնագիտական գործունեություն» գա-

ղափարի իմաստը՝ հետազոտողները նշում են դրա արտակարգ լինելու բարձր աս-

տիճանը և թվարկում են հետևյալ հատկանիշները՝ մասնագիտացված գործունեու-

թյան համեմատաբար երկար իրականացում, ռիսկային բնույթ, հատուկ մասնագի-

տական գիտելիքներ, հմտություններն ու կարողություններ, սուբյեկտի նույնակա-

նացում յուրահատուկ մասնագիտության հետ, մասնագիտական էթիկայի, սովո-

րույթների և ավանդույթների ձևավորում [7, էջ 13]: 

Հայրենական ձեռնարկներից մեկում իրավապահ գործունեության հոգեբանա-

կան առանձնահատկությունները ներկայացված են բազմաթիվ գծապատկերներով, 

որոնք ներառում են օպերատիվ հետախուզական ճանաչման, խուզարկության հոգե-

բանական ասպեկտների, ստի բացահայտման, հանցագործի վարքի, նախաքննու-

թյան և այլ նման նկարագրություն: Այդ նյութերի ամփոփումը ևս արձանագրում է ի-

րավապահ գործունեության արտակարգ բնույթը [2]: Նման նկարագություն իրավա-

պահ գործունեությանը բնորոշ հոգեբանական գործոնների մասին, այդ թվում օպե-

րատիվ որոշումների կայացման հոգեբանական օրինաչափությունները, ներկայաց-

ված է Ս. Արզումանյանի և Է. Գրինի դասագրքում [1]: 

Իրականացված հետազոտությունների վերլուծությունը թույլ է տալիս պնդել ի-

րավապահ մարմինների աշխատակիցների տեսական գիտելիքների անցման անհ-

րաժեշտության մասին գործնական կարողությունների, որոնք հնարավորություն 

կտան արտակարգ իրավիճակներում առավել ինտենսիվ և արդյունավետ որոշում-

ներ կայացնել: Քանի որ տվյալ հետազոտություններում ընդգծվում է որոշում կա-
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յացնելու գործընթացը որպես մասնագիտական կայացման մեխանիզմի մասին, 

հարկավոր է մասնագետների պատրաստման գործընթացի համար ներառել հա-

տուկ գործնական պարապմունքներ կամ թրեյնինգներ, որոնք հիմնված են մոդելա-

վորման սկզբունքների վրա: Որոշումների կայացման ընդունակության զարգացումը 

պետք է դրվի գործնական վերապատրաստումների ծրագրերի մշակման հիմքում օ-

պերատիվ մտածողության զարգացման համար: Այդ թվում կարելի է փաստել տեղա-

կան հետազոտւթյուններում տվյալ խնդրի ոչ բավարար մշակումները և գիտական 

հիմնավորումները: 

Հետևաբար այսօր գոյություն ունի իրավապահ մարմինների աշխատակիցների 

համար ուսուցանող ծրագրերի մշակման սուր անհրաժեշտություն, որի իրականա-

ցումը կարող է լրացնել մասնագիտական պատրաստման մի շարք կիրառական հե-

տազոտական տեսական հարցեր և ուղղություններ, դրական ազդեցություն ունենալ 

արտակարգ իրավիճակներում նրանց գործունեության գործնական բազմաթիվ կող-
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The article presents an analysis of the fund scientific work abroad and in Armenia 

over the past decade. It revealed a sufficient amount of research on such aspects of the 

problem, both natural and man-made emergency situations, extreme conditions of activity 
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in the sport, economic and political crises, the extreme nature of the professional activity. 

In most studies, the focus is on people, their health, personality characteristics, emotional 

sphere, the causes of stress and its consequences. Interpreted the decision making process 

in extreme conditions is a mental process that is included in the context of real activity, 

resulting in a system of processes - synthesis of information to another system - the pro-

gram of the upcoming action. 

 

 

 

ԱԴԵԿՎԱՏ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ, ՈՐՊԵՍ ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԻՔ ՈԻՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆ 

 

Եղիազարյան Ս. Է. (ԳՊՄԻ, Գյումրի, Հայաստան) 
 

Հոդվածում ընդհանրացված են տեսական և գործնական հետազոտությունների 

արդյունքները, որոնք հավաստում են ներառական համակարգում հատուկ կարիք 

ունեցող երեխաների արդյունավետ ուսումնական գործունեության և զարգացման 

համար հուզական մթնոլորտի և վերջինիս հետ հույզերի զուգակցման անհրաժեշ-

տությունը՝ արդյունավետ ուսուցչի առաջատար ուղղորդող դերի օգնությամբ: 

 

Հանգուցային բառեր. սոցիալական միջավայր, հուզական մթնոլորտ, իմացական 

յուրացում, հատուկ կարիք ունեցող երեխայի զարգացում: 

 

Մարդը կենսաբանական նախադրյալների և սոցիալական գործոնների փոխազ-

դեցության արդյունք է: Երեխան զարգանում է սոցիալական պայմաններում, սոցիա-

լական իրադրության, սոցիալական ազդակների ընդունման, մշակման և վերար-

տադրման միջոցով: Լ. Ի. Շիֆի, Գ. Յա. Տրոշինի հավաստմամբ` խանգարմամբ երե-

խաների զարգացումն ընթանում է այն նույն օրենքներով ու օրինաչափություննե-

րով, ինչ նորմայում [6, էջ 153], հետևաբար զարգացման պատկերի տարբերության 

կողքին անհրաժեշտ է առանձնացնել անոմալ և նորմալ զարգացման ֆոնային նույ-

նականությունը: Անկախ զարգացման բնույթից հոգեկանն իր պոտենցյալն իրագոր-

ծել կարող է միայն հուզական տարբեր փոխակերպումների օգնությամբ: Ինչպես 

նշում էր Ա. Վալլոնը` երեխայի սոցիալական և հոգեբանական ճակատագիրը կախ-

ված է մեծահասակների վերաբերմունքից: Երեխայի զարգացումն էապես պայմանա-

վորված է հաղորդակցման հուզական մթնոլորտով: Երեխայի զարգացման հիմնա-

կան գործոն էր համարում նրա հետ հուզական կապերի սոցիալական աշխարհը: 

«Հույզերը երեխայի հոգեկան կյանքի ծագումնաբանության մեջ հայտնվում են ամե-

նից վաղ, սերտորեն կապված են շարժումների հետ և երեխային միավորում են սո-

ցիալական միջավայրին: Շարժումների հետ հույզերի հաստատուն կապն համոզիչ 

կերպով ցույց է տալիս, որ հոգեկանը ծնվում է օրգանական հակազդեցություններից՝ 

շնորհիվ սոցիալական տպավորությունների: Հոգեկանի օնթոգենեզում հաջորդ քայ-

լը շարժումներից մտքին անցնելն է: Զգայաշարժողական հարմարման պլանից գի-

տակցության պլանին անցումը տեղի է ունենում շրջապատող մարդկանց հետ հա-

րաբերությունների շնորհիվ՝ ուրիշ մարդկանց գործողությունների ընդօրինակման 

միջոցով երեխայի մոտ զարգանում են իր գործողությունները» [1, էջ 190]: Անկախ 
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հոգեկանի զարգացման առանձնահատկություններից, նրա կենսաբանական ներու-

ժը իրականացվել կարող է միայն սոցիալական միջավայրում՝ մեծահասակների 

ուղղորդող դերի և համապատասխան հուզական միջավայրի ստեղծման արդյուն-

քում: Ինչպես նշում էր Լ. Ս. Վիգոդսկին՝ «Երեխայի ակտիվության համար միայն 

մեկ ուղի է բաց դեպի արտաքին աշխարհը՝ այլ մարդու միջոցով տրված ուղին» [2, էջ 

305]: Երեխայի իրական զարգացումն սկսվում է հուզական հակազդումներից, քանի 

որ վերջինս ֆոնն է բոլոր զգայարանների մոբիլիզացման և հոգեկան ակտիվության 

իրագործման համար: Մարդն ի ծնե միտված է հաճելի գործողությունների ու ապ-

րումների ձեռքբերմանը: Անկախ առաջադրված տեղեկատվության բովանդակու-

թյան բազմազանության, վերջինս անհատի կողմից չի կարող յուրացվել, եթե այն 

չունի համապատասխան հուզական երանգավորում: Զուր չեն դաստիարակության 

և ուսուցման ոլորտում կատարված հետազոտություններից ստացված արդյունքնե-

րի հավաստումները, որ միայն դրական հուզական մթնոլորտում է հնարավոր ար-

ձանագրել առավել բարձր արդյունավետություն: Ինչպես նշում են Պետերսոնը և 

Հիթթին. «Ուսուցումն իրագործվում է առավել արագ այնպիսի միջավայրում, որտեղ 

չկան ճնշում և նվաստացում, ուր ուսանողները զգում են, որ պատկանում են դասա-

րանին, խմբին, հոգատարություն են վայելում ուսուցիչների կողմից և ընդունվում 

զույգերի կողմից» [8]: Ավելին, վարքային խնդիրները քչանում են, երբ ուսուցչի և ա-

շակերտի մեջ ստեղծվում է փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտ: Դրական վարքի 

խրախուսման ռազմավարությունները անգնահատելի են շատ ուսուցանվողների 

համար, որոնք թույլ են տալիս ոչ միայն զարգացնելու պահանջմունքների բավա-

րարման այլընտրանքային միջոցները [10], այլև նպաստում մեր բոլոր երեխաների 

ուսուցման հեշտացմանը: 

Ներառման փիլիսոփայական խնդիրների ուսումնասիրումը չի կարող բաց թող-

նել մարդկային վարքագծի, նորմերի և կանոնների, համատեղ ուսուցման պայման-

ներում միմյանց նկատմամբ մարդկանց վերաբերմունքի էթիկական խնդիրները, 

մարդասիրական էթիկայի ազդեցության տակ ներառական կրթության էթնոսների 

ձևավորման խնդիրները [3, էջ 7-9]: Քանի որ հենց այդ վերաբերմունքի և սոցիալա-

կան հարաբերությունների հուզական երանգավորման մեջ են տեղի ունենում երե-

խայի հիմնական ամրապնդումները և հիմք հանդիսանում զարգացման հաջորդ 

փուլի անցման համար: Ներառումը սկսվում է, երբ ուսուցման կարիքների բազմա-

զանությամբ սովորողները զբաղեցնում են միևնույն տարածքը լսարանում, ներա-

ռումն աճում է, երբ աշակերտներն ու ուսուցիչները աջակցվում և բարգավաճում են, 

մարդիկ ներառում են պարտականություններ, որոնց սկզբունքի համաձայն էլ կա-

ռուցվում է ներառումը [9]: Անկախ ուսուցման և դաստիարակության մեթոդներից և 

միջոցներից, եթե յուրաքանչյուր հատուկ կարիք ունեցող երեխա չի զգում իրեն ամ-

բողջի մի մաս, չի կարող զարգանալ: Ցանկացած իմացական յուրացում վերացարկ-

վում է հուզական ապրումների ամբողջականությունից: Որքան ինտենսիվ են դրա-

կան հուզական ամրապնդումները, այնքան արդյունավետ կարող է լինել յուրացու-

մը: Եվ այս հարցում ներառական համակարգում առաջատար դեր ունեն ուսուցիչնե-

րը: Ներառական կրթության մեջ ուսուցիչներն առաջին գծում են և պահում են 

դպրոցներում և դասարաններում զարգացումների մասնակցության ընդունումը կամ 

մերժումը [7, էջ 649-654]: 

Ինչպես նշում էր Ալ-Ֆարաբին «Մարդկային հոգու կենտրոնը սիրտն է, քանի որ 

ուղեղն ու բանականությունը ղեկավարվում են սրտի կողմից, ճանաչողական գոր-

ծընթացը կապում էր զգացողությունների և մտածողության հետ, իսկ երեխաների 
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զարգացումը՝ նրանց զգայական փորձի հարստացման հետ: Երեխաների սովորույթ-

ներն ու հմտությունները ձևավորվում են ուսուցչի ուղղորդող և ներշնչող բառերի 

շնորհիվ» [5, էջ 18]: Որքան նրբանկատ և բազմակողմանի զարգացած է ուսուցիչը, 

այնքան ազդեցիկ և զարգացնող կարող է լինել ոչ միայն տիպական, այլև հատուկ 

կարիք ունեցող երեխաների աճի և զարգացման համար: 

Ավիցեննան դաստիարակության մեջ կարևոր տեղ էր հատկացնում զգացմունք-

ներին, աֆֆեկտներին, դրանք սովորաբար առաջանում են ծնողների հետ հաղոր-

դակցվելիս, նրանց ներգործությամբ: Հետևաբար առաջ բերելով այս կամ այն աֆեկ-

տը՝ մեծահասակները ձևավորում են նրա բնավորությունը, նրա օրգանիզմը, նրա 

հոգեֆիզիոլոգիական գործառույթների ամբողջ համակարգը [4, էջ 22]: Զարգացման 

դինամիկ ընթացքը պահպանվում է, երբ նույն գործառույթը ստանձնում են ուսու-

ցիչները՝ որպես նոր սոցիալական ինստիտուտի գործիքավորող սուբյեկտներ: 

Ի նկատի ունենալով նորմալ և անոմալ հոգեկանի զարգացման օրենքների ու օ-

րինաչափությունների նույնականությունը, հատուկ կարիք ունեցող երեխաների հո-

գեբանական առավել խոցելիությունը և վերջիններիս համար ուսուցման ու դաս-

տիարակության հատուկ պայմանների ստեղծման անհրաժեշտությունը, այս ոլոր-

տին առընչվող տեսական և փորձնական հիմնավորումները՝ կարող ենք եզրակաց-

նել, որ ներառական համակարգում դրական հուզական մթնոլորտը և հույզերի ասո-

ցիատիվ կիրառումը ուսումնական գործունեության մեջ առաջատար դեր են խաղում 

հատուկ կարիք ունեցող երեխաների հոգեկան գործընթացների, անձի խթանման ու 

զարգացման համար՝ խելամիտ և զարգացած ուսուցչի և մեծահասակի ուղղորդող 
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Article is about summarizing theoretical and practical researchers approving the posi-

tive, general affect of adequate emotional atmosphere and the way of association emotions 

on the education process in the system of inclusive education, by the guide role of effec-

tive teacher. 

 

 

 

ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՐՏԱՑՈԼՄԱՆ Ա. Ի. ՄԻՐԱՔՅԱՆԻ ՏՐԱՆՍՑԵՆԴԵՆՏԱԼ 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Եսայան Գ. Ս.  
(Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, Բերձոր, ԼՂՀ) 

 
Հոդվածում համառոտ ներկայացված է Ա. Ի. Միրաքյանի տրանսցենդենտալ հո-

գեբանության հայեցակարգի հիմնական դրույթները, ինչպես նաև ցույց է տրվում 

հոգեկան արտացոլման խնդիրը մեկնաբանելիս դրա դերը և անհրաժեշտությունը:  

 
Հանգուցային բառեր. հոգեկան արտացոլում, անիզոտրոպություն, մեխանիստական 

մտածելակերպ, մատերիա: 

 

Նման հոդված գրելու մտահղացումը առաջ եկավ այն ժամանակ, երբ մեր կողմից 

ընտրվեց «Ա. Ի. Միրաքյանի ներդրումը հոգեկան արտացոլման հայեցակարգի զար-

գացման գործում» վերնագրով ատենախոսությունը: Այն ընտրելով մենք մեզ պար-

տավորված էինք համարում պատասխանելու որոշ հիմնական հարցերի, ինչպիսիք 

են.  

1. Հոգեկան արտացոլման` այդ «հավերժական» քննարկվող թեմայի վերաբերյալ 

ինչ նոր բան կարող էր ասել հայազգի հոգեբանը, որը մինչ իրեն չէր ասվել: 

2. Եթե ընդունենք, որ իսկապես, հոգեկան արտացոլման խնդրի շուրջ Ա. Ի. Մի-

րաքյանի մեկնաբանությունները այնքան արժեքավոր և կարևոր են, որ դրանց անհ-

րաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, ապա ինչն է պատճառը, որ մինչ այժմ դա չի ար-

վել կամ արվել է ոչ լիարժեք: Եվ ի վերջո. 

3. Մեր կողմից ձեռնարկված աշխատանքը իրենից ներկայացնում է զուտ պատ-

մական բնույթի գործ (ինչը, մեր կարծիքով քիչ կարևոր չէ), թե՞ այն արժեքավոր է 

նաև իր տեսական կողմով, ինչի մանրակրկիտ և լավ մշակման դեպքում մենք կունե-

նանք հոգեկանի տարբեր դրսևորումները հետազոտելու նոր մեթոդաբանություն: 

Պատասխանելով վերոնշյալ երեք գլխավոր հարցերին մենք կունենանք մի կող-

մից` հոդված, որի միջոցով կներկայացնենք Ա.Ի. Միրաքյանի հայեցակարգի ա-
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ռանձնահատկությունները և մյուս կողմից` մեր ատենախոսությունը հիմնավորող և 

պարզաբանող մեկնաբանություններ: Այդուհանդերձ, այս հոդվածը կարելի է համա-

րել մեր աշխատանքի մի յուրատիպ հոդված-հաշվետվություն: Այսպես. 

Ա) Ա. Ի. Միրաքյանը հոգեկան արտացոլման խնդիրը ուսումնասիրելով փիլիսո-

փայության տարբեր ուղղություններում, հոգեբանական տեսություններում, կիբեռ-

նետիկայում և հոգեֆիզիոլոգիայում պարզեց, որ այդ խնդիրը մեկնաբանելիս, բոլոր 

վերոնշյալ ուղղությունները, իբրև ելակետային տվյալներ, վերցնում էին արդեն ար-

տացոլվածը` հոգեկան ֆենոմենները (գույն, համ, հոտ և այլն), որոնք դարձել էին 

այդպիսին միայն հոգեկան արտացոլման գործընթացի արդյունքում (իսկ արդյուն-

քում գործընթացը ավարտված է): Հոգեկան արտացոլման խնդիրը նման մեթոդաբա-

նության միջոցով բացատրելիս, համաձայն նրա, հետազոտողից թաքնված էին 

մնում հոգեկան ֆենոմենների առաջացման օրինաչափությունները և սկզբունքները, 

որոնց միջոցով կենդանի օրգանիզմը իրականացում է հենց այդ ֆենոմենների տես-

քով աշխարհի արտացոլման հնարավորությունները [3, էջ 92-92]: 

Այս հեղափոխական մոտեցումը առաջին հայացքից կարող է թվալ թե փակուղի 

էր տանում, քանի որ հետազոտողը արտացոլման գործընթացներն ուսումնասիրելու 

համար այլ միջոցների, քան հիմնվել արտացոլման արդյունքների վրա, չի տիրապե-

տում և գուցե չի էլ տիրապետի: Սակայն հետևելով Ա. Ի. Միրաքյանի մոտեցումնե-

րին մենք տեսնում ենք, որ բանը նրանում չէ, թե չի կարելի ընդհանրապես հիմնվել 

արտացոլման արդյունքների վրա, այլ խոսքը գնում է «... խոր էմպիրիկ արդյունքա-

յին-ֆիզիկալ մտածելակերպի հաղթահարման մասին, ինչը հիմնված է թաքնված ի-

զոմորֆության կանխադրույթների, արտացոլման անմիջական-զգայական գործըն-

թացների նույնականացման և միջնորդավորված մտածողության վրա» [3, էջ 97]: 

Ա. Ի. Միրաքյանը հետազոտման նման «ֆիզիկալ» մոտեցումը օրինաչափ չէր 

համարում և գտնում էր, որ դա մեթոդաբանորեն սխալ է: Այդուհանդերձ, հոգեկան 

արտացոլման գործընթացը հասկանալու համար նա առաջարկում է հետազոտման 

այլ` աֆիզիկալ մտածելակերպ, ինչը թույլ կտար դուրս գալ արդյունքայինի սահ-

մաններից: Համաձայն Ա. Ի. Միրաքյանի, անհրաժեշտ է իբրև ելակետներ վերցնել 

այնպիսի տվյալներ (հասկացություններ, սկզբունքներ, օրինաչափություններ, հա-

րաբերություններ և այլն), որոնք ինդիֆերենտ են, անկախ են հոգեկան արտացոլման 

իրականությունից և կապված են մատերիայի զարգացման համապատասխան փու-

լում առաջացած և, այդպիսով, հենց մատերիայի հիմնական օրինաչափություններն 

իր մեջ կրող հոգեկանի` իբրև երևույթի, առաջացման հնարավորության բնական օ-

րինաչափությունների հետ: Դա թույլ կտար հոգեկան արտացոլման խնդիրը դիտար-

կել որպես հոգեկան արտացոլման երևույթի առաջացման հնարավորության խնդիր 

և նրա հիմքում ընկած գործընթացների սկզբունքները, օրինաչափությունները հե-

տազոտել, երբ ելակետային տվյալները վերցված կլինեն այլ ոլորտից (ոչ թե ուսում-

նասիրվող հոգեկանի իրականության ոլորտից) [6, էջ 218-235]: 

Նման տրամաբանությունը, ի վերջո նրան բերում են այն բանին, որ հոգեկան 

արտացոլում առաջանալու համար անհրաժեշտ նախապայման է անիզոտրոպ հա-

րաբերությունների ստեղծումը, ինչը ընկած է նաև մատերիայի նոր ձևերի առաջաց-

ման հիմքում (դրա մասին խոսել էր դեռևս Պ. Կյուրին) [5, էջ 70-75]: Այս տեսական 

եզրահանգումները (անիզոտրոպ հարաբերությունների ստեղծում) հետագայում 

նրա և իր համախոհների աշխատանքներում գտան իրենց փորձարարական հաս-

տատումները, ինչը արտացոլված է նրանց թեկնածուական և դոկտորական ատենա-

խոսություններում [6], [9], [8]: Այսքանից հետո, իհարկե, առաջ է գալիս օրինաչափ 
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մի հարց. ինչն է պատճառը, որ մինչ օրս հոգեկան արտացոլման Ա. Ի. Միրաքյանի 

հայեցակարգը չի ընդգրկվել ընդհանուր հոգեբանության կամ այդ խնդրին վերաբե-

րող և ոչ մի հոգեբանական դասագրքում ու, ինչն, մեր կարծիքով, ավելի մտահոգիչ 

է, ինչն է պատճառը, որ Ա. Ի. Միրաքյանի աշխատանքները չեն ընդգրկվել հայ հոգե-

բաններին նվիրված որևէ ձեռնարկում կամ դասագրքում: Հենց այս հարցերի պա-

տասխանների որոնմանն է ուղղված մեր երկրորդ կետը: 

Բ) Ինչպես վերը նշեցինք, հոգեկան արտացոլման գործընթացը հետազոտելու 

համար Ա. Ի. Միրաքյանն առաջարկում էր նոր` աֆիզիկալ մտածելակերպ, ինչը 

պետք է տարբերվեր մինչ այդ (այժմ ևս) գոյություն ունեցող ֆիզիկալ մտածելակեր-

պից: Նման` աֆիզիկալ մտածելակերպը, եթե փորձենք շատ կարճ բնութագրել, ա-

պա կարող ենք ասել, որ այն նման է քվանտային ֆիզիկայում տեղ գտած մտածելա-

կերպին [4, էջ 57-60]: Այն իրագործելու համար (նման մտածելակերպ մշակելու) հա-

յազգի հոգեբանը բառիս բուն իմաստով տանջվում էր իր յուրաքանչյուր աշակերտի 

հետ [4, էջ 58] և միշտ չէ, որ դա տալիս էր ցանկալի արդյունք: Եթե սրան գումարենք 

նաև այն հանգամանքը, որ Ա. Ի. Միրաքյանի հայեցակարգում տեղ գտած մեկնաբա-

նությունները և վերլուծությունները կասկածի տակ էին դնում ոչ միայն խորհրդային 

ժամանակաշրջանի շատ հայտնի հոգեբանների (Անանև, Լեոնտև, Զինչենկո, Սմիր-

նով և այլն) մոտեցումների անթերի լինելը [7, էջ 139-147], այլ նաև քննադատության 

էին ենթարկվում հոգեկան արտացոլմանը վերաբերող մատերիալիստական փիլի-

սոփայությունում ներառված որոշ կարևոր դրույթներ [7, էջ 80-88], ապա պարզ է 

դառնում, թե ինչու խորհրդային ժամանակաշրջանում չհերքվելով այդ հայեցակար-

գը, միևնույն ժամանակ արժանվույնս չգնահատվեց և անտեսվեց: Հայաստանը լինե-

լով այդ (խորհրդային) ավանդույթների կրողը վարվեց այնպես, ինչպես ամբողջը 

(խորհրդային երկրները): Սակայն այժմ այն ճիշտ ժամանակն է, երբ անհրաժեշտ է 

այդ բացը լրացնել և պատշաճ ձևով ներկայացնել (մեր կարծքով առավել անհրա-

ժեշտ է դա անել հենց Հայաստանում) ու ցույց տալ այն հնարավոր հեռանկարները, 

որոնք կարող են բացվել այդ հայեցակարգի միջոցով: Մեր վերջին կետն էլ նվիրված 

է հենց դրան: 

Գ) Ինչպես տեսանք, Ա. Ի. Միրաքյանի տրանսցենդենտալ հայեցակարգը հոգե-

կան արտացոլման խնդիրը հետազոտելու համար առաջարկում էր լրիվ նոր մեթո-

դաբանություն (ոչ արդյունքային. հոգեկան արտացոլման գործընթացը հետազոտե-

լիս իբրև ելակետային տվյալներ չվերցնել արդեն արտացոլվածը), ինչը էականորեն 

տարբերվում էր մինչ այդ գոյություն ունեցող մոտեցումներից: Հենց այդ մեթոդաբա-

նությունն էր, որ հետագայում պետք է հիմք ծառայեր Վ. Ի. Պանովի «Էկո-հոգեբա-

նության» [10] և Ռ. Մ. Նաղդյանի «Մետաֆիզիկական հոգեբանության» [2] հայեցա-

կարգերի ստեղծման գործում: Սակայն, միայն այդքանով այդ մեթոդաբանությունը 

իրեն չի սպառում, այլ ազդարարում է մի նոր գործընթացի սկիզբ, ինչի (մեթոդաբա-

նության) լավ հետազոտելու և մշակելու դեպքում մենք կունենանք հոգեկան տար-

բեր երևույթների և գործընթացների նորովի մեկնաբանություն: Օրինակ, մեր կողմից 

փորձ է արվել ոչ արդյունքային մեթոդաբանության միջոցով մեկնաբանել և պա-

տասխանել հոգեթերապիայում և կրթական համակարգում, որոշ խնդրահարույց 

հարցերի [1]: Այսպիսով` հոգեկան արտացոլման Ա. Ի. Միրաքյանի տրանսցենդեն-

տալ հոգեբանությունը ամբողջական և պատշաճ կերպով ներկայացնելու դեպքում 

մենք կունենանք ոչ միայն պատմական արժեք ունեցող աշխատանք, այլև կստեղ-

ծենք հոգեկան ամենատարբեր երևույթները և գործընթացները նորովի մեկնաբանե-

լու հեռանկարներ: 



 107 

Օգտագործված գրականության ցանկ. 

1. Եսայան Գ. Ս. Դասական (դեկարտյան) պարադիգմայի սահմանափակումները 

առկա ուսուցման համակարգում: Вестник РАУ, 2015, 1, С. 140-149. 

2. Նաղդյան Ռ. Մ. Մետաֆիզիկական հոգեբանության ակնարկներ: Եր., «Նաիրի», 

2013. 192 էջ: 

3. Миракян А. И. Константность и полифункциональность восприятия. М., 1992. 

216 с. 

4. Миракян А. И. Контуры трансцендентальной психологии: книга 2, изд. РАН, 

2004. 384 с. 

5. Миракян А. И. Основания трансцендентальной психологии восприятия. // А. И. 

Миракян и современная психология восприятия: сборник материалов научной 

конференции (30 ноября 2010 г.) / Под общ. ред. Н. Л. Мориной, В. И. Панова, Г. 

В. Шуковой. М.: УРАО «Психологический институт», 2010. с. 61-89. 

6. Миракян А. И. Принципы порождающего процесса восприятия. (Коллективная 

монография). М., 1992. 223 с. 

7. Миракян А. И. Психология пространственного восприятия. Е., «Айастан» 1990. 

206 с. 

8. Нагдян Р. М. Метафизический подход к методологии исследования психического 

отражения реальности. // Дисс. доктор. псих. наук. Ер., 2015. 305 с. 

9. Панов В. И. Непосредственно-чувственный уровень восприятия движения и ста-

бильности объектов // Дисс. доктор. псих. наук. М., 2013. 304 с. 

10. Панов В. И. Эко психология: Парадигмальный поиск. М.; СПБ.: Психологиче-

ский институт РАО; Нестор-История, 2014. 304 с. 

 

THE SPECIFICS OF A.I. MIRAKYAN’S TRANSCENDENTAL CONCEPT OF 

PSYCHOLOGICAL PERCEPTION 

 

Yesayan G. S. (Russian-Armenian (Slavonic) University, Berdzor, NKR) 
 

Key words: psycho activity, anisotropic, mechanistic thinking, substance. 

 

In this article is presented the main thesis of A.I. Mirakyan's concept of transcenden-

tal psychology, also is shown the role and the necessity of concept in interprettion of the 

problems of psychological perception. 

 

 

 

ՖԻԼՄԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎԱԾ ԳՈՎԱԶԴԻ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԻ 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Եսայան Ժ. Ռ. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 

 
Ժամանակակից շուկայական տնտեսության պայմաններում մարքեթինգի և գո-

վազդի հոգեբանության թեման հանդիսանում է արդիական: Շատ կարևոր է դառ-

նում պրոդուկտի առաջխաղացման հարցում մի շարք գործիքների տիրապետումը, 

որոնցից ամենակարևորը հանդիսանում է գովազդը։ 
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Հոդվածում ներկայացված է փորձարարական հետազոտություն, որտեղ ստաց-

վել են տվյալներ այն մասին, որ գեղարվեստական ֆիլմերում զետեղված գովազդնե-

րի նկատմամբ վերաբերմունքի բնույթը և հուզական արձագանքը պայմանավորված 

է սուբյեկտիվ վերահսկման մակարդակով։ 

 

Հանգուցային բառեր. մարքեթինգ, գովազդ, հոգեբանական ազդեցություն, հուզական 

արձագանք, լոկուս վերահսկողություն։ 

 

Ժամանակակից շուկայական տնտեսության պայմաններում մարքեթինգի և գո-

վազդի հոգեբանության թեման հանդիսանում է շատ արդիական։ Հասարակության 

համար շատ կարևոր է դառնում համապատասխան գիտելիքների առկայությունը 

տվյալ ոլորտում, ինչպիսիք են՝ մրցակցության անհրաժեշտությունը, սպառողների 

հետաքրքրությունների ուսումնասիրումը, նրանց պահանջները, սպառողների հետ 

աշխատանքի մոտեցումների անընդհատ փոփոխությունը և այլն։ Ժամանակակից 

մարքեթինգի հոգեբանությունը պահանջում է ավելին, քան միայն որակյալ պրո-

դուկտի արտադրությունն է, կամ ընդունելի և գայթակղիչ գների տրամադրումը, որի 

շնորհիվ տվյալ պրոդուկտը կամ ծառայությունը դառնում է հասանելի գնորդի հա-

մար։ Կազմակերպությունները պետք է նաև շփվեն իրենց պոտենցիալ սպառողների 

հետ, և այդ գործունեությամբ անհրաժեշտ է զբաղվել անընդհատ և նպատակաուղղ-

ված։ 

Մարդկանց գրավելու և համոզելու հնարքից (հնարքների համակարգից) գո-

վազդն այժմ դարձել է տնտեսական հարաբերությունների կարգավորման հզոր գոր-

ծոն։ Շատ մասնագետներ համարում են, որ գովազդը իրենից ներկայացնում է տեղե-

կատվություն, որը օգնում է կատարել ընտրություն։ Այն նպաստում է արտադրու-

թյան ծավալների ընդլայնման և մրցունակության բարձրացմանը։ Գովազդը նաև 

կարգավորում է սպառողների ծախսերը, այդ ձևով ստեղծելով զբաղվածության 

բարձր մակարդակի համար բարենպաստ պայմաններ [4, 7]։ 

Աշխատանքի նպատակն է՝ հետազոտել անձի հուզական վերաբերմունքը և 

սուբյեկտիվ վերահսկման կապը գովազդի նկատմամբ, առանձնապես ֆիլմերում 

առկա գովազդների։ 

Ենթադրվում է, որ գեղարվեստական ֆիլմերում զետեղված գովազդների նկատ-

մամբ վերաբերմունքի բնույթը և հուզական արձագանքը պայմանավորված է սուբ-

յեկտիվ վերահսկման մակարդակով։ 

Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են հետևյալ մեթոդները՝ կոնտենտ վեր-

լուծության կամ փաստագրական նյութի ուսումնասիրության մեթոդիկան, Ե. Փ. Բա-

ժինի, Ե. Ա. Գոլինկինայի և Ա. Մ. Էտկինդի կողմից մշակված սուբյեկտիվ վերահսկ-

ման մակարդակի որոշման հարցարանը (հիմքում ընկած է Ջուլիաննա Ռոտտերի 

(Juliana B. Rotter 1954) լոկուս վերահսկողության կոնցեպցիան) [2], Չ. Օսգուդի՝ դի-

ֆերենցիալ իմաստաբանական մեթոդը [5], ինչպես նաև հարցազրույցի մեթոդը։ Հե-

տազոտության ժամանակ կոնտենտ վերլուծության ենք ենթարկել ինչպես հայկա-

կան, ռուսական, այնպես էլ արևմտյան կոմերցիոն ֆիլմերը։ Մեր նպատակն է եղել 

առանձնացնել թաքնված և ոչ թաքնված գովազդները, և բացահայտել թաքնված գո-

վազդի տարրերը։ Կոնտենտ վերլուծության միջոցով մենք նաև բացահայտել ենք 

հայկական, ռուսական և արևմտյան ֆիլմերում առկա գովազդների և դրանց քանակի 

տարբերությունները։ Ընդհանուր առմամբ, առանձնացրել ենք 15 ֆիլմ, որոնցից հին-

գը՝ հայկական, հինգը՝ ռուսական, և մյուս հինգը՝ արևմտյան։ 
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Փորձարարական հետազոտության արդյունքում ֆիլմերը ենթարկելով կոնտենտ 

վերլուծության եկանք այն եզրահանգման, որ հայկական ֆիլմերում գովազդի առկա-

յությունը շատ է, և հատկապես մենք կարող ենք նշել ոչ թաքնված, բացահայտ գո-

վազդը: Հակառակ պատկերը մենք տեսնում ենք ռուսական և արևմտյան ֆիլմերի 

դեպքում, որտեղ ավելի շատ գերակշռում է թաքնված գովազդը: Մենք կարող ենք 

նշել նաև, որ հոգեբանական տեսանկյունից թաքնված գովազդն ունի ավելի մեծ 

արդյունավետություն, քան ոչ թաքնված, բացահայտ գովազդը։ Նշենք նաև, որ հե-

տազոտությանը մասնակցել են 50 հոգի, ինչպես աղջիկներ, այնպես էլ տղաներ, ով-

քեր ունեին տարբեր մասնագիտություններ: 

Վերլուծելով սուբյեկտիվ վերահսկման մակարդակի հարցարանը մենք բացա-

հայտեցինք, որ մեր հետազոտվողների 42 %-ը պատկանում էին սուբյեկտիվ վե-

րահսկման էքստերնալ տիպին, 38 %-ը գտնվում էին նորմայի սահմաններում, և 

միայն 20 %-ն էր պատկանում սուբյեկտիվ վերահսկման ինտերնալ տիպին: 

Դիֆերենցիալ իմաստաբանական մեթոդի համար կիրառել ենք գովազդներ, 

ընտրելով դրանք ֆիլմերից, որոնք ենթարկել ենք կոնտենտ վերլուծության։ Մենք ա-

ռանձնացրել ենք 15 հիմնական գովազդային լոգոներ և նկարներ, որոնք ընտրել 

էինք 15 ֆիլմերից։ Գովազդների ընտրության հարցում նշանակություն է ունեցել և՛ 

կոնտենտ վերլուծությունը, և՛ հարցազրույցի արդյունքները։ Ինչպես արդեն նշեցինք, 

կոնտենտ վերլուծության միջոցով դուրս էինք բերել այն հիմնական գովազդները, ո-

րոնք գերակշռում էին։ Դրանք են՝ խմիչքը, շոկոլադը, մեքենաները, ժամացույցները, 

հագուստի բրենդները, համակարգիչները և հեռախոսները։ Համապատասխանաբար 

գովազդներն ընտրելիս դա հաշվի ենք առել, և առանձնացրել ենք հետևյալ գովազդ-

ները՝ «Apple» համակարգիչներ, «Ֆեռերո Ռոշեր» (Ferrero Rocher) շոկոլադ, «Jame-

son» խմիչք, «Mercedes Benz» ավտոմեքենաներ, «Nestle» շոկոլադ, «Red Bull» խմիչք, 

«Sheridan’s» խմիչք, «Swatch» ժամացույցներ, «Samsung», «McDonald’s» արագ սննդի 

կետեր, «Tissot» ժամացույցներ, «Porsche» ավտոմեքենաներ, «Chivas Regal 18» խմիչք, 
«Calvin Klein», «Gucci» բրենդային ապրանքներ։ Եվ յուրաքանչյուր գովազդային լոգո 

և նկար գնահատվել է առանձին-առանձին՝ 13 հոգեբանական բնութագրերի միջո-

ցով։ 

Մեզ անհրաժեշտ էր առանձին դուրս բերել «իդեալական օբյեկտի» միջինացված 

ցուցանիշները, այնուհետև այն համեմատել մնացած 15 գովազդային լոգոների և 

նկարների վերլուծության արդյունքում ստացված միջինացված տվյալների հետ, 

նաև տեսնել, թե որ գովազդային լոգոն է առավել շատ մոտ «իդեալականին»։ Դիֆե-

րենցիալ իմաստաբանական մեթոդի արդյունքները վերլուծելով և այն կապելով 

սուբյեկտիվ վերահսկման մակարդակի որոշման հարցարանի հետ՝ մենք բացահայ-

տեցինք, որ «իդեալական» օբյեկտին շատ մոտ կանգնած էին երկու գովազդային լո-

գոներ՝ «Nestle» և «Ֆեռերո Ռոշեր» (Ferrero Rocher) շոկոլադները, և այստեղ մենք 

տարբերություններ չտեսանք կապված սուբյեկտիվ վերահսկման մակարդակի հետ: 

Սակայն ընդհանուր վերլուծության ենթարկելով թեստը՝ կապված մարդկանց հու-

զական վերաբերմունքի հետ տարբեր գովազդային լոգոների և նկարների նկատ-

մամբ, մենք բացահայտեցինք, որ հետազոտվողների 42 %-ը, ովքեր պատկանում էին 

սուբյեկտիվ վերահսկման էքստերնալ տիպին և 38 %-ը, ովքեր գտնվում էին նորմա-

յում, ցուցաբերեցին ավելի դրական հուզական վերաբերմունք գովազդների նկատ-

մամբ, քան մնացած 20 %-ը ովքեր պատկանում էին սուբյեկտիվ վերահսկման ին-

տերնալ տիպին: Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ գովազդների նկատմամբ հուզա-

կան վերաբերմունքը պայմանավորված է սուբյեկտիվ վերահսկման մակարդակով: 
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Հարցազրույցի վերլուծության արդյունքները ամփոփելով կարող ենք ասել, որ 

հետազոտվողների մեծամասնությունը գովազդի մասին տեղեկանում էր հեռուստա-

տեսության, ռադիոյի, համացանցի, ինչպես նաև ֆիլմերում առկա գովազդների մի-

ջոցով: Բոլորն էլ կարծում էին, որ տարբերություններ կան հայկական, ռուսական և 

արևմտյան գովազդների միջև, և հատկապես ֆիլմերում առկա, քանի որ հայկական 

ֆիլմերում շատ ցայտուն են արտահայտված: Սակայն նրանց վերաբերմունքը ֆիլմե-

րում առկա գովազդների վերաբերյալ նորմալ էր: Վերլուծության արդյունքները ցույց 

տվեցին նաև, որ հետազոտվողներից բոլորը գտնում էին, որ գովազդը մարդկանց 

սպառողական վարքը մանիպուլյացիայի է ենթարկում: 

Հետազոտության արդյունքները կարևորվեցին նրանով, որ մենք կատարեցինք 

մի քանի կարևոր աշխատանք, մի կողմից ուսումնասիրելով կոմերցիոն ֆիլմերը, և 

նրանցում զետեղված գովազդները, և մյուս կողմից բացահայտեցինք մարդկանց հու-

զական վերաբերմունքի և սուբյեկտիվ վերահսկման մակարդակի կապը, և կարող 

ենք ասել, որ գովազդների նկատմամբ հուզական վերաբերմունքը պայմանավորված 

է սուբյեկտիվ վերահսկման մակարդակով: 

Օգտագործված գրականության ցանկ. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MARKETING ELEMENTS OF  

ADVERTISEMENT IN FILMS 

 
Yesayan Zh. R. (YSU, Yerevan, Armenia) 

 

Key words: Marketing, advertising, psychological impact, emotional response, locus con-

trol.  
 

Psychology of marketing and advertising is topical in the contemporary market econ-

omy.When promoting a product, the possession of a variety of tools is of most signifi-

cance, out of which advertising is the most important one. The article presents an experi-

mental study, where the data are obtained, which show that people’s attitude and emo-

tional response toward the advertisements films depend on the level of subjective control. 
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ 

ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ 

 
Զաքարյան Է. Ա. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 

 
Հիմք ընդունելով Լ. Ս. Վիգոտսկու դրույթները հոգեբանական տարիքի մասին 

կարելի է ձևակերպել սոցիալական և հուզական ինտելեկտի ուսումնասիրության 

հրատապ խնդիրները տարիքային մոտեցման դիրքերից: 

 
Հանգուցային բառեր. սոցիալական և հուզական ինտելեկտ, սոցիալական իմացու-

թյուն և վարք, տարիքային մոտեցում, հոգեբանական տարիք, սիներգետիկ էֆեկտ: 

 

Սոցիալական և հուզական ինտելեկտի վերաբերյալ ընդհանուր և սոցիալ-հոգե-

բանական մոտեցումների շրջանակում կուտակված փաստերի վերլուծությունը թույլ 

է տալիս ճշգրտել խնդրի նշանակությունը նաև տարիքային հոգեբանության տե-

սանկյունից, վաղ տարիքից սոցիալական և հուզական ինտելեկտի ուսուցման 

սկզբունքները տարիքային մոտեցման դիրքերից, ինչպես նաև նշել դրանց հետազո-

տության և կիրառման արդի ուղղությունները: 

Հոգեբանական տարիքի մասին Լ. Ս. Վիգոտսկու դրույթի համաձայն կարելի է 

ձևակերպել սոցիալական ինտելեկտի ուսումնասիրության հիմնախնդիրը տարիքա-

յին մոտեցման տեսանկյունից, պարզաբանելու համար. 

ա. սոցիալական ինտելեկտի դերը զարգացման հիմնախնդիրների լուծման տի-

րույթում, յուրաքանչյուր տարիքի շրջափուլում, 

բ. սոցիալական ինտելեկտի կապը տարիքային նորագոյացությունների հետ, 

գ. սոցիալական ինտելեկտի հիմքում ընկած կոգնիտիվ և աֆեկտիվ գործընթաց-

ների հարաբերակցությունն ու փոփոխությունը՝ դրդապատճառային-պահանջմուն-

քային ոլորտի զարգացմանը համընթաց: Կարևոր է պարզել, թե երեխայի համար 

նշանակալի հարաբերությունների ոլորտում տարիքին բնորոշ ո՞ր երևույթներում է 

ի հայտ գալիս սոցիալական ինտելեկտը:  

Այս և այլ հարցադրումների պարզաբանումը պահանջում է սոցիալական ինտե-

լեկտի զարգացման, սոցիալական և հուզական վարքի մասին տվյալների և փաստե-

րի վերլուծություն՝ վաղ մանկական տարիքից սկսած: 

Սոցիալական ինտելեկտի կառուցվածքը կարելի է դիտարկել որպես բազմաբա-

ղադրիչ կոգնիտիվ-աֆեկտիվ ընդունակություն, ընդ որում նրա բաղադրիչները կա-

րող են ունենալ զարգացման տարբեր տրայեկտորիաներ (ուղենիշներ) մարդու ողջ 

կյանքի ընթացքում: 

Հ. Գարդները (1983) բացատրում է, որ անձնական ինտելեկտի նրա գաղափարը 

հիմնված է ներանձնային (հուզական) ինտելեկտի և միջանձնային (սոցիալական) 

ինտելեկտի վրա [4]: 

Սոցիալական ինտելեկտը այլ մարդկանց մտադրությունները, դրդապատճառնե-

րը, գործողություններն ու հույզերը հասկանալու և մարդկանց (խմբի) վարքագիծը 

մոտիվացնելու և դրա վրա ազդելու հոգեկան կարողությունն է: Բարձր սոցիալական 

ինտելեկտ ունեցող անձիք կարողանում են ճանաչել խոսքային, վարքային, դիմա-

խաղի նրբին ազդանշանները: 

Սոցիալական ինտելեկտը ուրիշների հետ լավ հարաբերություններ ստեղծելու և 

պահպանելու, նրանց հետ համագործակցելու կարողությունն է: Այն նաև ներառում 
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է ինքնագնահատականի, սեփական անձի ընկալման և հակազդման ձևերի գիտակ-

ցում: 

Սոցիալական ինտելեկտն ընդունակությունների համադրություն է, այն մարդ-

կանց հասկանալու ունակությունն է, այսինքն նախ և առաջ սոցիալական գիտակ-

ցությունը, ապա նրանց հետ փոխհարաբերություններ հաստատելու համար անհ-

րաժեշտ հմտություններ [6]: 

Սակայն բոլորը չէ, որ օժտված են սոցիալական զարգացած հմտություններով: 

Կան նաև այնպիսիք, ովքեր կարիք ունեն ջանք թափելու այդպիսի հմտություններ 

ձեռք բերելու համար: 

Շատ տեսաբաններ համոզված են [1, 2, 5], որ սոցիալական և հուզական ինտե-

լեկտը կարելի է դաստիարակել և զարգացնել, հատկապես վաղ մանկական և ուշ 

դեռահասության շրջանում: Ոմանք էլ կարծում են, որ սոցիալական ինտելեկտը 

պետք է զարգացման առաջնահերթություն լինի ուսումնառության հենց առաջին 

շրջանում, հանրակրթական դպրոցներում և հասուն տարիքում՝ մասնագիտություն 

ընտրելու ժամանակ: Լավ սոցիալական ինտելեկտ ունենալը կարող է նվազեցնել 

կամ մեղմել կոնֆլիկտները, ստեղծել արդյունավետ համագործակցություն և, ի վեր-

ջո, ապահովել մարդկային տեսակի պահպանությունը [6]: Երեխաներին և մանկա-

վարժներին, ինչպես սոցիալական, այնպես էլ հուզական ինտելեկտի ուսուցումը 

կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ կյանքի տարբեր ոլորտները գտնվում են հու-

զական ինտելեկտի ազդեցության տակ: 

Հուզական ինտելեկտը սերտորեն կապված է սոցիալական հարմարման հետ: 

Հուզական ինտելեկտի ուսուցումը բարելավում է սոցիալական հարաբերություննե-

րը, կանոններին ու նորմերին հետևելը, օգնում է ընկերներից և ուսուցիչներից ավե-

լի շատ օգնություն ստանալ: Իր և ուրիշների հույզերի ճիշտ ընկալումը, կարեկցան-

քի խորը հարաբերություններ է ստեղծում, ամրապնդում աջակցելու ցանկությունը, 

զգացմունքների ազատ արտահայտումը և այլն: Հուզական ինտելեկտը ըստ Սիարո-

չիի (2004), բացասական համահարաբերակցություն ունի ընկճվածության, անօգնա-

կանության և սուիցիդալ մտածելակերպի հետ: 

Սոցիալական ինտելեկտի հոգեախտորոշման մեթոդներ գտնելու փորձեր շատ 

են եղել, սակայն խնդիրը նրանում է, որ ա) այն իրադրությունները, որտեղ արտա-

հայտվում է սոցիալական ինտելեկտը, բազմազան են ու դժվար են տրվում միասնա-

կան թեստային պրոցեդուրաների, բ) սոցիալական ինտելեկտի դրսևորումը շփման 

մեջ կարող է ֆիքսվել կոնտեքստից դուրս նկարագրությունների օգնությամբ և հի-

պոթետիկ միջանձնային իրադրություններում [1, էջ 22]: 

Հավելենք նաև, որ սոցիալական ինտելեկտը կարող է դրսևորվել թե՛ որպես անձ-

նային գիծ, թե՛ որպես ինտելեկտուալ ընդունակություն: Բացի այդ, ակնհայտ դժվա-

րություններ են ի հայտ գալիս տարբեր մարդկանց մոտ սոցիալական ինտելեկտի 

զարգացման և դրսևորման մակարդակների համադրման ժամանակ: 

Այդուհանդերձ, Հարվարդի համալսարանի դոկտոր Ռ. Ռոզենտալի կողմից բա-

ցահայտվել է, որ ուղիղ կորելյացիա գոյություն ունի «մարմնի լեզուն» հասկանալու 

ընդունակության և այնպիսի որակների միջև, ինչպիսիք են հուզական հավասա-

րակշռվածությունը, նրբազգացությունը, զգայունությունը, բարյացակամությունը, 

շփվողականությունն ու աճող հանրաճանաչությունը (պոպուլյար լինելը), ինչն ուղ-

ղակի և անմիջականորեն կապված է տարբեր ոլորտներում անձի ունեցած հաջո-

ղությունների հետ [1, էջ 33-34]: 1011 երեխաների հետ ամերիկյան հոգեբանական 

ընկերության կողմից անցկացված թեստավորման արդյունքները ցույց տվեցին, որ 
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այն երեխաները, ովքեր օժտված էին «մարմնի լեզուն» կարդալու շնորհով, առավել 

կայուն (դիմացկուն) հուզական հարաբերություններ ունեին, ուսումնական դասըն-

թացի բոլոր առարկաներից բարձր առաջադիմություն և որ կարևոր է, դասարանցի-

ների կողմից ավելի ընդունված և ճանաչված էին: Այստեղից բխում է, որ «մարմնի 

լեզվի» իմացությունը կարևոր դեր է խաղում ցանկացած սոցիալական փոխհարաբե-

րություններում: Հետևապես մանկավարժները, դաստիարակներն ու ծնողները կա-

րող են օգնել երեխաներին արդեն կրտսեր և միջին դպրոցական տարիքում յուրաց-

նել այս հմտությունները: 

Մանկական տարիքում երեխային իր հասակակիցներից, շրջապատից մեկու-

սացնելը խոչընդոտում է հիշողության զարգացմանն ու սոցիալական անհրաժեշտ 

հմտությունների ձեռքբերմանը՝ դրանով իսկ մեծացնելով այն անկման հավանակա-

նությունը, որը նկատվում է այդ 2 կենսական կարևոր ոլորտներում արդեն պատա-

նեկան և երիտասարդական տարիքում և որը շարունակվում և խորանում է հասուն 

տարիքում: Հենց այս կապակցությամբ է դոկտոր Ցուկիյաման մարդկանց առաջար-

կում սոցիալական փոխազդեցությունների մեծ չափաբաժին կուտակել: Նա նաև 

խորհուրդ է տալիս մարդկանց նախավարժանքներ կատարել՝ սոցիալական ինտե-

լեկտը զարգացնելու նպատակով, այն է՝ բանականությունն ու մարմինը միշտ լավ 

վիճակում պահելու շնորհիվ լավ կգործի նաև հիշողությունն ու ամբողջովին կամ-

րապնդվի առողջությունը [1, էջ 197]: 

Պարզվել է, որ բոլոր պարտություններն ու անհաջողությունները պայմանավոր-

ված են անձի ինքն իրեն, իր հոգեբանությունը չհասկանալու և , որպես հետևանք իր 

շրջապատի մասին աղավաղված, աղճատված պատկերացումներ ունենալու հետ: 

Ցածր հուզական և սոցիալական ինտելեկտ ունեցող անձը կարող է իր կյանքը փո-

խել դեպի լավը, ուսման, կարիերայի և բիզնեսի մեջ մեծ հաջողությունների հասնե-

լու բավականության վայելքը զգալ, եթե տիրապետի հոգեբանական գիտելիքների և 

ներգործության հոգեբանական հնարների: 

Սոցիալական ինտելեկտը տասը տեսակի ինտելեկտներից ընդամենը մեկն է: Ա-

վանդաբար ընդունված է առանձնացնել ինտելեկտի 3 տիպ՝ վերբալ, թվային և տա-

րածական, որոնք էլ որպես հիմք են ընդունվում ինտելեկտի մակարդակը որոշող 

ստանդարտ թեստավորման մեջ: Կան նաև կրեատիվ, զգայական, անձնային, ֆիզի-

կական, սոցիալական, հոգևոր և այլն: Նրանցից յուրաքանչյուրը ոչ միայն հրաշալի 

«համագործակցում է» մյուս բոլոր տեսակների հետ, այլև ուժեղանալով՝ ուժեղաց-

նում և ամրապնդում է մնացած բոլոր տեսակներին: Այսինքն գործում է այսպես կոչ-

ված ինտելեկտի սիներգետիկ էֆեկտը: Բյուզենը գտնում է, որ զարգացնելով ինտե-

լեկտի մի տեսակը, անձը միաժամանակ զարգացնում է ինտելեկտի մյուս բոլոր տե-

սակները [1, էջ 193]: 

 Այսպիսով, ինտելեկտի սիներգետիկ էֆեկտի մասին տեղեկացված լինելով, կա-

րելի է վաղ մանկական տարիքից սկսած, նախադպրոցական տարիքում, դպրո-

ցին հոգեբանական պատրաստության և հետագա տարիների կրթական ծրագրե-

րում ներառել առաջադրանքներ հուզական և սոցիալական ինտելեկտը զարգաց-

նելու, ճիշտ հաշվի առնելով երեխաների տարիքային զարգացման ընկալունակ 

(սենզիտիվ) փուլերն ու տարիքային դինամիկան: 

 Կարելի է ուսուցիչների, դասվարների, սոցիալական մանկավարժների և ծնող-

ների համար դպրոցի հոգեբանի կողմից կազմակերպել և անցկացնել ուսուցում 

(թրենինգ) պատասխանատվությունը, հաղորդակցվելու կարողությունները զար-

գացնելու նպատակով: 
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Taking into consideration the L. S. Vigotsky’s theory about psychological age we can 

suggest actual problems of studying social and emotional intelligence from the point of 

view of developmental psychology. 

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՈՐՊԵՍ ՊԱՏԵՐԱԶՄՈՂ ԵՐԿՐԻ 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԱԳՆԱՊԻ ՊԱՏՃԱՌ 

 

Զեյնալյան Ն. Ա. (ՀՀՊԿԱ, Երևան, Հայաստան) 
 
Հոդվածում ներկայացվում է տեղեկատվության դերը ժամանակակից պատե-

րազմական իրավիճակներում, որն առավել կարևորվում է հենց բնակչության տագ-

նապային ռեակցիաներից խուսափելու հարցում: Քննարկվում են մարտի հոգեբա-

նական առանձնահատկությունները և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 

հոգեբանական պատրաստվածության խնդիրները: 

 

Հանգուցային բառեր. տեղեկատվական դարաշրջան, արտակարգ իրավիճակ, հոգե-

բանական պատրաստվածություն: 
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21-րդ դարը համարվում է տեղեկատվությամբ խիստ հագեցած, քանի որ տեղե-

կատվական համակարգերը մեր կյանքի մի մասն են դարձել և արմատապես փոխել 

են այն: Ակներև է, որ տեղեկատվական դարաշրջանը փոխել է նաև պատերազմա-

կան գործողություններ անցկացնելու ձևը: Այժմ հնարավոր է հետևել պատերազմի 

ընթացքին, վերլուծել իրադարձությունները և տեղեկատվություն փոխանակել: Տե-

ղեկատվության միջոցով հեշտությամբ հնարավոր է ազդել զանգվածների գիտակ-

ցության վրա, ձևավորել հասարակական կարծիք՝ փոխելով մարդկանց դիրքորո-

շումները, կարծրատիպերը, աշխարհայացքը, ինչպես նաև կառավարել առկա հա-

սարակական կարծիքը: Բնակչության, իշխանությունների, հակառակորդի վրա 

ռազմավարական, քաղաքական, տնտեսական, ռազմական կամ այլ նպատակներով 

հատուկ ընտրված տեղեկատվության միջոցով կիրառվող ազդեցությունն ընդունված 

է անվանել տեղեկատվական պատերազմ: 

Տեղեկատվական պատերազմն այնպիսի մարտական գործողությունների ամ-

բողջությունն է, ինչպիսիք են հետախուզության լայն կիրառումը, հակառակորդին 

մոլորության մեջ գցելու ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումները, օպերատիվ 

գաղտնիացումը, հոգեբանական օպերացիաները, էլեկտրոնային մարտական միջոց-

ների կիրառումը հակառակորդի ամբողջ տեղեկութային համակարգի խոցման, տե-

ղեկութային հոսքերի խզման, նրա զորքերի մարտական կառավարման և կապի հա-

մակարգերի թուլացման ու քայքայման համար, ինչպես նաև յուրային համակարգե-

րի պահպանության ապահովման միջոցառումները [2]: 

Հայտնվելով արտակարգ իրավիճակներում մարդիկ՝ որպես կանոն, գտնվում են 

տագնապային հոգեհուզական վիճակում: Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը 

փաստացիորեն գտնվում է պատերազմական իրավիճակում: Սահմանամերձ գոտու 

ազգաբնակչությունը գտնվում է անընդհատ լարված վիճակում: Նոր հարձակումնե-

րի վախը, սպասումը նրանց մոտ առաջացնում են գերլարված վիճակներ [5]: Այսպի-

սի իրավիճակներում հատկապես կարևորվում է համախմբվածության դերը ամբո-

խում գործող ներշնչվողականության և վարակի օրինաչափություններից խուսափե-

լու համար: Հետևելով Նապոլեոնի տեղեկատվական պատերազմի դրույթներին՝ 

պետք է քարոզել միահամուռություն սեփական բանակում, հակառակը՝ թշնամու: 

Ա. Գ. Մակլակովը տագնապը սահմանում է, որպես չգիտակցված սպառնալիքի 

կամ անորոշ անհանգստության գիտակցում, զգուշավորության և տագնապային 

սպասման զգացում: Այս զգացողությունն ազդանշան է, որը վկայում է կարգավորող 

մեխանիզմների ծայրահեղ լարվածության կամ հարմարման գործընթացների 

խախտման մասին: Երբ տագնապի մակարդակը չի համապատասխանում իրավի-

ճակին, տեղի է ունենում կարգավորող մեխանիզմների գերլարում, ինչը, որպես կա-

նոն, ավարտվում է վարքային կարգավորման խախտմամբ: Այս դեպքում մարդու 

վարքը դադարում է համապատասխանել իրավիճակին [7, էջ 459]: Տագնապային ի-

րադրությունը խոչընդոտում է իրավիճակի ադեկվատ ընկալմանը: Անձը դադարում 

է տեղի ունեցող երևույթները, կատարվող գործողությունները իրավիճակին համա-

պատասխան գնահատել: Այս երևույթը կարող ենք մեկնաբանել անվտանգության 

պահանջմունքի բավարարված չլինելով, ինչը հանգեցնում է նրան, որ պահանջ-

մունքների բուրգի (Ա. Մասլոու) մյուս՝ հոգևոր, ինքնիրացման պահանջմունքների 

բավարարման մասին անձը չի կարողանում մտածել: 

Անձի տագնապայնությունը սթրեսի առաջացման հավանական պատճառներից 

մեկն է համարվում: Հոգեբանական սթրեսի ցանկացած տարատեսակ (անձնային, 

միջանձնային, ընտանեկան և այլն) իր հիմքով համարվում է տեղեկատվական, այ-
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սինքն՝ դրա ձևավորման աղբյուրներն են արտաքին հաղորդագրությունները, իրա-

կան կամ ենթադրվող ոչ բարենպաստ իրադարձությունները, հիշողությունից դուրս 

բերվող՝ անցյալի մասին տեղեկությունները, հոգեկանը վնասող իրողությունները և 

դրանց վատ հետևանքի գիտակցումը [6]: 

Պատահական չէ, որ շատ պետությունների համապատասխան մասնագետները 

բնակչության հոգեբանական պատրաստվածության անհրաժեշտությունից ելնելով 

անցկացնում են զորավարժություններ, կիրառում են «մարտական հարմարման» մե-

թոդիկան, որի էությունն այն է, որ անձնակազմը պատրաստվում է արտակարգ ի-

րավիճակներին՝ առավելագույնս նմանարկված այնպիսի պայմաններում, որոնք 

պատասխանատվության, լարվածության, ժամանակի սղության առումներով նման 

են մարտական իրավիճակներին [2]: Նման պայմաններում Հայաստանի Հանրապե-

տությունում նույնպես պարբերաբար անցկացվում են զինավարժություններ, սա-

կայն մեծամասշտաբ գործողությունների անցկացումը և պատշաճ լուսաբանումը 

զորավարժությունների ընթաքում հաճախակի չեն, ինչը կարող է առաջացնել բնակ-

չության մոտ տագնապի ռեակցիաներ: 

Տեղեկատվությունն առաջանում է շրջապատող աշխարհի իրադարձությունների 

հիման վրա: Իրադարձությունը պետք է ընկալվի ինչ-որ կերպ և մեկնաբանվի, որ-

պեսզի դառնա տեղեկատվություն: Այդ պատճառով տեղեկատվությունն ընկալված 

իրադարձությունների (տվյալների) մեկնաբանության և դրանց նշանակություն վե-

րագրելու արդյունքն է: Որքան ավելի որակյալ տեղեկատվության է տիրապետում 

պատերազմող կողմերից յուրաքանչյուրը, այնքան շատ են նրա առավելությունները: 

Սակայն սոցիալ-հոգեբանական հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, 

որ մարդիկ որքան տեղեկատվության մեծ հոսք են ստանում, տվյալ դեպքում՝ պա-

տերազմական իրավիճակի մասին (թշնամու կողմից հարձակումներ, դիվերսիոն 

փորձեր և այլն), այնքան նրանց մոտ սթրեսի առաջացումն անխուսափելի է դառ-

նում: Եվ դա պատահական չէ. մարդիկ առօրյա կյանքում շատ հաճախ հիմնվում են 

իրենց կենսափորձի վրա [5]: Սահմանամերձ գոտում ապրող բնակչության հիշո-

ղություններում ոչ միայն թարմ են պատերազմի սարսափելի տեսարանները, այլև 

ականատես են լինում զինադադարի խախտման դեպքերին: 

Տեղեկատվական պատերազմների բաղկացուցիչ մաս է նաև հոգեբանական օպե-

րացիաների կազմակերպումը՝ հեռուստատեսության, ռադիոյի, տպագիր նյութերի 

օգտագործումը հակառակորդի բարոյական ոգու ճնշման, նրա գիտակցության վրա 

ազդելու նպատակով [2]: Համացանցի լայն տարածումը հեղափոխական դեր ունե-

ցավ տեղեկատվական-հոգեբանական պատերազմների կատարելագործման մեջ: 

Ցանկացած տեղեկատվություն, որին տիրապետում է անձը, շատ կարճ ժամանակ 

անց կարող է դառնալ հանրության սեփականությունը և ընդունվել որպես բացար-

ձակ ճշմարտություն՝ առանց հաշվի առնելու աղբյուրի հավաստիությունը: Այս իրա-

վիճակում առավել բարդ է տեղեկատվության կառավարումը և հասարակական 

կարծիքի վերահսկումը: 

Այսօր բոլորս էլ ականատես ենք, որ հեռուստատեսությունը շարունակում է 

մնալ ամենահզոր և ազդեցիկ լրատվամիջոցը: Սակայն Հայաստանում չեն կիրառում 

քարոզչական դաշտում հաջողության հասնելու հատուկ տեխնոլոգիաներ և սահմա-

նափակվում են ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած ապատեղեկատ-

վությանը հակահարված տալով: Ավելին, հակառակորդին հաջողվում է իրականաց-

նել հակահայկական քարոզչություն հայալեզու կայքերի միջոցով: 
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Այնուամենայնիվ, այսօր համաշխարհային տեղեկատվական դաշտում Հայաս-

տանը նույնպես ներքաշվել է վիրտուալ պայքարի մեջ՝ կապված ԼՂՀ-ի և Ադրբեջա-

նի միջև դեռևս չկարգավորված հակամարտության և Թուրքիայի կողմից հայոց ցե-

ղասպանության ճանաչման ժխտողական քաղաքականության հետ [1]: 

Ճգնաժամային իրավիճակներում մարդիկ դառնում են ավելի խոցելի, և ցանկա-

ցած ապատեղեկատվություն, հոգեբանական գրոհ կարող են մեծ իրարանցում առա-

ջացնել [4]: Ինչպես նշում է անգլիացի հոգեբան Ն.Քոուփլեն, քանի դեռ բանակը չի 

ներծծվել պարտության գիտակցությամբ, ջախջախված չէ: 

Որպես կանոն, որքան անսպասելի է վտանգը, այնքան մեծ է թվում, և հանկար-

ծակի ակտիվացած հակառակորդի առաջին միտքը ոչ թե դիմադրություն ցույց տալն 

է, այլ փախչելով փրկվելը: Այս սկզբունքը մարտի դաշտից տեղափոխելով տեղե-

կատվական-հոգեբանական պատերազմների ոլորտ՝ կարող ենք եզրակացնել, որ 

անհրաժեշտ է խաղաղ ժամանակ բնակչությանը նախապատրաստելը պատերազ-

մական գործողություններին: 

Այսպիսով, ժամանակակից տեղեկատվական-հոգեբանական պատերազմներում 

հաղթելու համար պահանջվում է տեղեկատվությունը որպես զենք օգտագործելու 

հմտություն, այն անհրաժեշտ դիտանկյունից ու ճիշտ ժամանակին մատուցելու ու-

նակություն: Հաշվի առնելով ՀՀ-ում տիրող պատերազմական իրավիճակը՝ բնակ-

չության շրջանում տագնապի առաջացումից խուսափելու համար կարող է արդյու-

նավետ լինել զանգվածային լրատվամիջոցների ռեսուրսների ներգրավումը: Այս ի-

մաստով նպատակահարմար է մշակել տեղեկատվական-հոգեբանական պատերազ-

մի տեխնոլոգիաներ՝ հաշվի առնելով ազգային և տարածաշրջանային առանձնա-

հատկությունները: 
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The article presents the role of the information in the modern situation of war. This 

significant especially escape from trouble reactions of population. Discusses the psycholog-

ical features of war and issues of psychological preparedness of population in emergency 

situations as well as. 

 

 

 

ԱՆՁԻ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԵՎ ԵՍԻ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՌԱՀԱՍՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ 

 

Ժամկոցյան Ռ. Ս. (ՀՊՄՀ, Երևան, Հայաստան) 
 
Հոդվածում վերլուծվում են պաշտպանական մեխանիզմների և «Ես»-ի կառույց-

ների կոռելյացիոն հետազոտության արդյունքները: Հետազոտության նպատակն է 

ստուգել պաշտպանական մեխանիզմների և «Ես»-ի կառույցների առօրյա փոխհա-

րաբերությունները, մասնավորապես պարզել, թե որ պաշտպանական մեխանիզմը 

որ «Ես» կառույցն է պաշտպանում դեռահասության շրջանում: 

 
Հանգուցային բառեր. պաշտպանական մեխանիզմներ, «Ես»-ի կառույցներ, ինք-

նավստահություն, ինքնահամակրանք, ինքնակառավարում: 

 

Անձի ձևավորման համար կարևոր նշանակություն ունեն անձնավորության ան-

հատական զարգացման ընթացքում նրա մոտ ձևավորված և նրա կողմից կիրառվող 

հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմները: 

Հոգեբանական պաշտպանությունը հանդես է գալիս որպես հատուկ կայունաց-

նող համակարգ, որն իր գործունեությունն իրականացնում է անձնավորության օն-

տոգենետիկ զարգացման ընթացքում ձևավորվող հատուկ մեխանիզմների օգնու-

թյամբ: Այս մեխանիզմները անձնավորության գիտակցությունը, անձի «Ես» կերպա-

րը, նրա պատկերացումներն արտաքին աշխարհի վերաբերյալ պաշտպանում են 

տարբեր բացասական հուզական ապրումներից և ընկլումներից, նպաստում են հո-

գեբանական հոմեոստազի պահպանությանը, կայունությանը, ներանձնային կոնֆ-

լիկտների լուծմանը և ընթանում են անգիտակցական և ենթագիտակցական մակար-

դակներում: Ընդ որում անձնավորության զարգացման սկզբական շրջանում կիրառ-

վում են բացառապես տարրական պաշտպանական մեխանիզմներ, իսկ զարգացմա-

նը զուգընթաց անձնավորությունը ընդունակ է լինում կիրառե նաև ավելի հասուն 

պաշտպանական մեխանիզմներ: 

Հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմները, պաշտպանելով անձնավո-

րության «Ես»-ը, հնարավորություն են տալիս նրան ձևավորվել և զարգանալ, իսկ 

արդեն զարգացած Եսի պաշտպանության համար նախկին պաշտպանական միջոց-
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ների անբավարար լինելու և անձնավորության հոգեկան զարգացման արդյունքում 

անհրաժեշտ է լինում կիրառել նոր ավելի արդյունավետ պաշտպանական մեխա-

նիզմներ: 

Օնտոգենետիկ զարգացման ընթացքում ձևավորվում է անձնավորության «Ես» 

կառույցն իր առանձին բաղադրիչներով, որոնք, բավականաչափ զարգանալով և հա-

սունանալով, իրենց հերթին կարող են կրել պաշտպանական գործառույթ: 

Հոգեբանական պաշտպանության խնդիրը հոգեբանական գիտության մեջ բավա-

կանին շատ է քննարկված շատ գիտնականների կողմից (Զ. Ֆրեյդ, Ա Ֆրեյդ, Ջ. Բլ-

յում, Ռ. Պլուտչիկ) [1, 3, 4, 5]: Այնուամենայնիվ դեռ բավականաչափ ուսումնասիր-

ված չեն հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների գենեզիսը, զարգացման և 

դրսևորման օրինաչափությունները, տարբեր են կարծիքները դրանց քանակի և կա-

տարած դերի վերաբերյալ: 

Մեր հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրել ենք պաշտպանական մե-

խանիզմների և Եսի բաղադրիչների միջև համահարաբերակցային կապը, պարզելու 

համար, թե պաշտպանական որ մեխանիզմներն են պատասխանատու «Ես»-ի ա-

ռանձին բաղադրիչների պաշտպանութան համար: 

Հետազոտության անցկացման համար ընտրել ենք 14-15 տարեկան 40 հետա-

զոտվողների: Ընտրակազի ընտրությունը պայմանավորված է հետազոտվողների 

տարիքային առանձնահատկությամբ, դեռահասության ճգնաժամով: Ենթադրվում է, 

որ դեռահասության ճգնաժամի ընթացքում պաշտպանական մեխանիզմներն ավելի 

շատ են կիրառվում ճգնաժամը հաղթահարելու համար: Հետազոտության անցկաց-

ման համար օգտագործել ենք Ռ. Պլուտչիկի «Կյանքի ոճի ինդեքս» մեթոդիկան [6] և 

Վ. Վ. Ստոլինի՝ Ինքնավերաբերմունքի հարցարանը: Ստացված տվյալները ենթար-

կել ենք երկրորդային մշակման` կիրառելով մաթեմատիկական վիճակագրային 

վերլուծություն (ըստ Պիրսոնի բանաձևի): 

Վերլուծության արդյունքում դրական համահարաբերակցային կապ է բացա-

հայտվել մերժման և Սեփական «Ես»-ին կողմ լինելու միջև (P ≤ 0.05, r = 0.313): Նման 

կապը ենթադրում է, որ դեռահասի կողմից մերժվում է այն ինֆորմացիան, որը հա-

կասում է Սեփական «Ես»-ի մասին դրական պատկերացումներին և վերաբերմուն-

քին: Մերժումը, որպես հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմ վնասակար ին-

ֆորմացիան, սթրեսորը թույլ չի տալիս հասնի անձնավորության գիտակցությանը, 

այն կարծես արգելապատնեշ լինի դեռևս ընկալման փուլում, որը դրսևորվում է պո-

տենցիալ վնասող ինֆորմացիայի պարզապես արհամարհմամբ: Դրական համահա-

րաբերակցային կապ է բացահայտվել ինքնավստահության և մերժման միջև (P ≤ 

0.05, r = 0.308): Ցանկացած երևույթ կամ ինֆորմացիա, որը հակասում է նրա սեփա-

կան «Ես»-ի մասին դրական պատկերացմանը դեռահասի կողմից մերժվում է, որի 

արդյունքում դեռահասը աչքի է ընկնում ինքնավստահությամբ, որը ոչ միշտ կարող 

արդարացված լինել: Դրական համահարաբերակցային կապի մեջ է մերժումը նաև 

ինքնաընդունման հետ (P ≤ 0.05, r = 0.299): Նման կապը նույնպես պայմանավորված 

է մերժման առանձնահատկությամբ, որը դեռահասի գիտակցության մեջ թողնում է 

միայն այն ինֆորմացիան, որը նպաստում է դեռահասի կողմից ինքն իրեն հարգե-

լուն և ինքնաընդունման: Համահարաբերակցային դրական կապ է բացահայտվել 

արտամղման և ինքնահարգանքի միջև (P ≤ 0.05, r = 0.346): Արտամղման միջոցով դե-

ռահասը պաշտպանվում է ինքնահարգանքին վնասող կամ սպառնացող ինֆորմա-

ցիայից: 
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Դրական համահարաբերակցային կապ է բացահայտվել ռեգրեսի և սեփական 

«Ես»-ին կողմ լինելու (P ≤ 0.05, r = 0.312), ինքնահամակրանքի (P ≤ 0.05, r = 0.314), 

ինքնահետաքրքրվածության (P ≤ 0.05, r = 0.336) միջև: Դեռահասի կողմից ռեգրես 

պաշտպանական մեխանիզմ հաճախ է կիրառվում: Այն առավելապես պաշտպան-

վում է ինքնահարգանքին և ինքնահամակրանքին սպառնացող բացասական ինֆոր-

մացիայից: Ռեգրեսի արտաքին դրսևորումը արտահայտվում է ավելի փոքր տարի-

քին համապատասխան վարքին վերադառնալով, որը նպաստել է դժվար պահին 

խնդիրների լուծմանն ի օգուտ իրեն: Արտաքին դրսևորումներից է նաև մեկուսա-

նալն ու ինքնամփոփ դառնալը: 

Դրական համահարաբերակցային կապ է բացահայտվել կոմպենսացիայի և դե-

ռահասի անձնային կառույցներից ինքնահարգանքի (P ≤ 0.05, r = 0.336), ինքնահա-

մակրանքի (P ≤ 0.05, r = 0.324), ուրիշներից դրական վերաբերմունքի սպասման (P ≤ 

0.05, r = 0.328), ինքնակառավարման միջև (P ≤ 0.05, r = 0.332): Դեռահասը իր իրա-

կան կամ թվացյալ թերություններից ազատվելու, դրանց կողմից առաջացած անկա-

րողության, անպաշտպանության տագնապից ազատվելու համար կիրառվում է կոմ-

պենսացիա: Փոխհատուցման հաջող փորձի արդյունքում բարձրանում է դեռահասի 

ինքնահարգանքը և ինքնահամակրանքը, որի արդյունքում դեռահասի մոտ աճում է 

նաև դրական վերաբերմունքի սպասումը ուրիշներից: Կոմպենսացիան ենթադրում է 

նաև կամային և մտավոր գործընթացների աշխատանք, որոնց արդյունքում դեռա-

հասի ինքնակառավարումը նույնպես բարձրանում է: Բացի այդ կոմպենսացիա կի-

րառելու համար նախ և առաջ անհրաժեշտտություն է առաջանում կամային ջանքե-

րի շնորհիվ զսպել և հաղթահարել անպաշտպանություն անկարողության զգացման 

կողմից առաջացած տագնապը և միայն դրանից հետո հնարավոր կլինի մտավոր 

արդյունավետ գործընթացների աշխատանքը: Կոմպենսացիան համարվում է հա-

սուն, լիակատար պաշտպանական մեխանիզմ: Մեր կողմից ստացված տվյալները 

վկայում են, որ կոմպենսացիան դրական համահարաբերակցային կապերով է կապ-

ված ինքնագիտակցության բոլոր այն կառույցների հետ, որոնք սկսում են ձևավոր-

վել և զարգանալ հենց դեռահասության տարիքում: Ըստ այդմ կարող ենք ենթադրել, 

որ կոմպենսացիան, որպես հասուն պաշտպանական մեխանիզմ կիրառվում է, հենց 

հասուն անձնավորության ինքնագիտակցության կառույցների պաշտպանության 

համար: 

Դրական համահարաբերակցային կապ է բացահայտվել պրոյեկցիայի և սեփա-

կան Եսին կողմ լինելու միջև (P ≤ 0.05, r = 0.305): Պրոյեկցիան ենթադրում է սեփա-

կան բացասական որակների վերագրում այլ անձի: Հետևաբար պրոյեկցաիյի կիրառ-

մամբ` անձը ազատում է Սեփական Եսին բացասական որակներից և սեփական 

«Ես»-ը ներկայացվում է դրական որակներով: Պրոյեկցիան դրական համահարաբե-

րակցային կապ ունի նաև ուրիշներից դրական վերաբերմունքի սպասման հետ (P ≤ 

0.05, r = 0.322): Նման կապը բացատրվում է նրանով, որ ազատվելով բացասական ո-

րակներից վերագրման միջոցով և դրանք քննադատելով այլ անձի մոտ, դեռահասը 

ակնկալում է դրական վերաբերմունք շրջապատողներից: 

Փոխարինումը համարվում է տարրական պաշտպանական մեխանիզմ և կիրառ-

վում է դեռևս փոքր տարիքից: Դեռահասների մոտ կատարված հետազոտության 

արդյունքների վերլուծությամբ պարզ է դառնում, որ փոխարինումը դրական համա-

հարաբերակցային կապի մեջ է ինքնահարգանքի (P ≤ 0.05, r = 0.365), և ինքնավստա-

հության հետ (P ≤ 0.05, r = 0.319): Բացասական հույզերը արտահայտելու համար ա-
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վելի թույլ օբյեկտ ընտրելով` դեռահասը պաշտպանում է իր իսկ ինքնահարգանքն 

ու ինքնավստահությունը: 

Դրական համահարաբերակցային կապ է բացահայտվել Սեփական Եսին կողմ 

լինելու և ինտելեկտուալիզացիայի միջև (P ≤ 0.05, r = 0.315): Դեռահասների մոտ ին-

տելեկտուալիզացիայի հաճախակի կիրառումը Վ. Վ. Դելարյուն համարում է դեռա-

հասի սոցիալական կապերի անբավարարության արդյունք [2]: Սոցիալական սա-

կավաթիվ կապեր ունեցող դեռահասը մեկուսանում է շրջապատից, դառնում ինք-

նամփոփ: Ինտելեկտուալիզացիայի և սեփական «Ես»-ին կողմ լինելու միջև համա-

հարաբերակցային կապը ամենայն հավանականությամբ վկայում է դեռահասի` սե-

փական անձով հետաքրքրված լինելով, սեփական անձի մասին առավել հաճախ 

մտածելով: Բացի այդ, դեռահասության տարիքում ինտելեկտուալ գործընթացների 

զարգացմանը զուգընթաց ձևավորվում է ինտելեկտուալիզացիան` որպես պաշտ-

պանական մեխանիզմ և, ի տարբերություն տարրական պաշտպանական մեխա-

նիզմների, սկսում է կոգնիտիվ մակարդակում արդեն պայքարել առաջացած տագ-

նապի և լարվածության դեմ: 

Հակազդեցության ձևավորման և ինքնակառավարման միջև բացահայտված 

դրական կապը (P ≤ 0.05, r = 0.325), ամենայն հավանականությամբ, կարելի է բա-

ցատրել հենց հակազդեցության կազմավորում պաշտպանական մեխանիզմի ա-

ռանձնահատկությամբ: Մեխանիզմը ենթադրում է առաջացած հակազդեցության 

զսպում և դրա փոխարեն հակառակ հակազդեցության դրսորում: Հետևաբար դեռա-

հասի զարգացած ինքնակառավարման շնորհիվ առավել արդյունավետ է գործում 

հակազդեցության ձևավորում պաշտպանական մեխանիզմը: 

Այսպիսով, պաշտպանական մեխանիզմները, պաշտպանելով «Ես»-ի առանձին 

կառույցները, նպաստում են դրանց զարգացմանը, իսկ հասուն անձի զարգացած Ե-

սի կառույցներն արդեն իրենք կարող են կրել պաշտպանական ֆունկցիա և իրակա-

նացնել անձնավորության հոգեբանական պաշտպանությունը ներքին և արտաքին 
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The article analyzes the research results about the correlation of defense mechanisms 

and Ego structures. The aim of study was to examine the causal relationships of mecha-

nisms of defense and Ego structures and especially which mechanisms of defense protect 

special Ego structures in the period of adolescence. 

 

 

 

ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՄՈՏ 

 
Լոքյան Ա. Բ. (ՀՀՊԿԱ, Երևան, Հայաստան) 

 

Հոդվածում ներկայացված են հանրային ծառայողների մոտ հուզական ինտելեկ-

տի ուսումնասիրության արդյունքները և դրանց վերլուծությունը: Հետազոտության 

արդյունքները վկայում են այն մասին, որ հանրային ծառայողների մոտ զարգացման 

ցածր մակարդակում է գտնվում հուզական ինտելեկտի ցուցանիշը: Համանման 

պատկեր է նաև ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրանտների մոտ: 

Այդպիսով, հուզական ինտելեկտի ոչ բավարար զարգացումը կարող է խոչընդոտներ 

ստեղծել աշխատանքային գործունեության ընթացքում: Հուզական ինտելեկտի զար-

գացումը պահանջում է հույզերի ճանաչման և կառավարման փորձ, որը կարող է 

ձեռք բերվել հանրային ծառայողների վերապատրաստման դասընթացներում ներա-

ռելով հուզական ինտելեկտի զարգացմանը միտված դասընթացներ: 

 

Հանգուցային բառեր. հանրային ծառայող, հուզական ինտելեկտ, հույզերի կառավա-

րում, զարգացում: 

 

Ժամանակակից կառավարման համակարգում վերջին ժամանակներում մեծ 

տեղ է հատկացվում աշխատակցի հոգեբանական առանձնահատկություններին, ո-

րոնք իրենց արտացոլումն են գտել նրանց պաշտոնների անձնագրերում: Աշխա-

տանքային գործունեության համար անհրաժեշտ հոգեբանական բազմաթիվ հատ-

կությունների շարքում բազմաքանակ են այն հատկությունները, որոնք վերաբերում 

են անձի հուզական ոլորտին: Որպես այդպիսին՝ հանդես են գալիս սթրեսակայու-

նությունը, ինքնակարգավորման հմտությունները, հուզական հասունությունը, 

նրբազգացությունը և այլն: Որոշ մասնագիտությունների համար այս ցանկը ավելա-

նում է՝ կապված նրանց աշխատանքի յուրահատկությունների հետ: Սակայն հուզա-

կան ինտելեկտի արտահայտվածությունը աշխատանքային գործունեության տար-

բեր փուլերում և ոլորտներում առանձնանում է իր զարգացման աստիճանով: Պե-

տական ծառայության համակարգի աշխատակիցներն, անկախ զբաղեցրած պաշտո-

նից, ունեն հուզական ինտելեկտի զարգացվածության որոշակի աստիճան: Հաշվի 

առնելով այդ աշխատանքի յուրահատկությունները՝ մասնավորապես այն, որ այդ 

աշխատանքը պարունակում է մարդ-մարդ փոխհարաբերությունը և աշխատանքա-

յին սահմանափակումները, ենթադրվում է, որ պետական ծառայողների հուզական 

ինտելեկտի բարձր արտահայտվածությունը արդյունավետ աշխատանքի կարևոր 

գործոն է: Գիտական գրականության մեջ հանդիպում են մեկնաբանություններ, որ-

տեղ հուզական ինտելեկտի առկայությունը պայմանավորում է աշխատակցի կառա-
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վարչական հմտությունները: Սակայն հուզական ինտելեկտի առկայությունը ցածր 

դասային աստիճան զբաղեցնող կրտսեր մասնագետի համար դեռևս գտնվում է ու-

սումնասիրության փուլում: 

Հուզական ինտելեկտի վերաբերյալ պատկերացումները առավելապես կապված 

են սոցիալական ինտելեկտի հետ, ինչը հաճախ դիտարկվում է փիլիսոփայական 

տեսանկյունից: Այս առումով Դ. Վ. Ուշակովը նշում է, որ սոցիալական ինտելեկտը 

հենց այն հիմնահարցն է, որտեղ համագործակցում են կոգնիտիվ և աֆեկտիվ ո-

լորտները: Սոցիալական ինտելեկտի ոլորտում մշակվում է մոտեցում, որը դիտար-

կում է մարդուն ոչ որպես համակարգչային մեխանիզմ, այլ որպես կոգնիտիվ-հու-

զական էակ [3]: Մարդը, լինելով բանական էակ, իր կյանքի ընթացքում զարգացնում 

է հուզական կարգավորման հատկություններ, սակայն աշխատանքային գործու-

նեությունը պահանջում է հուզական ինտելեկտի զարգացման այլ մակարդակ: Գրա-

կանության մեջ հուզական ինտելեկտը դիտարկվում է երկու մոտեցումների (մոդել-

ների) տեսանկյունից՝ «ընդունակությունների» (J. Mayer, P. Salovey) և «խառը տիպի» 

մոդելներ (R. Bar-On): Առաջին մոդելում հուզական ինտելեկտը մեկնաբանվում է որ-

պես անձի սեփական և ուրիշ մարդկանց հույզերը հասկանալու, կառավարելու ըն-

դունակություն: Երկրորդ մոդելում հուզական ինտելեկտը դիտարկվում է որպես 

բազմաթիվ ոչ ճանաչողական ընդունակություններ, կարողություններ և հմտու-

թյուններ, որոնք ազդում են անհատի՝ միջավայրի պահանջները և ծանրությունները 

հաջող հաղթահարելու հնարավորության վրա [3]: Մասնագիտական կրթական հա-

մակարգը ենթադրում է հուզական ինտելեկտի զարգացում, ինչը պայմանավորում է 

մասնագիտական արդյունավետ գործունեությունը: Հետազոտողները հուզական ին-

տելեկտը համարում են կրթական բաղադրիչ: Այսպես, ամերիկյան հետազոտու-

թյուններից մեկում նշվում է, որ վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում զար-

գացրել են բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք խթանում են երիտասարդների շրջանում սո-

ցիալական և հուզական ուսուցումը: Սոցիալական և հուզական ուսուցման ծրագրե-

րը նախագծված են գոյություն ունեցող դպրոցական ծրագրերը լրացնելու համար՝ 

ուսուցանելով սոցիալական և հուզական հմտություններ, որոնք նպաստում են ավե-

լի լավ սոցիալական և հուզական հարմարմանը և ակադեմիական նվաճումներին 

[5]:  

Վերջին շրջանում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրանտնե-

րի շրջանում անցկացրած հետազոտությունները վկայում են այն մասին, որ շրջա-

նավարտների մոտ  միջին արտահայտվածություն ունեն հուզական տեղեկացվա-

ծությունը, ապրումակցումը և այլ մարդկանց հույզերի ճանաչումը [1]: Այսպիսով, 

հուզական ինտելեկտը, լինելով մասնագիտական գործունեության կարևոր բաղադ-

րամաս, պայմանավորում է նաև անձի հաղորդակցման հմտությունները մասնագի-

տական գործունեության ընթացքում, կրթության ընթացքում չի հասնում իր զար-

գացման բարձր մակարդակին, ինչի մասին վկայում են կատարված հետազոտու-

թյան վերլուծության արդյունքները: Պետական ծառայողների շրջանում անցկացված 

հետազոտությունը թույլ տվեց դուրս բերել հուզական ինտելեկտի արտահայտվա-

ծության ցուցանիշները: Հետազոտությանը մասնակցել են հինգ և ավելի տարվա աշ-

խատանքային փորձ ունեցող 45 պետական ծառայողներ: Հուզական ինտելեկտի ու-

սումնասիրության համար կիրառվել է Ն. Հոլի մեթոդիկան [4]: 

 Հուզական տեղեկացվածություն M = 10,4, σ = 4,7 

 Սեփական հույզերի կառավարում M = 1,7, σ = 7,3 

 Ինքնամոտիվացիա M = 8, σ = 5,9  
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 Ապրումակցում M = 10,5, σ = 3,8 

 Այլ մարդկանց հույզերի ճանաչում M = 8,7, σ = 5,3 

 Հուզական ինտելեկտի գումարային ցուցանիշ M = 39,3, σ = 19,5 

Ինչպես երևում է հետազոտության արդյունքներից, հուզական տեղեկացվածու-

թյան, ինքնամոտիվացիայի, ապրումակցման, այլ մարդկանց հույզերի ճանաչման 

ցուցանիշները գտնվում են միջին մակարդակում: Ըստ թեստի սանդղակի սեփական 

հույզերի կառավարումը ունի ցածր մակարդակ: Հուզական ինտելեկտի գումարային 

ցուցանիշը նույնպես ցածր է: Այս ամենը նշանակում է, որ նրանք դժվարությամբ են 

կարողանում գործ ունենալ իրենց և այլ մարդկանց հուզական վիճակների հետ, բա-

վարար տեղեկացված չեն իրենց հուզական ապրումների մասին, չեն կարողանում 

կառավարել ինչպես սեփական հույզերը, այնպես էլ ուրիշներինը: Հուզական տեղե-

կացվածության միջին ցուցանիշը վկայում է այն մասին, որ նրանք ոչ բոլոր ի-

րադրություններում են կարողանում գիտակցել և հասկանալ իրենց հույզերը: 

Նրանք չեն կարողանում կառավարել սեփական հույզերի դրսևորումները, ինչի 

հետևանքով էլ երբեմն դժվարությամբ կարող են կառավարել (ինքնամոտիվացիայի 

միջին ցուցանիշը) սեփական վարքը: Ապրումակցման միջին ցուցանիշը վկայում է 

այն մասին, որ նրանք որոշ իրադրություններում կարող են հասկանալ ուրիշների 

հույզերն ու զգացմունքները, կարեկցել, աջակցել նրանց: Ինչպես նաև կարող են ո-

րոշ իրադրություններում ազդեցություն գործել ուրիշ մարդկանց հուզական վիճակ-

ների վրա (այլ մարդկանց հույզերի ճանաչում): Ընդհանրացնելով հետազոտության 

արդյունքները՝ կարող ենք ասել, որ քաղծառայողների մոտ այդքան էլ զարգացած չէ 

սեփական հույզերը հասկանալու և գիտակցելու ընդունակությունը, նրանք դժվա-

րությամբ են կառավարում հույզերի և զգացմունքների դրսևորումը, ինչպես նաև սե-

փական վարքը: Նրանք ոչ բոլոր են իրադրություններում կարող հասկանալ ուրիշ-

ների հուզական վիճակները նրանց շարժուձևից, միմիկայից, մարմնի դիրքից, խոս-

քի հնչերանգից՝ այդպիսով հնարավորություն չունենալով ազդեցություն գործել 

դրանց վրա: 

Ինչպես երևում է ուսումնասիրության տվյալներից, պետական ծառայողների 

մոտ հուզական ինտելեկտի ցուցանիշները զարգացման բարձր մակարդակում չեն 

գտնվում, ինչը ենթադրում է, որ աշխատանքային գործունեության ընթացքում հու-

զական դրսևորումները կարող են խոչընդոտել արդյունավետ աշխատանքին: Են-

թադրվում է, որ հուզական ինտելեկտը, լինելով անձի զարգացման ընթացքում ձևա-

վորվող և զարգացող որակ, պետք է ենթարկվի զարգացման աշխատանքային գոր-

ծունեության և մասնագիտական պատրաստման ընթացքում: Ընդգծենք, որ պետա-

կան ծառայողների վերապատրաստման ծրագրերում ընդգրկված են հուզական ին-

տելեկտը զարգացնող բաղադրիչներ, սակայն դրանք չեն ապահովում հուզական ին-

տելեկտի բարձր մակարդակ, քանի որ կրում են տեղեկացնող բնույթ: Մինչդեռ հու-

զական ինտելեկտի զարգացումը պահանջում է հույզերի ճանաչման և կառավար-

ման փորձ, որը ձեռք կբերվի այն դեպքում, երբ պետական ծառայողների վերապատ-

րաստման դասընթացները միտված կլինեն հուզական ինտելեկտի զարգացմանը:  
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In this article represented the results of the public servants' emotional intelligence 

studies and analysis. The survey results suggest that the emotional intelligence at a low 

level by test’s scale. The similar picture revealed among Master Students of Public Admin-

istration Academy of The RA. Thus, the insufficient development of emotional intelli-

gence might hamper in the process of labor activity. The development of emotional intel-

ligence requires experience of recognition and management of emotions. This can be 

achieved by including courses for development of emotional intelligence in the training 

curriculum of public servants.  

 

 

 

ԾՆՈՂ-ԴԵՌԱՀԱՍ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՍԵՌԱԴԵՐԱՅԻՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆՑՄԱՆ ԴԵՍՏՐՈՒԿՑԻԱ ՈՒՆԵՑՈՂ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ 

ՄՈՏ 

 

Խաչատրյան Լ. Հ. («Փսիլայֆ» հոգեբանական  
աջակցման կենտրոն, Երևան, Հայաստան) 

 
Մեր հետազոտության մեջ կարևորվում է ընտանեկան փոխազդեցությունները, 

քանի որ այն դառնում է առաջնային նույնականացման գործընթացն ապահովող 

աղբյուրը և միջավայրը: Հետազոտության արդյունքներից հանգում ենք այն եզրա-

կացության, որ անհրաժեշտ է իրականացնել խմբային հոգեբանական ինչպես նաև 

մանկավարժական աշխատանքներ ծնողական խմբերում, որի նպատակը սեռային 

դերերի ձևավորման կարևորությունn է նույնականացման առաջնային աղբյուր հան-

դիսացող ընտանեկան փոխազդեցությունների միջոցով: 

 
Հանգուցային բառեր. դեռահասություն, սեռադերային նույնականացում, դեստրուկ-

ցիա, ծնողական փոխհարաբերություն: 
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Վերջին ժամանակաշրջանում կարևորագույն հասարակական խնդիր և մտահո-

գության առիթ է հանդիսանում սեռադերային նույնականացման դեստրուկցիայի 

դրսևորումները, որի արդյունքում տեսնում ենք արական սեռի ներկայացուցիչներ 

ֆեմինիզացված դերերով, վարքային դրսևորումներով և հակառակը իգական սեռի 

ներկայացուցիչներ՝ առնականացված դերային և վարքային փոխակերպումներով: 

Դեռահասությունը տարիքային այն փուլն է երբ երեխան դառնում է մեծահասակ, 

վերակառուցվում են նրա դերերը, հասարակական դիրքը, սեռադերային դրսևորում-

ները, ընտանեկան փոխհարաբերությունները: 

Ընտանիքները որտեղ մեծանում են դեռահասները տարբեր կերպ են լուծում ի-

րենց առաջ ծառացած խնդիրները: Եվ ելնելով սրանից առանձնացվում են երկու տե-

սակի ընտանիքներ: 

1. Նորմալ գործառույթային կամ ներդաշնակ ընտանիք: Սյն ընտանիքն է, որը 

գործում է համապատասխան ընտանիքի կամ սոցիումի կողմից առաջ քաշված նոր-

մերի: Նորմալ գործառույթային ընտանիքը բավարարում է ընտանիքի անդամների 

բազային պահանջմունքները, անվտանգությունը և պաշտպանվածությունը,  

2. Դիսֆունկցիոնալ կամ ոչ ներդաշնակ ընտանիք: Այն ընտանիքներն են, որտեղ 

գործառույթների կատարումը խաթարված է, որի արդյունքնում հորիզոնական և 

ուղղահայաց սթրեսորների ձևավորման նախադրյալներ են առաջանում [4, էջ 3-4]: 

Մեր հետազոտության մեջ կարևորվում է ընտանեկան փոխազդեցությունները 

քանի որ այն դառնում է առաջնային նույնականացման գործընթացն ապահովող 

աղբյուրը և միջավայրը: 

Համաձայն Ս. Ֆ. Հարությունյանի՝ և՛ տղայի, և՛ աղջկա համար առաջնային 

կարևորություն ունի հարաբերությունների առաջին օբյեկտը՝ մայրը: Աղջիկները 

նույնականանում են անմիջականորեն մորը իսկ տղաները՝ հակառակ սեռի հետ: Այ-

սինքն տղաների համար առաջնային կարևորություն է ձեռք բերում ապանույնակա-

նացման գործընթացը՝ մորից հոգեբանական առանձնացումը և հոր հետ նույնակա-

նացումը: Այս դեպքում կարևոր է դառնում հոր և տղայի միջև հուզական կապի առ-

կայությունը, հակառակ դեպքում տղայի մոտ առաջանում է ֆեմինինության դրսևո-

րումներ [1]: 

Համաձայն Ն. Թոդորոյի աղջիկը կամ մայրը գոյություն ունեն այնպես, ինչպես 

գոյություն չունեն տղայի կյանքում հայրը կամ ուրիշ տղամարդ: Աղջկա համար տե-

ղի է ունենում անձնային նույնականացում մոր հետ, որովհետև դա անձնային հա-

րաբերություն է, որը վաղ, առաջնային կապում է առաջացել: Տղան պետք է փորձի 

զարգացնել տղայական տարբերակված նույնականացում և սովորի տղայական դեր 

հոր հետ հարաբերության ժամանակ [3, էջ 209]: 

Սակայն, երբ առկա է ծնողական կերպարների նկատմամբ ապակողմնորոշում և 

փոխհարաբերությունների խաթարում, նույն սեռի ծնողական կերպարի նկատմամբ 

կարող է դրսևորվել տարաբնույթ զգացողություններ և դրսևորումներ, որի արդյուն-

քում էլ ձևավորվում է սեռադերային նույնականացման դեստրուկցիա: 

Սեռային նույնության խանգարումը կամ դեստրուկցիան հակառակ սեռի հետ 

ուժեղ և կայուն նույնականացման ձգտումն է, որն ուղեկցվում է սեփական սեռի 

նկատմամբ անհարմարվողականության զգացողությամբ [5, էջ 493]: 

Մենք կարևոր ենք համարում անդրադառնալ Գ. Մ. Վասիլչենկոյի հոգեսեռական 

զարգացման խանգարումների ուսումնասիրմանը, որտեղ նա քննարկում է սեռադե-

րային վարքի փոխակերպում հասկացությունը, համաձայն որի թեև պահպանված 

են սեռային ինքնագիտակցությունը, սակայն ձևավորվում է սեռադերային վարք, ո-



 127 

րը հատուկ է հակառակ սեռին: Մեզ առավել հետաքրքրում է նրա այն հիմնավո-

րումները, համաձայն որի պատճառ է դառնում ծնողական դաստիարակության ա-

ղավաղումները, այսինքն նա սեռադերային վարքի փոխակերպումը բացատրում է 

հոգեբանական խանգարումներով: Ուսումնասիրելով տեսական մոտեցումները ա-

ռաջ ենք քաշել այն ենթադրությունը, որ սեռադերային նույնականացման դեստրուկ-

ցիա ունեցող դեռահասները նույն սեռ հանդիսացող ծնողական կերպարի նկատ-

մամբ ունենում են հուզական կապի, շփման և փոխհարաբերության խաթարումներ: 

Հետազոտության համար կիրառվել է Ջ. Փարքերի կողմից մշակված դեռահաս-

ծնող հարաբերությունների բացահայտման մեթոդիկան: Այն բաղկացած է 19 սանդ-

ղակներից: Մեր ուսումնասիրությունում ընդգրկել ենք ընդհանուր թվով 53 աղջիկ և 

52 տղա դեռահասներ: Դեռահասները եղել են ՀՕՖ-ի, Օրրան-ի, ՍՕՍ մանկական 

գյուղերի, Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի համայնքային այլընտրանքային վերա-

կանգնողական կենտրոնների, Առողջության և կրթության հայկական կենտրոնի հո-

գեբանական ծառայության բաժնի Երևանի թիվ 164, 134, 106, 4, 49, Աբովյան քաղաքի 

թիվ 10 դպրոցների դեռահասները:  

Հետազոտության արդյունքից պարզ է դառնում, որ արական սեռի ներկայացու-

ցիչների մոտ հոր հետ ունեցած հարաբերությունում ցածր է (17 %) արտահայտվել 

հոր կողմից ընդունման սանդղակի ցուցանիշը ի տարբերություն մոր (29 %) ցուցա-

նիշի: Ընտանիքում բարձր է ծնողների կոնֆլիկտայնության ցուցանիշը՝ (80 %) մոր և 

հոր մոտ (70 %): Բարձր են ստացվել մոր հսկողության (36 %) և մոնիթորինգի (30 %) 

ցուցանիշները, ի տարբերություն հոր հսկողության (29 %) և մոնիտորինգի (22 %) 

ցուցանիշների: Հեղինակության սանդղակում բարձր են ստացվել մոր ցուցանիշները 

(70 %), ի տարբերություն հոր հեղինակության ցուցանիշների (35 %): 

Այս արդյունքներից կարող ենք դուրս բերել այն օրինաչափությունը, որ արական 

սեռի ներկայացուցիչների սեռադերային նույնականացման ձևավորման համար 

կարևոր է հոր հետ կառուցած հուզական կապի և փոխհարաբերությունների ինչպես 

նաև սոցիալական փորձի փոխանցման ձևերը: Սեռադերային նույնականացման 

դեստրուկցիայի դեպքում, կարևոր նույնականացման օբյեկտ հանդիսացող հայրա-

կան կերպարի կողմից առկա է լինում ոչ բավարար սեր, ուշադրություն և խաթար-

ված հուզական կապի ձևավորվածություն, որի արդյունքում նույնականացման օբ-

յեկտ դառնում է հակառակ սեռ հանդիսացող ծնողական կերպարը և նրանց կյանքի 

ձևերի, հետաքրքրությունների նկատմամբ միջամտություն և հսկողություն իրակա-

նացնում է հակառակ սեռի ծնողը: Արտաքին ազդեցությունների խառնաշփոթը և 

աններդաշնակությունը, որպես օրինաչափություն, նպաստում է երկու սեռերի 

ծնողների հետ բարձրացված ներքին և արտաքին կոնֆլիկտայնության առաջացմա-

նը: 

Իգական սեռի ներկայացուցիչների մոտ բարձր ցուցանիշներով արտահայտվեց 

հոր հեղինակությունը (68 %) ի տարբերություն մոր հեղինակության (37 %): Ցածր 

ցուցանիշներով են արտահայտվել ընդհանուր բավարարվածության ցուցանիշը մոր 

և հոր հետ ունեցած հարաբերությունից (20 %): Հոր հսկողություն և մոնիթորինգ 

սանդղակը ցածր ցուցանիշներով է արտահայտվել՝ (32 %) և (30 %) ի տարբերություն 

մոր (40 %) և (69 %): Ամուսինների միմյանց նկատմամբ թշնամանքը նույնպես բարձր 

է՝ մայր (71 %) և հայր (53 %): Այս արդյունքներից կարող ենք դուրս բերել այն օրինա-

չափությունը, որ իգական սեռի ներկայացուցիչների մոտ թեև պահպանված են մոր 

կողմից հսկողության, խրախուսանքի, կյանքի ձևերի միջամտության սահմանները, 

սակայն որպես նույնականացման օբյեկտ դառնում է հակառակ սեռի ծնողը: Ի տար-
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բերություն արական սեռի ներկայացուցիչների՝ նույնականացման օբյեկտ դառնում 

է հակառակ սեռի ծնողը այլ ճանապարհով: Հակառակ սեռ հանդիսացող ծնողական 

կերպարը դառնում է նույնականացման օբյեկտ երբ նույնպես առկա է բացասական 

զգացողություններ հոր կերպարի նկատմամբ կամ էլ դառնում է հեղինակություն և 

կարևորությունը կորցնում է նույնականացման օբյեկտ հանդիսացող մայրական 

կերպարը: 

Հետազոտության արդյունքներից հանգում ենք այն եզրակացության, որ անհրա-

ժեշտ է իրականացնել խմբային հոգեբանական ինչպես նաև մանկավարժական աշ-

խատանքներ ծնողական խմբերում, որի նպատակը սեռային դերերի ձևավորման 

կարևորություն է նույնականացման առաջնային աղբյուր հանդիսացող ընտանեկան 

փոխազդեցությունների միջոցով: 

Օգտագործված գրականության ցանկ. 
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THE UNIQUENESS OF PARENT-ADOLESCENT RELATIONS OF TEENAGERS WITH 

DESTRUCTION OF GENDER IDENTIFICATION 
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In our research the family interactions are important, as they become the source and 

the environment that provides the process of primary identification. 

The results of the research lead to the conclusion that it is necessary to do a group 

psychotherapy and pedagogical work with parents, aimed the importance of gender roles 

formation through family interactions which are the source of primary identification. 

 

 

 

ՔՈՓԻՆԳ ԵԶՐՈՒՅԹԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Կարապետյան Ն. Ի. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 
 
Հոդվածում ներկայացված են քոփինգ հասկացության ռուսական և արևմտյան 

հոգեբանական դպրոցների մեկնաբանությունները: Կատարվել է քոփինգի մեթոդա-
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բանական մոտեցումների տեսական վերլուծություն, որի հիման վրա դուրս է բերվել 

թեմայի ուսումնասիրվածության համապատասխան ոլորտները և մշակվածության 

աստիճանը: 

 

Հանգուցային բառեր. քոփինգ, աշխատակազմ, հոգեբանական պաշտպանություն, 

սթրես, վերահսկվող վարք: 

 

Հասարակական, տնտեսական և քաղաքական ոլորտների զարգացման հետ մեկ-

տեղ օրեցօր փոփոխվում են աշխատանքային պահանջները և դրան զուգահեռ ի 

հայտ են գալիս նոր գործոններին դիմադրելու, առկա իրավիճակները հաղթահարե-

լու խնդիրներ: Մրցակցային դաշտն աշխատանքային բոլոր ոլորտներում ստիպում է 

մասնագետին լինել ավելի տոկուն, դիմացկուն և ճկուն, քանի որ փոփոխություն-

ներն ու նորարարությունները տրամաբանորեն առաջ են բերում հարմարման նոր 

պահանջներ: 

Աշխատակիցների քոփինգ վարքի և այդ վարքին բնորոշ ռազմավարությունների 

ուսումնասիրմամբ զբաղված են շատ արտասահմանյան հոգեբաններ, սակայն հայ-

րենական հոգեբանության մեջ ուսումնասիրությունները դեռևս սակավաթիվ են: 

Թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է աշխատաշուկայում հոգեբանա-

կան ուսումնասիրությունների պահանջով, մասնագետների ընտրության գործում 

հետազոտության տվյալների ներդրման հրատապությամբ և տվյալ հոգեբանական 

առանձնահատկության սակավ ուսումնասիրությամբ: 

Ինքնակառավարվող վարքի հոգեբանական հիմքերի ուսումնասիրությունն ունի 

մի շարք տեսական մոտեցումներ, որոնք հիմքում ընկած են տարբեր մեթոդաբա-

նություններ: Գործունեության տարբեր տեսակների ուսումնասիրությունը ցույց է 

տվել, որ գոյությունի ունի մասնագիտությունների շարք, որոնցում մարդը սկսում է 

ներքին հուզական դատարկության զգացում ունենալ, քանի որ սոցիալական պա-

տասխանատվություն է կրում այլ մարդկանց և որոշումների կայացման հարցում: 

Ժամանակակից հոգեբանության մեջ ակտիվ տեղ է հատկացվում քոփինգի ու-

սումնասիրմանը: Հետաքրքրությունը քոփինգի նկատմամբ աճել է դեռևս 1990 թվա-

կանին, երբ հետազոտողներն անկացնում էին իրենց ուսումնասիրությունները հիմ-

նականում հիվանդանոցներում՝ նևրոզով, հարբեցողությամբ, թմրամոլությամբ տա-

ռապող և սոմատիկ խանգարումներով հիվանդների հետ (В. А. Ташлыков, 1992; Р. К. 

Назыров, 1992; Н. А. Сирота, 1994; Е. И. Чехлатый, 1994; В. М. Ялтонский, 1995) [3]: 

Հոգեբանության մեջ ինքնավերահսկող վարքի համընդհանուր սահմանում գո-

յություն չունի: Ռուսական հոգեբանության մեջ առավել մեծ նշանակություն է 

տրվում վերահսկման գիտակցվածության և ակտիվության գործոններին (Т. Л. Крю-

кова, Е. А. Сергиенко, И. М. Никольская): Արևմտյան հետազոտողներն առավել մեծ 

նշանակություն են տալիս վերահսկման գործընթացային և սոցիալական հայեցակե-

տերին (R. S. Lazarus, S. Folkman, C. M. Aldwin, E. A. Skinner): 

Չնայած քոփինգի ուսումնասիրությունների մեծ քանակին, դեռևս չի բացահայտ-

վել նրա օնտոգենետիկ ծագման առանձնահատկությունները: Ռուսական գրակա-

նության մեջ այդ խնդրով զբաղվում է Ե. Ա. Սերգիենկոն: Խնդիրը լուրջ ուսումնա-

սիրվել է նաև Ֆ. Վ. Բասսինի կողմից (1968, 1969, 1988), ով նշում էր, որ քոփինգի 

դրսևորման կարևոր նախապայմաններից մեկը վնասող գործոնի սուբյեկտիվ կար-

ևորության իջեցումն է: Հեղինակի կարծիքով, հոգեբանական պաշտապանության 

հիմքը համարվում է դիրքորոշումների վերակառուցումը, որն ուղղված է վարքի չա-
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փազանց հուզական լարվածության վերացմանը [2]: Զարգացման հոգեբանության 

շրջանակներում վերահսկվող վարքը դիտարկվում է որպես «կարգավորում սթրեսի 

պայմաններում» (E. A. Skinner, M. J. Zimmer-Gembeck): Ռուսական հետազոտութ-

յուններում առաջ են գալիս մի շարք խնդիրներ, կապված տվյալ հասկացության հո-

գեբանական իմաստի ոչ բավարար իմացության հետ [7]: 

Քոփինգի ուսումնասիրման ոլորտները ռուսական և արևելյան դաշտերում տար-

բերվում են: Ռուս հեղինակներն առավել շեշտված են դեռահասների, աշխատակազ-

մի և հատկապես՝ միջին օղակի ղեկավարների քոփինգ վարքի ուսումնասիրմանը: 

Նրանք առավել ուշադրություն են դարձնում քոփինգի դրսևորմանը սթրեսային ի-

րավիճակներում և քոփինգն ընդունում են որպես սթրեսի հաղթահարման յուրօրի-

նակ ձև: 

Արևմտյան հոգեբանության մեջ պատկերն այլ է: Այնտեղ առկա են հետազո-

տություններ, որոնք հարում են կրոնին, հասարակությանը, ընտանիքին: Քոփինգը 

դիտարկվում է որպես կրոնական առանձնահատկություն, որպես անձին բնորոշ յու-

րահատկություն, դաստիարակության արդյունք, որի հիմքում ընկած է կյանքի որա-

կը և մարդու հոգեկան, ֆիզիոլոգիական առողջությունը: 

Արտասահմանյան գրականության ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս թվար-

կել մի շարք ուսումնասիրություններ, որտեղ քոփինգ վարքի հիմքում դիտարկվել է՝ 

հումորը, առողջ ապրելակերպը, ռեֆրեյմինգը և այլն: 

Հետազտությունը ցույց է տվել, որ հումորով մարդիկ առավել արագ են կարողա-

նում հաղթահարել բարդ իրավիճակը, քանի որ շատ դեպքերում իրավիճակին մո-

տենում են առավել անլուրջ՝ իջեցնելով նրա նշանակալիության աստիճանը: Հումո-

րը որպես կանոն կապված է անձի խառնվածքի և նրա կյանքի երկարամյա փորձի 

հետ: Երկարատև ուսումնասիրութւոնները ցույց են տվել, որ հումորը կյանքի սթրե-

սորների համար համարվում է հետմղիչ մեխանիզմ (Safranek and Schill 1982; Nezu 

and Blisset 1988, Martin 2001; Kuiper et al. 2004) [5]: 

Ամերիկյան հոգեբաններն ուսումնասիրություններ են կատարել, որտեղ քոփինգ 

վարքը դիտարկել են՝ ընտանի կենդանիների ունեցող մարդկանց, ֆինանսապես ա-

պահով, կամավորությամբ զբաղվող, լավ բժշկական և հոգեկան առողջությամբ ա-

պահովված մարդկանց մոտ: Այսինքն՝ կարելի է ասել, որ չկա մի ոլորտ, որտեղ քո-

փինգ վարքն ուսումնասիրված չլինի: 

Առավել հետաքրքրական է քոփինգի ուսումնասիրությունը կրոնի տեսանկյու-

նից, որտեղ կրոնը դիտարկվում է որպես քոփինգ վարքի ամենաուժեղ մեխանիզմնե-

րից մեկը: Կրոնի ուսումնասիրման հիմքում դիտարկվում են՝ համոզմուքները, իմա-

ցական բաղադիչները և վարքը, որի միասնությունը թույլ է տալիս հաղթահարել 

կյանքի նույնիսկ ամենաբարդ իրադարձությունները: Հետազոտությունը կատարվել 

է արտակարգ իրավիճակներից փրկված 5800 դեռահասների հետ՝ Ավստրալիայից, 

Անգլիայից, Կանադայից, Ֆրանսիայից, Եգիպտոսից, Հնդկաստանից, Ճապոնիայից, 

Լիբանանից, Ռուսաստանից, Սաուդյան Արաբիայից, Թուրքիայից և այլն, որոնցից 

48 %-ը նշել է, որ կրոնը նրանց կյանքում մեծ դեր է խաղում և հավատքն է օգնել 

նրանց փրկվել [5]: 

Վերջերս առավել տարածված է դառել քոփինգ վարքի նոր մեթոդաբանական մո-

տեցում, որտեղ մարդը դիտարկվում է որպես հարաբերականորեն պասիվ սուբյեկտ, 

ով ենթարկվում է տարբեր իրավիճակային ազդակների և ակտիվ հակազդում է 

դրանց: Այստեղ առավել մեծ ուշադրություն է տրվում անձի հոգեբանական գծերին, 
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որոնք ապահովվում են վարքային դրսևորումներ, որի օգնությամբ անձը դիմադրում 

է երկարատև սթրեսային ազդակներին [6]: 

Ներկայումս արտասահմանյան հոգեբաններն ընդունում են քոփինգ վարքի ֆե-

նոմենի ուսումնասիրման երեք մոտեցում՝ դիսպոզիցիոնալ, իրավիճակային կամ 

դինամիկ և ներառական: Դիսպոզիցիոնալ մոտեցումը դիտակում է՝ արդյո՞ք անձն 

ունի համապատասխան անձնային որակներ, որով կկարողանա դիմադրել դժվա-

րություններին: Այս մոտեցման հիմքում ընկած է Զ. Ֆրեյդի հոգեվերլուծական մոդե-

լը [4]: Սակայն, դիսպոզիցիոնալ մոտեցման քննադատների կարծիքով, անձնային 

փոփոխականները քոփինգ ակտիվության թույլ ցուցիչներ են համարվում, չնայած, 

որ անձը կարող է ունենալ քոփինգի առաջնային նախընտրություններ: Էքստրեմալ 

պայմաններում քոփինգի դրևորումը հիմնականում կարծրատիպային, վարքի կեն-

սաբանորեն վարժեցված ձևեր են [1]: Իրավիճակային կամ դինամիկ մոտեցումը 

կենտրոնացված է հատուկ ռազմավարությունների վրա, որոնք փոփոխվում են 

կախված հատուկ իրավիճակից (Х. Файфкель и С. Страк, 1989; К. Карвер, 1989; С. 

Фолкман, 1992): Ներառական մոտեցումը դիտարկում է անձնային և իրավիճակային 

գործոնները որպես քոփինգ ռազմավարության ընտրության որոշիչներ (Р. Моос, 

Дж. Шеффер, 1993) [3]: 

Մեր կարծիքով, աշխատակազմի քոփինգ վարքի ուսումնասիրման համար առա-

վել նպատակահարմար է դիտարկել ներառական մոտեցումը, քանի որ աշխատակի-

ցը դիտարկվում է աշխատանքային պայմաններում և նրա ռազմավարական ընտ-

րությունը կախված է և՛ անձնային առանձնահատկություններից, և՛ տվյալ աշխա-

տանքային իրավիճակից: 

Այսպիսով, ուսումնասիրելով ռուսական և արևմտյան դպրոցների մեթոդաբա-

նական մոտեցումները կարող ենք նշել, որ քոփինգի ուսումնասիրություններն և՛ ա-

ռաջին, և՛ երկրորդ դաշտերում բավականին տարածված է, չնայած որ էապես տար-

բեր ոլորտների է հարում: Արևմտյան հոգեբաններն ուսումնասիրում են քոփինգը 

կյանքի որակի, հոգեկան առողջության և հասարակության տեսանկյունից, իսկ ռու-

սական դպրոցն առավել հակված է քոփինգը դիտարկել որպես սթրեսին դիմադրելու 

միջոց: Աշխատակազմի քոփինգ ռազմավարության ուսումնասիրությունը նպատա-

կահարմար է կատարել երկու դպրոցների մեթոդաբանությամբ՝ առավել հստակ 
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The article deals with the notion “coping” interpreted by Russian and western psycho-

logical schools. It analyses theoretically the methodological approaches to coping, repre-

sents the research fields diachronically and synchronically. 

 

 

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ 

 

Կարապետյան Վ. Ս., Խաչատրյան Ա. Ս., Սարգսյան Ա. Մ.  
(ՀՊՄՀ, Երևան, Հայաստան) 

 
Հոդվածում ներկայացվում են ՀՀ Շախմատի ուսումնահետազոտական լաբորա-

տորիայի կողմից իրականացված օբյեկտիվ վերլուծության և թեստավորման արդ-

յունքները: Շախմատ ուսումնական առարկայի դասավանդման արդյունավետութ-

յան բացահայտման նպատակով հետազոտական խնդրի է առաջադրվել վերլուծել ՀՀ 

հիմնական դպրոցների 2-4-րդ դասարաններում բարձր, միջին և ցածր առաջադի-

մությամբ սովորողների ուշադրության կենտրոնացվածության և խոչընդոտների 

հանդեպ կայունության ցուցանիշները: «Ուշադրության և խոչընդոտների հանդեպ 

կայունության գնահատման» մեթոդիկայի արդյունքների վերլուծությունից պարզ է 

դառնում, որ ըստ խոչընդոտների հանդեպ կայունության գնահատման չափանիշնե-

րի ցածր, միջին և բարձր առաջադիմությամբ 4-րդ դասարանում սովորողների մոտ 

ակնհայտ ավելանում է ճշգրիտ հակազդումների թվաքանակը: Հետևաբար, բարձ-

րանում է սովորողների ուշադրության կայունությունը: 

 
Հանգուցային բառեր. «Ուշադրության և խոչընդոտների հանդեպ կայունության գնա-

հատման» մեթոդիկա, ուշադրության գնահատման չափանիշ, խոչընդոտների հան-

դեպ կայունության գնահատման չափանիշ, ուսումնական առաջադիմություն: 

 

Կրտսեր դպրոցականների ուսումնական դժվարությունների վերլուծությունը 

ցույց է տալիս, որ դրանց շարքում էական տեղ է զբաղեցնում ուշադրության անկա-

յունության խնդիրը, որը, բնականաբար, իր բացասական ազդեցությունն է թողնում 

ինչպես ուսումնական գործունեության, այնպես էլ սովորողների ուսումնական ա-

http://www.dissercat.com/content/psikhologiya-sovladayushchego-povedeniya-v-raznye-periody-zhizni
http://www.dissercat.com/content/psikhologiya-sovladayushchego-povedeniya-v-raznye-periody-zhizni
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ռաջադիմության վրա: Ելնելով վերը նշվածից՝ փորձել ենք մանրամասն ուսումնա-

սիրել 2-4-րդ դասարանցիների ուշադրության առանձնահատկությունները, հիմնա-

կան բաղադրիչների դրսևորումները՝ կարևորելով ուշադրության բացառիկ դերը ու-

սուցման գործընթացում: Որպես տիպական օրինակ դիտարկել ենք շախմատի ու-

սուցման գործընթացը՝ հաշվի առնելով, որ ուշադրության այս կամ այն որակը 

դրսևորվում է բոլոր ուսումնական առարկաների դասավանդման գործընթացում: 

Աշխարհի տարբեր երկրներում Շախմատի ոլորտում կատարած փորձարարական 

ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս նրա ինտելեկտուալ ներուժի ազդեցությու-

նը կրտսեր դպրոցում դասավանդվող բոլոր առարկաների յուրացման գործընթաց-

ների արդյունավետության վրա [3]: Այս ոլորտում իրականացվող հոգեբանական ու-

սումնասիրությունները շարունակում են պահպանել իրենց արդիականությունը` 

կապված առաջին հերթին կրտսեր դպրոցականների հոգեկան գործընթացների հա-

մակողմանի ուսումնասիրման խնդրի հետ: 

Տարրական դպրոցի «Շախմատ» առարկայի չափորոշչում (2-4-րդ դասարաններ) 

որոշակիորեն առանձնացվում է սովորողների ուշադրության զարգացման խնդիրը 

[1, էջ 2]: Սույն հոդվածի նպատակն է փորձարարական հետազոտությամբ ապացու-

ցել «ուշադրության և խոչընդոտների հանդեպ կայունության» գործառույթը Շախ-

մատ ուսումնական առարկայի յուրացման գործընթացում: Չնայած կրտսեր դպրո-

ցականների ուշադրության տարբեր մեթոդներով հետազոտման նմանատիպ ուսում-

նասիրությունների առկայությանը, պարզվեց, որ սովորողներն, այնուամենայնիվ, 

չեն առանձնացվել ըստ առաջադիմության: Այդ պատճառով նպատակահարմար 

գտանք հոգեբանական օբյեկտիվ վերլուծությունների և թեստավորման «Էգոսկոպ» 

համալիրի միջոցով ուսումնասիրություն կատարել 2-4-րդ դասարաններում բարձր, 

միջին և ցածր առաջադիմությամբ (ըստ բոլոր առարկաների միջինացված տվյալնե-

րի) ընդհանուր թվաքանակով 85 սովորողների շրջանում: Կիրառվել է «Ուշադրութ-

յան և խոչընդոտների հանդեպ կայունության գնահատման» մեթոդիկան: Հետազո-

տության ընթացքում խոչընդոտները տեսողական և լսողական տարաբնույթ ազ-

դակներն են՝ ձայնային և գունային, որոնք էապես խանգարում են հետազոտվող 

դպրոցականին կատարել տրված առաջադրանքը [2]: Յուրաքանչյուր սովորողի ա-

ռաջադրանքների կատարմանը տրամադրվել է 11 րոպե 30 վայրկյան: Պահպանվել 

են մեթոդիկային ներկայացվող բոլոր պահանջները` հաշվի առնելով սովորողների 

թե´ տարիքային, թե´ անհատական առանձնահատկությունները: Հետազոտությունն 

ընթացել է 2 փուլով. առաջին փուլում փորձարկվողներին հաջորդաբար և առանց 

ձայնային և գունային խոչընդոտների ներկայացվել է 70 ազդակ՝ հակազդման հա-

մար, երկրորդում ևս 70 ազդակ՝ ձայնային և գունային խոչընդոտներով: 

Արդյունքների վերլուծության ընթացքում ուշադրության չափանիշները գնա-

հատվել և համեմատվել են ըստ սովորողների ուսումնական առաջադիմության: 

Արդյունքների վերլուծության համար առանձնացվել են 2 հիմնական չափանիշ՝ 

1) ուշադրության գնահատում, 2) ձայնային և գունային ազդակներին հակազդման 

խոչընդոտների հանդեպ կայունության գնահատում: Երկու չափանիշներն էլ իրենց 

հերթին գնահատվել են ըստ հետևյալ 3 բաղադրիչների` ա) ուշացած, բ) արագ և գ) 

ճշգրիտ հակազդումների թվաքանակ: Հասկանալի է, որ գնահատման մեջ առաջնա-

հերթությունը տրվում է ճշգրիտ հակազդումների թվաքանակին, քանի որ ինչպես ա-

րագ, այնպես էլ ուշացած հակազդումները խոչընդոտում են ուշադրության կենտրո-

նացմանը և կայունությանը, չէ՞ որ սովորողն առաջադրանքի կատարման յուրա-
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քանչյուր միավոր ժամանակահատվածում մշակում է որոշակի միավոր տեղեկատ-

վություն: 

Փորձարարական ուսումնասիրության արդյունքների մշակումից պարզվում է, 

որ 2-4-րդ դասարաններում բարձր, միջին և ցածր առաջադիմությամբ սովորողների 

մոտ արձանագրվել են հետևյալ դրսևորումները. 

1. Ըստ ուշադրության գնահատման չափանիշի. 

 Բարձր առաջադիմությամբ սովորողների արագ հակազդումների թվաքանակը 

3-րդ դասարանում 2-րդի համեմատ կիսով չափ ավելացել է (50%), ուշացած հակազ-

դումները նվազել են 47%, իսկ ճշգրիտ հակազդումներում տեղի է ունենում եռակի 

աճ (63%): 

 Միջին առաջադիմությամբ սովորողների արագ հակազդումները 3-րդ դասա-

րանում 2-րդի համեմատությամբ կրկնակի աճել է (50%), ուշացած հակազդումները 

նվազել է 18%: Ճշգրիտ հակազդումները աճում են 12%-ով: 

 Ցածր առաջադիմությամբ սովորողների արագ հակազդումները 3-րդ դասա-

րանում փոփոխության չեն ենթարկվել, ուշացած հակազդումները նվազել են 16%-

ով, իսկ ճշգրիտ հակազդումներն աճել են 40%-ով: 

 Բարձր առաջադիմությամբ սովորողների արագ հակազդումների թվաքանակը 

4-րդ դասարանում նվազել է 50%-ով, ուշացած հակազդումները նվազել են 24%-ով, 

Ճշգրիտ հակազդումներում տեղի է ունենում նվազում 24,6 %-ի սահմաններում: 

 Միջին առաջադիմությամբ սովորողների արագ հակազդումները 4-րդ դասա-

րանում կրկնակի նվազել է, ուշացած հակազդումներն ավելացել են 24%-ով, իսկ 

Ճշգրիտ հակազդումները աճում են 20%-ով: 

 Ցածր առաջադիմությամբ սովորողների արագ հակազդումները 4-րդ դասա-

րանում՝ աճում են 46%-ով, ուշացած հակազդումները նվազել են 46%-ով, իսկ Ճշգ-

րիտ հակազդումներն աճել են 40%-ով: 

2. Ըստ խոչընդոտների հանդեպ կայունության չափանիշի. 

 Բարձր առաջադիմությամբ սովորողների արագ հակազդումների թվաքանակը 

3-րդ դասարանում ավելացել է 25%, ուշացած հակազդումները նվազել են 33%-ով, 

ճշգրիտ հակազդումները նվազել են 8%-ով: 

 Միջին առաջադիմությամբ 3-րդ դասարանում սովորողների արագ հակազ-

դումները նվազել են ՝ 42%-ով, ուշացած հակազդումներն աճել են 9%-ով, ճշգրիտ 

հակազդումներն ավելացել են՝ 7% -ով: 

 Ցածր առաջադիմությամբ սովորողների արագ հակազդումները՝ 3-րդ դասա-

րանում՝ նվազել է 10%-ով, ուշացած հակազդումները նվազել են 8%-ով, Ճշգրիտ հա-

կազդումներում տեղի է ունենում աճ 36%-ով: 

 Բարձր առաջադիմությամբ սովորողների արագ հակազդումների թվաքանակը 

4-րդ դասարանում ավելացել է ՝ 20%-ով, ուշացած հակազդումները ավելացել են 

3%-ով, իսկ Ճշգրիտ հակազդումները նվազել են 8%-ով: 

 Միջին առաջադիմությամբ 4-րդ դասարանում արագ հակազդումները նվազել 

են 29%-ով, ուշացած հակազդումները նվազել են 19%-ով, ճշգրիտ հակազդումներն 

աճել են 45%: 

 Ցածր առաջադիմությամբ սովորողների արագ հակազդումները՝ 4-րդում ավե-

լացել են 10%-ով, ուշացած հակազդումները նվազել են 22%ով, իսկ Ճշգրիտ հակազ-

դումներում տեղի է ունենում աճ 44%-ով: 

Ենթադրվում է, որ կրտսեր դպրոցում Շախմատ ուսումնական առարկայի ու-

սումնասիրումը նպաստում է սովորողների ուշադրության կայունության բարձրաց-
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մանը: Դրա մասին վկայում է այն, որ տրված առաջադրանքները կատարելիս աշա-

կերտները փորձում են ավելացնել ճշգրիտ հակազդումների թվաքանակը՝ արագ 

հակազդելով իրենց ներկայացվող խոչընդոտներին, հետևաբար՝ բարձրանում է ու-

շադրության կենտրոնացվածությունը: Այսպիսով, սովորողները կենտրոնացնում են 

և երկարատև կայուն պահպանում իրենց ուշադրությունը՝ տրված խնդրի լուծման ե-

ղանակը գտնելու նպատակով, ինչը մեր կարծիքով նպաստում է ինչպես հոգեկան 

մյուս գործընթացների զարգացմանն ու կատարելագորմանը, այնպես էլ ուսումնա-

կան առաջադիմության բարձրացմանը: 

Օգտագործված գրականության ցանկ. 

1.  Տարրական  դպրոցի  «Շախմատ»  առարկայի  չափորոշիչ  (2-4 դասարան-

ներ),  Երևան  2012,  26 էջ   
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EXPERIMENTAL RESEARCHES OF STABILITY EVALUATION OF ATTENTION AND 

BARRIERS 

 

Karapetian V. S., Khachatrian A. S., Sargsian A. M. (ASPU, Yerevan, ARmenia) 
 

Key words: criteria for evaluation of attention, criteria for sustainability assessment to-

wards obstacles, academic progress. 

 

The article presents the results of objective analysis and testing carried out by the Sci-

entific Research Laboratory of Chess. In order to test the effectiveness of teaching "Chess" 

the research problem was set to analyze the indicators of attention concentration and sta-

bility. According to attention evaluation standard: 4th-grade learners with low, medium 

and high academic progress have shown a larger number of quick reactions. It is believed 

that by quick reaction the learners try to get more correct reactions, and it leads to atten-

tion concentration increase. According to barrier stability evaluation standard: 4th-grade 

learners with low, medium and high academic progress have shown obviously more num-

ber of correct reactions, which results in attention stability increase. 

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Կեսոյան Հ. Ա. (ԵՊՀ ,Երևան, Հայաստան) 
 
Տեղեկատվական-հոգեբանական ներգործությունը միջնորդավորված է անձի 

դիրքորոշումային համակարգով և վարքի, մտքերի, հույզերի վերահսկումը հզոր մի-

ջոց է տեղեկատվական-հոգեբանական ներգործության ենթարկելու համար նույ-

http://www.psmcd.net/otherfiles/BenefitsOfChessInEdScreen2.pdf
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նիսկ ամենակայուն հոգեկան ունեցող մարդկանց: Սակայն, եթե կարելի է մարդ-

կանց վրա նման հոգեբանական վերահսկողություն սահմանել, ապա հնարավոր է 

նաև կանխարգելել այդ հնարավոր ներգործության միջոցները` զերծ մնալով սոցիա-

լական իրականության վերակառուցման, անձի հոգեբանական պաշտպանվածու-

թյան և նմանատիպ այլ խնդիրներից։ 

 
Հանգուցային բառեր. տեղեկատվական-հոգեբանական ներգործություն, դիրքորո-

շումային համակարգ, սոցիալական իրականության վերակառուցում, հոգեբանա-

կան պաշտպանվածություն, վարքային բաղադրիչ։ 

 

Ժամանակակից աշխարհը դժվար կլիներ պատկերացնել առանց տեղեկատվու-

թյան առատության, որը տարբեր ուղիներով հասնում է մեզ: Ռադիոն, հեռուստատե-

սությունը, տպագիր և էլեկտրոնային մամուլը, անծայրածիր համացանցը ամեն 

վարկյան մեզ են հրամցնում տեղեկատվություն ամեն ինչի, քաղաքական ու քաղա-

քացիական անձանց մասին: Երբեմն տեղեկատվական այս առատությունը արգելա-

կում է մեր քննադատական մտածողության հնարավորությունը, և հաճախ ապատե-

ղեկատվության համար մենք լինում ենք բաց և հանդիսանում թիրախ: 

Հիմնախնդրի արդիականությունը առնչվում է տեղեկատվության և նրանում կի-

րառվող հոգեբանական ներգործության բազմաթիվ տեխնոլոգիաների արագընթաց 

զարգացման, ինչպես նաև մարդկությանը մի շարք սոցիալ-հոգեբանական խնդիրնե-

րի առաջ կանգնեցնելու հետ, ինչպիսիք են`  

 Սոցիալական իրականության վերակառուցման հիմնախնդիրները, 

 Անձի հոգեբանական պաշտպանվածության հիմնախնդիրը, 

 Սոցիալական միֆերի ձևավորումը: 

Տեղեկատվական-հոգեբանական ներգործությունը մարդկանց (առանձին ան-

հատների և խմբերի) վրա ազդեցություն գործելու միջոց է, որի նպատակն է նրանց 

գիտակցության ու ենթագիտակցականի գաղափարախոսական ու հոգեբանական 

կառուցվածքների փոփոխությունը, հուզական վիճակների փոխակերպումը, տեղե-

կատվական միջոցների օգտագործմամբ և հոգեբանական բացահայտ ու թաքնված 

պարտադրման տարբեր միջոցների կիրառմամբ վարքի որոշակի տեսակների խթա-

նումը [5]: 

Հայտնի փաստ է, որ սոցիալական ներգործության ռազմավարությունը գլխավո-

րապես ուղղված է դիրքորոշումների փոփոխությանը: Սոցիալական դիրքորոշումը 

որևէ սոցիալական օբյեկտի կամ իրադրությանն ուղղված գնահատողական դիսպո-

զիցիա է, որն արտահայտվում է մտքերում, հույզերում, վարքում` անձին հաղորդե-

լով երևույթները որոշակի ձևով ընկալելու և գործելու ներքին հակվածություն: Դիր-

քորոշման հուզական, կոգնիտիվ և վարքային բաղադրիչները սերտորեն փոխկա-

պակցված են և կազմում են միասնական համակարգ: Դա մեծ կարևորություն է 

ստանում հոգեբանական ներազդման իրագործման ընթացքում: Որպես կանոն, սո-

ցիալապես կարևոր որևէ խնդրի շուրջ որոշում կայացնելիս, մենք ավելի հաճախ 

ուղղորդվում ենք արդեն կազմավորված դիրքորոշումային համակարգի վրա հիմն-

վելով, քան թե հավաքագրում ենք հնարավորիս շատ փաստեր, ամենայն մանրա-

մասնությամբ վերլուծում իրադրությունն և այլն [2]: 

Պլանավորված տեղեկատվական-հոգեբանական ներգործությունը նպատակ ու-

նի նաև առաջացնել ցանկալի հուզական ռեակցիա, որը կհանգեցնի մոտիվացիայի և 

նպատակային դիրքորոշումների փոփոխմանը, անհրաժեշտ ուղղությամբ կազմա-
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կերպությունների, խմբերի և անհատների վարքի ձևավորմանը: 

Կատարված մի շարք ուսումնասիրությունների արդյունքների վերլուծություն-

ները ցույց են տալիս, որ տեղեկատվական օպերացիաներն առավել ազդեցիկ են այն 

երկրների ազգաբնակչության շրջանում, որտեղ ցածր է կենսասոցիալական ապա-

հովության մակարդակը, երբ բավարարված չեն մարդկանց սննդի և ֆիզիոլոգիական 

տարրական պահանջմունքները: Այն մարդիկ, ովքեր հացի խնդիր ունեն, բնականա-

բար, ավելի խոցելի են, նրանք անտարբեր են դառնում մնացյալ ամեն ինչի նկատ-

մամբ, քանի որ կենտրոնացնում են ուշադրությունը գլխավորապես սննդի հայթայթ-

ման վրա: Իսկ անտարբերությամբ համակված մարդկանց ավելի դյուրին է կառա-

վարել, ներազդել և կախվածության մեջ գցել, ինչն էլ հաճախ կիրառում են զարգա-

ցած պետությունները սոցիալապես անապահով երկրների նկատմամբ [4]: 

Այսպիսով, տեղեկատվական-հոգեբանական ներգործությունը մարդկանց վրա 

ազդեցություն գործելու միջոց է և ներգործության մատչելիությունը պայմանավոր-

ված է ինչպես տեղեկատվության բնույթով, տևականությամբ և ինտենսիվությամբ, 

այնպես էլ տեղեկատվությունն ընդունող անձի առանձնահատկություններով, դրդա-

պատճառներով, անձնային կայունությամբ, վերահսկողության լոկուսով, կենսա-

փորձով, ինտելեկտուալ զարգացածությամբ և այլն: 

Օգտագործված գրականության ցանկ. 

1. Войтасик Л. Психология политической пропоганды. М. 1981. с. 47 

2. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. СПб.: Питер, 2001. 

3. Лири Т., Стюарт М. Технологии изменения сознания в деструктувных культах. 

СПб: «Экслибрис», 2002. 

4. Почепцов Г. Информационные войны, 2000. 

5. Информационное воздействие на человеческое общество . - http://nastia-

wes.ru/publ/public/development/004008/18-1-0-89 

6. http://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskoe-vozdeystvie-informatsionnoy-sredy-

na-sovremennogo-cheloveka 

 

THE SOCIAL-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF INFORMATIONAL IMPACT 

 

Kesoyan H. A. (YSU, Yerevan, Armenia) 
 

Key words: informational and psychological impact, system of attitudes, the reorganiza-

tion of social reality, psychological protection, behavioral component. 

 

The informational and psychological impact is mediated by the system of the person's 

attitudes and the control of behavior, thoughts, emotions is a powerful tool to make an in-

formational and psychological impact even on the people with the most stable psychic. 

But if it is possible to make on people such a psychological impact it means it is also possi-

ble to prevent those means of possible influence avoiding problems like the reorganization 

of the social reality, person's psychological protection and others. 
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ԿԱԴՐԵՐԻ ՀՈՍՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Կոշեցյան Լ. Ս. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 
 

Կադրերի հոսունությունը միշտ էլ խնդիր է հանդիսացել ՄՌ մասնագետների 

համար, քանի որ ժամանակի և ֆինանսական ռեսուրսների մեծ ծախս է պահան-

ջում: Մեր հոդվածում մանրամասնում ենք կադրային հոսունության դրական կող-

մերը, անդրադառնում, թե ինչ դրական փոփոխություններ կարող է առաջացնել նոր 

կադրի ինտեգրումը կազմակերպության մեջ: 

 

Հանգուցային բառեր. կադրերի հոսունություն, աշխատանքի արդյունավետություն, 

հմտությունների զարգացում, մոտիվացիոն փաթեթ, աշխատանքի բաժանում, վար-

ձատրության համակարգ: 

 

ՄՌԿ յուրաքանչյուր մասնագետի համար կադրերի հոսունությունը միշտ էլ դի-

տարկվել է բացասական երանգներով. պատճառները շատ են՝ նոր աշխատակցի 

փնտրտուքներ, հարմարում, թրեյնինգներ, որոնք ժամանակի և ֆինանսական ռե-

սուրսների մեծ ծախս են պահանջում: Կան շատ կազմակերպությունները, որոնք հե-

տազոտություններ են իրականացնում՝ որոշելու իրենց կազմակերպությունում կադ-

րերի հոսունության տոկոսը և փոքր ցուցանիշների դեպքում դրական տրամադր-

վում, քանի որ այդ ժամանակ կարելի է խոսել տվյալ կազմակերպությունում աշխա-

տանքի մրցակցային լավ պայմանների, մոտիվացված և լոյալ աշխատակազմի մա-

սին: 

Կադրերի հոսունության բացասական կողմերի մասին շատ հեղինակներ են խո-

սել: Մասնավորապես՝ Ռ. Գրիֆետը և Պ. Հոմը նշում են կադրերի հոսունության 

դեպքում ժամանակի և ֆինանսական ռեսուրսների մեծ ծախսի մասին [1, էջ 208]: 

Իսկ Ա. Տ. Ռուսսոն նշում է, որ բարձր հոսունությամբ կազմակերպություններում եր-

բեք չի կարելի խոսել աշխատանքի արդյունավետության բարձր ցուցանիշների մա-

սին. կադրերի արագ փոփոխման դեպքում աշխատանքի արդյունավետությունը 

միշտ էլ կտուժի անընդհատ նոր և դեռ չհմտացած կադրերի պատճառով [2, էջ 95]: 

Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ, իրականում, աշխարհում չկա որևէ մի 

կազմակերպություն, որտեղ ընդհանրապես չլինի կադրերի հոսունություն. դա նոր-

մալ երևույթ է, կազմակերպությունն էլ մի համակարգ է, որտեղ անընդհատ շարժ 

կա: Սխալ է պնդել, որ շատ ցածր հոսունություն ունեցող կազմակերպությունը ճիշտ 

ղեկավարվող է: Իրականում, ցածր հոսունությունը կարող է խոսել տվյալ տարա-

ծաշրջանում ոչ մրցակցային պայմաններով աշխատատեղերի, աշխատակիցների 

մոտ աճի բացակայության, վերջիններիս ցածր մրցակցային որակավորման մասին:  

Ջ. Պֆեֆֆերը իր գրքում նշում է իրականացված միջազգային հետազոտության 

մասին, ըստ որի՝ «հոսունության առողջ» ցուցանիշը չպետք է գերազանցի 25 %-ը: 

Միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք խոսել ոչ ռիսկային, նորմալ հոսունության մա-

սին [3, էջ 125]: 

Կադրերի հոսունությունը ունի բազում բացասական կողմեր, սակայն մեր հոդ-

վածն ուղղված է դիտարկել կադրերի հոսունությունը ուրիշ տեսանկյունից՝ դրա-

կան: Իրականում, հոսունության լավ կամ վատ լինելը կախված է այն հանգաման-

քից, թե արդյոք կազմակերպությունից հեռանում է լավ, թե վատ արդյունքներ ցու-
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ցաբերող աշխատակից: ՄՌ մասնագետի և ղեկավարության մարտահրավերը կայա-

նում է լավագույն արդյունքներ ցուցաբերող աշխատակիցների կորուստի և ոչ բա-

վարար արդյունքներ ցուցաբերող աշխատակիցների ներգրավման մինիմիզացիան:  

Կադրերի հոսունության դրական կողմերին իրենց աշխատանքներում անդրա-

դառնում են Դ. Ալենը և Ֆ. Բրանտը: Նախ շատ կարևոր է համարվում կադրերի հո-

սունության մեջ նոր կադրերի թարմությունը, նոր մտքերը, մոտեցումները, որ նրանք 

բերում են կազմակերպություն: Երկար ժամանակ աշխատող կադրերն արդեն աշ-

խատանքային հարաբերական հանգիստ փուլում են գտնվում, տիրապետում են աշ-

խատանքի հիմնական հմտություններին, իրենց շատ հարմարավետ են զգում, շատ 

դեպքերում այլևս չեն աշխատում իրենց հմտությունների զարգացման վրա: Տվյալ 

դեպքում ընթացիկ աշխատակիցների մոտ կարող է որոշակի առումով լճացում 

նկատվել: Ղեկավարությունը շատ դեպքերում իր ժամանակը ծախսում է ոչ թե ըն-

թացիկ ցուցանիշների բարելավման, այլ կադրերին մոտիվացնելու վրա: Նոր աշխա-

տակցի մուտքը որոշակի առումով նույնիսկ մրցակցություն կարող է առաջացնել կո-

լեկտիվում: Այս առումով պետք է նշել, որ կան կազմակերպություններ, որոնք գի-

տակցաբար ժամանակ առ ժամանակ փոխում են իրենց կադրերին վերոնշյալ արդ-

յունքներին հասնելու համար [4, էջ 186]: 

Կարևոր է նաև անդրադառնալ այն փաստին, որ ոչ արդյունավետ աշխատակի-

ցը, որին ամեն գնով փորձում են մոտիվացնել և «պահել» կազմակերպությունում մե-

նեջերները և ՄՌԿ մասնագետը, իրականում, ստեղծում է ավելի բարդ իրադրութ-

յուն. նա դառնում է բացասական, օրինակ, իր կոլեգաների համար: Իր դեմոտիվաց-

վածությամբ նա ստեղծում է բացասական մթնոլորտ: Հեղինակները նշում են «փտած 

միրգ» տերմինը տվյալ աշխատակցի նկարագրման համար: Նա բաժնում, կոլեկտի-

վում դառնում է մի օղակ, որը իր շուրջը տարածում է դեմոտիվացիա, անընդհատ 

կարող է դժգոհել իր աշխատանքից, աշխատավարձից, այդ իսկ պատճառով այդ օ-

ղակից շուտափույթ ազատումը բխում է կազմակերպության ղեկավարության շահե-

րից: Այդ նույն գումարով, որը տվյալ աշխատակիցը ստանում է և դժգոհում, կարելի 

է ներգրավել ուրիշ աշխատակցի, որը մեծ ոգևորությամբ կիրականացնի այդ աշխա-

տանքը նախատեսված գումարով: Այստեղից պարզ է դառնում, որ հոսունության 

դրական կողմերից կարող է լինել նաև աշխատավարձային բյուջեի խնայումը [5, էջ 

258]: 

Աշխատակիցների հոսունությունը կարող է դրական լինել նաև առումով, որ 

կազմակերպության ղեկավարությանը թույլ կտա վերանայել աշխատակիցներին 

տրամադրվող մոտիվացիոն փաթեթը, աշխատանքային պայմանները, աշխատանքի 

բաժանումն ու վարձատրության համակարգը: 

Ամփոփելով, կարելի է ասել, որ աշխատակազմի հոսունությունը ունի և՛ դրա-

կան, և՛ բացասական կողմեր, այն չպետք է դիտարկվի որպես միանշանակ բացա-

սական երևույթ: Ղեկավարությունը և ՄՌԿ մասնագետները պետք է ընդունեն, որ 

դա նորմալ երևույթ է և անհանգստանալ պետք է դրա չափից մեծ ցուցանիշի կամ 

բացակայության դեպքում: Իրականում աշխատանքներ պետք է իրականացնել ցու-

ցանիշի օպտիմալացման և աշխատակազմի համար մրցակցային լավ պայմաններ 
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Employee turnover has always been a problem for an HR specialist as it requires great 

expense of time and financial resources. In our report we refer to the positive sides of re-

cruitment fluidity in detail and point out how a new personnel’s integration can bring 

positive changes to the company. 

 

 

 

 

ԶՈՐԱԿՈՉԸ ՈՐՊԵՍ ՀՈԳԵԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ 

ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

 

Հակոբյան Հ. Գ., Լալայան Ա. Լ. («Էմպաթիա» հոգեսոցիալական  
կարգավորման կենտրոն, Ստեփանակերտ, ԼՂՀ) 

 
Հաշմանդամությունը բարդ սոցիալ ժողովրդագրական, սոցիալ կլինիկական եր-

ևույթ է և ազգաբնակչության առողջության ցուցանիշներից մեկն է: 

Մեր կողմից կատարված ռետրոսպեկտիվ ուսումնասիրությունը պարզեց, որ հի-

վանդները դիմում են համապատասխան մասնագետների ոչ թե իրենց նախաձեռ-

նությամբ, այլ այս կամ այն պարտադիր հետազոտման արդյունքում, որոնց մեջ 

հատկապես ընդգծված է և ամենապարտադիրն է զորակոչային տարիքի անձանց 

հետազոտությունը: Ելնելով ստացված արդյունքներից կարելի է ենթադրել, որ մտա-

վոր հետամնացություն հոգեկան հիվանդությամբ հաշմանդամների 50 % արտա-

հայտվածությունը կապված է զորակոչային հետազոտությունների հետ: Ստացված 

տվյալները թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ հոգեկան բնույթի խանգարումների 

վաղ ախտորոշման նպատակով անհրաժեշտ է կատարելագործել առողջության ա-

ռաջնային պահպանման օղակի ծառայությունները: 

 

Հանգուցային բառեր. զորակոչ, հոգեկան խանգարումներ, հաշմանդամություն, 

մտավոր հետամնացություն: 

 

http://www.sagepub.com/Shopping/Author.asp?auid=18242
http://www.sagepub.com/Shopping/Author.asp?auid=18242
http://www.sagepub.com/Shopping/Author.asp?auid=18242
http://www.sagepub.com/Shopping/Author.asp?auid=18242
http://www.google.am/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anthony+T.+Russo%22
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Հաշմանդամությունը ընդունված է դիտել որպես բարդ սոցիալ ժողովրդագրա-

կան և սոցիալ կլինիկական երևույթ, որը միևնույն ժամանակ երկրի ազգաբնակչու-

թյան առողջության ցայտուն ցուցանիշներից մեկն է: 

ՀԱԿ-ի 2005 թվականի տվյալներով, մոլորակի բնակչության մոտ 10 տոկոսը 

վնասվածքներով,խեղումներով և հիվանդություններով պայմանավորված հաշման-

դամություն,իսկ 5-7 տոկոսի հաշմանդամության պատճառը հոգեկան խանգարում-

ներն են: 

Հոգեկան խանգարում ունեցող անձանց շրջանում հաշմանդամության բարձր 

ցուցանիշը,բազմաթիվ այլ գործոնների հետ մեկտեղ, ունի նաև հետևյալ պատճառ-

ները. 

Ա. Մասնագետներին դիմելու խարանով պայմանավորված արգելքներ (ստիգմա) 

Բ. Մասնագիտական ծառայություների հասանելության արգելքներ 

Գ. Հասարակության և լրատվական միջոցների կողմից ընդունված կարծրատի-

պեր և ոչ պատշաճ տեղեկատվություն 

Դ. Դեղորայքային բուժման արդիական մոտեցման և դեղորայքի հետ առնչվող 

խնդիրներ(սակավություն, արժեք) 

Ե. Մասնագետների շարունակական կրթության և վերամասնագիտացման սահ-

մանափակ հնարավորություններ 

Մեր աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել աշխատունակության կորստով 

պայմանավորված հաշմանդամության`հատկապես հոգեկան ոլորտի խանգարում-

ներ ունեցող անձանց,սեռատարիքային հատկանիշները,խմբերի բաշխվածությունը 

ըստ հիվանդությունների: 

Ընտրանքը կազմված է ներկայումս ԼՂՀ-ում բնակվող, հոգեկան խանգարումնե-

րի պատճառով հաշմանդամ ճանաչված 1102 հաշմանդամությունունեցողանձան-

ցից: Ընդ որում, ուսումնասիրվածների 66 %-ը տղամարդիկ են, իսկ 34 %-ը կանայք` 

որոնցից 66 %-ը համարվում են երկրորդ խմբի հաշմանդամ, 19 %-ը երրորդ խմբի, 8 

%-ը՝ հաշմանդամ երեխա, իսկ 7 %-ը՝ առաջին խմբի հաշմանդամ: 

Հաշմանդամների 87 %-ը անժամկետ հաշմանդամներ են, 5,5 %-ը մեկ տարի 

ժամկետով, 3,8 %-ին հաշմանդամությունը տրված է 2 տարի ժամկետով, իսկ 3,7%-

ին մինչև 18 տարին ժամկետով: 

Ըստ հիվանդությունների տարածվածության, որոնք առաջացրել են հաշմանդա-

մություն (հիվանդությունները ներկայացված են հիվանդությունների միջազգային-

դասակարգման 10-րդ վերանայված տարբերակով` ՀՄԴ 10) հետևյալ կեչպ են բաշխ-

վել հաշմանդամ ճանաչված 1102 հաշմանդամների զգալի մասը.  

ա) F00 - F09 Օրգանական խանգարումներով հաշմանդամների թիվը 138, որը 

կազմում է 12,5 %,  

բ) F10 - F19 Հոգեկան և վարքի խանգարումներ փսիխոակտիվ նյութերի գործած-

ման հետևանքով՝ 3, (0,27 %), 

գ) F20 - F29 Շիզոֆրենիա, շիզոտիպային խանգարումներ՝ 357, (32,4%), 

դ) F40 - F48 Նևրոտիկ խանգարումներ՝ 13, (1,2 %), 

ե) F50 - F59 Վարքի խանգարումներ կապված ֆիզիկական և ֆիզիոլոգիական 

խանգարման հետ՝ 8 (0,7 %), 

զ) F70 - F79 Մտավոր հետամնացություն` 551 (50 %), 

է) F80 - F89 Զարգացման խանգարումներ` 11 (1 %): 
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Մնացած խորագրերով հաշմանդամ ճանաչվածների թիվը և բնականաբար տո-

կոսային արտահայտությունը այնքան փոքր է եղել, որ դրանց չեն ներառվել մեր աշ-

խատանքում:  

Ներկայացված տվյալներից պարզվում է, որ հաշմանդամներից 551–ը կամ 50 %-

ը հաշմանդամություն է ձեռք բերել Մտավոր հետամնացություն (F70-F79) խորագ-

րով դասակարգված հոգեկան հիվանդության հետևանքով, որոնցից 342-ը արական 

սեռի են:Հետազոտված 342 արական սեռի հիվանդներից 43-ը մինչև 18 տարեկան 

են,164-ը՝ 18-ից մինչև 40 տարեկան և 40-ից բարձր՝ 135: 

Ելնելով ստացված արդյունքներից կարելի է ենթադրել, որ մտավոր հետամնա-

ցություն (F70-F79) խորագրով դասակարգված հոգեկան հիվանդությամբ հաշման-

դամների 50 % արտահայտվածությունը կապված է զորակոչային հետազոտություն-

ների հետ: Այս հանգամանքը հաստատվում է նաև նրանով,որ իգական սեռի ներկա-

յացուցիչների մոտ, նույն ընտրանքում, համապատասխան ցուցանիշները հավասա-

րաչափ են բաշխված: Այս շրջանում դիմելիությունը նույնպես մեծանում է զորակո-

չային տարիքում արական սեռի ներկայացուցիչների մոտ: Հիվանդները դիմում են 

համապատասխան մասնագետների ոչ թե իրենց նախաձեռնությամբ,այլ այս կամ 

այն պարտադիր հետազոտման արդյունքում,որից ամենապարտադիրը զորակոչա-

յին տարիքի անձանց հետազոտությունն է: 

Կարևորելով այս երևույթի հետագա խորը ուսումնասիրությունը, գտնում ենք,որ 

անհրաժեշտ է կատարելագործել առողջությանառաջնային պահպանման օղակի 

ծառայությունները` հոգեկան բնույթի խանգարումների վաղ ախտորոշման նպա-

տակով,որտեղ հնարավոր կլինի հայտնաբերել անձանց ում մոտ արդեն ի հայտ են 

եկել հոգեկան ոլորտի այս կամ այն շեղումներ: 

Օգտագործված գրականության ցանկ. 

1. Scholarly articles for WHO 2005 disability 

2. www.justice.ie/.../DisabilityAct05Guide.../Disability... 

3. www.who.int/features/2005/disability/en 

 

MILITARY RECRUITMENT AS A WAY TO RECOGNIZE INDIVIDUALS WITH 

MENTAL DISORDERS 

 

Hakobyan H. G., Lalayan A. L. (“Empathy” Centre of Psycho-Social Regulation, 
Stepanakert, Republic of Nagorno-Karabakh) 

 
Key words: military recruitment, mental disorders, disability, mental retardation. 

 

Disability is known as complex social demographic and clinical phenomena, which is 

also indicating various aspects of health of society. According to WHO 10 % of people in 

our planet has some disability status with various reasons, including 5-7 % of mental disa-

bility. Our results are showing that 50 % of mental disability and various level of retarda-

tion is the consequence of military recruitment. 

 

 

 

http://scholar.google.com/scholar?q=WHO++2005+disability&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0CBcQgQMwAGoVChMI5JHr3IWsyAIVyXo-Ch0-twaM
http://www.justice.ie/.../DisabilityAct05Guide.../Disability
http://www.who.int/features/2005/disability/en
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ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԱՐՑԱԽՈՒՄ 

 

Հակոբյան Հ. Գ., Լալայան Ա. Լ. («Էմպաթիա» հոգեսոցիալական  
կարգավորման կենտրոն, Ստեփանակերտ, ԼՂՀ) 

 
Հոդվածը նվիրված է դեռահասների ագրեսիայի դրսևորման առանձնահատկու-

թյուններին: Ուսումնասիրվել են 648 երեխա` 330 աղջիկ, 318 տղա: Ստացված ար-

դյունքները հնարավորություն են հաստատել այն հանգամանքը, որ երեխաների հա-

տուկ տարիքային կարգավիճակը նրանց մոտ առկա են ագրեսիայի ձևավորման մի-

տումները, որոնք արտաքին զանազան ազդեցությունների հետևանքով միաձուլված 

անհատական հոգեբանական անձնային առանձնահատկությունների, ինչպես նաև 

սեռային պատկանելիության հետ կարող են վերաճել ավելի հասուն և արտահայտ-

ված ձևերի: 

 
Հանգուցային բառեր. դեռահասություն, ագրեսիա, միջնորդավորված, վերբալ:  

 

Վերջին ժամանակներում մասնագիտական գրականության մեջ մարդկանց ագ-

րեսիան և նրա արտահայտման ձևերը համարվում են ամենատարածված թեմանե-

րը: Եվ դա միտումնավոր չէ, այլ արդարացված է նրանով, որ ժամանակակից զար-

գացած հասարակության մեջ աստիճանաբար աճում են ագրեսիան և բռնությունը: 

Ուստի հոգեբանական գիտության վերջին տարիների ուսումնասիրությունները 

ուղղված են հենց այդ թեմային: Հենվելով միջազգային ուսումնասիրությունների և 

փորձի վրա մենք նախաձեռնել ենք այդ կարևոր թեմայի ուսումնասիրման և պրակ-

տիկ մոտեցումների վերաբերյալ հետազոտում: Այդ նպատակով, “Արևիկ” Մանկա-

կան բուժմիավորման հոգեբանական ծառայության դիմած այցելուների շրջանակ-

նում ուսումնասիրել ենք 2001 թվականի ծնված երեխաների ագրեսիայի արտա-

հայտման ձևերն ու աստիճանները: Տարիքի ընտրությունը պայմանավորված էր 

նրանով, որ անձի հոգեբանական զարգացման ընդացքում սա հանդիսանում է նա-

խապուբերտատ (նախադեռահասության տարիք), իսկ ագրեսիան, որպես հոգեբա-

նական ֆենոմեն իր ձևավորման և արտահայտման վառ հնարավորությունը ձեռք է 

բերում հենց այդ ժամանակահատվածում, քանի որ անձը, մոտենալով ճգնաժամա-

յին տարիքին, արդեն իսկ ընկնում է որոշակի հակասությունների մեջ, ինչը բարեն-

պաստ պայման է ագրեսիայի ձևավորման և հետագա արտահայտման համար: 

Որպես ուսումնասիրման մեթոդ ընտրվել է «Բասս-Դարկի հարցաշարի» ադապ-

տացված տարբերակը: Թեստի կիրառման արդյունքում բացահայտվել են ագրեսիա-

յի չորս տեսակները. 

 Ֆիզիկական ագրեսիա, որը ենթադրում է ֆիզիկական ուժի կիրառում այլ մարդ-

կանց կամ օբյեկտների նկատմամբ; 

Միջնորդավորված ագրեսիա. հասկացվում է որպես միջնորդային ճանապարհով 

ուրիշին ուղղված ագրեսիա (բամբասանք, չար կատակներ), կամ ոչ մեկին չուղված 

ագրեսիա (զայրույթի պոռթկումներ գոռգոռոցի, բղավումի ձևով); 

Բարկություն. չնչին գրգռվածությունից բացասական զգացողությունների ար-

տահայտման պատրաստականություն (դյուրագրգռվածություն, կոպտություն); 

Վերբալ ագրեսիա. բացասական զգացողություների արտահայտում բառային 

պատասխանների` բղավոց և թե բովանդակային ձևով` անեծք, սպառնալիք: 
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Ուսումնասիրվել են 648 երեխա` 330 աղջիկ, 318 տղա: Ընդ որում և աղջիկների և 

տղաների մոտ հիմնական ցուցանիշները համապատասխանում են միջին աստիճա-

նին, որոնք վերցված են երեք աստիճանական սանդղակից` բարձր, միջին, ցածր: 

Եթե տղաների մոտ նկատվում է ֆիզիկական ագրեսիայի համեմատական բարձր 

չափանիշ` 14 %, քան աղջիկներինը` 5 %, ապա միջնորդավորված ագրեսիայի և 

բարկության տարբերակներում աղջիկների մոտ այդ ցուցանիշը ավելի բարձր է` 32 

% և 19 %՝ տղաների մոտ, համապատասխանաբար՝ 26 % աղջիկներ և 11 % տղաներ: 

Արդյունքների վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ ընդհանրապես ագրե-

սիայի կանխարգելմանն ուղղված հոգեկարգավորման աշխատանքներում արական 

սեռի ներկայացուցիչների մոտ շուրջ 3 անգամ ավելի հաճախ է արտահայտվում ֆի-

զիկական ագրեսիան, քան աղջիկների: Ինչ վերաբերում է միջնորդավորված, վերբալ 

ագրեսիային և բարկությանը, ապա հակառակ պատկերն է`աղջիկների մոտ շուրջ 2-

2,4 անգամ ավելի է արտահայտված, քան տղաների: 

Այսպիսով, ստացված արդյունքները հնարավորություն են տալիս ևս մեկ անգամ 

հաստատել այն հանգամանքը, որ հաշվի առնելով երեխաների հատուկ տարիքային 

կարգավիճակը նրանց մոտ առկա են ագրեսիայի ձևավորման միտումները, որոնք 

արտաքին զանազան ազդեցությունների հետևանքով միաձուլված անհատական հո-

գեբանական անձնային առանձնահատկությունների, ինչպես նաև սեռային պատկա-

նելիության հետ կարող են վերաճել ավելի հասուն և արտահայտված ձևերի: Ուստի, 

որպես պրակտիկ մասնագիտական մոտեցում առաջարկում ենք ֆրուստրացիայի և 

սոցիալական ունակությունների ձևավորման տեսություններն ու կոնցեպցիաները, 

որոնց հիմքում ընկած է ռեգուլյատիվ շրջանակի կապը գիտակցության, ինքնագի-

տակցության, փոխհարաբերությունների և փոխըմբռնումների հետ, ինչպես նաև 

անձի ինքնորոշման հետ, որն ընդգրկում է պահվածքի բարոյական կարգավորման 

էթիկան: Անձի հոգեբանական զարգացումը ենթադրում է տրանսցենդենտային կապ 

շրջապատի հետ, որը նշանակում է ուղղվածություն դեպի օբյեկտի կամ նույնիսկ 

ինչ-որ մեկը, ուղղակի ինչքան հնարավոր է անվտանգ ձևերով: Այս ամենը ենթադ-

րում է ծնողի դերի կարևրությունը երեխայի ձևավորման ընթացքում` հատկապես 

մինչև դեռահասության տարիք, կամ այլ կերպ ասած «դեռահասության խնդիրների 

հիմքը դրվում է վաղ մանկության և նախադպրացական տարիքներում»: 

Օգտագործված գրականության ցանկ. 

1. Johanna.Bourke. An intimate history of killing. London, 1999. 56 p. 

2. Eamon Collins. Granta Books. London, 1998. 

3. R.Geen (1996a). Violence, aggression and coercive actions. Washington, DC.: Ameri-

can Psychological Association. 669 p. 

 

SPECIFICS OF AGGRESSION AMONG PREADOLESCENTS IN ARTSAKH 

 

Hakobyan H. G., Lalayan A. L. (“Empathy” Centre of Psycho-Social Regulation, 
Stepanakert, Republic of Nagorno Karabagh) 

 
Key words: preadolescents, aggression, mediated, verbal. 

 

There was a study of aggression among school age preadolescents. Sample size was 648 

with 330 female and 318 male: Results are indicating psychological correction is the main 

source to prevent aggression, especially we have to consider among male youngsters phys-
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ical aggression is 3 times frequently expressed than among girls. The other aspects of ag-

gression such as mediated or indirect, verbal, anger are expressed differently from 2-2,4 

times more frequent then among girls than boys.  

 

 

 

ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՆՈՂ 

ՃԱՆԱՊԱՐՀ 

 

Հակոբյան Հ. Հ., Մարգարյան Վ. Հ.  
(Գոյ հոգեբանական կենտրոն, Երևան, Հայաստան) 

 
Հոդվածում անդրարդարձել ենք Կոմիտասի ժողովրդական և եկեղեցական երգե-

րի առանձնահատկություններին և դրանց թերապևտիկ նշանակությանը: Նրա ե-

րաժշտության ուսումնասիրությունը հնարավորություն կտա այն կիրառել երաժշ-

տաթերապիայում` որպես ներդաշնակության և ամբողջականության տանող ճանա-

պարհ: 

 

Հանգուցային բառեր. Կոմիտաս, երաժշտություն, ներդաշնակություն, բուժիչ, բնու-

թյան տարերքներ, երաժշտական գործիքներ, եկեղեցական և ժողովրդական երգեր: 

 

Երաժշտության ազդեցության մասին խոսվել է դեռ հին ժամանակներից: Այս 

խնդրին անդրադարձել են բազմաթիվ գիտնականներ, փիլիսոփաներ, բժիշկներ, հո-

գեբաններ, նյարդաֆիզիոլոգներ, ովքեր գտնում էին, որ երաժշտությունը մարդու հո-

գեկանի վրա ներազդող գործիք է: Կոմիտասը նույնպես բազմիցս անդրադարձել է ե-

րեխաների դաստիարակության հարցում երաժշտության ազդեցության կարևորութ-

յանը, նրա բուժիչ նշանակությանը և ներդաշնակ երաժշտություն ստեղծելու հիմնա-

հարցերին: 

Տվյալ հոդվածում լուսաբանվում է Կոմիտասի աշխարհընկալման, փիլիսոփա-

յական և հոգեբանական հայեցակարգերը կապված երաժշտության հետ: Մեր ու-

սումնասիրության նպատակն է տեսականորեն ցույց տալ, որ Կոմիտասի երաժշ-

տությունը ունի բուժիչ նշանակություն, որը հետագայում կիրառելի կլինի նաև 

պրակտիկայում: Բուժիչ նշանակությանը ավելի մանրամասն կանդրադառնանք մեր 

հետագա հոդվածներում, որտեղ վերլուծության կենթարկենք Կոմիտասի առանձին 

ստեղծագործությունները և դրանց ազդեցությունը կոնկրետ խնդիրների լուծման 

վրա: 

Երաժշտության ազդեցության մեջ կարևոր դեր է խաղում հիպոթալամուսը: Ազ-

դելով հիպոթալամուսի վրա` երաժշտությունը հույզ է առաջացնում: Եվ այդ ազդե-

ցությունը տեղի է ունենում գլխուղեղի կեղևում: Հետո նյարդային իմպուլսներով 

հասնում է հիպոթալամուսին: Հիպոթալամուսը ընկալում է այդ ազդակները, որից 

հետո առաջանում են հուզական ապրումներ: Գլխուղեղի կեղևում այդ տեղեկատ-

վությունը միավորվում է ասոցացիաներով [9]:  

Կոմիտասը նույնպես գտնում էր, որ ձայնի միջոցով հնարավոր է ազդել մարդու 

ուղեղի բջիջների վրա: Այդ իսկ պատճառով նա համարում էր, որ պետք է երեխանե-

րին որպես դաստիարակության մեթոդ տալ ճիշտ երաժշտություն: Կոմիտասը ա-

սում էր, որ յուրաքանչյուր տարիք ունի երաժշտության ընկալման իր շեմը և որ 
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պետք է երեխաներին տրվի աշխույժ, եռանդ ներմուծող երաժշտություն: Երեխայի 

համար հասկանալի պետք է լինի երաժշտությունը, որպեսզի նրան տանին ներդաշ-

նակ զարգացման: Երաժշտության բազմաթիվ առավելություններից մեկը այն է, որ 

այն հիանալի միջոց է դաստիարակելու բարի, քաջ, իմաստուն և հավասարակշռված 

մարդ-քաղաքացի: Այն բերում է ֆիզիական և հոգևոր ներդաշնակության: Ֆիզիկա-

կան ներդաշնակության մեջ մտնում են բնական ձայնաշարի ձայները, որոնք էլ Կո-

միտասը կիրառել է իր ժողովրդական երգերում: Նա համարում էր, որ երաժշտութ-

յունը պետք է կարողանա փոխանցել բնության պատկերը ամբողջությամբ: Կոմի-

տասը մեծ նշանակություն է տալիս բազմաձայն երաժշտությանը [1, 5]:  

Վերևում խոսելով երաժշտության ընկալման պրոցեսում հիպոթալամուսի կար-

ևոր դերի մասին հարկ է նշել նաև, որ այն կատարում է այլ կարևոր ֆունկցիա ևս` 

սինխրոնիզացնում է բիոռիթմերը: Կոմիտասի երաժշտության մեջ բիոռիթմների 

սինխրոնիզացման ֆունկցիա են կատարում ձայնարկությունները, ձայնավորները: 

Նրա երգերի մեծ մասը զանազան բացականչություններից է կազմված (ախ, վախ, 

վույ, այ, վայ, հայ, հոյ, թոյ, ույ, հէ, հո, լե, վայ լե և այլն), որոնք երգի մեջ իրար հետ 

մի բառախաղություն են հյուսում: Յուրաքանչյուր ձայնավոր ազդում է մարդու որո-

շակի էներգետիկ կենտրոնների (չակրաների) վրա, որոնք էլ իրենց հերթին դրակա-

նորեն են ազդում օրգան համակարգերի վրա, այդ իսկ պատաճռով Կոմիտասի այն 

ստեղծագործությունները, որոնք պարունակում են այդ ձայնավորների ամբողջութ-

յունը` նպաստում են մարդու ներդաշնակությանը: Մեծ նշանակություն ունի նաև 

տարբեր տոնայնությամբ արտասանությունը: Նյութը առավել հասանելի դարձնելու 

նպատակով Կոմիտասը նույն բառերը երգում էր տարբեր ուժգնությամբ և տոնայ-

նությամբ [1, 9]:  

Երաժշտական ընկալումը բարդ, բազմաբովանդակ հոգեկան պրոցես է: Ռագսա-

յի խոսքերով. «Այդ աշխատանքը հիշողության, մտածողության ներկայացումն է, 

անցյալ փորձի ակտիվ միացումն է, տրամաբանական գործունեություն, հուզական 

ռեակցիա, հասկացում, գնահատում» [8, էջ 14]: Այդ իսկ պատճառով Կոմիտասը հա-

մարում էր, որ ամեն ազգի համար իր երաժշտությունը ամենաբուժիչն է: Երաժշ-

տությունը հայելին է ցեղի: Հայկական երաժշտությունը ոչ միայն մեղկ ու տխուր չէ, 

այլ նաև համակ ուժ է և կենդանություն, իր մեջ պարունակում է փիլիսոփայություն: 

Կոմիտասագետ և երաժշտագետ Արթուր Շահնազարյանի մեկնաբանմամբ՝ երաժշ-

տությունը ձայնային ալիք է, որը ներթափանցելով մեր ականջներից ներս փոփո-

խություններ է անում բջջի կառուցվածքում: Այն բուժիչ ներգործություն է ունենում 

հատկապես այն ազգի ներկայացուցիչների վրա, որոնց ֆիզիկական կառուցվածքը 

համապատասխանում է տվյալ երաժշտական ալիքին: 

Կոմիտասը առանձնացնում էր երկու տեսակի երաժշտություն` ժողովրդական և 

եկեղեցական: Ժողովրդական երգերը ստեղծվում են ինքնաբուխ, առանց նախապես 

մտածելու, այդ իսկ պատճառով ժողովրդական եղանակները անկեղծ են իրենց ար-

տահայտմամբ, որն էլ գրավում է մեր միտքն ու սիրտը: Կոմիտասը գտնում էր, որ 

մտքի և զգացմունքի փոխադարձ կապը ճշգրիտ կերպով կարող է տալ ժողովրդա-

կան երգը, որովհետև ամեն մի ձայնի և շարժման մեջ թաքնված է համապատասխան 

միտք և զգացմունք: Սա մի անքակտելի միասնություն է, քանի որ եթե առանձնաց-

նենք կստացվի առանձին գաղափարներ, ինչպես լեզվի մեջ` բառեր և մտքեր: Ժողո-

վուրդը բնության ամեն պատկերից, երևույթից ստեղծում է երգ, որոնք ազդում են 

նրա հուզական ոլորտի վրա: Դեռևս Պյութագորասը նշում էր, որ մարդիկ երաժշ-

տությունը ստեղծում են լսելով տիեզերքի ձայնը: Ըստ Պյութագորասի այդ երաժշ-
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տությունը հնչում է կատարյալ կոնսոնանսներով` երկրի կողմից հնչող տոնը ըն-

դունվում էր որպես տոնիկա (1), լուսնի երաժշտությունը հնչում էր կվարտայով 

(3:4), արևինը` կվինտայով (2:3), իսկ աստղերինը և մոլորակներինը՝ օկտավայով 

(1:2) [1, 6]:  

Արթուր Շահնազարյանի մեկնաբանմամբ Կոմիտասի երգերը տիեզերական ել-

ևէջներից կազմված երգեր են, որոնք բնական և ոչ թե արհեստական բջիջ են կրում: 

Այդ երգերի կառուցվածքում տիեզերական օրենքն է իշխում, որը փոխանցվել է հա-

զարամյակներով [3]:  

Կոմիտասը անդրադարձել է մարդու հոգեկանի վրա տարբեր երաժշտական գոր-

ծիքների ազդեցությանը: Եվ դրանց մեջ որպես ազգային գործիք առանձնացնում էր 

փողը որպես յուրահատուկ ձայներ և հնչյուններ հանող նվագարան: 

Կոմիտասը մարդու վրա ներազդող նվագարաններից առանձնացնում է նաև 

քնարը: Քառալար քնարը համարում էր բժշկության համար ամենալավ գործիքը, ո-

րովհետև այն կապում էր բնության 4 տարերքների հետ: Տարերքների անունները 

համապատասխանում են քնարի լարերի դասավորությանը. առաջին դիրքը գրա-

վում է հողն իր ծանրությամբ, երկրորդը` ջուրն իր դուրությամբ, երրորդը` օդն իր 

թեթևությամբ և չորրորդը` հուրը իր հեռավորությամբ: Այսպես երկիրը հիմքն է, 

վրան ջուրը, ջրի վրա օդը և օդի վրա հուրը: Իսկ լարերը որքան հաստ են, այնքան 

ցածր են ձայնում և որքան բարակ նույնքան նուրբ: Քնարի առաջին լարը իր դիրքով 

համարժեք է երկրին, երկրորդը` ջրին, երրորդը` օդին և չորրորդը` հրին, իսկ ձայ-

ներանգով` տարերքների որակներին` սառնություն, խոնավություն, ջերմություն և 

չորություն: Այսինքն, ինչպես նշում է Կոմիտասը, առաջին լարի ձայներանգն է սառ-

նությունը, որը զգացման աստիճանի պակասություն է ցույց տալիս, ուստի և ցած է 

լարվածքը, երկրորդի ձայներանգն է խոնավությունը, որը զգացման աստիճանի թու-

լություն է պատկերում, ուստի և թույլ է լարվածքը, երրորդինը` ջերմություն, որը 

զգացման շարժում ու եռանդ է տալիս, ուստի և ավելի ամուր է լարվածքը և չորրոր-

դը՝ չորություն, որը զգացման աստիճանի սրություն է արտահայտում, ուստի և 

պիրկ է լարվածքը [1]:  

Կոմիտասը երաժշտությունը բացի տարերքներից կապում էր նաև Հիպոկրատի 

տված 4 հիմնական խառնվածքների հետ. սև մաղձ` հող, լեղի` հուր, արյուն` օդ, ա-

վիշ` ջուր: Նա գտնում էր, որ պետք է հասկանալ մարդու մեջ ինչն է գերակշռում 

կամ պակասում, որպեսզի կարողանանք բուժման նպատակով համապատասխան 

երաժշտություն կիրառել: Հիվանդին բուժելու համար պետք չէ նույն ձայնը անընդ-

հատ հնչեցնել, որը կբերի ոչ թե հիվանդի լավացմանը, այլ տկարացմանը: 

Եկեղեցական երգերը երգում էին եկեղեցիներում հանցավոր հոգիները դեպի 

զղջում բերելու և մեղավոր մտքերը դեպի բարին փոխարկելու նպատակով: Ուսում-

նասիրելով և հասկանալով, որ եկեղեցական երգերը կատարում են կատարսիսի 

բնույթ, նա տարածեց այն նաև եկեղեցուց դուրս (որի պատճառով արժանացավ բազ-

մաթիվ քննադատությունների): Նա գտնում էր, որ մարդու հոգին հնարավոր է բուժել 

ճիշտ ընտրված երգերի միջոցով, այդ իսկ պատաճառով նա մանրամասն վերլու-

ծության է ենթարկել և ժողովրդական, և եկեղեցական երգերը:  

Կոմիտասի երաժշտության պրակտիկ ուսումնասիրությունը թույլ կտա այն որ-

պես ներդաշնակեցնող թերապևտիկ գործիք կիրառել հոգեբուժարաններում, բան-

տերում, դպրոցներում, մանկապարտեզներում և այլ սոցիալական հաստատություն-

ներում: Նրա երաժշտության կարևորությունն այն էր, որ նա մոնոձայն երաժշտու-

թյունից անցում կատարեց բազմաձայն երաժշտության: Նա ջանում է բազմաձայ-
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նության միջոցով հնարավորին չափ ճշմարտացի և արտահայտիչ ներկայացնել հայ 

հոգևոր մոնոդիայի ոգին ու բնույթը։ Նա աշխատում էր հայ եկեղեցու բազմադարյան 

երգեցողությունը մաքրել օտար շերտավորումներից, վերականգնել ազգային ո-

ճաձևերի անաղարտ գեղեցկությունը, զուսպ ու վեհ պարզությունը, հասնել ինտո-

նացիոն և ոճական մաքրության։ Վերամշակելով հայ եկեղեցական մոտիվները՝ Կո-

միտասը խուսափել էր ավելորդ գեղգեղանքներից՝ աշխատելով հնարավորինս բյու-

րեղացնել եղանակների կազմությունը, ինչպես նաև սերտ կապ ստեղծել երաժշ-

տության և լեզվի շեշտադրության միջև։ 
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THE MUSIC OF KOMITAS AS A WAY TO HARMONY 
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In the article we referred to the featuresof church music by Komitas and their 

therapeutic importance. The study of his music will give us the opportunity to us it in 

music therapy as a way which lead us to harmony and entirety. 

 

 

 

ԷԹՆՈԿՐՈՆԱԿԱՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ 

 

Հակոբյան Ն. Ռ. (ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, Հայաստան), 
Խաչատրյան Ա. Գ. (ՀՊՄՀ, Երևան, Հայաստան) 

 
Հոդվածը ներկայացնում է դեռահասության տարիքում նկատվող էթնոկրոնա-

կան ինքնության մի քանի կարևոր հարցադրումներ: Մատնանշվում է, որ կրոնական 

«Ես»-պատկերները էթնիկական «Ես»-պատկերների իմացական դաշտի կարևոր հա-
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մալրում են՝ ձևավորելով էթնոկրոնական ինքնության բովանդակային կառուցված-

քը: 

 

Հանգուցային բառեր. էթնիկ ինքնություն, կրոնական ինքնություն, Ես-պատկեր, մո-

նոէթնիկ միջավայր: 

 

Սոցաիալ-հոգեբանական հայեցակետից հատուկ կարևորություն են ներկայաց-

նում անձի այնպիսի բնութագրականները, որոնք արտահայտվում են տվյալ էթնի-

կական և կրոնական խմբին անձի պատկանելիության զգացումի մեջ և ձևավորում 

են անձի էթնոկրոնական ինքնությունը: Անձը գիտակցում է իր էթնիկական պատ-

կանելիությունը ըստ իր ծագման աշխարհագրորեն և սոցիալապես ամրագրված 

փաստի, որն էլ արտահայտվում է ասկրիպտիվ Ես-պատկերի միջոցով: Դա կարող 

ենք նշանակել որպես անձի էթնիկ ինքնության ֆորմալ կամ ասկրիպտիվ բաղադ-

րիչ, որն անձին օբյեկտիվորեն տրված սոցիալական իրողություն է: Սակայն, կախ-

ված այն բանից, թե ինչքանով է անձը ընդունում այդ իրողությունը, այլ խոսքերով, 

կախված անձի էթնիկ ինքնության յուրահատկությունից, անձը կարող է ընդունել 

կամ մերժել ասկրիպտիվ իրողությունը: Ուստի, էթնիկ ինքնության հասկացությունը 

ձեռք է բերում էթնիկության բովանդակային բաղադրիչը, ինչը կարող է համընկնել 

կամ տարբերվել ֆորմալ բաղադրիչից: Առաջին դեպքում մենք կունենանք մոնոէթ-

նիկ միջավայրի պատկեր, երբ անձը գիտակցում և ընդունում է իր ասկրիպտիվ 

ստատուսը և անդամակցում է այդ էթնիկ խմբին: Այդ պարագայում էթնիկ ինքնութ-

յան բովանդակային բաղադրիչը կհամընկնի ֆորմալ բաղադրիչին: Երկրորդ դեպ-

քում մենք կստանանք երկէթնիկ ինքնության պատկերը, երբ անձը՝ ելնելով որոշակի 

մոտիվացիայից, չի ընդունում իր ասկրիպտիվ ստատուսը և այս կամ այն չափով 

անդամակցում է այլ էթնիկ խմբին: Սա կնշանակի, որ անձի էթնիկ ինքնության բա-

ղադրիչը չի համընկնում ֆորմալ բաղադրիչին: 

Անձի կրոնական Ես-պատկերի քննությունը նույնպես ենթադրում է անձի ինք-

նության սոցիալ-հոգեբանական ուսումնասիրություն, ինչը հնարավորություն է տա-

լիս դիտարկել կրոնական խմբերում անձի համապատասխան սոցիալ-հոգեբանա-

կան արտահայտությունները: Էթնոհոգեբանական հետազոտության տեսանկյունից 

կարևորվում են կրոնի հոգեբանության այնպիսի դրսևորումները, որոնք` լինելով 

անձի ինքնաարտահայտման միջոց, արտացոլում են հասարակության ազգային-հո-

գեբանական գոյության և ինքնության յուրահատկությունը [5, էջ 154; 3, էջ 189; 4]: 

Կրոնական ինքնության սոցիալ-հոգեբանական հարցադրումը թույլ է տալիս 

բնութագրել անձի ներ- և միջ-էթնիկ հարաբերությունները և վեր հանել անձի էթնոկ-

րոնական պատկանելիության գործոնը, որը հանդես է գալիս պատմականորեն ձևա-

վորված և մշակութապես ամրագրված արժեքների ներքո: 

Ժամանակակից հետազոտողների կողմից սոցիալական ինքնությունը քննվում է 

կոգնիտիվ և արժեքային բնութագրականների բարդ համալիրի ենթատեքստում [1; 2, 

էջ 213-214; 7, էջ 97-104]: Էթնոկրոնական ինքնության համալիրում առաջարկում ենք 

առանձնացնել երեք հիմնարար կառուցվածքային միավորները՝ կոգնիտիվ կամ ի-

մացական, աֆեկտիվ կամ զգացմունքային և վարքային հարցադրումները: Առաջին 

միավորի բովանդակային միջուկը կազմում է կրոնական իրազեկությունը և սեփա-

կան էթնոսի ձևավորման ու համաշխարհային քաղաքակրթության մաս լինելու ի-

մացությունը: Աֆեկտիվ և վարքային միավորները անխուսափելիորեն ի հայտ են 
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գալիս իմացական միավորի հետ մեկտեղ, էմոցիոնալ երանգ են տալիս նրան և ար-

տահայտվում վարքագծի մեջ: 

Այսպիսով, էթնիկության դրսևորումները կարող են խմբավորվել երկու մոտե-

ցումների միջոցով. 1) էթնիկ ինքնության կոնստրուկտիվ դրսևորումների, որոնք ար-

տահայտվում են սեփական էթնիկ միջավայրի հետ դրական էթնիկ նույնականաց-

ման գիտակցման և այն պահպանելու ցանկության հետ; 2) էթնիկության դեստրուկ-

տիվ դրսևորումների միջոցով, որոնք նշանակվում են այլ էթնիկ միջավայրի հետ 

անձի ինքնանույնականացման միտումով կամ, հակառակն, անձնային նույնակա-

նացման նախընտրության հետ՝ էթնիկի համեմատ: 

Անձի ինքնության էթնոկրոնական բնութագրականը բացահայտելու համար ան-

ձի «Ես-կոնցեպցիայի» համակարգում անհրաժեշտ է ներմուծել և սոցիալ-հոգեբա-

նական ուսումնասիրության առարկա դարձնել անձի կրոնական Ես-պատկերը: Ան-

ձի կրոնական Ես-ը չի կարող արտահայտվել ազգային Ես-ից անկախ: Տվյալ էթնո-

սին պատկանելու գիտակցումը սերտորեն կապված է տվյալ էթնիկ խմբի կրոնական 

պատկանելիության հետ: Էթնոկրոնական ինքնության թերի զարգացման, աղճատ-

ման կամ աղավաղման դեպքում բախվում ենք ստվերային ինքնության դրսևորունե-

րի հետ, որոնք սոցիալ-հոգեբանական դիտակետից ձեռք են բերում ապասոցիալա-

կան և էթնոմերժ նշանակություն: 

Վերոնշյալ գիտատեսական և մեթոդաբանական հիմքերը թույլ են տալիս առաջ 

քաշել հետևյալ գիտական վարկածը՝ կրոնական Ես-ը համալրում է էթնիկական Ես-

ի իմացական դաշտը՝ ձևավորելով էթնոկրոնական ինքնության բովանդակային կա-

ռուցվածքը, այլ խոսքերով, մոնոէթնիկ ինքնությունը ամրակայվում է կրոնական Ես-

ի գիտակցվածության աստիճանով, և՝ հակառակը: Այդ վարկածն ապացուցելու հա-

մար կիրառվել է §Անձի անկախ բնութագրերի ընդհանրացման¦ մեթոդը, Գ. Ու. Սոլ-

դատովայի «Էթնիկական նույնականության տիպերը» և «Էթնիկական աֆիլիացիա» 

մեթոդական մշակումները, որոնք ուղեկցվել են ոչ ֆորմալ՝ դիտման և զրույցի մե-

թոդներով [6]: Անց է կացվել բազմակողմանի հետազոտություն երևանաբնակ հայ, 

եզդի, մոլոկան և ասորի դեռահասների խմբերում: Ընդ որում, պիլոտաժային 

քննության ընթացքում առանձնացվել է դեռահասների երկու տարիքային խումբ՝ 10-

12 տ. և 13-15 տ., բացի դրանից, հայ դեռահասների խումբը ներկայացվել է ըստ 

ներխմբային հետևյալ ենթաբաժանումների՝ հայ դեռահասներ, սիրիահայ և աղան-

դավոր դեռահասներ: Բոլոր ընտրախմբերում տրվել են էթնիկական և կրոնական 

Ես-պատկերները լուսաբանող հարցեր՝ բաժանված բաղադրիչների երեք խմբերի՝ 

կոգնիտիվ (իմացական), աֆեկտիվ (զգացմունքային) և վարքային: Օրինաչափ է հայ 

դեռահասների առաջին խմբում կրոնական միջին աստիճանի ինքնագնահատակա-

նը, ինչը առավելապես բարձրանում է դեռահասների երկրորդ տարիքային խմբում: 

Այս հանգամանքը մեկնաբանվում է էթնիկականության կարևորագույն բաղադրիչի 

առանձնահատկությամբ. այն է` էթնիկականության բաղադրիչներից է կրոնը, իսկ 

կրոնական լավատեսությունը ընկալվում է որպես էթնիկականի համալրում: Մոլո-

կան դեռահասների երկու խմբերում դրական հուզական վերաբերմունքը սեփական 

կրոնական պատկանելիության նկատմամբ ուղեկցվում է խմբային ընդգրկվածութ-

յան բարձր աստիճանով, դա խոսուն փաստ է այն մասին, որ նրանց էթնիկական 

միասնականությունը պայմանավորված է կրոնական լավատեսությամբ: Մոնոէթնիկ 

ինքնության պատկերը, երբ էթնիկ ինքնության բաղադրիչը համընկնում է ասկրիպ-

տիվ բաղադրիչի հետ և զուգակցվում է էթնոկրոնական համապատասխան պատկա-

նելիությամբ, արտահայտվել է հայերի (բացառությամբ աղանդավոր դեռահասների) 
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և մոլոկանների մոտ (80,2 %): Մոնոէթնիկ աղավաղված ինքնության պատկերը 

նկատվում է աղանդավոր դեռահասների մոտ (70 %), երբ էթնիկ ինքնության բաղադ-

րիչը թույլ է արտահայտված ասկրիպտիվ բաղադրիչի նկատմամբ և մոնոէթնիկ ինք-

նությունը ստվերվում է կրոնական աղավաղված պատկանելիությամբ: Երկէթնիկ 

ինքնության պատկերը նկատվում է եզդիների ու ասորիների մոտ (60,3%), որոնց էթ-

նիկ ինքնության բաղադրիչը չի համընկնում ասկրիպտիվ բաղադրիչի հետ: 

Այսպիսով, փորձարարական հետազոտության հիմնական արդյունքները վկա-

յում են նրա մասին, որ կրոնական Ես-ը էթնիկական Ես-պատկերի կարևոր համալ-

րում է, դարձնում է այն ավելի ամբողջական՝ ձևավորելով էթնոկրոնական ինքնութ-

յան բովանդակային կառուցվածքը: 
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The article presents some important inquiries of ethnoreligious identity at teenage 

age. It is pointed out that religious I-images are necessary additions to the cognitive field 

of ethnic I-images forming the structure of content of ethnoreligious identity. 

 

 

 

 

ԱՌՈՂՋ ՍՆՎԵԼՈՒ ՎԱՐՔԻ ՀԻՄՔՈՒՄ ԸՆԿԱԾ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ 

ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԽՈՂ ԵՎ ՉԾԽՈՂ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՄՈՏ 

 

Հակոբջանյան Ա. Ռ. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 
 
Սույն հոդվածում ներկայացված է առողջ սնվելու վերաբերյալ դիրքորոշումների 

և մտադրությունների համեմատական վերլուծություն ծխողների և չծխողների դեպ-

քում: Հետազոտության ընտրանքն են կազմել 202 մասնակից (արական սեռ = 48 %, 

ծխողներ = 35 %), ուսումնասիրությունն իրականացվել է պլանավորված վարքի տե-

սության (Ajzen, 1985, 1987) վրա հիմնված մեր կողմից մշակված հարցարանով: Հե-

տազոտության արդյունքում ստացված տվյալները ենթարկվել են փուլային բազ-
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մաստիճան ռեգրեսիոն վերլուծության: Հետազոտության արդյունքները ցույց են 

տալիս, որ առողջ սնվելու վերաբերյալ մտադրությունն ավելի ընդգծված է չծխողնե-

րի խմբում, ինչը նշանակում է, որ ծխելը յուրահատուկ գործոն է առողջ սնունդ օգ-

տագործելու դիրքորոշումներում: 

 

Հանգուցային բառեր. առողջության պահպանմանն ուղղված վարք, առողջ սնվելու 

մտադրություն, պլանավորված վարքի տեսություն, ռեգրեսիոն վերլուծության մոդել: 

 

Առողջության պահպանումն ու բարելավումն ինչպես առանձին անհատների, 

այնպես էլ հասարակության կողմից ընդունվող բացարձակ արժեք և կարևորություն 

ունեցող գործընթաց է: Առաջնային նշանակություն ունենալով հանդերձ՝ շատ հա-

ճախ առողջության պահպանումը սահմանափակվում է միայն առողջ ապրելակեր-

պի մասին դատողություններով, իսկ դրա համար պատասխանատու լինելու կողմը 

մնում է բաց: Այս հակասությունը կարող է պայմանավորված լինել տարբեր գործոն-

ներով՝ սոցիալ-տնտեսական, կենցաղային-կազմակերպական, մշակութային և այլն: 

Նշված գործոնների շարքում, սակայն, ոչ պակաս դեր ունեն հոգեբանական գործոն-

ները՝ անձի համոզմունքները և դիրքորոշումները, որոնցից ձևավորվում է մարդու՝ 

այս կամ այն վարքաձևն իրականացնելու մտադրությունը: 

Մեր կողմից իրականացված հետազոտության նպատակն էր ուսումնասիրել ա-

ռողջության պահպանմանն ուղղված վարքաձևերի դիրքորոշումային և դրդապատ-

ճառային համակարգերի, ինչպես նաև այդ վարքաձևերի իրականացման մտադ-

րությունների առանձնահատկությունները: 

Ստորև մեկնաբանենք, թե ինչպես կարելի է հասկանալ առողջության պահպան-

մանն ուղղված վարքը և ինչպիսի վարքաձևերն են համարվում այդպիսին: Ժամա-

նակակից գիտական ուղղություններից մեկի՝ առողջության հոգեբանության մեջ ա-

ռանձնացվում է ուսումնասիրության խնդիրների լայն շրջանակ, որոնց թվում է ա-

ռողջությանն առնչվող վարքը և կանխարգելումը: Վերջինի ուսումնասիրություննե-

րը ներառում են ամենօրյա սովորույթները և տարբեր վարքաձևերը (ֆիզիկական 

ակտիվության աստիճանը, ծխելը, ալկոհոլի օգտագործումը, սննդօգտագործումը և 

այլն) ու դրանից բխող առողջական հետևանքների միջև կապերը: Այսպիսի հետազո-

տությունների գլխավոր նպատակն է բացահայտել փոփոխելի վարքի, ինչպես նաև 

այդ վարքը պայմանավորող գործոնների (սեռ, ազգություն, հիվանդության ընտանե-

կան պատմություն, անձնային գծեր) առանձնահատկությունները [6]: 

Սույն հոդվածում ներկայացված է առողջ սնվելու վերաբերյալ դիրքորոշումների 

և մտադրությունների համեմատական վերլուծություն ծխողների ու չծխողների դեպ-

քում: Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գնահատականնե-

րի համաձայն՝ յուրաքանչյուր տարի մոտ 130 մլն. եվրոպացի տառապում է սննդա-

յին ծագման հիվանդությամբ [3]: Առողջ սնվելու հիմնական բաղկացուցիչներն են ոչ 

հագեցած յուղայնությամբ կերակրի օգտագործումը, մրգերի, բանջարեղենի և ընդե-

ղենի օգտագործումը, շաքարի և աղի քիչ չափաբաժնի օգտագործումը, արագ սննդից 

հրաժարվելը, նախաճաշելը, ճաշերի ընթացքում քաղցի զգացումը չհագեցնելը [7]: 

Ծխախոտի և ծխելու վնասակարությունն ու դրա կանխարգելումը հանրային քաղա-

կանության բնույթի հարց է: Ծխելը նպաստում է առավել տարածված ոչ վարակիչ 

հիվանդությունների զարգացմանը: Համաձայն 2009 թվականի վիճակագրական 

տվյալների` Հայաստանում մեծահասակ (16-ից սկսած) բնակչության 27 %-ը կանո-

նավոր (ամենօրյա) ծխող է, ուր տղամարդկանց մասնաբաժինը կազմում է 52 %, իսկ 



 153 

աշխատունակ տղամարդկանց (20-ից բարձր) 57.7 %-ը ծխող է: Տղամարդկանց շրջա-

նում ծխախոտամոլության նման պատկերը երկրում պայմանավորում է այն հիվան-

դությունների հիվանդացության բարձր ցուցանիշը, որոնց համար ծխախոտի օգտա-

գործումը հիմնական ռիսկի գործոն է [2]: Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ 

նիկոտինը փոփոխության է ենթարկում հիպոթալամուսում առկա քաղցի և հագեց-

վածության ռեցեպտորները, ինչի արդյունքում ուտելիս ծխողների օրգանիզմում ա-

վելանում է նիկոտինի պահանջը: Դա հետագայում կարող է նվազեցնել սննդակար-

գը, եթե ծխողն ընդհատում է ուտելը՝ ծխելու համար [5]: Այսինքն՝ ծխելու հետևան-

քով առաջացած ֆիզիոլոգիական նման փոփոխություններն իրենց ազդեցությունն 

են ունենում նաև հոգեբանական մակարդակում՝ խոչընդոտելով վարքի իրականաց-

ման համար համապատասխան կոգնիցիաների ձևավորմանանը: Որպես առողջութ-

յան պահպանմանն ուղղված վարքաձև՝ առողջ սննդի օգտագործումը ենթադրում է 

նաև առհասարակ առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ դիրքորոշումների առկայութ-

յուն: Ծխելու կամ չծխելու ընտրությունը ևս առողջության պահպանման վերաբերյալ 

դիրքորոշումների համակարգ է արտացոլում, ուստի մեր կողմից ենթադրվում էր, որ 

չծխողներն ավելի են հակված առողջ սնունդ օգտագործելու, քան ծխողները: 

Հետազոտության ընտրանքն են կազմել 202 մասնակից (արական սեռ = 48 %, 

ծխողներ = 35 %), ուսումնասիրությունն իրականացվել է պլանավորված վարքի տե-

սության (Ajzen, 1985, 1987) վրա հիմնված մեր կողմից մշակված հարցարանով: Հար-

ցարանի մշակման գործընթացի մասին ներկայացված է մեկ այլ հոդվածում [1]: Ըստ 

պլանավորված վարքի տեսության՝ մարդկանց վարքը պայմանավորված է երեք տի-

պի համոզմունքներով. վարքի սպասվող արդյունքների ու դրանց գնահատման վե-

րաբերյալ համոզմունքներով (վարքային համոզմունքներ), հեղինակավոր անձանց 

սպասելիքների վերաբերյալ համոզմունքներով, այդ սպասելիքներին համապատաս-

խան գործելու մոտիվացիայով (նորմատիվ համոզմունքներ) և վարքը խթանող կամ 

խոչընդոտող գործոնների առկայության վերաբերյալ համոզմունքներով ու այդ գոր-

ծոնների ուժի ընկալմամբ (վերահսկման համոզմունքներ): Այս համոզմունքներից 

յուրաքանչյուրն իրենց հերթին ձևավորում են բնութագրական խմբեր, որոնք ազդում 

են վարքի մտադրության վրա: Վարքային համոզմունքները ձևավորում են վարքի ի-

րականացման բարենպաստ կամ անբարենպաստ դիրքորոշումներ, նորմատիվ հա-

մոզմունքները ձևավորում են սոցիալական ճնշման արդյունքում սուբյեկտիվ նորմը, 

իսկ վերահսկման համոզմունքները ձևավորում են ընկալվող վարքային վերահսկու-

մը: Դիրքորոշումների, սուբյեկտիվ նորմի ու ընկալվող վարքային վերահսկման հա-

մադրումն ընկած է վարքի իրականացման մտադրության հիմքում: Որպես կանոն, 

որքան բարենպաստ են դիրքորոշումներն ու սուբյեկտիվ նորմը, որքան մեծ է ընկալ-

վող վարքային վերահսկողությունն, այնքան ավելի մեծ է տվյալ վարքն իրականաց-

նելու անձի մտադրությունը: Ունենալով ներկա վարքի վերահսկողության բավարար 

մակարդակ՝ մարդիկ հակված են համապատասխան հնարավորության դեպքում ի-

րականացնելու մտադրությունները [4]: Այսպիսով, պլանավորված վարքի տեսու-

թյան հիմնարար գաղափարն այն է, որ վարքը կարելի է կանխատեսել մտադրու-

թյուններով: 

Հետազոտության արդյունքում ստացված տվյալները ենթարկվել են փուլային 

բազմաստիճան ռեգրեսիոն վերլուծության (անգլ.՝ stepwise multiple regression): Ինչ-

պես ծխողների, այնպես էլ չծխողների խմբերում առողջ սնվելու վերաբերյալ մտադ-

րությունը դիտարկվել է որպես կախյալ փոփոխական, իսկ որպես կանխորոշիչ փո-

փոխականներ (անգլ.՝ predictor variables) առաջին փուլով դիտարկվել են դիրքորո-
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շումները, երկրորդ փուլով՝ սուբյեկտիվ նորմը, իսկ երրորդ փուլով՝ ընկալվող վար-

քային վերահսկողությունը: Առողջ սնվելու մտադրության համար հաշվարկված 

ռեգրեսիոն մոդելի համաձայն՝ ծխողների խմբում վարքն իրականացնելու մտադ-

րությունը պայմանավորված է սուբյեկտիվ նորմով (F1,67 = 32.824, p < 0.001) և դիրքո-

րոշումներով, որոնք ապահովում են 2% հավանականություն (F1,66 = 4.127, p = 0.46): 

Սա նշանակում է, որ ծխողների համար առողջ սնունդ օգտագործելու մտադրության 

վրա մեծ ազդեցություն կարող են ունենալ նշանակալի անձինք, սակայն դիրքորո-

շումային համակարգում մտադրության իրականացման կոգնիտիվ բաղադրիչը, կա-

րելի է ասել, լիարժեք ձևավորված չէ: Ի տարբերություն ծխողների՝ չծխողների 

խմբում առողջ սնվելու վերաբերյալ մտադրության համար կանխորոշիչ են դիրքորո-

շումները (F1,123 = 47.035, p < 0.001), ընկալվող վարքային վերահսկողությունը՝ (F1, 122 = 

16.062, p < 0.001) և սուբյեկտիվ նորմը՝ (F1,121 = 6.882, p = 0.10): Ռեգրեսիոն վերլու-

ծության այս մոդելի համաձայն՝ չծխող մարդկանց դեպքում առողջ սնվելու մտադ-

րությունը կախված է այդ վարքի վերաբերյալ ունեցած դիրքորոշումների, սուբյեկ-

տիվ նորմի և ընկալվող վարքային վերահսկողության ազդեցությունից: 

Ինչպես և ենթադրվում էր, առողջ սնվելու վերաբերյալ մտադրությունն ավելի 

ակնհայտ է՝ բոլոր երեք բաղադրիչների առկայությամբ չծխողների խմբում, ինչը 

նշանակում է, որ ծխելը յուրահատուկ գործոն է առողջ սնունդ օգտագործելու մտադ-

րության համար: Սա կարող է մեկնաբանվել մի կողմից այն հանգամանքով, որ 

չծխող մարդիկ, մերժելով ծխախոտի օգտագործումը, ունեն նաև առողջ ապրելակեր-

պի վերաբերյալ իրենց սկզբունքներն ու դիրքորոշումները, այդ թվում նաև՝ առողջ 

սնվելու վերաբերյալ: Մյուս կողմից, քանի որ ծխախոտի օգտագործումը կապված է 

ախորժակը ճնշելու հետ և շատ հաճախ, մարդիկ ծխախոտն օգտագործում են՝ նի-

հարելու նպատակով, ուստի բացակայում է նաև առողջ սնունդ օգտագործելու մի-

տումը: Ծխելու նման ազդեցությունը հաշվի առնելով՝ պարզ է դառնում, որ անհրա-

ժեշտություն կա քարոզելու առողջ սննդի մասին ծխողների շրջանում՝ աշխատելով 

առողջ սնվելու վերաբերյալ դիրքորոշումների ձևավորման վրա: 

Օգտագործված գրականության ցանկ. 

1. Հակոբջանյան Ա. Ռ. Առողջությանն առնչվող վարքաձևերի ուսումնասիրմանն 
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HEALTHY EATING INTENTIONS AMONG SMOKERS AND NON SMOKERS 

 
Hakobjanyan A. R. (YSU, Yerevan, Armenia) 
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The current study aimed at revealing the specifics of the intentions towards healthy 

diet in groups of smokers and non-smokers. The theory of planned behavior (Ajzen, 1985, 

1987) was tested by using a TPB questionnaire. Data from 202 respondents (male = 48 %) 

were collected. In the stepwise multiple regression, subjective norm was entered first for 

the group of smokers and explained 32 % of the variance in the behavioral intention (F1, 67 

= 32.824, p < 0.001). Attitude towards healthy eating was entered second and explained a 

further 2% (F1, 66 = 4.127, p = 0.46). For the group of non-smokers, attitude was entered 

first and explained 27% of the variance (F1, 123 = 47.035, p < 0.001). Perceived behavioral 

control was entered second and explained 35% (F1, 122 = 16.062, p < 0.001). Subjective norm 

was entered third and explained 38 % of the variance in the intention (F1, 121 = 6.882, p = 

0.10). Greater intention for healthy eating was revealed for the group of non-smokers. The 

results suggest that smoking is a specific factor for healthy eating intentions. 

 

 

 

 

ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՑԵՊՏԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ ՀԻՆ ՀՈՒՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ 

 

Հարությունյան Ա. Ա. (ԳՊՄԻ, Գյումրի, Հայաստան) 
 
Սույն հոդվածում ներկայացվում է ազատության կոնցեպտի հին հունական տե-

սակետը: Մասնավորապես, քննարկվում են ազատության կոնցեպտի վերաբերյալ 

Պլատոնի ու Արիստոտելի մեկնաբանությունները և դրա ժողովրդավարական հաս-

կացությունը: Հոդվածում ընդգծվում են նաև հայեցակարգային ընկալման տարբե-

րություններն ու նմանությունները:  

 
Հանգուցային բառեր. ազատություն, ստրկություն, ժողովրդավարական ազատութ-

յուն, քաղաքական ազատություն, կամային ընտրություն: 

 

Ի՞նչ է ազատությունը, ի՞նչ ենք հասկանում ազատություն ասելով, ինչու՞ է այն 

հարկավոր… ազատության կոնցեպտի վերաբերյալ այս և այլ հարցեր դարեր շարու-

նակ հետաքրքրել են շատ փիլիսոփաների: 

Տարբեր դարաշրջաններում ազատության հասկացությունն ունեցել է տարբեր 

ընկալումներ և տարբեր մեկնաբանություններ: Հնագույն դարերում ազատության 

կոնցեպտի մասին իրենց տեսակետով հատկանշական են հույն փիլիսոփաները: 

Հատկապես ուշագրավ է ազատության կոնցեպտի երկու ըմբռնումները. ժողովր-

դավարականազատությունը և փիլիսոփայական ազատությունը, որը մեկնաբանվել 

է հատկապես Արիստոտելի և Պլատոնի կողմից: 
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Հին Հունաստանում ազատություն (eleutheros) ասելով հասկանում էին ազատ 

լինելը՝ ի հակադրություն ստրկության (doulos): Այս առումով ազատ մարդը նա էր, 

ով ինքն իր տերն է, իսկ ստրուկն իր տիրոջ սեփականությունն էր [3, էջ 24-28]: Ըստ 

Արիստոտելի՝ ազատության էությունը մարդու՝ որպես անհատ ազատ լինելն է, որի 

ազատությունն իրենն է և ոչ ուրիշինը: Ազատ մարդու և ստրուկի միջև տարբերութ-

յունը ոչ թե գործողությունների մեջ է, այլ պայմանավորված է այն հանգամանքով, 

թե ում համար է կատարվում գործողությունը, ում է այն ծառայում [2, էջ 4-5]: 

Ազատ մարդը Հին Հունաստանում համարվում էր նա, ով ծնվում էր որպես քա-

ղաքացի: Այսինքն՝ քաղաքացին ծնվում էր ազատության դրոշմով՝ որպես դրա ժա-

ռանգ և հետնորդ: Ազատությունը Հին Հունաստանում դիտարկվում էր որպես ազատ 

մարդու կարգավիճակ: Այս կարգավիճակը սահմանվում էր մի շարք իրավունքնե-

րով և առավելություններով: Հետևաբար, ազատությունը բացառիկ էր և կարող էր 

շնորհվել ոչ բոլորին [6]: Հունական, հատկապես աթենական ընկալմամբ այս կոն-

ցեպտն իրենից ներկայացնում էր քաղաքական իրավունքների ազատություն, մաս-

նավորապես՝ արական սեռի համար քաղաքականության հարցերին մասնակցելու 

ազատություն: Բոլոր քաղաքացիները համարվում էին ազատության ջատագովներ և 

ժողովրդավարական ինստիտուտների առաջնորդներ: Ժողովրդավարական ազա-

տության ամենավիճարկելի կողմն այն միտքն էր, որ յուրաքանչյուր ազատ մարդ ի-

րավունք ուներ ապրելու այնպես, ինչպես ինքն էր ցանկանում: Բայց այս առումով 

մարդ-քաղաքացու ազատությունը սահմանափակվում էր (ժողովրդավարական) օ-

րենքներով [3, էջ 27-32]: 

Ազատության կոնցեպտի վերաբերյալ Պլատոնի և Արիստոտելի մեկնաբանում-

ները բավականին տարբերվում են ժողովրդավարների տեսակետից: 

Պլատոնը կարծում էր, որ ժողովրդավարությունը ծագել և զարգացել էր օլիգար-

խիայից և հանգեցնելու էր բռնակալության: Այստեղից կարելի է եզրահանգել, որ 

Պլատոնը ազատությունը ժողովրդավարական արժեք չէր համարում: Ժողովրդավա-

րական բնույթի ազատությունը նրա համար խոսքի ազատությունն էր: Պլատոնի 

մեկնաբանմամբ ազատությունը մարդկային արժանապատվության պարտադիր 

տարր չէ, իսկ մտքի ազատությունը ոչ այլ ինչ է, քան սխալական լինելու ազատութ-

յուն, այսինքն՝ ավելի մեծ հնարավորություն շեղվելու օբյեկտիվ ճշմարտությունից 

[7]: Պլատոնի պնդմամբ մարդու հոգին ունի 3 կողմ. բանականություն, ոգի և ցան-

կություն: Եթե մարդն ապրում է ժողովրդավարական այն գաղափարով, որ կարող է 

անել այն ամենն, ինչ ուզում է, հետևանքը կլինի այն, որ հոգու ցանկության կողմը 

կգերիշխի բանականին: Այս դեպքում մարդը դառնում է իր ցանկություններից կախ-

յալ և վերածվում է ինքն իր ստրուկի: Այն մարդը, ով իր ցանկությունների գերին ու 

ստրուկն է, այլևս չի կարող ազատ լինել: Այսպիսով, մարդը պետք է թույլ տա իր հո-

գու բանական կողմին իշխելու իր ցանկությունները: Իսկ կրթությունն ու սեփական 

վարքագծի կառավարումը մարդուն ազատում են իր ցանկությունների ստրկությու-

նից: Ըստ Պլատոնի՝ այն, ինչ ժողովրդավարները կոչում են օրենքով ստրկություն և 

անազատություն, հանդիսանում է ազատության իրական դրսևորում: Նման կերպ 

Պլատոնն ազատության կոնցեպտը ներկայացրեց լրիվ այլ տեսանկյունից: Ըստ նրա՝ 

ազատության լավ կամ վատ կողմերի միջև տարբերությունը կախված է նրանից, թե 

ինչով է մարդը առաջնորդվում՝ բանականությամբ, որը հրահանգում է հնազան-

դություն օրենքներին, թե ցանկություններով, որոնք հանգեցնում են անձնատվութ-

յուն հակումներին [1, էջ 6-15]: 
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Արիստոտելն ընդունում էր ժողովրդավարների տեսակետնայն մասին, որ կա-

ռավարման մարմինը հավասարների հանրությունն է, ովքեր հերթով կառավարում 

և կառավարվում են: Բայց ի տարբերություն ժողովրդավարների, Արիստոտելը դեմ 

էր բոլոր ազատ մարդկանց մասնակցությանը քաղաքական կյանքին: Ըստ նրա՝ աշ-

խատավարձ ստացողները, արհեստավորներն ու առևտրականները չպետք է մաս-

նակցեն քաղաքական կյանքին, չնայած որ նրանք ազատ քաղաքացիներ են: Ըստ 

Արիստոտելի, ազատ քաղաքացին, ով զբաղվում է քաղաքականությամբ, պետք է 

կառավարի մյուսներին միայն հասուն տարիքում, երբ ունի բավականին տարիք ու 

փորձ: Արիստոտելը նաև չէր ընդունում այն, որ ազատ մարդը կարող է անել ինչ ու-

զում է: Այս պարագայում կլինի առաջինը, ով չի հարգի օրենքը և չի պաշտպանի 

այն: Բայց չէ՞ որ ազատ քաղաքացին նույն ինքը ազատ ընտրողն ու ազատ կառավա-

րողն է: 

Արիստոտելը ժողովրդավարական ազատությունից անցնում է փիլիսոփայական 

և քաղաքական կենսակերպն ընտրելու ազատության: Ըստ նրա պնդման՝ ազատ է ոչ 

թե քաղաքականության ոլորտում ակտիվ մարդը, այլ փիլիսոփան: Քաղաքական 

կյանքը ոչ միշտ է համատեղելի ազատության հետ, քանի որ ստրուկներին ղեկավա-

րելու և նրանց հրամաններ տալու մեջ առանձնահատուկ արժեքավոր ոչինչ չկա [7]: 

Մյուս կողմից, Արիստոտելն ընդունում է, որ ազատ մարդուն կառավարելը տարբեր 

է ստրուկներին կառավարելու ձևից, քանի որ ազատությունը տարբեր է ստրկությու-

նից: Այսպիսով, քաղաքական կյանքն Արիստոտելի համար լավն է և համատեղելի 

ազատության հետ այն դեպքում, երբ ղեկավարում են ազատ մարդուն: Արիստոտե-

լըփիլիսոփային համարում է ազատ մարդ, ում համար կարևոր է հանգիստը, քանի 

որ սա այն ժամանակն է, որն անհրաժեշտ է մարդուն դառնալու ճշմարիտ փիլիսո-

փա: Իսկ ճշմարիտ փիլիսոփան ազատված է քաղաքականությունից [5, էջ 495-507]: 

Արիստոտելը նաև խոսում է ազատության մասին, երբ մարդը կամավոր ընտ-

րում է, թե ինչ գործողություն է կատարելու: Ըստ նրա՝ ուժը կամ տգիտությունը/ան-

տեղյակությունը ոչ կամային գործողության պատճառ են հանդիսանում: Պատահում 

է նաև, երբ մարդը կատարում է թվացյալ կամային գործողություն, այնինչ իրակա-

նում նա կատարում է այն ոչ կամային՝ ըստ հանգամանքների: Ըստ այդմ էլ նա ա-

սում է՝ ազատությունը ստրկություն է: Օրինակ, եթե նավի խորտակման վտանգ կա, 

նավապետը բեռնաթափում է նավը՝ մտածելով, որ դա նավը փրկելու միակ ելքն է: 

Սա ոչ կամային գործողություն է, քանի որ նա ստիպված է և ոչ թե ազատ՝ անելու 

դա: Ինչ էլ կմոտիվացնի մեզ՝ կատարելու այս կամ այն գործողությունը, մենք ազատ 

ենք քննարկելու և որոշելու, թե ինչն է նպաստում դրա կատարմանը՝ որպես վերջ-

նարդյունք: 

Այսպիսով, ժողովրդավարների ազատությունը այնքան էլ ընդունելի չէ փիլիսո-

փաներ Արիստոտելի և Պլատոնի կողմից, քանի որ խոսքը գնում էր այնպիսի մար-

դու մասին, ով բացառիկ ազատ էր իր գործողություններում, կառավարում էր ազատ 

և անազատ (ստրուկ) մարդկանց: Ազատության ընկալումը Պլատոնի մոտ աչքի էր 

ընկնում հիմականում ներքին ազատությամբ՝ առաջնորդումն ըստ բանականության 

կամ ըստ ցանկությունների, որը հանգեցնում էր արտաքին ազատության կամ անա-

զատության: Իսկ Արիստոտելի մոտ կարևորվում էր քաղաքական ազատությունը, 

որտեղ նա որոշ չափով համակարծիք էր ժողովրդավարական ազատության ըմբռ-

նումներին: Բայց նա շեշտադրում է կամային ընտրության հնարավորությունը, որը 

երբեմն թվացյալ ազատությունը վերածում է բացահայտ անազատության: 
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The ancient Greek notion of the concept of freedom is presentedin the presentarticle. 

Particularly, Plato's and Aristotle's explanationsand democratic notion of the concept of 

freedom arediscussed. Differences and similarities of conceptualperception arenoted.  

 

 

 

 

ՎԱԽԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ԽՆԴՐԻ ՇՈՒՐՋ 

 

Հարությունյան Ա. Կ. (Վանաձորի հոգեբանական  
վերականգնողական կենտրոն ՀԿ, Վանաձոր, Հայաստան) 

 

Հոդվածում համառոտ վերլուծության է ենթարկվել վախի հույզը՝ իր պատմա-

կան, սոցիալ-հոգեբանական, կլինիկական դրսևորումներով ու զարգացումներով, 

ինչպես նաև նշված են այն հիմնական տեսական ուղղություններն ու մեթոդները, ո-

րոնք տարբեր արդյունավետությամբ օգնում են վախերի հոգեթերապիային ու հո-

գեշտկմանը: 

 

Հանգուցային բառեր. վախ, սարսափ, տագնապ, մտավախություն, նևրոզ, հոգեթե-

րապիա: 

 

Մեր ամենօրյա աշխատանքը ամենատարբեր տարիքի ու երկու սեռի այցելունե-

րի հետ՝ անհրաժեշտություն է առաջացնում անդրադառնալ այնպիսի հաճախ հան-

դիպող երևույթի, ինչպիսին վախն է: Բնական է, որ գոյություն ունեն վախերի դասա-

կարգման տասնյակ և գուցե անգամ հարյուրավոր փորձեր: 

https://sites.google.com/site/ancientgreekdemocracyca/
http://www.philosophypages.com/ph/index.htm
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Սակայն գործնական հոգեբանի, կլինիցիստի տեսանկյունից անհրաժեշտ է նախ 

և առաջ տարանջատել վախի այն տեսակները, որոնք շատ չեն ենթարկվում հոգեթե-

րապիայի կամ հոգեշտկման: Վախերի սահմանման կամ գնահատման համար մի 

դեպքում կարելի է ելնել դրա տարբեր ուժգնությամբ դրսևորումների միջև կապից ու 

փոխադարձ անցումներից: Օրինակ Ա.Ա.Նալչաջյանի մոտ բավական հաջող կապ-

ված են վախի և դրա ուժգին դրսևորման՝ սարսափի հասկացությունները, նաև ֆո-

բիաները [3, էջ 193]: 

Մի կողմից վախը կարելի է դիտարկել որպես հույզ, որը կապված է մարդու ինք-

նապաշտպանական բնազդների հետ [3; 8, էջ 374, 390]: Վախն օրգանիզմի նպատա-

կահարմար հակազդումն է սպառնացող իրադրությանը: Ընդ որում, ելնելով ֆրուստ-

րացիաների տեսական վերլուծությունից, կարելի է ասել, որ իրադրությունը կարող 

է լինել ինչպես իրական, այնպես էլ՝ երևակայական [2, էջ 197]: Եթե նայենք խնդրին 

պատմականորեն, ապա վախի հույզը նախնադարից կարելի է կապել սեփական գո-

յությանը սպառնացող երևույթների դեմ պայքարին. «Վախի հույզը մարդուն փո-

խանցվել է իր նախնիներից՝որպես պաշտպանության միջոց ինչ-որ մեկից կամ ինչ-

որ մի բանից հնարավոր միջամտության ժամանակ՝ մարդու ֆիզիոլոգիական պա-

հանջմունքների՝ շնչառության, սնվելու, քնի և այլնի կատարելիս» [5, էջ  97]: 

Եթե նայենք սոցիալ-հոգեբանական կամ անձնային նշանակալիությունների (Ա. 

Լեոնտև, Ա. Ա. Նալչաջյան, Գ. Անդրեևա) առումով, ապա վախը կարող է առաջանալ 

որևէ արժեք կորցնել չցանկանալու հետևանքով. առողջություն, փող, ընտանիք, ա-

պագա, պաշտոն և այլն: Երբեմն տագնապը ևս համարում են վախ՝ ուղղված ապա-

գային (ռուս նևրոպաթոլոգներ Բրագինան և Դոբրոխոտովան): Հիշենք Կարեն Հոր-

նիի «բազիսային տագնապի» գաղափարը, ըստ որի դա մարդու հետ լույս աշխարհ է 

գալիս [7, էջ 70]: 

Մեր դասակարգման համար մի կողմից որպես մեթոդական հիմք կարելի է հա-

մարել կլինիկական- նկարագրական մոտեցումը, մյուս կողմից՝ ախտաբանական 

բնավորությունների վերլուծությունը: Դրանք մեր կարծիքով փոխկապակցված են և 

կարող են անցումներ ունենալ մեկը մյուսի հետ: 

Որպես սիմպտոմ կամ խանգարում՝ վախը կարող է լինել և՛ էպիլեպսիայի [4, էջ 

32-34], և՛ շիզոֆրենիայի [9] ու այլ հոգեկան հիվանդությունների ժամանակ, որոնց 

դեպքում բնականաբար վախի բուժումը հիմնականում դեղորայքային է: Ասենք որ 

նույնիսկ այս ծանր ու լուրջ հիվանդությունների ժամանակ կարող են վրա հասնել 

դրական փոփոխություններ վախի հաղթահարման մեջ՝ հոգեբանական ներգործութ-

յունների օգնությամբ: 

Հոգեբանական աշխատանքում կլինիկական, գործնական հոգեբանին, հոգեթե-

րապևտին առավելապես դիմում են որոշակի խնդիրների շրջանակով մարդիկ: 

Նրանց մոտ վախերն ունեն ինչպես նմանություններ, այնպես էլ՝ տարբերություններ: 

Մեր կարծիքով դրանք են. 

1. Կպչուն կամ այլ նևրոզներով հիվանդները, 

2. Փսիխասթենիկները, 

3. Անանկաստները [8, էջ 357-390], 

4. Հիպոխոնդրիկները: 

Այս շրջանակի երևույթները կլինիկորեն կարող են բաժանվել երկու մեծ խմբի. 

1. Նևրոզներ 

2. Ախտաբանական բնավորություններ (փսիխոպաթիայի զանազան ձևեր): 
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Իհարկե կան անձինք, ում մոտ նևրոզներն ու նևրոտիզացիան կամ բնավորու-

թյան ախտաբանությունը հանդես են գալիս համատեղ, սակայն վախի դասակարգ-

ման համար նպատակահարմար է առանձնացնել դրանք: 

1. Օբսեսիվ (վախի) նևրոզի կամ կպչուն վախերի ժամանակ այցելուները կարող 

են ունենալ երեք աստիՃանի խորության վախեր. 

 Երբ հանդիպում են վախ առաջացնող իրադությանը կամ մարդուն, 

 Երբ սպասում են, որ կհանդիպեն այդ իրադրությանը կամ մարդուն, 

 Երբ նույնիսկ բառ-գրգռիչը, որն այդ վախեցնող մարդուն կամ իրադրությանն է 

հիշեցնում, վախեցնում է մարդուն և նա զգում է նույն վեգետատիվ-անոթային 

փոփոխությունները, ինչ իրական հանդիպման ժամանակ: 

2. Փսիխասթենիան մասնագիտական գրականության մեջ վաղուց և բավական 

լայնորեն ուսումնասիրված է [8, էջ 357-362] (տագնապալի-կասկածամիտ բնավորու-

թյուն) և Պավլովը, ով ևս փսիխասթենիկ էր, այդ մարդկանց վախի բուժման համար 

մի տարբերակը համարում էր նրանց հոգեբույժ դառնալը՝ այդ «փսլնքոտ» տրամադ-

րությունից ազատվելու համար: Նրանց հիմնական վախը մահվան վախն է, նրանք 

անընդհատ մտահոգված են իրենց կամ հարազատների բարեհաջողությամբ:  

3. «Անանկաստները» [8, էջ 357-362] հարակից են կպչուն նևրոզով տառապողնե-

րին, սակայն նաև տարբեր են իրենց ծիսական գործողություններով: Նրանք իրենց 

մտավախություններից ազատվելու համար կատարում են որոշակի թվով կամ որո-

շակի ձևի գործողություններ.օրինակ կատուն կտրեց ճանապարհը, պիտի ասենք 

հինգ անգամ նույն բանն անեն կամ փոխեն ճանապարհը: Մեր քսանամյա մասնագի-

տական պրակտիկայում մեզ մոտ մեկ տասնյակ նման այցելու է հանդիպել,այսինքն 

կամ իրոք քիչ են կամ քիչ են դիմում հոգեբանի: 

4. Հիպոխոնդրիկ կամ հայերեն՝ հիվանդամոլ բնավորությամբ մարդիկ աչքի են 

ընկնում որևէ իրական խնդիր չափազանցնելով: Ասենք գրիպ են,սակայն կարծում 

են ավելի բարդ ու ծանր հիվանդություն ունեն և սկսում տառապել իրենց երևակա-

յական հիվանդությունից ու դրա հնարավոր մահացու ելքից: Դա իհարկե հարկավոր 

է տարանջատել զառանցանքից, քանի որ հիպոխոնդրիկ զառանցանքը հոգեբուժա-

կան խանգարում է և հոգեթերապիայի ենթակա չէ: 

Այսպիսով, որքանով թույլ տվեց հասկանալ մեր խիստ համառոտ տեսական 

վերլուծությունը, վախը մի հույզ կամ հոգեվիՃակ է, որն իր տարբեր ձևերով և ուժգ-

նությամբ (ցրված, տարածուն, գեներալիզացված) կարող է լինել ինչպես առողջ 

մարդկանց մոտ՝ որպես իրական վախ, այնպես էլ՝ նշված տիպի անձանց մոտ՝որպես 

մտավախություն կամ կպչուն վախ, նաև հոգեկան ու նյարդային լուրջ հիվանդութ-

յունների ժամանակ: 

Հոգեբանական աշխատանքի ժամանակ առավել հաճախ հանդիպում են ֆոբիա-

ները՝ [10, 250-263] նևրոզների ու նևրոզանման վիճակների ժամանակ և մտավա-

խությունները՝ բնավորության ախտաբանությունների ժամանակ: 

Փաստորեն հաջորդ և ամենածանր աշխատանքը դա նշված վախերի վրա ներ-

գործությունն է, քանի որ այդ մարդիկ տառապում են իրենց վախերից և կորցնում 

հարմարվողականությունը միջավայրին: Մշակվել և կիրառվում են տասնյակ մեթո-

դիկաներ ու հարյուրավոր մեթոդներ (Վ. Յոնչև, Վ. Ե. Ռոժնով, Ա. Ն. Ռոմանին և ու-

րիշներ), սակայն բոլորն էլ միաձայն նշում են վախի հաղթահարման դժվարություն-

ների մասին: Երբ խոսքը գնում է մեր աշխատանքում առավել հաճախ հանդիպող 

վախերի մասին, որոնց հանդեպ ազդեցություն կիրառելիս մենք բնականաբար չենք 

անտեսում պրեմորբիդ(նախքան հիվանդությունն ունեցած)-անձնային, տարիքային 
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առանձնահատկությունները, ինչպես նաև հոգեբանի անձի և մասնագիտական 

հատկանիշներն ու տեսական կողմնորոշումը: 

Վախերի ու մտավախությունների հաղթահարման մեջ մենք կիրառել ենք հետև-

յալ մեթոդները և ասենք դրանց արյունավետության մասին ևս: 

1. Դասական հիպնոս [1, էջ 127-129]. Վախերը բավական արագ են անցնում, սա-

կայն արդյունքը կարող է լինել անկայուն, քանի որ այցելուն ինքնուրույն ոչինչ չի ա-

նում իրեն օգնելու համար: 

2. Վարքային հոգեթերապիան բավական լավ, սակայն իրավիճակային լուծում-

ներ է տալիս (ռելաքսացիա և այլն) [8, 283-297]: 

3. Վ. Ֆրանկլի լոգոթերապիան [7, էջ 127; 8, էջ 20-24] (պարադոքսալ ինտենցիայի 

կամ «տարօրինակ ցանկության մեթոդ») զգալիորեն հիմնված է գիտակցության և 

արժեքային համակարգի վրա, սակայն մենք դրա արդյունավետությունը դարձյալ 

համարում ենք առավելապես իրավիճակային: 

4. Ռացիոնալ կամ կոգնիտիվ թերապիան ու նրա գերազանց արդյունավետու-

թյունը զգում ենք ինտելեկտուալ հիվանդների կամ այցելուների առկայության ժա-

մանակ:  

5. Հոգեվերլուծությունը, որը հատկապես օգնում է գիտակցել և ազատվել ներքին 

կոնֆլիկտներից՝ սեռական բնույթի վախերին հոգեկան տրավմաների ժամանակ: 

Ֆրեյդը բազմիցս է նշել սեռական ոչ լիարժեք բավարարվածության և վախերի միջև 

առկա կապի մասին [8, էջ 395; 10, էջ 256]: 

Վերջում ավելացնենք, որ առավել արդյունավետ ենք համարում այցելուի վախե-

րի բուժման կոմպլեքս մոտեցումը, քանի որ միևնույն այցելուի հետ հենց նույն կուր-

սի ընթացքում, անգամ նույն աշխատանքի ժամանակ՝ կարող են կիրառվել նշված 

բոլոր ուղղությունների կամ մեթոդների մի մասը, երբեմն և՝գրեթե բոլորը:  
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In the article the affect of phobia has been briefly analyzed according to its historical, 

social-psychiatric, clinical features and development, as well as there have been notified 

the fundamental theoretical modes and methods, which, in various effectiveness, assist in 

the process of psychotherapy and psycho-regulation of phobias. 

 

 

 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հարությունյան Գ. Ս. (ՀՀՊԿԱ, Երևան, Հայասատան) 
 

Քաղաքական նույնականացման մոտիվացնող դերի հետազոտության արդյուն-

քում դրական փոխհարաբերակցություն է բացահայտվել առաջնորդի հետ նույնա-

կանացման և նրան որպես խարիզմատիկ ընկալելու, ինչպեսնաև ընտրական վար-

քագիծի միջև:Առաջնորդի հետ նույնականացողների և չնույնականացողների միջև 

ակնհայտ մեծ տարբերություն է գրանցվել հուզական անկայունության, զգայունու-

թյան ուտագնապայնության գործոններում: 

 
Հանգուցային բառեր. քաղաքական նույնականացում, առաջնորդ, խարիզմա, քաղա-

քական ընտրություն: 

 

Նույնականացում հասկացության, տեսակների և ձևերի նկատմամբ գիտական 

գրականության մեջ տարբեր հեղինակների և հայեցակարգային մոտեցումների 

տեանկյունից չկա միանշանակ վերբերմունք: Ընդհանուր առմամբ այն դիտվում է 

որպես գիտակցված կամ ավելի հաճախ չգիտակցված նույնացում այլ անձի, խմբի 

կամ դերի հետ: Ընդուված է առանձնացնել նույնականացման երկու ենթակառուց-

վածք. անձնային նույնականացում՝ ֆիզիկական եվ անձնային որակների սահման-

ներում, և սոցիալական նույնականացում՝ խմբային պատկանելության որոշման 

սահմաններում: Քաղաքական նույնականացման գործընթացը նույնպես ձևավոր-

վում է երկու ողղություններով: Այստեղ հիմնականում կարելի է տարբերակել մի 

կողմից նույնականացում առաջնորդի հետ, մյուս կողմից՝ քաղաքական խմբերի՝ ազ-

գային, էթնիկ, կուսակցական և այլն:  

Քաղաքական նույնականացման հիմքում ընկած են քաղաքական մշակույթի, 

մտածելակերպի, գիտակցության մակարդակների փոխակերպումները և քաղաքա-

կան գործչի կերպարի փոխազդեցությունները: Հ. Թեջֆելի [4] թեորեմի համաձայն, 

մարդիկ պայքարում են դրական սոցիալական նույնականացման համար և միևնույն 

ժամանակ ձգտում դառնալ առավել բարձր կարգավիճակ ունեցող խմբի անդամներ: 

Ավելի պաշտպանված լինելու համար մարդիկ իրենց նույնականացնում են ավելի 

հեղինակավոր կուսակցությունների հետ, ինչը բարձրացնում է նրանց անվտան-

գության զգացողությունը։ Նույնականացումը առաջնորդի հետ տեղի է ունենում այն 

անհատական որակներով, որոնք անձի մոտ բացակայում են, մինչդեռ դրանք նա 

շատ կարևոր է համարում: Արդյունքում, անգիտակցորեն առաջնորդի որակները վե-

րագրելով իրեն, անձը բավարարում է սեփական «իդեալական ես»-ի պահանջմունքը 

և բարձրացնում ինքնագնահատականը: Ինչպես կուսակցության, այնպես էլ առաջ-
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նորդի հետ նույնականացման գործընթացում մարդը վերջիններիս հետաքրքրու-

թյուններն ու նպատակները ընկալում է որպես սեփականը:  

Համաձայնվելով Գ. Պուշկարյովայի [1] հետ, որ քաղաքական նույնականացման 

խնդիրը ընկած է կառավարման գործընթացի համակարգման հիմքում, կարծում ենք 

քաղաքական առաջնորի դիրքավորման և իմիջի ստեղծման քաղաքական տեխնոլո-

գիաների համատեքստում նույնականացման հարցն առաջին պլան է մղվում: Քա-

ղաքական նույնականացումը, որպես անձի ինքնորոշում, հանգեցնում է քաղաքա-

կան օրինաչափ վարքագծի և կարող է առաջնորդի ու կուսակցության համար երկար 

տարիներ պահպանել ընտրողների կայուն զանգված: Ուստի կարող ենք ենթադրել, 

որ քաղաքական նույնականացման սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկություն-

ների ուսումնասիրության միջոցով կարելի է կանխատեսել մարդկանց քաղաքական 

դիրքորոշումները և ընտրական վարքագիծը: 

Առաջնորդի հետ նույնականացման և քաղաքական ընտրության, ինչպես նաև 

նույնականացվող հետևորդների անձնային որակների փոխազդեցության առանձնա-

հատկությունները բացահայտելու նպատակով կատարել ենք փորձարարական հե-

տազոտություն՝ առաջադրելով հետևյալ խնդիրները. 

 առանձնացնել առաջնորդի հետ նույնականացման տարբեր աստիճան ունեցող 

հետազոտվողներին, 

 պարզել քաղաքական առաջնորդի հետ նույնականանալու փաստը որքանով է 

կապված վերջինիս խարիզմատիկ ազդեցության հետ, 

 բացահայտել առաջնորդի հետ նույնականացվող և չնույնականցվող հետազոտ-

վողների հոգեբանական առանձնահատկությունները: 

Փորձարարական հետազոտության ընտրանքը կազմել է 170 մարդ: Նրանց բա-

ժանել ենք չորս տարիքային խմբերի՝ 18-30, 31-45, 46-63 և 63-ից բարձր տարեկան: 

Հետազոտությունը կատարվել է երկու փուլով: Առաջին փուլում կիրառվել է հարցա-

թերթի մեթոդը, որի միջոցով որոշվել է ինչպես քաղաքական առաջնորդի հետ հե-

տազոտվողների նույնականանալու աստիճանը, այնպես էլ նրանց քաղաքական 

դիրքորոշումները և ընտրական վարքը: Այս փուլի ուսումնասիրության վերլուծու-

թյան արդյունքում հետազոտվողներին բաժանել ենք ըստ նույնականացման աստի-

ճանի երեք խմբի՝ բարձր, միջին և ցածր: Երկրորդ փուլում նույնականացման օբյեկտ 

առաջնորդի խարիզմատիկ ազդեցությունը պարզելու նպատակով կիրառվել է Կոն-

գերի ու Կանունգոյի խարիզմատիկ լիդերության թեստը [3], իսկ քաղաքական ա-

ռաջնորդների հետ նույնականացող և չնույնականացող հետազոտվողների հոգեբա-

նական առանձնահատկությունները ուսումնասիրվել են Կետտելի 16-գործոնային 

անձնային հարցարանի միջոցով: Հետազոտությունը իրականացվել է Հայաստանում 

2012 և 2013 թվականներին: 

Ըստ հետազոտության արդյունքների 170 հարցվածներից միայն 68-ը ուներ քա-

ղաքական առաջնորդի հետ նույնականացման բարձր աստիճան, 53-ը՝ միջին, իսկ 

մնացած հետազոտվողները՝ չնայած նախընտրական ժամանակաշրջանին, ընդհան-

րապես չէին հետաքրքրվում քաղաքական դեմքերով: 

Հետազոտության երկրորդ փուլում նույնականացման օբյեկտ հանդիսացող ա-

ռաջնորդների խարիզման չափելու արդյունքում պարզվեց, որ գոյություն ունի քա-

ղաքական առաջնորդին խարիզմատիկ ընկալելու և նրա հետ նույնականանալու 

դրական փոխհարաբերակցություն: Սա կարելի է բացատրել այն հանգամանքով, որ 

խարիզմատիկ լիդերության առաջացման գործում լիդերի բնավորության գծերից 

զատ, մեծ դեր է խաղում հետևորդների հոգեբանական բնութագիրը: Հաճախ լիդերի 
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նկատմամբ մարդկանց հիացմունքն անցնում է սովորականի սահմանները: Երբեմն 

էլ միջակությանն են բարձրացնում հերոսի պատվանդանին, որովհետև երկրպագու-

թյան օբյեկտի կարիք ունեն: Ստեղծվում է առաջնորդի անձնական ուժն ընդգծող 

կերպար, որը զգայուն մարդկանց մոտ ծնում է հիացմունք, վախ և պատկառանք: Այս 

մասին են փաստում նաև Կետտելի հարցարանի միջոցով բացահայտված առաջնոր-

դի հետ նույնականացողների անձնային որակների առանձնահատկությունները: 

Մասնավորապես, քաղաքական առաջնորդի հետ նույնականացողների և չնույնա-

կանացողների միջև ակնհայտ մեծ տարբերություն է գրանցվել հուզական անկայու-

նության, զգայունության, տագնապայնության գործոններում, որոշ տարբերություն՝ 

լարվածության մեջ: Այսպես, նույնականացողների մոտ զգայունությունը բարձր է 

37.5 %-ով, հուզական անկայունությունը՝ 14.2 %-ով, լարվածությունը՝ 5.5 %-ով, իսկ 

տագնապայնության ցուղանիշը նույնականացողների մոտ 25.8 %-ով ցածր է նույնա-

կանացման օբյեկտ չունեցողների համեմատ: Վերջին փաստը կարելի է բացատրել 

հոգեվերլուծական տեսանկյունից, ըստ որի առաջնորդի հետ հետևորդների նույնա-

կանացումը սեփական «էգո»-ի և սուպեր «էգո»-ի միջև կոնֆլիկտի լուծման միջոց է 

հանդիսանում [2]: Ի դեմս առաջնորդի՝ հետևորդները կարող են հասնել իրենց հա-

մար շատ ցանկալի իդեալական «ես»-ին: Առաջնորդը դառնում է հետևորդների պրո-

յեկցիաների և տրանսֆերների միջոց: Կարելի է ենթադրել, որ չունենալով նույնա-

կանացման օբյեկտ առաջնորդ, անձը դժվարությամբ է լուծում ներքին կոնֆլիկտնե-

րը, իրեն պաշտպանված չի զգում, ինչը բարձրացնում է նրա տագնապայնության 

աստիճանը: 

Հարցման ամփոփումից պարզվեց նաև, որ մեծահասակներն առավել հակված են 

առաջնորդի հետ նույնականանալուն, քան երիտասարդները, որոնցից միայն 26.5 

%-ը քաղաքական դաշտում նույնականացման օբյեկտ ուներ:  

Մյուս հետաքրքիր բացահայտումն այն էր, որ հարցվողներից միայն 8.9 %-ն էր 

նույնականացվում ինչպես առաջնորդի, այնպես էլ նրա ղեկավարած կուսակցու-

թյան հետ: Ինչը փաստում է, որ քաղաքական նույնականացման տեսակներից գե-

րակշռում է անձնային նույնականացումը և անտեսվում՝ խմբայինը: Այսպես, օրի-

նակ առաջնորդներից մեկի, ում հետ նույնականանում էին ամենամեծ թվով հարց-

վողներ, ղեկավարած կուսակցության նկատմամբ առանձնակի հետաքրքրություն 

չէր ցուցաբերվում: Կարծում ենք, որ սրանով կարելի է բացատրել, որ ՀՀ-ում նախա-

գահական ընտրությունները առավել հուզական են ընթանում և մեծ մասնակցու-

թյուն ապահովում, քան՝ Ազգային ժողովինը: Եվ չնայած կուսակցությունների մեծ 

քանակին, բազմակուսակցական քաղաքական համակարգը մեզանում դեռևս կայա-

ցած չէ: Այստեղից կարելի է ենթադրել, որ խորհրդարանական կառավարման մոդե-

լին անցնելու դեպքում, ժողովրդի մոտ կնվազի ինչպես հետաքրքրությունը քաղա-

քական գործընթացների նկատմամբ ընդհանրապես, այնպես էլ մասնակցությունը 

ընտրություններին: Նման քաղաքական աբսենտիզմը թերևս բացասաբար կանդրա-

դառնա քաղաքացիական հասարակության և ժողովրդավարության զարգացման 

վրա: 

Հետազոտության արդյունքում բացահայտվեց նաև մի կարևոր օրինաչափու-

թյուն: Այն հարցին, որ եթե ընտրությունները լինեին այս շաբաթ, ապա դուք ու՞մ 

կընտրեիք, բոլոր հարցվողները նախապատվությունը միանշանակ տալիս էին այն 

առաջնորդին, ում հետ նույնականանում էին. այստեղ մենք ունեցանք 100 %-անոց 

ցուցանիշ:  
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Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ քաղաքական նույնականացման մոտի-

վացնող դերի ուսումնասիրությունների միջոցով կարելի է բացահայտել մարդկանց 

քաղաքական դիրքորոշումները և ընտրական վարքագիծը, հետևաբար կանխատե-

սել ընտրությունների արդյունքները, ինչպես նաև արդյունավետորեն մշակել և կա-

ռուցել պահանջարկված իմիջ քաղաքական առաջնորդի PR-ի համար:  
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THE PECULIARITIES OFTHE POLITICAL IDENTIFICATION 
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The article is presented the research of motivational role of identification with politi-

cal leaders to find people's political attitudes and voting behavior, and, therefore, predict 

the election results. The positive correlation was revealed between identification with 

leaders and charismatic influence. The obviously and big differences of emotional instabil-

ity, sensitivity and anxiety factors were found between groups of people, who have an 

identification object among leaders and who have not.  

 

 

 

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ԻՆՔՆԱԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒՄԸ ԱՎԱԶԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 

 

Հարությունյան Կ. Ռ. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 
 
Տվյալ հոդվածը դիտարկում է ինքնագիտակցության երևույթը, դրա ծագման և 

զարգացման առանձնահատկությունները: Ինչպես նաև սույն հոդվածը ներկայաց-

նում է հետազոտություն, որն ուսումնասիրում է նախադպրոցական տարիքի երե-

խաների ինքնագիտակցության արտացոլումը՝ ավազով եռաչափ պատկերների մի-

ջոցով: 
 

Հանգուցային բառեր. ինքնագիտակցություն, ինքնագիտակցության խորհրդանշա-

նային արտահայտում, ավազով կոլաժ, «Ես» պատկեր: 

 

Ինքնագիտակցությունն անձի կողմից իր գործողությունների և վարքի կառա-

վարմանն ուղղված հոգեկան գործընթաց է, որը հիմնվում է ինքնաճանաչման և հու-

զական-արժեքային ինքնավերաբերմունքի վրա: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Freid/PsihMass.php
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Ինքնագիտակցությունը լայն հասկացություն է. այն բարդ համակարգ է, որն ունի 

իր գործընթացները, գործառույթները և փուլերը: Հենց այս բարդ համակարգի շնոր-

հիվ է ընդգծվում անձի անկրկնելիությունը. այն ձևավորում է գիտելիք սեփական 

անձի մասին, նպաստում է ինքնագնահատականի զարգացմանը և ինքնակարգա-

վորմանը: Ինքանագիտակցության զարգացման հարցը դիտարկվել է բազմաթիվ տե-

սաբանների կողմից և մինչ օրս հանդիսանում է ակտիվ ուսումնասիրության առար-

կա, քանի որ զարգացման և մանկավարժական հոգեբանության ոլորտի մի շարք 

հարցեր կապված են ինքնագիտակցության զարգացման շրջանի հետ: 

Բեխտերևը նշում էր, որ տարրական ինքնագիտակցությունը նախորդում է գի-

տակցությանը: Ինքնագիտակցության պարզագույն մակարդակը սեփական գոյութ-

յան ընդունումն է: Վիգոտսկու և Ռուբինշտեյնի հավաստմամբ ինքնագիտակցությու-

նը գիտակցության զարգացման փուլերից մեկն է, որն անմիջականորեն կապված է 

խոսքի, կամածին շարժումների և ինքնուրույնության զարգացման հետ (խոսքը 

գնում է 2-3 տարեկան շրջանի մասին): Մեկ այլ տեսակետի համաձայն՝ ինքնագի-

տակցության զարգացումը սկսվում է դեռևս ներարգանդային զարգացումից, երբ ե-

րեխան գտնվում է զգայա-շոշափական սահմանափակ միջավայրում [4]: 

Կյանքի առաջին ամիսներից երեխաներն արձագանքում են իրենց արտացոլան-

քին հայելու մեջ, սակայն այն պահը, թե երբ է երեխան հասկանում, որ հայելու մեջ 

հենց իր արտացոլանքն է, կապված է ինքնագիտակցության զարգացման հետ: Հա-

մարվում է, որ, սկսած սաղմնային վիճակից, երեխան ունի սեփական Ես-ը զգալու 

ունակություն, որն էլ աստիճանական զարգացման արդյունքում դառնում է ինքնա-

գիտակցություն [1]:  

Ինքնագիտակցության զարգացման գործընթացն արտահայտվում է բանավոր 

խոսքում, երբ երեխան սկսում է խոսել 1-ին դեմքով. կրտսեր նախադպրոցական 

տարիքում երեխան դադարում է իր մասին խոսել 3-րդ դեմքով և սկսում է կիրառել 

«Ես» դերանունը (3-4 տարեկան): Այս տարիքային շրջանն ուղեկցվում է մի շարք հո-

գեբանական փոփոխություններով: Զարգանում է ինքնագիտակցությունը, շփու-

մը,ստեղծագործական գործունեությունը: Աշխարհը ճանաչելու նպատակով նա-

խադպրոցական տարիքի երեխան օգտագործում է ոչ միայն խաղը, այլև ստեղծա-

գործական գործունեությունը՝ նկարելը, ծեփելը և այն: Ե՛վ խաղը, և՛ ստեղծագործա-

կան գործունեությունը նպաստում են երեխայի ինքնագիտակցության զարգացմանը, 

քանի որ այս տարիքային փուլում երեխան կենտրոնացած է ոչ թե վերջնարդյունքի, 

այլ բունգործընթացի վրա: Այսպիսով, ստեղծագործելու ընթացքում երեխան մի 

շարք նորանոր բացահայտումներ է անում՝ գիտակցելով, իմաստավորելով և նոր 

կապեր բացահայտելով այն երևույթների միջև, որոնք առկա են իր խաղի կամ կա-

ռուցածի մեջ [3]: 

Հիմք ընդունելով վերոնշյալ գիտելիքները նախադպրոցական տարիքի մասին՝ 

մեր կողմից իրականացվել է հետազոտություն, որի նպատակն է ուսումնասիրել նա-

խադպրոցական տարիքի երախաների ինքնագիտակցության խորհրդանշանային 

արտահայտման առանձնահատկությունները՝ ավազի շնորհիվ եռաչափ պատկեր-

ներ ստանալու միջոցով (կոլաժ պատրաստելու միջոցով): 

Առաջադրված վարկածի համաձայն, որքան մեծ է երեխայի տարիքը և զարգա-

ցած է ինքնագիտակցությունը, այնքան իր կողմից ստացված ավազե պատկերներն 

ավելի կոնկրետեն: Այսինքն, այդպատկերներն օժտված են կառուցվածքով, բնավո-

րությանգծերով, գործունեության և ակտիվության ձևերով, ունեն իրենց տեղն ու դե-

րը տարածության մեջ: 
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Հետազոտությանը մասնակցել է 2 խումբ: Առաջին խմբում ընդգրկվել են 3-4 տա-

րեկան երեխաներ: Այս խումբը մերկողմիցպայմանականորեն նշվել է որպես Ա 

խումբ: Երկրորդ խումբը կազմված է եղել 4-6 տարեկան երեխաներիցև պայմանա-

կանորեն նշվել է որպես Բ խումբ: Յուրաքանչյուր խմբում եղել է 18 մասնակից: Բո-

լոր երեխաներին տրվել է միևնույն հրահանգը՝«Ավազի միջոցով պատկերեքինք-

ներդձեզ, պատասխանեք «ո՞վ եմ ես» հարցին (ցանկության դեպքում օգտագործելով 

խաղասենյակում առկա խաղալիքներն ու դասական ավազաթերապիայի համար 

նախատեսված նյութերը)»: Հետազոտությունը իրակացվել է «Ավազե ամրոց» զար-

գացման և ավազով նկարչության կենտրոնում: Չափանիշները, որոնք ընտրվել են 2 

խմբերի համեմատությունը և վերլուծությունը իրականացնելու համար, հիմնվել են 

նկարի վերլուծության և արտ-թերապիայում օգտագործվող հիմնական չափանիշնե-

րի և դրանց մեկնաբանությունների վրա: 

Ե՛վ Ա, և՛ Բ խմբի երեխաները, անկախ տարիքից և ինքնագիտակցության զար-

գացումից, հիմնականում կարողանում էին ներկայացնել և նկարագրել իրենց կա-

ռուցածը: Հաճախ նշում էին այնպիսի տվյալներ, ինչպիսիք էին խորհրդանիշի տա-

րիքը, սեռը, գտնվելու վայրը և այլն: Օրինակ, եթե անգամ երեխան իրեն պատկերել է 

որևէ իրի տեսքով, ապա նա նաև պատմում է, թե այդ իրը որտեղ է ապրում,քանի 

տարեկան է և ովքեր են նրա ընկերները: 

Միևնույն ժամանակ Ա խմբի երեխաների մոտ հանդիպում էին այնպիսի կոլաժ-

ներ, որտեղ գերակշռում էր քաոսը, նկարագրական գործոնները բացակայում էին: 

Նման կոլաժներ պատկերող երեխաները խոսում էին 3-րդ դեմքով, չէին հասկանում 

հրահանգը, անվստահ էին, դժվարանում էին բացատրել իրենց կառուցածը՝ փոր-

ձում էին կրկնօրինակել խմբի անդամների աշխատանքները: Այսպիսի արդյունք 

դիտվել է կրտսեր նախադպրոցականների խմբի 30 %-ի մոտ: Ավազով աշխատանքի 

փորձառության մեջ նման քաոսային պատկերների կառուցումը բնորոշ է խնդրային, 

ռեգրեսիվ վարք ունեցող, տագնապային անձանց, իսկ մեծ տարիքում նման պատ-

կերներ հանդիպում են նաև աղճատված ինքնաընկալում ունեցող անձանց մոտ [2]:  

 Հետազոտության արդյունքերը ցույց են տվել նաև, որ վերոնշյալ 2 խմբերի երե-

խաների մոտ առկա են նաև որոշակի նմանություններ. այս տարիքում երեխաները 

հակված են իրենց պատկերել առարկայի, բույսի, կենդանու ձևով: Աղջիկների մոտ 

գերակշռում էին բույսերը, հեքիաթային կերպարները և դետալները: Օրինակ՝ 

նրանք պատկերում էին իրենց տերևի, տորթի զարդարանքի, ջրահարսի կամ արքա-

յադստեր կերպարով: Մինչդեռ տղաների մոտ գերակշռում էին կենդանակերպ 

պատկերները, որոնց մոտ շեշտված էին ֆիզիկական ուժը և արտաքին առանձնա-

հատկությունները: Օրինակ՝ ցուլ, սարդ, առյուծ, կոկորդիլոս և այլն: Այս ամենը 

կապված է նաև այս տարիքային շրջանում ի հայտ եկող սեռադերային նույնակա-

նացման հետ, երբ տղաները կրկնօրինակում են արական սեռի ներկայացուցիչների 

վարքը, իսկ աղջիկները՝ իգական: 

Առարկայակերպ և կենդանակերպ պատկերներ ստացվել են Ա խմբի 70 %-ի և Բ 

խմբի 40 %-ի մոտ, ինչը փաստում է, որ այս տարիքային շրջանում երեխաները, բա-

ցահայտելով արտաքին աշխարհը, նույնականանում են տարբեր առարկաների, կեն-

դանիների, բնության երևույթների հետ, ինչն էլ նպաստում է նրանցինքնագիտակ-

ցության ձևավորմանը և «Ես» պատկերի ամրապնդմանը:Այս պատկերների մասին 

երեխաները հիմնականում պատմում էին 1-ին դեմքով՝ նկարագրելով նրանց փոխ-

հարաբերությունները այլ իրերի, կենդանիների և ընտանիքի անդամների հետ, բնա-

կության վայրը և պայմանները: Նրանք պատմում էին այն գործունեության և խաղե-
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րի մասին, որ իրենք ունեն: Այնուամենայնիվ, այս փուլում աշխարհի և երևույթների 

միջև կապերն առավելապեսհուզական են և ենթարկվում են արագ փոփոխության: Բ 

խմբի երեխաների 60 %-ի պատկերները մարդակերպ էին, անձնավորված՝ օժտված 

այն հոգեբանական և ֆիզիկական հատկանիշներով, որոնք բնորոշ էին հենց իրենց-

՝օրինակ երկար մազեր, դարչնագույն աչքեր և այլն: Այս երեխաները պատմում էին 

իրենց մասին 1-ին դեմքով, ներկայացնում իրենց առօրյան, միջավայրը: Նրանք 

պատմում էին իրենց կարողությունների և հմտությունների մասին, փորձում դրա-

կան ներկայացնել իրենց: Այս երեխաներնունեն զարգացած ինքնաընկալում և ինք-

նագնահատական: 

Հետազոտության արդյունքում դուրս են բերվել հետևյալ եզրակացությունները: 
Որքան փոքր է տարիքը, ինքնագիտակցությունը դեռևսզարգացած չէ, այնքան ավա-

զով պատկերները չտարբերակված են և քաոսային: Ինքնագիտակցության զարգաց-

ման փուլում նախադպրոցական տարիքի երեխաների մոտ առավել հաճախ հանդի-

պում են առարկայակերպ և կենդանակերպ խորհրդանիշներ: Աշխարհի և երևույթ-

ների միջև կապերը հուզական են, պատճառահետևանքային կապերը կայուն չեն, 

ենթակա են անընդհատ փոփոխման:Երեխան նույնականանում է տարբեր իրերի և 

կենդանիների հետ՝ 1-ին դեմքով խոսելով այդ իրերի անունից, օժտելով ինքն իրեն 

այդ իրերի հոգեբանական և ֆիզիկական որակներով, ինչը նպաստում է աշխարհի 

մասին իր գիտելիքների ամբողջականացմանը և հիմք է հանդիսանում ինքնագի-

տակցության ձևավորման համար: Մինչդեռ, 4-6 տարեկան երեխաների մեծ մասն 

ունի ձևավորված ինքնագիտակցություն, կարողանում է դուրս բերել օբյեկտիվ 

տվյալներ սեփական «Ես»-ի մասին, աշխարհի և երևույթների միջև կապերն ավելի 

հստակ են և կառուցվածքային: 
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ԿՆՈՋ ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԻՆՔՆԻՐԱՑՄԱՆ 

ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Հարությունյան Հ. Հ.  

(Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, Երևան, Հայաստան) 
 

Հոդվածում ուսումնասիրվում է աշխատող կանանց մասնագիտական ինքնի-

րացման և անձնային հոգեբանական առանձնահատկությունների փոխկապակցվա-

ծությունը: 

Վերլուծության են ենթարկվել ինքնիրացման վերաբերյալ որոշ տեսական մոտե-

ցումներ, միաժամանակ անց է կացվել հետազոտություն:  

 

Հանգուցային բառեր. աշխատող կանայք, անձնային հոգեբանական առանձնահատ-

կություններ, մասնագիտական ինքնիրացում: 

 

Կանայք տարբեր են իրենց էներգետիկ և ինտելեկտուալ հնարավորություննե-

րով, ընդունակություններով և նախադրյալներով: Տարբեր կանանց մոտ ինքնիրաց-

ման մակարդակը տարբեր է՝ հաշվի առնելով տարբեր կենսական հանգամանքները: 

Այդուամենայնիվ ինքնիրացման ձգտումը, եթե այն դառնում է գերակա շարժառիթ, 

ոչ միայն դրսևորվում է զգացողություններում, այլև ձևավորում է անձի որոշակի 

հատկությունները: 

Մեր հոդվածի հիմնական նպատակն է ուսումնասիրել աշխատանքում հաջո-

ղության հասած կանանց անձնային հոգեբանական առանձնահատկությունների և 

մասնագիտական գործունեության մեջ ինքնիրացման փոխկապակցվածությունը: 

Ուսումնասիրության գիտական վարկածը հետևյալն է՝ 

Կնոջ անձնային հոգեբանական որոշ առանձնահատկություններ նպաստում են 

նրամասնագիտական հաջող ինքնիրացման գործընթացին:  

Հետազոտության նպատակից և վարկածից ելնելով՝ առաջադրվել են հետևյալ 

խնդիրները՝ 

 Վերլուծել որոշ տեսական մոտեցումներ նվիրված մասնագիտական ինքնիրաց-

մանը: 

 Տեսական և փորձարարական ուսումնասիրությունների հիման վրա տալ կնոջ 

անձնային առանձնահատկությունների և մասնագիտական ինքնիրացման կա-

պը: 

Մասնագիտական գործունեության մեջ կանանց անձի ինքնիրացումը կրում է 

անհատական բնույթ իրեն բնորոշ յուրահատկություններով, անկրկնելիությամբ և 

յուրօրինակությամբ: Անհատականացման առանձնահատկություններն անմիջակա-

նորեն ազդում են ինքնիրացման գործընթացի համապատասխանության և արդյու-

նավետության վրա: Բ. Գ. Անանևի պատկերավոր արտահայտմամբ՝ անհատակա-

նությունը անձի «խորքայնությունն է» [1]: Անհատականացման նկատմամբ մոտեց-

ման ակունքները բովանդակվում են Կ. Յունգի, Ա. Ադլերի, Կ. Ռոջերսի, Ֆ. Պերլզի 

աշխատություններում: 

Անհատականացման գործընթացի տակ Կ. Յունգը հասկանում էր առաջին հեր-

թին ինքնության կայացումը, որը միավորում է գիտակցականն ու անգիտակցակա-

նը: Եվ վերջինս Ես-ի ամբողջականության կենտրոնն է: 
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Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն անհատի բնավորության գծերի ձևավորմանը, ա-

պա Ս. Լ. Ռուբինշտեյնը կարծում էր, որ բնավորության գծերի ձևավորման մեխա-

նիզմը շարժառիթներն են: Ծագելով նմանատիպ իրավիճակներում, դրանք ամրա-

նում են և դառնում են նրա բաղկացուցիչները: Այդ գծերը դրսևորվում են մարդու 

վարքի, նրա արարքների մեջ[4,էջ 280]: 

Ֆ. Պերլզը հանգում է այն մտքին, որ անհատականացման գործընթացի կարևո-

րագույն ատրիբուտը հասունությունն է, որը մարդուն հնարավորություն է տալիս 

գտնել իրեն: Հասունությունը թույլ է տալիս արդիականացնել անձի ինքնիրացման 

գործընթացը [3]: Ա. Մասլոուն նկարագրել է ինքնիրականացվող մարդկանց որպես 

հրաշալի, առողջ, ուժեղ, ստեղծագործ, բարեգործ և նրբանկատ [2, էջ 108]: 

Է. Շոստրոմը առանձնացնում է չորս հիմնական առանձնահատկություն, որոնք 

տարբերում են «իրականացվողներին» [5, էջ 128], դրանք են՝  

 Ազնվությունը, որը ենթադրում է ցանկացած զգացմունքներում ազնիվ լինելու 

ընդունակությունը, ինչպիսին էլ դրանք լինեն՝ թափանցիկություն, անկեղծություն, 

աուտենտիկություն, 

 Գիտակցվածությունը՝ որպես կյանքի մասին իր կարծիքն ինքնուրույն ձևավո-

րելու ընդունակություն՝ արձագանք, կենսական հագեցվածություն, հետաքրքրութ-

յուն,  

 Ազատություն՝ սեփական հնարավորությունների արտահայտման իմաստով, 

կյանքի տիրոջ զգացողություն՝ ինքնաբուխություն, բացություն, 

 Վստահություն՝ սեփական անձին և այլոց նկատմամբ խորը հավատ, կյանքի 

հետ կապ հաստատելու և «այստեղ և հիմա» դժվարությունները հաղթահարելու 

ձգտում՝ հավատ և համոզմունք:  

Կարելի է նկատել, որ ինքնիրականացման գաղափարը՝ որպես մարդու առաջ-

նային և հիմնական արժեք պրոպագանդող հեղինակները դրա տակ ենթադրում են 

դրա սոցիալական նշանակությունը, բայց չեն բացահայտում վերջինս:  

Առաջադրված նպատակը իրականացնելու համար անցկացվել է հետազոտութ-

յուն: Հետազոտությանըմասնակցելեն 35-45 տարեկան աշխատող կանայք, ովքեր ա-

մուսնացած են, ունեն երկու երեխա, բարձրագույն կրթություն: Հետազոտական աշ-

խատանքի ընթացքում օգտագործվել են հետևյալ մեթոդիկաները՝ Ռ. Կետտելի 

«Անձնային հարցարանը» և Է. Շոստրոմի «Ինքնաարդիականացման» թեստը և մեր 

կողմից կազմված հարցաթերթ, որի նպատակն էր ուսումնասիրել հետազոտվողների 

նախնական դիրքորոշումը աշխատանքի նկատմամբ: 

Հետազոտության ընթացքում ստացված արդյունքները մեզ թույլ տվեցին համե-

մատական անցկացնել մասնագիտական գործուենության մեջ հաջողությամբ ինքնի-

րացված և աշխատանքայինգործունեությանմեջհաջողություններիչհասած, գործա-

զուրկ կանանց միջև: Այսպիսով՝ մասնագիտական գործունեության մեջ հաջողութ-

յամբ ինքնիրականացված կանանց բնորոշ է տագնապայնության միջին մակարդակ, 

շփվող են, ձգտում են անկախության: Դրսևորում են հետաքրքրություն սեփական 

անձի նկատմամբ, եսակենտրոն են և ճկուն: Նախաձեռնող են որոշումներ կայացնե-

լու հարցում: Աշխատանքային գործընթացում նկատվում է մոտիվացիոն բարձր մա-

կարդակ:  

Իսկ այն կանայք ովքեր բավարարվածություն չունեն աշխատանքից, չեն ինքնի-

րականացվել այդ ոլորտում, նրանց բնորոշ է՝ տագնապայնության բարձր մակար-

դակ, դրսևորումենհակվածություն դեպի դեպրեսիան: Խուսափում են ինքնուրույն ո-
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րոշումներ կայացնելուց, պատրաստ են միշտ լինել ենթարկվողի բայց ոչ երբեք ղե-

կավարի դերում:  

Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ տեսական և հետազոտական արդյունքների 

վերլուծությունը հաստատում է մեր կողմից առաջ քաշված վարկածը: Կնոջ անձնա-

յին հոգեբանական որոշ առանձնահատկություններ նպաստում են նրա մասնագի-

տական հաջող ինքնիրացմանը: 
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The article makes a close study of the correlation of professional psychological peculi-

arities of working woman. Some theorical approaches have been analysed on the self-

realization, an investigation has been carried out as well 

 

 

 

ՑԱՎԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 
(Գրականության ակնարկ) 

 
Հարությունյան Ս. Հ.  

(ԵՊԲՀ, Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոն, Երևան, Հայաստան) 
 

Ցավը բարդ և սուբյեկտիվ ֆենոմեն է: Յուրաքանչյուր պացիենտ յուրովի է տեղե-

կացնում իր ցավի տեղայնացման, տևականության, բնույթի մասին: Հետևաբար, 

անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել ցավի կլինիկական ախտորոշման 

գործընթացին: Ցավի արդյունավետ ախտորոշման բանալին` անամնեզի և մանրազ-

նին դիտման ամբողջական հավաքագրումն է: Հետևաբար, ցավի հետազոտության 

ընթացքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել կարևոր կլինիկական սկզբունքներ, օրի-

նակ` պացիենտի հարցում, պացիենտի զննում, և որոշ հոգեբանական մեթոդներ:  

 

Հանգուցային բառեր. ցավ, ախտորոշման սկզբունքներ, ցավի անամնեզ: 

 

http://psylib.org.ua/books/
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Ցավի հիմնախնդրի արդիականությունը հիմնավորվում է նախևառաջ տարած-

վածությամբ: Գաղտնիք չէ, որ ցավի տարածվածությունը պայմանավորված է նաև 

ախտորոշման դժվարություններով: Ցավը բարդ և սուբյեկտիվ ֆենոմեն է: Յուրա-

քանչյուր պացիենտ յուրովի է տեղեկացնում իր ցավի տեղայնացման, տևականութ-

յան, բնույթի մասին: Հետևաբար, անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել 

ցավի կլինիկական ախտորոշման գործընթացին: 

Ցավի արդյունավետ ախտորոշման բանալին` անամնեզի և մանրազնին դիտման 

ամբողջական հավաքագրումն է: Հետևաբար, հետազոտության ընթացքում անհրա-

ժեշտ է հաշվի առնել մի շարք կարևոր սկզբունքներ [2]:  

Ցավի կլինիկական ախտորոշման սկզբունքներից է պացիենտի հարցումը, որի 

կառուցվածքում առանձնացնում են ցավի անամնեզ, կյանքի անամնեզ և սոցիալա-

կան անամնեզ [1; 2]: 

Ցավի անամնեզ, որի մեջ մտնում են ցավի առաջացումը, տեղայնացումը, ինտեն-

սիվությունը, բնույթը, զուգակցող ախտանշանները, գործոնները, որոնք ուժեղաց-

նում են ցավը: 

Կարևոր է իմանալ` երբ և ինչպես է ի հայտ եկել ցավը: Ցավի նոպան հստակ 

պետք է բնութագրել (օրինակ, հանկարծակի, աստիճանաբար): Եթե հայտնի են ցա-

վի առաջացմանը նպաստող գործոնները, ժամանակը, հանգամանքները, ապա 

պատճառը գտնելը շատ ավելի հեշտ է: 

Ցավի ինտենսիվությունը որոշելու համար օգտագործում են տարբեր մեթոդներ: 

Քանի որ ցավի գանգատները սուբյեկտիվ են, ապա պետք է համեմատել այն միայն 

նույն պացիենտի նախկինում ունեցած ցավի հետ: Հաճախ ցավի ինտենսիվությունը 

գնահատվում է վիզուալ անալոգային սանդղակի (ՎԱՍ) միջոցով [3]: 

Ցավի բնույթի նկարագրումը բավական օգտակար է ցավի տեսակների տարբե-

րակման համար: Այն կարող է լինել ճնշող, սեղմող, բութ, ծակծկող և այլն: 

Ուշադրություն պետք է դարձնել ցավի տեղայնացմանը: Ցավի որոշ տեսակներ 

փոխում են տեղայնացումը կամ տարածվում են վնասվածքի, տրավմայի առաջնա-

յին օջախից: Տարածվածության ուղղվածությունը նշանակալի է ցավի էթիոլոգիան 

հասկանալու և արդյունքում` ախտորոշումը և բուժումը ճիշտ կազմակերպելու հա-

մար: Օրինակ, օրգանական ցավը սովորաբար տեղայնացված է և ուժեղանում է 

միայն որոշակի շարժումների ժամանակ: Հոգեծին ցավով պացիենտները, որպես 

կանոն, դժվարությամբ են տեղայնացնում իրենց ցավը, այն տեղակայված է մարմնի 

գրեթե բոլոր մասերում, կարող է ուժեղանալ շարժումներից անկախ: Ոչ օրգանական 

ցավերի դեպքում անհամապատասխանություն է նկատվում օբյեկտիվ ախտանիշնե-

րի և պացիենտների ցուցադրական (դեմոնստրատիվ) վարքի միջև: Օրգանական և 

հոգեծին ցավերը տարբերակելու համար, քրոնիկ ցավով պացիենտին անհրաժեշտ է 

հղել հետևյալ հարցերը [4]. 

 առաջին անգամ ե՞րբ է առաջացել ցավը, 

 որտե՞ղ եք զգում ցավը, 

 ի՞նչպիսի հանգամանքներում է դրսևորվում ցավը, 

 որքա՞ն ինտենսիվ է ցավը, 

 օրվա ընթացքում ունենու՞մ եք ցավ, 

 ցավի վրա ազդու՞մ են շարժումները, 

 ի՞նչպիսի գործոններ են` ա) վատթարացնում ցավը, բ) թեթևացնում ցավը, 

 ցավն ազդու՞մ է ձեր տրամադրության վրա և հակառակը` տրամադրությունը 

ցավի վրա, 
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 դեղորայքն ինչպիսի՞ արդյունավետություն է ունենում ցավի վրա: 

Զուգակցող ախտանշանների առկայության դեպքում պացիենտը նշում է, օրի-

նակ, թուլության, զգայունակության բարձրացման, շարժողական ակտիվության 

թուլացման և այլ գանգատների մասին [2]:  

Անհրաժեշտ է բացահայտել ցավն ուժեղացնող գործոնները, քանի որ երբեմն այդ 

գործոններն են ակնհայտ դարձնում ցավի պաթոֆիզիոլոգիական մեխանիզմը: Օրի-

նակ, նստելը, քայլելը, սթրեսը, դեպրեսիան, եղանակի փոփոխությունները և այլ 

գործոններ կարող են նշանակալի լինել ախտորոշման համար [2]: 

 Պացիենտին անհրաժեշտ է հարցնել նաև նախկինում ստացած բուժման մասին: 

Ցավազրկողների արդյունավետության, բուժման տևականության, դեղորայքային 

հակացուցումների մասին տեղեկություններն օգնում են խուսափել մեթոդների և դե-

ղորայքի կրկնությունից, որոնք նախկինում անարդյունավետ են եղել: Հետևաբար, 

ներառվում և գրանցվում են մինչ այդ ստացած բուժման բոլոր մեթոդները (ֆիզիոթե-

րապիա, մանուալ թերապիա, հոգեբանական խորհրդատվություն և այլն) [1; 2]:  

Կյանքի անամնեզ, որի մեջ մտնում են`  

 Օրգան-համակարգերի գնահատում:  

 Նախկին հիվանդություններ:  

 Վիրահատական միջամտություն:  

Սոցիալական անամնեզ, որը ներառում է [2]. 

 Ընդհանուր սոցիալական անամնեզ, որի մեջ մտնում են պացիենտի սոցիալա-

կան կարգավիճակը, ֆինանսական դրությունը, վարքի մոտիվացիան, աշխա-

տանքը, ընտանեկան կարգավիճակը: Հաշվի է առնվում ծխախոտից, ալկոհոլից, 

դեղորայքից կախվածության առկայությունը բուժման ստրատեգիան մշակելու 

համար: 

 Ընտանեկան անամնեզը ներառում է առողջական վիճակի մանրամասներ` 

կապված պացիենտի ծնողների, հարազատների հետ, որը էական է կենսաբանա-

կան և գենետիկական տրամադրվածությունը հասկանալու համար:  

 Մասնագիտական անամնեզ: Տեղեկանալ պացիենտի կրթական մակարդակի, 

գիտական աստիճանի, ներկայիս աշխատանքի յուրահատկության մասին: Քն-

նարկել աշխատանքից ազատվելու, աշխատունակության իջեցման, հաշմանդա-

մության խմբի հետ կապված հարցեր, եթե այդպիսիք կան:  

Ցավից գանգատվող պացիենտի համար կլինիկական զննումը հիմնական ախ-

տորոշիչ սկզբունքներից է: Կլինիկական զննման հիմնական կանոնների մեջ մտնում 

են ընդհանուր զննումը, համակարգային զննումը և նյարդաբանական զննումը [1; 2]: 

Այսպիսով, ցավի օբյեկտիվ գնահատումը ցավագիտության առաջնային մեթոդա-

բանական հիմնախնդիրներից է, քանի որ շատ դժվար է, եթե իհարկե հնարավոր է 

չափել սուբյեկտիվ զգացողությունը, ինչպիսին համարվում է հենց ցավը: Հաշվի առ-

նելով այս հանգամանքը, ցավի ախտորոշման և բուժման արդյունավետության հա-

մար Ցավի կլինիկաներում կիրառում են տարբեր կլինիկական մեթոդներ (ՎԱՍ, 

Մակ-Գիլլովսկու ցավային հարցաշար և այլն), հատուկ ուշադրություն դարձնելով 

նաև հոգեբանական ախտորոշմանը: 

Օգտագործված գրականության ցանկ. 
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MAIN PRINCIPLES OF CLINICAL DIAGNOSIS OF PAIN 

 

Harutyunyan S. H. (YSMU, Center of Psychosocial Regulation, Yerevan, Armenia) 
 

Key words: pain, diagnostic principles, pain anamnesis. 

 

Pain is a complex and subjective phenomenon. Every patient informs about the locali-

zation, duration and nature of his/her pain in a specific manner. Consequently, it is neces-

sary to pay a specific attention to the process of pain clinical diagnosis. The key point of 

the efficient diagnosis of pain is the complete collection of anamnesis and detailed obser-

vation. Thus, during the investigation of the pain important clinical principles are needed 

to be taken into account, such as, patient interrogation, patient observation and certain 

psychological methods.  

 

 

 

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՍՈՒԻՑԻԴԱԼ ՎԱՐՔԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 

Հարությունյան Ս. Հ. (ԵՊԲՀ, Երևան, Հայաստան) 
Գասպարյան Ա. Խ. (ԳԱԱ միջազգային  

գիտակրթական կենտրոն, Երևան, Հայաստան) 
 

Հոդվածը նվիրված է սուիցիդալ վարքի հոգեբանական որոշ գործոնների ուսում-

նասիրությանը զինծառայողների շրջանում, քանի որ այն արդիական խնդիր է: Զին-

ծառայողները մեծամասամբ չեն կարողանում ադապտացվել բանակային պայման-

ներին, դիմելով ինքնավնասման տարաբնույթ քայլերի: Հետազոտության հիման 

վրա եզրակացրել ենք, որ տագնապայնությունը, ագրեսիվությունը, ցածր ինք-

նագնահատականը, հրամանատարների հետ շփման անկարողությունը ռիսկային 

գործոններ են զինծառայողների սուիցիդալ վարքի դրսևորման համար: 

 

Հանգուցային բառեր. սուիցիդալ վարք, դեստրուկտիվ գործողություն, հոգեբանա-

կան գործոն: 

 

Զինծառայողների հոգեբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրու-

թյունն արդիական հիմնախնդիր է: Դպրոցն ավարտելուց հետո, պատանիները հո-

գեբանորեն պատրաստվում են զինվորական ծառայությանը, սակայն միշտ չէ, որ 

նրանք կարողանում են ադապտացվել զինվորական կարգուկանոնին, ստեղծել հա-

րաբերություններ հրամանատարների և իրենց հասակակիցների հետ, ինչն էլ պատ-

ճառ է հանդիսանում տարաբնույթ սուիցիդալ քայլերի, որոնք նաև մահվան ելքով են 

ավարտվում: Այս առումով հիմնախնդիրն արդիական է, հետևաբար հոգեբանական 

պատճառների ուսումնասիրման անհրաժեշտությունը ևս արդիական է:  



 175 

Աշխարհում տարեկան ինքնասպանություն են կատարում մոտ 1.000.000 մարդ, 

իսկ ինքնասպանության փորձերի թիվը տասնյակ անգամ ավելի մեծ է: Համաշխար-

հային առողջապահության կազմակերպության կանխատեսումներով 2020 թվակա-

նին մոտ 1,53 միլիոն մարդ ինքնասպան կլինեն, իսկ 10-20 անգամ ավել մադիկ կի-

րականացնեն ինքնասպանության փորձ [1]:  

Ըստ Վ. Սուվորովի` սուիցիդը նպատակաուղղված գործողությունների ամբող-

ջությունն է, որն ուղղված է սեփական կյանքի դադարեցմանը [7]: Է. Դյուրկհեյմի 

սահմանումով` ինքասպանություն անվանումը մենք օգտագործում ենք այն բոլոր 

մահվան դեպքերի համար, որը հանդիսանում է ուղղակի կամ անուղղակի հետևան-

քը զոհի կողմից պոզիտիվ կամ նեգատիվ գործողության արդյունքի, ով նախապես 

գիտի իր գործողության հետևանքը [3]: 

Սուիցիդալ ռիսկը մեծ է տարբեր խմբերի ներկայացուցիչների` թմրամոլների, 

հարբեցողների, խաղամոլների, ինչպես նաև զինծառայողների շրջանում: Վերջին-

ներս անցնելով կյանքի նոր փուլի` զինծառայողությանը, պետք է կարողանան հար-

մարվել փոփոխվող պայմաններին, սակայն նրանք դեռևս հոգեպես պատրաստ չեն 

այդ փոփոխություններին, քանի որ չգիտեն, թե ինչ է իրականում իրենց սպասվում 

[2]:  

Զինծառայողները դեռևս վաղ պատանեկության փուլում են և գտնվում են ինք-

նահաստատման գործընթացում, որը վկայում է նրանց հոգեկանի անկայունության 

և խոցելիության մասին, հետևաբար ծառայողական կյանքին ընտելանալը բավական 

երկար ժամանակ և ջանքեր է պահանջում [5]: 

Յուրաքանչյուրն իր կյանքում գեթ մեկ անգամ մտորում է սուիցիդի մասին, սա-

կայն չի իրականացնում այն: Այս խմբի մոտ պատկերն այլ է` նրանք ամեն կերպ 

փորձում են իրենց խնդիրների լուծմանը հասնել հենց այս ճանապարհով: Սա հա-

մարվում է փախուստ իրականությունից, նրանց ինքնավնասման նպատակը մահը 

չէ, այլ բողոքը, վրեժը, ինչպես նաև դիմացինին պատժելու կամ իր խնդիրների վրա 

այլոց ուշադրությունը սևեռելու ցանկությունը [3]: 

Հետազոտության նյութն ու մեթոդները: Հետազոտությունն անցկացվել է Ռազ-

մական Ոստիկանությունում, մասնակցել են 20 զինծառայողներ, որոնք բանակում 

ծառայելուց խուսափելու պատճառով դիմել էին ինքնավնասման տարաբնույթ մի-

ջոցների: Հետազոտության ընթացքում օգտագործվել են հարցազրույցի, դիտման, 

թեստավորման մեթոդները: Կիրառվել են հետևյալ հոգեբանական թեստերը` Այզեն-

կի հոգեկան վիճակների գնահատման թեստը, որն ունի չորս սանդղակ` ագրեսի-

վություն, տագնապայնություն, ֆրուստրացիա և ռիգիդություն [6], «տուն, ծառ, 

մարդ» պրոյեկտիվ թեստը [4]: 

Հետազոտության արդյունքները: Այզենկի հոգեկան վիճակների գնահատման 

թեստի արդյունքներով հայտնաբերվել է տագնապայնության բարձր աստիճան զին-

ծառայողների 90 %-ի մոտ, ագրեսիվություն` 70 %-ի մոտ, իսկ ֆրուստրացիա և ռի-

գիդություն` 45 %-ի մոտ: Դիտման արդյունքներն ամրապնդեցին Այզենկի հոգեկան 

վիճակների գնահատման թեստից ստացած տվյալները, քանի որ դիտման ընթաց-

քում ակնհայտ էին տագնապայնության և ագրեսիայի ոչ վերբալ դրսևորումները:  

Հարցազրույցի արդյունքներից պարզվել է, որ զինծառայողների սուիցիդալ փոր-

ձերի սոցիալ-հոգեբանական պատճառները բազմազան են, սակայն կա նաև ընդ-

հանրություն` տագնապայնությունը, անորոշությունը և հրամանատարների հետ 

շփում հաստատելու անկարողությունը: 
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Պրոյեկտիվ թեստի արդյունքներով, զինծառայողների 90 %-ը տագնապային վի-

ճակում էին գտնվում (նկարները նկարված էին մուգ և հոծ գծերով): Նրանցից 65 %-ն 

ունեին ցածր ինքնագնահատական (այդ մասին էր վկայում նկարի չափսը) և գտն-

վում էին ճնշված վիճակում (նկարները նկարված էին թղթի ներքևի հատվածում):  

Եզրակացություն: Ինքնավնասման դեպքերը կայուն տեղ են գրավում բանակա-

յին կյանքում, որից խուսափելու համար անհրաժեշտ է գտնել դրանց առաջացման, 

զարգացման և լուծման օրինաչափությունները: 

Տեսական և հետազոտական վերլուծությունների արդյունքները հնարավորութ-

յուն են տալիս հանգելու հետևյալ եզրակացություններին` 

1. Տագնապայնությունը նշանակալի դեր ունի զինծառայողների ինքնավնասման 

հարցում:  

2. Ագրեսիվության առկայության դեպքում ինքնավնասման հակումն ավելի է ուժե-

ղանում զինծառայողների շրջանում: 

3. Սուիցիդալ փորձը հաճախ դիտվում է ցածր ինքնագնահատականի և անբարեն-

պաստ շփման արդյունքում: 

Այսպիսով, զինծառայողների շրջանում ինքնասպանության փորձը, ինքնավնաս-

ման գործողությունը անելանելի կամ անելանելի թվացող իրավիճակում դրսևորվող 

վարքի ձևերից է, որը սովորաբար պայմանավորված է լինում նաև անձի հոգեբանա-

կան առանձնահատկություններով: Հետևաբար, սուիցիդալ քայլերից խուսափելու 

համար անհրաժեշտ է զինծառայողների հոգեբանական ախտորոշում, հոգեբանա-

կան պատրաստվածության ապահովում, կամային որակների ուժեղացում և համա-

պատասխան հոգեբանական մոտեցում վերը նշված հոգեբանական առանձնահատ-

կություններով զինծառայողներին: 

Օգտագործված գրականության ցանկ. 
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The article is dedicated to the study of suicidal behavior within the servicemen be-

cause it is a current issue for our reality, as the number of suicide attempts is growing and 



 177 

becoming contagious for the society. Most of the servicemen are not adapted to the chang-

ing conditions, they turn to different self-destructive actions, that often end up with lethal 

outcome. 

 

 

 

ԿՈԳՆԻՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐԻՉԻ ԴԵՐԸ ԴԵՌԱՀԱՍԻ ԷԹՆԻԿ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

 
Հարությունյան Ն. Ա. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 

 
Հոդվածը նվիրված է դեռահասի էթնիկ նույնականացման ձևավորմանը ժամա-

նակակից փոխակերպվող հասարակարգում: Փորձ է արվել բացահայտելու կոգնի-

տիվ բաղադրիչի դերը դեռահասի էթնիկ նույնականացման գործընթացում: 

 
Հանգուցային բառեր. էթնիկ նույնականացում, ազգային գիտակցություն, կոգնիտիվ 

բաղադրիչ: 

 

Հասարակական հարաբերություններում տեղի ունեցող ժամանակակից վերա-

փոխումները, շուկայական հարաբերությունները, գլոբալիզացիան իրենց կնիքն են 

թողնում անձի ազգային գիտակցության, էթնիկ նույնականացման վրա: Քաղաքա-

կան լուրջ փոփոխությունների և սոցիալական-տնտեսական տեղաշարժերի ներքո 

նկատվում է էթնիկ արժեքների աղավաղում, անհետանում է ազգային նորմերի հա-

մակարգը, որի հետևանքով ազգային ինքնության պահպանման կարևորությունը 

էապես մեծանում է: Ազգային պատկանելիության հարցը արդիական է դառնում 

նաև Մեծ Եղեռնի 100-րդ տարելիցի շրջանակներում: Հայ ինքնության, էթնոպատկա-

նելիության, էթնիկական ինքնագիտակցության, ազգային ինքնության և այլ էթնոհո-

գեբանական երևույթների ու իրողությունների շուրջ հետազոտություններն ու գի-

տահոգեբանական աշխատությունները յուրօրինակ մոտեցում են Մեծ Եղեռնի 100-

րդ տարեդարձի համահայկական հռչակագրին: 

Էթնիկ նույնականացումը ձևավորվում է էթնոգենեզի ընթացքում և անցնում է 

հինգ փուլ. 

1. Էթնիկական նույնականության առաջին փուլը «ազգակցության գիտակցումն է 

արյան և ամուսնության միջոցով», երբ էթնիկական ինքնանունները մեծ նշանա-

կություն չունեին և կարողէինժամանակ առ ժամանակ փոխվել: 

2. Նույնականության երկրորդ եղանակը ծագման ընդհանրության գիտակցումն է: 

Այստեղ ձևավորվում է ուղղաձիգ ազգակցության գաղափարը: Էթնիկական նույ-

նականությունը արտահայտվում է երկրային ընդհանրության գաղափարի միջո-

ցով: 

3. Հաջորդը՝ հայրենի հողի, բնակության վայրի, տարածքի ընդհանրության գի-

տակցումն է: 

4. Նույնականության երրորդ եղանակը պատմական ճակատագրի ընդհանրութ-

յունն է: Այստեղ մեծանում է պատմական ճակատագրի ընդհանրության դերը, 

որպես ժողովրդի միասնության խորհրդանիշ: 

5. Ի վերջո զարգանում է էթնիկ նույնությունը անձի կողմից մայրենի լեզուն, մշա-

կույթը, ժողովրդին ընդօրինակելով [4]: 
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Համաձայն մի շարք հոգեբանների մարդը իրականում չի ընտրում էթնիկական 

խումբ, որին կցանկանար պատկանել: Էթնիկությունը ժառանգական է: Իհարկե 

մարդու էթնիկական պատկանելիությունը չի կարելի որոշել բացառապես ժառան-

գական գծերով: Ըստ Գ. Շպետի` մարդու պատկանելիությունը տվյալ ժողովրդին ո-

րոշվում է ոչ թե կենսաբանական ժառանգականությամբ, այլ սերնդե-սերունդ մշա-

կութային արժեքների նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքով, որոնք կազմում են այդ 

ժողովրդի պատմության բովանդակությունը [5]: Սոցիալիզացիայի ընթացքում հա-

սարակությունը «վերագրում» է երեխային որևէ էթնոսի: Արդյունքում շատերի մոտ 

ընտրության խնդիր չի առաջանում, ավելին մոնոէթնիկ իրականության մեջ էթնիկ 

պատկանելիության հարց, կարծես թե, չի ծագում: Սակայն ժամանակակից աշխար-

հում անձի կենսագործունեության միջավայրը գրեթե միշտ պոլիէթնիկ է, որտեղ 

դրսևորվում է անձի էթնոնույնականացման երեք հիմնական տեսակ՝ մոնոէթնիկ 

նույնականացում, երբ անձը միանշանակ իրեն վերագրում է կոնկրետ ազգի: Բիէթ-

նիկ, երբ անձը իրեն համարում է երկու էթնիկ խմբերի ներկայացուցիչ, որպես մեծա-

մասնությանը և փոքրամասնությանը պատկանող: Իսկ երրորդ ձևը կոչվում է մար-

գինալ, երբ անձը իրեն չի ընկալում, որպես որևէ ազգային հանրության ներկայացու-

ցիչ [4, էջ 243-272]: Հայ հանրությունը կամ էթնոսը կրում է իր վրա մոնոէթնիկ լինե-

լու իրավունքը, և թվում է էթնիկ պատկանելիության խնդիրներ չպետք է լինեն: Սա-

կայն անկախ նրանից հանրությունը մոնոէթնիկ է, թե պոլիէթնիկ պատկանելիութ-

յան խնդիր կարող է ծագել անձի մոտ, պայմանավորված հասարակական տեղա-

շարժերով, մարդկանց, երկրների, պետությունների միջև գործող տնտեսական, քա-

ղաքական, մշակութային և այլ բնույթի կապերով ու բուռն ընթացող ոչ էվոլյուցիոն 

զարգացումներով: Բացի այդ դրանք կարող են լինել անձնային բնույթի, անձի գիտե-

լիքները, տեղեկացվածությունը ազգի պատմությանը, շփումը մշակույթի հետ, ըն-

կալումը ազգային սիմվոլների և այլն: Համաձայն Ն. Մ. Լեբեդևայի հասարակական 

ներկա զարգացումներում դրսևորվում է էթնիկ նույնականացման ճգնաժամ: Հետա-

զոտությունների արդյունքում պարզվել են այդ ճգնաժամի հիմնական պատճառնե-

րը՝ - էթնիկ պատկանելիության դրական ընկալման կորուստ, - բացասական հույզե-

րի առկայություն սեփական էթնոսի նկատմամբ, - անբավարարվածություն քաղա-

քացիական պատկանելիությունից, որպես պետության ներկայացուցիչ, - նեգատիվ 

էթնոնույնականացում, - ուրիշ էթնոսների նկատմամբ անհանդուրժողականություն, 

- հայրենիքի կորստի զգացողություն, - կյանքի իմաստի կորուստ [2, էջ 300-301]: 

Էթնիկ նույնականացումը ըստ էության սոցիալական նույնականացման տարա-

տեսակ է: Այն անձի դիրքորոշումն է իրեն վերագրելու որոշակի էթնոսի: Որպես 

դիրքորոշում էթնոնույնականացումը եռաբաղադրիչ է և ներառում է կոգնիտիվ, հու-

զական, վարքային կոմպոնենտներ [1, 3, 4]: 

Կոգնիտիվ բաղադրիչի համար էական են էթնիկական կողմնորոշումները, 

խմբային կոնցեպցիաները, ըմբռնումները և այլն: Բայց ըստ Տ. Ստեֆանենկոյի ավելի 

կարևոր են էթնիկական տեղեկացվածությունը, որն արտացոլում է էթնիկական 

խմբերի մասին գիտելիքները [4]: Կոգնիտիվ բաղադրիչի բովանդակությունն են 

կազմում նաև այն գիտելիքներն ու պատկերացումները, որոնք վերաբերվում են էթ-

նիկական պատկանելիությանը, իր և ուրիշ խմբերի էթնոհոգեբանական առանձնա-

հատկություններին և այլն: 

Էթնիկական նույնականությունը ոչ միայն նույնության գիտակցում է էթնիկա-

կան ընդհանրության հետ, այլև նրա գնահատումն է, այլ կերպ վերաբերմունքը: Էթ-

նիկական նույնականության աֆֆեկտիվ բաղադրամասը արտացոլում է այդ վերա-
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բերմունքը սեփական էթնիկական հանրության հանդեպ: էթնիկական նույնակա-

նության կազմավորման ընթացքում, որքան էլ այս երկու բաղադրիչները փոխադար-

ձաբար միմյանց հետ կապված են, այնուամենայնիվ Էթնիկական նույնականության 

դրսևորման հիմքում կոգնիտիվ բաղադրիչն է: Նրանով է պայմանավորված և էթնիկ 

նույնականացման դրսևորման տիպը, և դրսևորման մակարդակը, փոփոխականութ-

յունը: Այդ է վկայում նաև Պիաժեի էթնիկական նույնականացման զարգացման կոգ-

նիտիվ տեսությունը, որտեղ կարևորվում է կոգնիտիվ մոդելի ստեղծումը: Մոդելը 

կապված է «հայրենիք» հասկցության հետ և իր մեջ ամփոփում է գիտելիքներ սեփա-

կան խմբի առանձնահատկությունների մասին, սեփական անձի գիտակցումն է, որ-

պես խմբի անդամի և ինքնանվանումն է: Ըստ Պիաժեի իրական էթնիկական նույնա-

կանությանը երեխան հասնում է դեռահաս տարիքում, երբ արդեն ռեֆլեքսիան մար-

դու համար առաջնային նշանակություն ունի: Հետագա զարգացման փուլերում 

ձևավորվում է նաև էթնիկական ինքնանվանումը: Աստիճանաբար բարձրանում է ե-

րեխայի ունակությունը` ընկալել, նկարագրել, մեկնաբանել էթնիկական տեսակնե-

րը: Նրանց ամբողջության մեջ մտնում են նոր տարրեր` նախնիների ընդհանրութ-

յունը, պատմական ճակատագրի ընդհանրությունը և այլն: Էթնիկական նույնակա-

նության կոգնիտիվ բաղադրամասը պատասխան է տալիս դեռահասի ունակության 

համար` կառուցել տեղեկություն էթնիկական բնութագրումների մասին [6]: 

Մեր կողմից իրականացված ուսումնասիրություններին մասնակցել են թվով 114 

դեռահաս, որոնց 51.17 %-ը արձանագրել է էթնիկ նույնականացման դրսևորման 

բարձր մակարդակ: Ինչը նշանակում է, որ նրանք բարձր են գնահատում իրենց ազ-

գային արժեքներն ու նորմերը, ունեն գիտելիքներ սեփական խմբի առանձնահատ-

կությունների մասին, գիտակցում են իրենց որպես խմբի անդամ և հանդուրժում են 

այլ էթնիկական խմբերի արժեքներն ու նորմերը: Համապատասխանաբար միջին և 

ցածր տվյալներ են ստացվել 35.68 %-ի և 13.15 %-ի մոտ: Նրանց կողմից արձանագ-

րած տվյալների կոռելյացիոն վերլուծության արդյունքում մոնոէթնիկ նույնականաց-

ման և կոգնիտիվ բաղադրիչի միջև բացահայտվել է ուժեղ արտահատված կապ՝ 0.61, 

որտեղ n = 114–ի համար p  0.01 նշանակալիությամբ կոռելյացիոն թույլատրելի աղ-

յուսակային գործակիցը՝ r = 0.25: 

Այսպիսով էթնիկ նույնականացումը ձևավորվում և կազմավորվում է էթնիկ 

խմբին պատկանելիության և անդամակցության գիտակցումից, շնորհիվ ազգի ծագ-

ման, պատմության, մշակույթի, հոգեկան կերտվածքի և վարքի յուրահատկություն-

ների մասին պատկերացումների ու գիտելիքների: Այս գիտելիքների, դիրորոշումնե-

րի, պատկերացումների համակարգն էլ ձևավորում է որոշակի վերաբերմունք ու 
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The article deals with ethnic identity of the person according to major social changes. 

In theory, to analyze the process of ethnic identity of the teenager.Done an attempt to re-

veal the influence of the cognitive component of the identity of teenagers. 

 

 

 

 

ԺԻԼԲԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԶԻԿԻ ՀՈԳԵԿԱՆ ԵՎ 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 

 

Հովհաննիսյան Մ. Հ. (ՖԿՀՊԻ, Երևան, Հայաստան) 
 

Ուսումնասիրված է Ժիլբերնի համախտանիշի ազդեցությունը մարզիկների աշ-

խատունակության և հոգեկան վիճակների վրա: 

Ցույց է տրված, որ ԺՀ-ով մարզիկների մոտ ֆրուստրացիայի և տագնապալիու-

թյան բարձր մակարդակ, ինչպես նաև աշխատունակության բավարար մակարդակ: 

 

Հանգուցային բառեր. Ժիլբերի համախտանիշ, մարզիկ, հոգեբանական բնութագիր, 

ֆիզիկական ակտիվություն: 

 

Մարզիկի գործունեության արդյունավետության ապահովման գործոնների մեջ 

նշանակալի տեղ են զբաղեցնում անձի ֆիզիկական և հոգեկան վիճակները, որոնք 

իրենց հերթին հանդիսնաում են պոլիդետերմինացված երևույթներ: Մարզիկի հոգե-

կան և ֆիզիկական վիճակները մեծապես պայմանավորում են նրա աշխատունա-

կությունը, որն էլ իր հերթին կանխորոշում է պրոֆեսիոնալ սպորտում մարզիկի 

բարձունքների նվաճելու հնարավորությունները:  

Դրա հետ մեկտեղ, հայտնի է, որ մարզիկի աշխատունակության մակարդակը 

պայամանավորվում է տարբեր ֆիզիկական խնդիրներով, մասնավորապես, նյութա-

փոխանակության առանձնահատկություններով: Նյութափոխանակության խանգա-

րումները կարող են դիտվել, որպես առանձին երևույթ, սակայն այն կարող է հանդի-

սանալ որևէ այլ հիվանդության ախտանիշներից մեկը: Նման հիվանդությունների 

շարքին է դասվում նաև Ժիլբերնի համախտանիշը [1, 2]:  

Այսօր այս համախտանիշով հիվանդների քանակը քիչ չէ նաև Հայաստանում և 

մեծ թիվ են կազմում տղամարդիկ: Այս համախտանիշը, ի տարբերություն շատ հի-

վանդությունների ի հայտ չի գալիս կյանքի առաջին ակընթարթներից և առավել հա-

ճախակի Ժիլբերի սինդրոմի մասին հիվանդը տեղեկանում է հասուն տարիքում: 

Ժիլբերի համախտանիշը բավականին տարածված հիվանդություն է: Տարբեր աղբ-

յուրների համաձայն այս համախտանիշը առկա է բնակչության 3-5 %-ի մոտ (չնա-

յած ոչ միշտ հիվանդության կրողները գիտեն դրա մասին): Շատ պատմական ան-
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հատներ հիվանդ են եղել Ժիլբերի սինդրոմով, նրանցից օրինակ Նապոլեոնը: Քիչ 

չեն նաև Ժիլբերի սինդրոմը կրողների ցուցակում հայտնի մարզիկները, նրանցից են 

հայտնի թենիսիստներ` Ալեքսանդր Դոլգոպոլովը, Հենրի ՈՒիլֆրեդ Օստինը:  

Տղամարդիկ հիվանդանում են Ժիլբերի սինդրոմով ավելի հաճախ քան կանայք, 

կարծիք կա, որ դա կապված է հորմոնային առանձնահատկություններով: Ժիլբերի 

սինդրոմը ժառանգվում է աուտոսոմ-ռեցեսիվ մեխանիզմով,այսինքն ախտանիշը 

կախված չէ սեռի հետ: Ժիլբերի սինդրոմի աուտոսոմ-ռեցեսիվ ժառանգման օրինա-

չափությունը ենթադրում է 2 կարևոր եզրակացություն. Ժիլբերի համախտանիշով 

հիվանդի ծնողները պարտադիր չէ որ հիվանդ լինեն այդ համախտանիշով, Ժիլբերի 

սինդրոմով հիվանդները կարող են ունենալ առողջ երեխաներ (առավել հաճախակի 

հենց այդպես էլ լինում է): Մոտ 30% հիվանդների մոտ Ժիլբերի սինդրոմը ընթանում 

է առանց ախտանիշների: Եվ ոչ ուղղակի բիլիռուբինի բարձր աստիճանը հայտնա-

բերվում է պատահական` այլ հետազոտությունների արդյունքում: 

 Ժիլբերի համախտանիշը չի դրսևորվում մինչ սեռական հասունացումը: Հիվան-

դությանը հատուկ է խրոնիկական ընթացքը` պարբերական սրացումներով: Պարբե-

րական սրացումները տարբեր են լինում` տարին չորս անգամ, հիմնականում ա-

շուն-գարուն ժամանակահատվածում: Սրացումները առավել հաճախ նկատելի են 

25-30 տարեկանում: 45 տարեկանից հետո դառնում է ավելի հազվադեպ և քիչ ար-

տահայտված: Սրացումները սովորաբար տևում են 10-14 օր: 

Ժիլբերի սինդրոմի գլխավոր ախտանիշը պարբերաբար ի հայտ եկող դեղնուկն 

է: Յուրաքանչյուր 3-րդ հիվանդի մոտ հիվանդությունը այդ ախտանիշով չի սահմա-

նափակվում: Որոշ հիվանդների մոտ դեղնուկը առկա է մշտապես: Սովորաբար այն 

նկատելի է աչքերի մեջ, հազվդեպ դեպքերում նկատելի է մաշկային ծածկույթի դեղ-

նություն: Սովորաբար հիվանդի մոտ դեղնուկի ի հայտ գալուն նախորդում են որոշ 

անբարենպաստ գործոններ` վնասվածքները, անքնությունը,հոգեբանական լարվա-

ծությունը, գերֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը, էմոցիոնալ սթրեսը ,որոշ դե-

ղահաբերի օգտագործումը ալկոհոլի, անքնություն, մկանային ցավերը: 

Ժիլբերի համախտանիշով հիվանդների մոտ նկատվում են հոգեհուզական հա-

մակարգի ախտանշաններ` առանց պատճառի վախեր, տագնապ,ագրեսիվ վարք, 

ընկճված տրամադրություն, երկարատև դեպրեսիա, դյուրագրգռություն: Հաճախ 

դիտվում է հիվանդներին բնորոշ ընդհանուր ախտանիշներ` ընդհանուր թուլութ-

յուն, մշտական հոգնածության զգացում, կենտրոնացման թուլացում, գլխապտույտ-

ներ որ այս ախտանիշներից ոչ բոլորն են կապված բիլիռուբինի բարձր քանակութ-

յան հետ:  

Հաշվի առնելով վերոնշյալը, մենք ենթադրեցինք, որ Ժիլբերի համախտանիշը 

նշանակալի դեր ունի մարզական գործունեության մեջ բարձր նվաճումների հասնե-

լու ճանապարհին:  

Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել Ժիլբերի համախտանիշի տարած-

վածությունը ՀՀ մարզիկների մոտ և դրա ազդեցությունը մարզիկի հոգեկան և ֆիզի-

կական առողջության վրա:  

Հետազոտության խնդիրներն են՝  

1. ուսումնասիրել ագրեսիվության, նպատակասլացության, կարկամվածության, 

ֆրուստրացիայի արտահայտվածությունը ԺՀ- ով մարզիկների մոտ, 

2. հետազոտել աշխատունակության մակարդակը ԺՀ- ով մարզիկների մոտ: 

Հետազոտության օբյեկտն է Ժիլբերնի ախտանիշը մարզիկների մոտ: 
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Հետազոտության առարկան՝ Ժիլբերնի ախտանիշի ազդեցությունը մարզիկների 

հոգեկան և ֆիզիկական առողջության վրա: 

Հետազոտությունների ժամանակ օգտագործել ենք Այզենկի հոգեկան վիճակնե-

րի գնահատման տեստը: Աշխատունակությունը ախտորոշել ենք Ռւֆյե-Դիքսոնի 

մեթոդիկայի օգնությամբ: Հետազոտությանը մասնակցել են արական սեռի տարբեր 

մարզաձևերի 50 մարզիկ, որոնց 8 % մոտ ըստ անկետային տվյալների հայտնաբեր-

ված է Ժիլբերնի համախտանիշը: Հետազոտությունը անց է կացվել ՖԿՀՊԻ 2-3 կուր-

սերի մարզչամանկավարժական ֆակուլտետի ուսանողների հետ: Դիտարկմանը 

մասնակցել են տարբեր սպորտաձևերում մասնագիտացող մարզիկներ` ֆուտբո-

լիստներ, բռնցքամարտիկներ, ծանրամարտիկներ: Հետազոտվողները առանձնացվել 

են 2 խմբերի մեջ ըստ ՅՀ առկայության կամ բացակայության: 

Հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ երկու հետազոտվող խմբերում 

ագրեսիվության և կարկամվածության ցուցանիշնեը չեն գերազանցում նորմայի 

սահմանը, այն դեպքում երբ, ֆրուստրացիայի և տագնապալիության ցուցանիշները 

խիստ գերազանցում են նախատեսված սահմանը ԺՀ ունեցող մարզիկների մոտ (m = 

17.5, σ = 2.1):  

Աշխատունակության ինդեքսի միջին ցուցանիշները ԺՀ-ով մարզիկների մոտ 

հավասար էր 6, ինչը խոսում է բավարար աշխատունակության մասին, այն դեպ-

քում, երբ առողջ մարզիկների մոտ այն գտնվում էր բարձր աշխատունակության 

սահմաններում (2.5 պ.մ.):  

Մարզիկների հետ անցկացված զրույցի արդյունքների վերլուծությունը թույլ է 

տալիս խոսել ԺՀ-ով մարզիկների մոտ հոգնածության, լարվածության, դյուրագրգ-

ռության, երբեմն նաև ընկճված վիճակների պարբերական սրացումների մասին, 

հատկապես, երբ մեծանում էր նրանց ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը`որը ու-

ղեկցվում էր բիլիռուբինի քանակի բարձրացումով: 

 Այսպիսով, ստացված տվյալները վկայում են ԺՀ-ի նշանակալի դերի մասին 

մարզական գործունեության մեջ նվաճումների հասնելու ճանապարհին:  

Այսպես, օրինակ, գիտնականների մի մասը պնդում է, որ Ժիլբերի սինդրոմով 

հիվանդներին ցանկալի չեն մեծ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունները քանի որ 

ծանր ֆիզիկական բեռնվածությունը մարզիկի մոտ կհանգեցնի հիվանդության հա-

ճախակի սրացումների և բիլիռուբինի մակարդակի բարձրացմանը: Այստեղ պակաս 

դեր չի խաղում նաև մարզիկի հոգեհուզական վիճակը: Քանի որ մշտական մար-

զումները, մրցումները, պարտությունները և հաղթանակները նպաստում են մարզի-

կի մոտ սթրեսի, լարվածության առաջացմանը, իսկ դա նպաստում է հիվանդության 

սրացմանը: 

Կան դեպքեր, երբ հիվանդները շարունակում են իրենց մարզումները որոշակի 

սպորտային ոլորտներում` չմոռանալով տարին մի քանի անգամ ստուգել արյան 

մեջ բիլիռուբինի քանակը (Ֆուտբոլ, գեղասահք, սուսերամարտ, թենիս): Այս դեպ-

քում կարևոր է մարզիկի հոգեբանական տրամադրվածությունը, քանզի, որքան 

բարձր է ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը, այնքան մեծանում է նաև ռիսկի գոր-

ծոնը:  

Բայց ցանկանում ենք նշել նաև, որ սպորտի պատմության մեջ կան Ժիլբերի 

սինդրոմով հիվանդ մարզիկներ, որոնք հասել են հաջողությունների: Ալեքսանդր 

Դոլգոպոլովը տառապում է Ժիլբերի սինդրոմով, բայց սպորտում մեծ բարձրունքնե-

րի է հասել: Իհարկե հիվանդության պատճառով ժամանակ առ ժամանակ նրա մոտ 

նկատվում է հոգնածության, լարվածության բարձր աստիճան: 
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The influence of Jilberne syndrome on sportsmen’ operability and mental state was in-

vestigated. 

The high level of frustration and anxiety as well as a sufficient level of operability at 

sportsmen with JS was found out. 

 

 

 

ՀԵԾԱՆՎՈՐԴԻ ԲԱՐՈՅԱԿԱՄԱՅԻՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հովհաննիսյան Ս. Վ. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 
 
Հոդվածը նվիրված է մարզիկների հոգեբանական պատրաստության բաղադրիչ-

ներից մեկին` բարոյակամային պատրաստությանը: Մանրամասն վերլուծված են 

հեծանվորդների բարոյակամային դաստիարակության խնդիրներն ու դրանց լուծ-

ման ուղիները: 

Խնդրի այժմեականությունն ակներև է, քանզի հենց բարոյակամային որակներով 

է պայմանավորվում հեծանվորդի շարունակական հաջողությունները: Սույն հիմ-

նահարցի հրատապությունը բխում է նաև այն հանգամանքից, որ բարոյակամային 

պատրաստությունն առ այսօր բավարար չափով ուսումնասիրված չէ, ինչպես նաև 

առհասարակ դժվար է գրանցել և քանակապես գնահատել հեծանվորդի հոգեկան 

պատրաստականության վիճակը: 

 
Հանգուցային բառեր. հեծանվորդ, մարզիչ, պատրաստություն, վիճակ, հոգեկան կա-

յունություն, բարոյակամային որակներ:  

 

Մարզական պատրաստության բարոյահոգեբանական կողմը հաջողելու համար, 

նախ և առաջ, կարևոր է իմանալ, թե ինչ պահանջներ է ներկայացնում մրցակցական 

գործունեությունը հեծանվորդի հոգեկանին, և ինչ ճանապարհով կարելի է բարձ-

րացնել ժամանակակից հեծանվասպորտի հոգեկան բեռնվածությունները հաղթա-

հարելու արշավորդի կարողությունը: Ցավոք, բարոյակամային պատրաստությունն 

առ այսօր բավարար չափով ուսումնասիրված չէ, առհասարակ դժվար է գրանցել և 

քանակապես գնահատել հեծանվորդի հոգեկան պատրաստականության վիճակը, 
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ինչպես նաև ճշգրտությամբ որոշել հոգեկան որակների կշիռը մարզական արդյունք-

ների հասնելու գործում [3, էջ 67]: 

Ըստ Գ. Դ. Գարբունովի տեսակետի՝ մարզիկի հոգեկան պատրաստության գոր-

ծընթացը պայմանականորեն բաժանվում է չորս բաղադրամասերի, որոնցից երեքը 

իրացվում են նախամրցումային և մրցումային պայմաններում, և միայն մեկը՝ տևա-

կան ու բավականին ծանր սահմանային բեռնվածություններով հագեցած բուն մար-

զումային գործընթացում [1]: Այդուհանդերձ, հեծանվորդի անձի, նրա «մարզական» 

բնավորության ուղղորդված ձևավորումը բազմաթիվ գործոնների միասնական ներ-

գործության արդյունք է, որտեղ առանձնակի պատասխանատու դերը հատկացված է 

նրա մարզիչին: Վերջինիս խնդիրը կայանում է նրանում, որպեսզի օգտագործելով 

հեծանվասպորտով զբաղվելու ելակետային դրդապատճառներն ու հետաքրքրու-

թյունները, արշավորդների մոտ դաստիարակի նպատակասլացություն: Պարզաբա-

նելով, ըստ ծավալի և լարվածության աճող բեռնվածություններով հագեցած մար-

զումների բարձր հասարակական և անձնական իմաստը, մարզիչը արշավորդի մոտ 

ձևավորում է բարձր պատասխանատվության զգացում նրա պատրաստության և 

ծրագրվող նվաճումների հանդեպ: Դրանով իսկ, նպաստավոր հիմք է ստեղծվում 

հատկապես բարձր մարզական նվաճումների հոգևոր աղբյուր հանդիսացող դրդա-

պատճառների համար [6, էջ 235]: 

Բարձրակարգ մարզիչներին քաջ հայտնի է, որ մարզիկների հոգեբանական 

պատրաստության ամենաբարդ հարցը տևական և ծայրահեղ լարված մարզումային 

գործընթացի մոտիվացիայի խնդիրն է: Շատ մարզիչների համար բարդ և անլուծելի 

հիմնախնդիր է մարզիկի մոտ անընդհատ կատարելագործվելու ցանկության պահ-

պանումը այն բանից հետո, երբ նա հասել է որոշակի սահմանագծի և նրա ցուցա-

նիշները ժամանակավորապես դադարել են առաջադիմել: Ոչ բոլոր հեծանվորդնե-

րին է կարելի համոզել, որ նրանք շարունակեն մարզվել նույն եռանդով և այնքան 

շատ ուժ ծախսեն, որպեսզի փոքր-ինչ արագ հաղթահարեն մրցատարածությունը: 

Այդ պատճառով, ցանկացած մարզիկի ձեռքբերումների աճին պարբերաբար անխու-

սափելիորեն վրա հասնող առաջին իսկ դադարը շատերի մոտ հանգեցնում է մար-

զական կատարելագործման մոտիվացիայի նվազմանը, իսկ այնուհետև, նաև աշխա-

տասիրության և անձնվիրության թուլացմանը մարզումային ծանր աշխատանքում: 

Հեծանվորդների բարոյագիտական դաստիարակության ներքո, նախ և առաջ, 

հասկացվում է սպորտային գործունեության մեջ դրսևորվող վարքի նորմերի ողջ 

միագումարությունը: Ընդհանուր գծերով, այդ նորմերը հանգեցվում են այն բանին, 

որպեսզի մարզիկի վարքային դրսևորումները համարժեք լինեն մրցումների կանո-

նադրությանը, և հնարավորինս բացառվեն արշավորդի` «արժանավայել վարք» 

հասկացության հետ անհամատեղելի գործողությունները: Մարզիչների՝ բարձրա-

կարգ հեծանվորդներ պատրաստելու, բազում տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ 

սպորտային բարձր արդյունքների հասնելը կախված է ֆիզիկական, հոգեկան և բա-

րոյական որակների միասնությունից [6]: Այս որակների գիտակցված ամբողջացու-

մը հնարավոր է դառնում միայն սպորտում ինքնակարգավորման արվեստի գագաթ-

նակետին հասնելու շնորհիվ, ինչը շատ հազվադեպ է պատահում: Օրգանիզմի 

հսկայական պահուստային ուժերը կայանում են հոգեկան կենտրոնացվածության 

կատարելագործման մեջ: Այսպիսով, հեծանվորդների գործառական հնարավորու-

թյունների առավել լիակատար օգտագործումը և մարզական բարձր արդյունքների 

ապահովումը հնարավոր է միայն եղած ներուժի կամային կենտրոնացվածության 

շնորհիվ: 
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Հեծանվորդի կամային պատրաստությունը «մարզական» բնույթի գծերի դաս-

տիարակության գործընթացն է, առանց որի նրա սպորտային հաջողությունները 

պարզապես անհնար են: Բարձրակարգ մարզիկների պատրաստությունը ոչ միայն 

ֆիզիկական որակների զարգացումն ու շարժողական հմտությունների ձևավորումն 

է, այլև կամային որակների կատարելագործումը: Վերջիններս, թերևս մարզական 

նվաճումների աճի ու խոշոր մրցաշարերում հաջողության ապահովման առավել 

հզոր պահուստային ուժերն են: 

Հեծանվային մրցաշարերում երբեմն երևան են գալիս այնպիսի հանգամանքներ, 

որոնք լրացուցիչ պահանջներ են առաջադրում կամային պատրաստությանը, օրի-

նակ, ցուրտն ու անձրևը՝ բազմօրյա հեծանվավազքի ժամանակ, խճուղային հեծան-

վավազքի փուլերից մեկի ընթացքում հեծանիվից վայր ընկնելը և դրա հետևանքների 

հաղթահարումը, անվադողի ծակվելը և դրա հետևանքով՝ առաջ ընկած խմբին հաս-

նելու (միանալու) անհրաժեշտությունը և այլն: Հոգնածության զգացողության հաղ-

թահարման հոգեկան կայունությունը աստիճանաբար դառնում է հեծանվորդի գոր-

ծառական պատրաստվածության բաղկացուցիչ մասը: Հոգեկան կայունության գոր-

ծոնը շատ մեծ նշանակություն ունի հատկապես անաէրոբ հնարավորությունների 

առավելագույն ակտիվացման հետ կապված աշխատանքում: Օրինակ, տեղից 1 կմ. 

մրցատարածությամբ արագավազքն ու 4 կմ. հետապնդումով մրցավազքը ուղեկց-

վում են թթվածնային պարտքի բարձր ցուցանիշներով, ինչը առաջ է բերում շնչա-

հեղձության, հոգնածության, գիտակցության կորստին սահմանակցող ցավի ծանր, 

տանջալից զգացողություններ, որոնց հաղթահարման համար հեծանվորդից պա-

հանջվում են յուրահատուկ կամային որակներ: Իսկ հեծանվորդի հոգեկան կայու-

նությունը ձևավորվում է հեծանվասպորտի կոնկրետ առանձնահատուկ գործու-

նեությունում, և դրա փոխադրման հնարավորությունը մեկ այլ բնույթի գործունեու-

թյան կատարման նպատակով՝ այդքան էլ մեծ չէ: Մասնավորապես, էներգիայի ա-

նաէրոբ աղբյուրներով ապահովվող երկարատև աշխատանքները (խճուղային հե-

ծանվավազքերը) պահանջում են որոշակիորեն այլ յուրահատուկ կամային որակ-

ներ: Այստեղ արշավորդից պահանջվում է կամային ճիգերի երկարատև և կայուն 

լարում: 

Այսպիսով, հեծանվորդի կամային պատրաստությունն իրենից ներկայացնում է 

կամային որակների՝ իբրև լարված մրցապայքարի ընթացքում հաղթանակի հասնե-

լու համար անհրաժեշտ բնավորության մշտական գծերի, ձևավորման նպատակով 

նրա մտքերի, զգացմունքների և արարքների վրա ներգործության նպատա-

կաուղղված գործընթաց: Կամային որակների յուրահատուկ համադրումը հեծան-

վորդին անհրաժեշտ է, մի կողմից, կոնկրետ մրցաձևի արտաքին դժվարությունները, 

մյուս կողմից՝ սեփական անձնական ապրումները հաղթահարելու համար: Կամա-

յին որակների մեջ առաջին տեղում նպատակասլացությունն է, որը ենթադրում է 

նպատակների առկայություն և դրանց նվաճմանն ուղղված կոնկրետ ակտիվ գործու-

նեություն: Միանգամայն հասկանալի է, որ առանց բարձր նպատակի առկայության 

հնարավոր չէ պատկերացնել արշավորդի, ով ունակ է հոգևոր և ֆիզիկական բոլոր 

ուժերի կենտրոնացվածություն պահանջող ամենօրյա լարված աշխատանքի: 

Նպատակը մարդու կամային գործունեության այն բաղադրիչն է, որը որոշում է 

դրա ուղղվածությունը, կատարվող գործողությունների բնույթն ու ձևը: Մարզիկի 

առջև պետք է դնել իրապես հասանելի, բայց այնպիսի նպատակներ, որոնք նրանից 

կպահանջեն բոլոր ուժերի լարում: Նպատակի հստակությունը այնպիսի հիմնական 

պայմաններից մեկն է, որոնք որոշում են մրցարշավորդների վարքը մարզական 
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բարձր ցուցանիշների նվաճման համար մղվող պայքարում: Ըստ որում, առաջադր-

վում է ոչ թե մեկ, այլ մի քանի հաջորդաբար տեղաբաշխված նպատակներ (մոտա-

կա, միջանկյալ և հեռահար)՝ իրենց փոխկապակցվածության և փոխստորադասու-

թյան մեջ [2, էջ 71]: Մարզիկին իրապես հասանելի, նոր, ավելի բարձր նպատակներ 

առաջադրելը, դրանք նրա գիտակցությանը հասցնելը, ինչպես նաև մարզիկի կողմից 

նպատակի յուրացման գործընթացն ու վերջինս՝ գործունեության անձնական նպա-

տակ դարձնելը համարվում են հեծանվորդի կամային պատրաստության խնդիրնե-

րից մեկը, նոր մարզական արդյունքի հասնելու դիրքորոշման հիմնական բովանդա-

կությունը: Այն դեպքում, երբ մարզիկը իր առջև դնում է անձնապես ձևակերպած 

նպատակ, ապա հաճախ այդ հանգամանքը առաջ է բերում հուզմունք, որը բնորոշ-

վում է վստահության և կասկածանքի հակասական ապրումներով: 

Ժամանակակից բարձր նվաճումների սպորտը չափազանց բարձր պահանջներ է 

ներկայացնում մարզիկի հուզական կայունությանը: Հուզական կտրուկ գրգռվածու-

թյան դեպքում արյան մեջ տեղի ունեցող լրացուցիչ ադրենալինի արտազատումը 

վայրկյենապես կարող է բարձրացնել մարզիկի արագաուժային հնարավորություն-

ները: Սակայն հարկավոր է հիշել, որ հուզական գրգրռվածության և տագնապայնու-

թյան բարձր մակարդակը ավելի հավանական է, որ ոչ թե դրական, այլ բացասական 

ազդեցություն ունենա մարզիկների արդյունքների վրա: Ըստ ամերիկյան հոգեբան 

Ռ. Մ. Նայդիֆֆերի տվյալների՝ շատ դեպքերում մարզիկների գործունեության հա-

մար ավելի օգտակար է թուլացածության վիճակը [5]: Շատ մարզիկների մոտ, 

կարևոր մրցումներից առաջ, հենց հանգստությունն ու թուլացածությունն են հա-

մարվում նրանց բարձր պատրաստվածության ցուցանիշ: 

Բարձրակարգ հեծանվորդներին բնորոշ է նաև ուշադրության կամային կենտրո-

նացման բարձր ընդունակությունը: Արշավորդի կարևորագույն որակը համարվում 

է ուշադրությունը՝ սեփական, ներքին զգայություններից արագորեն դեպի այն ար-

տաքին իրադարձությունները փոխադրելու ունակությունը, որոնք հարկավոր է 

հաշվի առնել մարզական գործողություններ կատարելիս: Այն հեծանվորդը, ով ու-

նակ չէ ներքին ապրումներից ու մտքերից արագորեն փոխադրվել արտաքին իրա-

դարձությունների ուշադիր վերահսկմանը, հաճախակի ուշանում է մրցակիցների 

մտադրություններն ընկալելիս, ինչը և նկատվում է արագավազքում, հեծանվահրա-

պարակային և խճուղային խմբակային վազքերում: Ամբողջովին մրցումների արտա-

քին իրադրության մեջ «ներգրավված» մարզիկը, որպես կանոն, կորցնում է սթափ 

ինքնահսկողության և մարտավարական բարդ խնդիրները լուծելու ընդունակությու-

նը: Ինչպես ակնհայտ է դառնում Գ. Վ. Լոժկինի և Ե. Բ. Տերյոշինի ուսումնասիրու-

թյան արդյունքներից, անձնային ժամանակի ընկալումը մարզիկի գիտակցության 

մեջ կախված է նրա անհատականությունից [4]: Ժամանակի ընկալման բացառի-

կությունը մարզիկների մոտ բացատրվում է մի քանի պատճառներով, որոնցից 

գլխավորներն են՝ մարզական կարիերայի սկզբունքային սահմանափակումն ու ան-

ցողիկությունը, մարզական արդյունքի ժամանակային ցուցանիշների բարձր նշա-

նակությունը, մարզումների ժամանակային ցուցանիշները և այլն, ինչը մարզիկի 

կյանքը դարձնում է խիստ կախյալ ժամանակից: Հարկավոր է հաշվի առնել ժամա-

նակի անձնային հոգեբանական ընկալման յուրաքանչյուր մարզիկի առանձնահատ-

կությունները և դրանցով ներգործել մարզական կյանքի ճգնաժամերի կանխարգել-

ման վրա: Ժամանակային և կենսական ինքնակարգավորման առավել արդյունավետ 

միջոցը նոր հեռահար նպատակների առաջադրումն է: Այսպիսով, հեծանվորդի հա-

մար շատ կարևոր է գիտակցել, որ ամենօրյա տանջալի մարզումների և մրցումներին 
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մասնակցելու արդյունքում, նրա մոտ կատարելագործվում են բարոյակամային ո-

րակներ, որոնք էլ հենց այն երաշխիքն են, որն ապահովելու է նրա ապագա հաջո-
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PSYCHOLOGICAL SPECIFICS OF THE CYCLIST’S MORAL-VOLITIONAL READINESS 

 

Hovhannisyan S. V. (YSU, Yerevan, Armenia) 
 

Key words: cyclist; coach; readiness; state; mental stability; moral-volitional qualities. 

 

The article is dedicated to one of the psychological preparedness components: moral-

volitional readiness. Detailed analysis is provided of the cyclists’ moral-volitional 

problems and their solution means. 

The problem significance is evident, since it is exactly with moral-volitional qualities 

that the cyclist’s continued success is conditioned by. The urgency of this problem stems 

also from the fact that the moral-volitional readiness has not been sufficiently studied yet; 

as well as, it is generally difficult to record and quantitatively assess the cyclist's mental 

readiness state. 

 

 

 

 

ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՇԵՇՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՏԱՆԻՆԵՐԻ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՈՐՈՇ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Ղազարյան Ա. Հ. (ՀՊՄՀ, Երևան, Հայաստան) 

 

Բնավորության շեշտված գծերը, դիտարկվելով որպես նորմային ծայրահեղ 

դրսևորումներ, հարվածի տակ են դնում անձի ադապտիվությանը: 

Հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ բնավորության շեշտվածու-

թյան տիպերի հիմքում ընկած են նյարդային համակարգի անհավասարակշռությու-
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նը և դեզադապտիվություն, հուզական անկառավարելիություն անձնային հատկու-

թյունները: 

 

Հանգուցային բառեր. բնավորության շեշտվածություն, դեզադապտիվություն, հու-

զական անկառավարելիություն: 

 

Հասարակության զարգացումն ուղեկցվում է բազմաբնույթ փոփոխություններով: 

Սոցիալական իրականության փոփոխության պայմաններում անձի բնավորության 

գծերը փոխում են անձնավորության գործունեության ընդհանուր պատկերը և մարդ-

կային փոխհարաբերությունների դրսևորման ձևերը: Բնավորության շեշտված գծե-

րը, դառնալով առաջատար, խիստ ուղղորդող դիրքորոշումներ են ստեղծում, ինչը 

հարվածի տակ է դնում անձի ադապտիվությանը: 

Բնավորության շեշտվածության յուրաքանչյուր տիպի հիմքում ընկած են նյար-

դային համակարգի և անձնային հատկությունների որոշակի համադրություն: 

Վերջին տասնամյակում բնավորության առանձնահատկությունների, բնավո-

րության շեշտվածության, շեշտվածության և մի շարք անձնային հատկությունների 

փոխհարաբերության վերաբերյալ մեծ թվով հետազոտություններ են իրականացվել: 

Սակայն ուսումնասիրված գիտական աղբյուրներից և ոչ մեկում բացահայտված չեն 

անձնային այն հատկությունների և նյարդային համակարգի առանձնահատկութ-

յունների այն համադրությունը, որը հանգեցնում է բնավորության շեշտվածության 

ձևավորմանն ու դրսևորմանը: Այդ համադրության բացահայտումը մեզ հնարավո-

րություն կտա բնավորության շեշտվածություն ունեցող մարդկանց անձնային որո-

շակի հատկությունների ձևավորման, շտկման և բարելավման միջոցով թուլացնել 

կամ վերացնել բնավորության շեշտվածությունը: 

Ուսումնասիրության նպատակն է բացահայտել բնավորության շեշտվածություն 

ունեցող անձանց նյարդային համակարգի և անձնային որոշ հատկությունների ա-

ռանձնահատկությունները: 

Ենթադրվում է, որ բնավորության շեշտվածության տիպերի հիմքում ընկած են 

նյարդային համակարգի անհավասարակշռությունը և դեզադապտիվություն, հուզա-

կան անկառավարելիություն անձնային հատկությունները: 

Հետազոտության ընտրակազմում ընդգրկվել են «Կրթության հոգեբանության և 

սոցիոլոգիա» ֆակուլտետի «Հոգեբանություն և մանկավարժություն» բաժնի առաջին 

և երկրորդ կուրսերի 30, «Կուլտուրա» ֆակուլտետի առաջին և երկրորդ կուրսերի 24 

և «Մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա» ֆակուլտետի «Տեխնոլոգիա և ձեռ-

նարկչություն, ֆիզիկա և բնագիտություն» բաժինների առաջին և երկրորդ կուրսերի 

20 ուսանողներ: Այսպիսով, հետազոտությանը մասնակցել է առաջին և երկրորդ 

կուրսերի 74 ուսանող: Փորձարկվողների ընտրության ժամանակ հիմք է ընդունվել 

հետազոտվողների վարքային դրսևորումները, ինչպես նաև նրանց հույզերի կառա-

վարման հնարավորությունները: 

Բնավորության շեշտվածության տիպերն ախտորոշել ենք՝ ըստ «Անձնավորութ-

յան հատկությունների շեշտվածության և նյարդա-հոգեկան անկայունության մեթո-

դիկայի» [1, էջ 133], իսկ դեզադապտիվություն և հուզական անկառավարելիություն 

անձնային հատկությունները՝ ըստ Կ. Ռոջերսի և Ռ. Դայմոնդի «Սոցիալ-հոգեբանա-

կան ադապտացվածության» մեթոդիկայի [61, էջ 457-465]: 

Բռնկվող տիպի և նյարդային համակարգի ուժի, հավասարակշռության և շար-

ժունության հետազոտական տվյալների համահարաբերակցային վերլուծության 



 189 

արդյունքում P ≤ 0,05 հավաստիության դրական կապ է բացահայտվել բռնկվող տի-

պի և նյարդային համակարգի ուժի (r = 0,380) միջև: P ≤ 0,01 հավաստիության բացա-

սական կապ է բացահայտվել բռնկվող տիպի և նյարդային համակարգի հավասա-

րակշռության (r = -0,490) միջև, իսկ բռնկվող տիպի և նյարդային համակարգի շար-

ժունության միջև բացահայտվել է P ≤ 0,01 հավաստիության ամուր դրական կապ 

(r=0,486): Այսպիսով, բռնկվող տիպին բնորոշ է նյարդային համակարգի ուժեղ, ան-

հավասարակշիռ և շարժուն տիպը: Շեշտվածության այդ տիպի վարքագծային 

դրսևորումներն այդպես են ներկայացնում նաև Ա. Լիչկոն, Կ. Լեոնհարդը և Ի. Վ. Վի-

բոյշիկը: Բռնկվող տիպին բնորոշ են իմպուլսիվ հակազդումները, բարձր գրգռակա-

նությունը, պոռթկունությունը և անզուսպ լինելը: Օրինակ, եթե նրանց ինչ-որ բան 

դուր չի գալիս, նրանք միմյանց հետ հաշտվելու հնարավորություն չեն փնտրում, 

շատ անհամբեր են, դյուրագրգիռ, ազատորեն արտահայտում են իրենց պահանջնե-

րը կամ բարկությամբ հեռանում: Այդ ամենի արդյունքում նրանք ամեն մի փոքր ա-

ռիթով սկսում են վիճել գործընկերների և ղեկավարության հետ, կոպտում են, ագրե-

սիվորեն հրաժարվում են աշխատանքից, դիմում են գրում աշխատանքից ազատվե-

լու մասին իրենց հաշիվ չտալով հետևանքների մասին: Նրանց հաճախ նյարդայ-

նացնում է ոչ թե աշխատանքի լարվածությունը, այլ կազմակերպչական պահերը: Ն-

րանք հաճախ են փոխում աշխատավայրը [43, էջ 75]: 

P ≤ 0,01 հավաստիության (r = -0,488) բացասական կապ է բացահայտվել 

բռնկվող տիպի և ադապտիվության միջև: Սա բացատրվում է այս տիպի անհավա-

սարակշիռ նյարդային համակարգով, նրա շարժունությամբ և իմպուլսիվությամբ: 

Նա ունի հաղորդակցման, հուզական և վարքագծային ոլորտների դժվարություններ, 

որոնք հանգեցնում են ադապտիվության ցածր արտահայտվածության. ուստի որ-

քան բարձր է արտահայտված բնավորության շեշտվածության բռնկվող տիպն, այն-

քան ցածր է արտահայտված նրա ադապտիվությունը: Հուզական ոլորտի դժվարու-

թյուներով է բացատրվում նաև բռնկվող տիպի և հուզական անկառավարելիության 

միջև դրսևորված ամուր դրական կապը, որը դրսևորվում է P ≤ 0,01 հավաստիու-

թյամբ (r = 0,490): 

Կատարված վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ բռնկվող տիպին բնորոշ են 

անհավասարակշիռ, շարժուն և ուժեղ նյարդային համակարգը, հուզական անկառա-

վարելիությունը և դեզադապտիվությունը: 

Հոգեասթենիկ տիպի և հուզական անկառավարելիության միջև P ≤ 0,01 հավաս-

տիության (r = 0,370) դրական կապ է գրանցվել, որն էլ հանգեցնում է դեզադապտի-

վության բարձր արտահայտվածության. P ≤ 0,01 հավաստիության (r = 0,369) դրա-

կան կապ է գրանցվել հոգեասթենիկ տիպի և դեզադապտիվության միջև: 

Այսպիսով, բնավորության շեշտվածության հոգեասթենիկ տիպի հիմքում ընկած 

են հուզական անկառավարելիությունը և դեզադապտիվությունը: 

Բնավորության շեշտվածության շիզոիդ տիպին բնորոշ են հարմարվողակա-

նության դժվարություններ, որոնք հատկապես արտահայտվում են հաղորդակցման 

և հուզական ոլորտներում: P ≤ 0,01 հավաստիության (r = -0,660) բացասական կապ է 

բացահայտվել շիզոիդ տիպի և ադապտիվության միջև: Սա բացատրվում է ոչ միայն 

հաղորդակցման և հուզական ոլորտներում առկա դժվարություններով, այլև շիզոի-

դի անձնային հատկություններով (ագրեսիվություն, կասկածամտություն): Հուզա-

կան ոլորտի դժվարություններով է բացատրվում նաև շիզոիդի և հուզական անկա-

ռավարելիության միջև բացահայտված P ≤ 0,01 հավաստիության (r = 0,652) ամուր 
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դրական կապը: Նրանք հուզական կապեր դժվար են ստեղծում, ապրումակցումը 

թույլ է արտահայտված, հարմարվող չեն: 

Ընդհանրացնելով կատարված վերլուծությունը՝ պարզ է դառնում, որ բնավո-

րության շեշտվածության շիզոիդ տիպին ևս բնութագրական են հուզական անկա-

ռավարելիությունը և դեզադապտիվությունը: 

P ≤ 0,01 հավաստիության բացասական կապ է բացահայտվել բնավորության 

շեշտվածության հիստերոիդ տիպի և նյարդային համակարգի հավասարակշռու-

թյան (r = 0,400) և շարժունության (r = 0,399) միջև: Այսպիսով, բնավորության շեշտ-

վածության հիստերոիդ տիպի մոտ ստացել ենք նյարդային համակարգի հատկու-

թյունների հետևյալ համադրությունը՝ նյարդային համակարգն անհավասարակշիռ է 

և շարժուն: Այս հատկությունները կարող են համապատասխանել խառնվածքային 

տիպերից խոլերիկին: 

Ընդհանրացնելով կարող ենք ասել, որ բնավորության շեշտվածության հիստե-

րոիդ տիպի հիմքում ընկած է անհավասարակշիռ և շարժուն նյարդային համակար-

գը: 

Այսպիսով, առանձնացված բնավորության շեշտվածությունները բազմաբնույթ 

համահարաբերակցային կապերի մեջ են նյարդային համակարգի հատկությունների 

և որոշ անձնային հատկությունների հետ: Գրանցված տարատեսակ համահարաբե-

րակցային կապերը բացատրվում են գնահատված տիպերի ուրույն առանձնահատ-

կություններով՝ շեշտադրելով յուրաքանչյուրի խոցելիության ոլորտը, ինչպես նաև 

ուժեղ կողմերը և հակազդման ռեակցիաները: 
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Traits of accentuation of character are considered as extreme manifestations of norm 

and hit personal adaptation.  

From implemented experiments found out that at the basis of types of accentuation of 

character is lying imbalance of nervous system and maladaptive, emotional discontrol per-

sonal qualities. 
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ՀԵՔԻԱԹԱԹԵՐԱՊԻԱՆ ՈՐՊԵՍ ՀՂԻՆԵՐԻ ՄՈՏ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 

ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՄԻՋՈՑ 

 

Ղազարյան Գ. Հ. (ԵՊԲՀ, Երևան, Հայաստան),  
Պետրոսյան Ն. Տ. (Շենգավիթ բկ, Երևան, Հայաստան) 

 

Հղիությունը կնոջ օրգանիզմի վրա բարերար ազդեցություն ունեցող գործընթաց 

է, որի ընթացքում հղի կնոջ հոգեկանում առաջացնում է մի շարք փոփոխություններ: 

Հաճախ հանդիպող մտահոգություններից է հանդիսանում հղիության և ծննդաբե-

րության ընթացքում վախերի և տագնապների առկայությունը կնոջ մոտ: Առաջարկ-

վում ենք հղիների հետ աշխատանքի ժամանակ կիրառել հեքիաթաթերապիան, որ-

պես լավագույն հոգեթերապևտիկ մեթոդ լարվածության թուլացման, ծննդաբերութ-

յանը նախապատրաստման և ետ ծննդաբերության ընթացքում առաջացած խնդիր-

ները հաղթահարման համար: 

 

Հանգուցային բառեր. հղիներ, հոգեկան վիճակ, հեքիաթաթերապիա, լարվածության 

թուլացում, ծննդաբերությանը նախապատրաստում: 

 

Այսօրվա պրակտիկայում հաճախ հանդիպող մտահոգություններից է հանդիսա-

նում հղիության և ծննդաբերության ընթացքում վախերի և տագնապների առկայութ-

յունը կնոջ մոտ: Հղիությունը ֆիզիոլոգիական պրոցես է, որը կնոջ օրգանիզմի վրա 

ունենում է բարերար ազդեցություն: Սակայն զարգացող պտղի պահանջների հետ-

ևանքով կնոջ բոլոր օրգաններն ու հյուսվածքները գտնվում են ծանրաբեռնվածութ-

յան տակ: Հղիությունը կանանց համար մեծ ուրախություն է, սակայն գոյություն ու-

նեն մի շարք ֆիզիոլոգիական և հորմոնալ փոփոխություններ, որոնց ենթարկվում է 

կնոջ օրգանիզմը հղիության ընթացքում: Այդ փոփոխությունները կարող են հանգեց-

նել հոգեբանական դիսկոմֆորտի: Հղիության ժամանակ, անկախ հղիության լավ 

կամ վատ ընթացքից ու երեխայի ցանկությունից, հղի կնոջ հոգեկանում տեղի են ու-

նեն մի շարք փոփոխություններ [3]: 

Մի շարք հետազոտողների կարծիքով, հղիության շրջանում ի հայտ է գալիս 

ներքին երկխոսություն` երեխայի և մոր միջև: Մոր մտահոգությունները և լարվա-

ծությունը փոխանցվում են իր երեխային: Հոգեբանական դժվարությունները և նե-

րանձնային կոնֆլիկտները, որոնք բերում են հղի կնոջը սթրեսային իրավիճակի, 

կարող են ձևավորել հոգեկան զարգացման հապաղման սինդրոմ և կտրուկ թուլաց-

նել ապագա երեխայի առողջությունը:  

Մեր հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել հղիների հոգեկան վիճակը 

նախածննդյան շրջանում և պարզել հոգեթերապևտիկ մեխանիզմների հնարավոր 

ազդեցությունները այդ ընթացքին բնորոշ լարվածության թուլացմանը: Հեքիաթաթե-

րապիան, որպես հոգեթերապիայի մեթոդ, հայտնի է մարդկությանը շատ վաղուց, 

դեռ հին ժամանակներից մարդիկ որպես դաստիարակչական միջոց օգտագործել են 

հեքիաթը, ժողովրդական խնդիրների ասույթները, առասպելները, որոնք մատուցել 

և ամրացրել են կյանքի փորձառությունն ու վարքականոնները: Հեքիաթն իր մեջ 

ընդգրկում է ժողովրդի մշակույթը, կյանքի փորձ, աշխարհայացքը, բարոյական նոր-

մերը [2]: 

Առաջարկվում է հեքիաթն օգտագործել հոգեբանական խորհրդատվության 

տարբեր փուլերում. օրինակ, փոխհարաբերությունների հաստատման փուլում էմ-
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պատիկ մթնոլորտի ձևավորման նպատակով: Հեքիաթը կարող է առաջարկվել նաև 

սկզբնական հարցման փուլում, երբ այցելուն դժվարանում է ձևավորել խնդիրը, վեր-

բալիզացնել այն: Հոգեշտկողական հեքիաթները ընդլայնում են վարքի մոդելների 

շրջանակները և հուշում բարդ իրավիճակների լուծման այլընտրանքներ: Աշխա-

տանքի ընթացքում, արդյունավետ է այցելուին առաջարկել սեփական հեքիաթ հո-

րինել, քանի որ դրանում շատ մեծ հոգեթերապևտիկ հնարավորություններ կան 

[1,2]: 

Մեր կողմից առաջարկված խնդիրն ուսումնասիրելու նպատակով հետազոտվել 

են «Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի» երկու խումբ հղիներ (յուրաքանչյուրը 32 հոգի) 

մինչև ծննդաբերությունը և ծննդաբերությունից հետո` 

 առաջին խումբը կազմել են հղիներ, որոնց հետ անցկացվել է միայն թեստավո-

րում՝ հոգեկան վիճակն ախտորոշելու նպատակով; 

 երկրորդ խումբ հղիների հետ անցկացվել է նաև հոգեթերապևտիկ աշխատանք 

(հեքիաթաթերապիա)՝ ուղղված հղիության հետ կապված վախերի և տագնապ-

ների հաղթահարմանը: 

Հոգեբանական թեստավորումը անցկացվել է Լյուշերի 8 գունային թեստի, Չ. Դ. 

Սպիլբերգի, Յ. Լ. Հանինի «Ինքնագնահատականի ախտորոշման» մեթոդիկայի և 

«Ընտանիքի նկար» պրոյեկտիվ թեստի կիրառմամբ: 

Լյուշերի ութ գույնային թեստը (ԼԳԹ) մշակույթից անկախ թեստ է, կապված չէ 

ինտելեկտի մակարդակի հետ, չի սադրում պաշտպանական բնույթի հակազդում-

ներ, լակոնիկ է և հարմար կիրառման ընթացքում, ինչպես նաև անցկացումը մեծ 

ժամանակ չի պահանջում [1]: Մեթոդիկան բացահայտում է ոչ այնքան փորձարկվո-

ղի գիտակցված սուբյեկտիվ վերաբերմունքը գունային էտալոններին, որքան նրա 

չգիտակցված հակազդումները, ինչը թույլ է տալիս համարել մեթոդը խորը, պրոյեկ-

տիվ: Լյուշերի թեստը վալիդ է, հետազոտման ժամանակ տալիս է հուսալի արդ-

յունքներ և լայնորեն կիրառվում է (Ա. Ամինով, Ա. Մ. Էտկիդ, Ե. Ֆ. Բաժին, Ն. Վ Ա-

գաձե, Ա. Ի. Յուրև, Կ. Շիպոշ, Վալնիֆեր, Բ. Ա. Բազիմա, Լ. Ն. Սոբչիկ, Պ. Վ. Յան-

շին...) [2]: 

Այժմ ներկայացնենք երկու խմբերի միջև հետազոտության արդյունքում ստաց-

ված համեմատական տվյալները` I-ին խմբում հուզական կազմալուծությանը պատ-

րաստականության աստիճանը ծննդաբերությունից հետո մի փոքր աճում է, ի տար-

բերություն դրան, II-րդ խմբում այն նվազում է մոտ 20%-ով, նյարդահոգեկան բար-

վոքության վիճակը I-ին խմբի հղիների մոտ ևս նվազում է ծննդաբերությունից հե-

տո, իսկ II-րդ խմբում այն բարելավվում է 15%-ով, լարվածության աստիճանի տար-

բերությունը ծննդաբերությունից հետո 2-րդ խմբում նվազում է 25%; բարձրանում է 

ակտիվության գործոնը I-ին խմբում, չնայած նրան, որ աշխատունակությունը այդ 

խմբում իջնում է 12-23% բոլոր կանանց մոտ, իսկ II-րդ խմբում նկատվում է հակա-

ռակ պատկերը` անկանոն ակտիվությունը կամ չի ավելանում, կամ նվազում է, իսկ 

աշխատունակությունը զգալի աճում է: 

Հիմնվելով ստացված տվյալների վրա և հաշվի առնելով, որ մոր հոգեկան վիճա-

կը անմիջապես ազդում է առողջ երեխա ունենալու վրա, առաջարկվում է հղիների 

հետ աշխատանքի ժամանակ կիրառել հեքիաթաթերապիան, հղիների մոտ` լարվա-

ծության թուլացման, օրգանիզմի ակտիվացման, ծննդաբերությանը նախապատ-

րաստման, հեշտ հաղորդակցման և հետծննդաբերության ընթացքում առաջացած 

խնդիրները հաղթահարելու համար: 
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Pregnancy is a physiological process, which has a favorable effect on female organism. 

In the psychic of a woman during pregnancy accrue some changes, independent from good 

or bad process of it or the desire of having baby. More often there are being noticed some 

fears and troubles that a pregnant woman has. We suggest using a tale-therapy during the 

work with pregnant women as the best psychotherapy method for relaxation, for getting 

prepared to delivery and for overcoming the problems that come out in post-delivery 

stage. 
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ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ 

 

Ղազարոսյան Ա. Կ. (ՎՊՀ, Վանաձոր, Հայաստան) 
 
Մասնագիտության ընտրության պրոբլեմը արդիական է ևկարևոր, քանի որ պա-

տանու համար այն ունի անձնականու հասարակական նշանակություն: Հոդվածում 

քննարկվում են մասնագիտական կողմնորոշման և մասնագիտության ընտրության 

հարցերը, ինչպես նաև մասնագիտության ընտրության վրա ազդող գործոններն ու 

հոգեբանի դերը ընտրության հարցում: 

 
Հանգուցային բառեր. պատանի, հետաքրարություններ, հավակնություններ, մաս-

նագիտական կողմնորոշում, մասնագիտության ընտրություն: 

   
Վերջին տարիներին հասարակական, քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, 

կրթական և այլ ոլորտներում շատ բարեփոխումներ իրականացվեցին: Կրթական 

համակարգում, մասնավորապես դպրոցում, այդ բարեփոխումներն առաջ բերեցին 
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բազմապիսի խնդիրներ, որոնք լուծման կարիք ունեն:Դպրոցում հոգեբանական աշ-

խատանքները պահանջում են դպրոցի բոլոր ոլորտների վերաբերյալ մասնագիտա-

կան գիտելիքների առկայություն, դրանք կիրառելու կարողություն և անհրաժեշտ 

հմտություններ: Այդտեղ մեծ է նաև դպրոցի հոգեբանի առաքելությունը, նրա պատ-

րաստվածությունը, բանիմաց խորհուրդները պատանու իրական հնարավորութ-

յունների բացահայտման և մասնագիտության ընտրության հարցերում: Այդ գործու-

նեության բովանդակության մեջ մտնում են.սովորողների հետաքրքրությունների, 

հակումների, հավակնությունների նախնական մասնագիտական մտադրություննե-

րի և դրանց դինամիկայի բացահայտումը, անձնավորության տարբեր կողմերի զար-

գացման մակարդակի, կենսաոճի, կոնֆլիկտայնության, տագնապայնության, համա-

ռության, և այլնի որոշումը:«Կասկածից վեր է, որ մասնագիտական ինքնորոշման 

հաջող պայման է հանդիսանում հոգեկան և անձնային աճը, նրա մոտիվացիոն-պա-

հանջմունքային ոլորտի ձևավորվածությունը, զարգացած հետաքրքրությունների, 

ընդունակությունների, հակումների առկայությունը ու ինքնագիտակցության բավա-

րար մակարդակը» [3, էջ 252]: Պատանին հաճախ իրեն հարց է տալիս, թե ի՞նչ է 

կրթությունը. «Ի՞նչ դառնալ», «ի՞նչ մասնագիտություն ընտրել», «պետք է», «կարող 

եմ», «ցանկանում եմ» և նմանատիպ հարցեր: Բնականաբար, այդ ամենն այնքան էլ 

հեշտ չէ, քանզի այսօր աշակերտը միջին դպրոցն ավարտելուց հետո պետք է որո-

շում կայացնի, թե գիտության ո՞ր ճյուղն է ընտրում ուսումը շարունակելու համար, 

նշանակում է նաև հետագայում մասնագիտություն ընտրելու հարցում: Սա զգույշ և 

անհատական մոտեցում է պահանջում, որովհետև հարց է առաջանում, թե արդյո՞ք 

9-րդ դասարանի վերջում դեռահասը կարող է նման պատասխանատու որոշում կա-

յացնել: Առկա է նաև այն հանգամանքը, որ այսօր շատ նոր մասնագիտություններ են 

առաջ եկել, որոնց անվանումները հաճախ շատ բան չեն ասում կամ պարզապես մո-

դայիկ են, իսկ արդյունքում պատանին ունենում է հիասթափություններ, որովհետև 

հետագայում պարզվում է, որ այդ մասնագիտությունը «իրենը չէ»: Այդ հարցերն ու-

նեն երկու կողմ՝ սոցիալական և հոգեբանական, որոնք ընթանում են անհամաչափ 

տարաբնույթ գործոնների ազդեցության, ուղղվածության, տարիքային առանձնա-

հատկությունների, կենսափորձի պակասի, սեփական իրական հնարավորություն-

ները ոչ ճիշտ գնահատելու պատճառով և մեր խնդիրն է աջակցել ավագ դպրոցի ա-

շակերտներին մասնագիտության ընտրության հարցում: Ինչևէ, պատանին գիտակ-

ցում է, որ դա ոչ միայն տնտեսական գործոն է, այլև լավ ապրելու և արժանավոր քա-

ղաքացի դառնալու երաշխիք: Հոդվածի նպատակն է. ա/ուսումնասիրել պատանինե-

րի մասնագիտական կողմնորոշման և մասնագիտության ընտրության հարցերը բ/ 

ուսումնասիրել մասնագիտության ընտրության վրա ազդող գործոնները գ/ տարբեր 

արդյունավետ միջոցներով սովորողների մոտ հետաքրքրություն առաջացնել նա-

խընտրած մասնագիտության նկատմամբ: 

Խնդիրն է.  

ա) տալ «մասնագիտություն» և «մասնագիտական կողմնորոշում»հասկացութ-

յունների բացատրությունը 

բ) պարզել, թե սովորողը ի՞նչ է հասկանում մասնագիտության ընտրության ասե-

լով 

գ) բացահայտել այն պատճառները, ներգործությունները, որոնք սովորողների 

մոտ ձևավորում են կայուն հետաքրքրություն նախընտրած մասնագիտության 

նկատմամբ: 
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Մասնագիտական կողմնորոշման նախադրյալներն առկա են դեռևս մանկության 

տարիներից, երբ երեխան իր խաղերում իրականացնում է տարբեր մասնագիտա-

կան դերակատարումներ, իսկ մասնագիտական ընտրությունը հատուկ է պատանե-

կության տարիքին, երբ արդեն անհրաժեշտ է կարևոր որոշում կայացնել, որը կազդի 

նրա հետագա ողջ կյանքի վրա: Մասնագիտական կողմորոշման կոնկրետ տարիքը 

դժվար է սահմանել, քանի որ մասնագիտության ընտրության հարցում ոմանք կողմ-

նորոշվում են մինչ դպրոցն ավարտելը, ոմանք՝ ավելի ուշ, իսկ որոշներն էլ ապա-

կողմնորոշված են և շարունակում են հաճախ փոխել մասնագիտությունը:«Մասնա-

գիտական կողմնորոշումը» օրիենտացիա-դիրքորոշում բառից է: Այն հոգեբանա-

մանկավարժական և բժշկական գիտականորեն հիմնավորված համալիր միջոցա-

ռումների համակարգ է, որն ուղղված է երիտասարդությանը մասնագիտության 

ընտրությանը պատրաստելուն, հաշվի առնելով անձնավորության առանձնահատ-

կությունները և աշխատաշուկայում սոցիալ-տնտեսական իրադրության յուրահատ-

կություններն ու պահանջարկը [2, էջ 297]: Պատանու մասնագիտական ինքնորոշու-

մը բարդ և երկարատև գործընթաց է,որն ընդգրկում է նրա կյանքի զգալի մասը:Ինք-

նորոշման արդյունավետությունը կախված է անձի զարգացվածության մակարդա-

կից, նրա հոգեբանական կարողություններից, մասնագիտական գործունեության և 

պահանջների համաձայնեցվածության աստիճանից: Անվիճելի է այն փաստը, որ 

մասնագիտական ինքնորոշման հիման վրա է իրականանում մասնագիտության 

ընտրությունը և այն դիտարկվում է որպես մասնագիտական զարգացման փուլ, քա-

նի որ պատանեկության տարիքում անձը արդեն կարող է գնահատել սեփական ար-

ժանիքները և որոշել սեփական դիրքորոշումը այս կամ այն սոցիալական խմբերի 

նկատմամբ: «Մասնագիտություն» հասկացությունը լատիներեն «professio» բառից է, 

որ նշանակում է պաշտոնապես մատնանշված զբաղմունք, մասնագիտացում: Ան-

հատի աշխատանքային գործունեության տեսակ է, ով տիրապետում է հատուկ տե-

սական գիտելիքների և գործնական ունակությունների, որը ձեռք է բերվում աշխա-

տանքային փորձի, հատուկ պատրաստվածության արդյունքում [1, էջ 315]: Այնու-

հանդերձ, գաղտնիք չէ, որ պատանիների մասնագիտության ընտրության վրա ազ-

դում են մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոններ. 1. Ծնողների ազդեցությունը ե-

րեխաների որոշումների ընդունման վրա, ծնողների մասնագիտության ժառանգու-

մը, նրանց ազդեցույունը պատանիների հետաքրքրությունների զարգացման վրա 

դեռևս վաղ մանկությունից, ծնողների կրթական մակարդակը, մասնագիտական 

բարձր կարգավիճակը, հեղինակությունը հիմնավոր պատճառներ են, որպեսզի պա-

տանին համաձայնվի նրանց կարծիքի հետ: Բայց այդ դիրքորոշումներն ունեն նաև 

բացասական կողմ, քանի որ տվյալ դեպքում պատանիները մոռանում են, որ տվյալ 

մասնագիտությամբ պետք է իրենք աշխատեն, այլ ոչ թե ծնողները: Նման իրադրութ-

յունից դուրս գալը երբեմն ուղեկցվում է կոնֆլիկտներով: 2. Հասակակիցների դիրքո-

րոշումը. մեծ մասը համաձայնեցնում են իրենց մասնագիտական ծրագրերը հասա-

կակիցների կարծիքների հետ: Ընկերակցության համար գնում են այս կամ այն ու-

սումնական հաստատություն: 3. Ուսուցիչների դիրքորոշումը. մեծ է նաև ուսուցիչ-

ների դերը, ովքեր հորդորում են իրենց սաներին ընտրել այն մասնագիտությունը, ո-

րը իրենք են պարապում և որում աշակերտը որոշակի հաջողություններ է արձա-

նագրում: 4. Սեռը, 5. «Ես» հայեցակարգը, 6. Անձի անհատական առանձնահատ-

կություններն ու պրակտիկ ունակությունները, 7. Ուսման վարձը և այլ գործոններ: 

Իհարկե սա անլուրջ ու անհիմն մոտեցում է ապագա մասնագիտության ընտ-

րության հարցում, որն էլ բացասաբար կանդրադառնա սովորողի վրա` որպես ձևա-
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վորվող մասնագետի, ինչն էլ հետագայում անխուսափելիորեն կարտացոլվի նրա ո-

րակավորման ու հետագա կյանքի վրա: Նշված փաստարկները մեկ անգամ ևս փաս-

տում են, որ սովորողների մասնագիտական կողմնորոշումը կրթական հաստա-

տությունների, մասնավորապես` դպրոցի հիմնական խնդիրներից մեկը պետք է 

դառնա, որտեղ մեծ անելիք ունի հատկապես դպրոցի հոգեբանը: Նա պետք է անց-

կացնի մասնագիտական խորհրդատվություն, որի մեջ պետք է ներառվենթեստավո-

րումը և խորհրդակցումը:Թեստավորում անցնելուց և հոգեբանի հետ զրույցից հետո 

հոգեբանն ունենում է. ա) փորձարկվողի անհատական հոգեբանական դիմանկարը, 

բ) սովորողի համար մասնագիտական ուսուցման առավել հարմար ուղղություննե-

րի ցանկը գ) սովորողի անձնային յուրահատկություններին և ընդունակություննե-

րին առավել համապատասխանող մասնագիտությունների ցանկը, դ) արդյունքների 

բովանդակային մեկնաբանությունը ըստ թեստավորման ցուցանիշների: Թեստա-

վորման, խորհրդատվության միջոցովդպրոցի հոգեբանըկարող է օգնել աշակերտնե-

րին բացահայտելու իրենց հետաքրքրությունները, անհատական հոգեբանաֆիզիո-

լոգիական առանձնահատկությունները, հաշվի առնել հասարակության ու տվյալ 

ժամանակի պահանջները, որից հետո ուղղորդել աշակերտին այն բուհը, որտեղ կա-

րող է ստանալ նախընտրած մասնագիտությունը: Թեև այդ ամենի նպատակն է օգնել 

երիտասարդներին մասնագիտական ինքնորոշման և հետագայում՝ աշխատանքի 

տեղավորման հարցերում, այնուամենայնիվ, պետք է հիշել մի պարզ ճշմարտութ-

յուն, որ որքան էլ խորհուրդ տանք և փորձենք օգտակար լինել մեր երեխային, մեր 

սանին, այնուամենայնիվ, վերջնական որոշումը պետք է կայացնի ինքը՝ ելնելով իր 

նախասիրություններից, ընդունակություններից, կարողություններից ու հետաքրք-

րություններից, որպեսզի կարողանա հետագայում ինքնադրսևորվել, կայանալ և 

լիարժեք մասնագետ ու քաղաքացի լինել: Չէ որ դա նույնպես անձնական երջան-

կության անբաժան ու կարևորագույն բաղադրիչներից է:  

Օգտագործված գրականության ցանկ. 
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The problem of choosing a profession is always modern and important as it has a per-

sonal and social significance for them. This article too discusses the problems of profes-

sional ( orientation and the ways of choosing them as well as the factors that can affect 

while choosing them and the role of a psychologist in choosing them. 
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ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎԻԶՄՈՒՄ. ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՈՒՂԵՆԻՇՆԵՐ 
(Վերլուծությունը մաս է կազմում ԲՀԻ CARTI (Կենտրոնական Ասիայի Հետազոտական և 

Թրենինգային Նախաձեռնություն) ծրագրի աջակցությամբ իրականացված հետազոտության) 

 

Մանուսյան Ս. Հ., Գրիգորյան Ա. Կ. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 
 

Հոդվածում տեսական դրույթների և էմպիրիկ դաշտից ստացված որոշ արդյունք-

ների հիման վրա ցույց է տրվում քաղաքացիական բողոքի հոգեբանական ուսումնա-

սիրման կարիքը: Որպես հոգեբանական վերլուծության առանցքներ դիտարկվում են 

մասնակցության գործընթացում կառուցվող անհատական և խմբային ինքնություն-

ները, բողոքի սոցիալական տարածքի և ժամանակի սուբյեկտիվ իմաստավորման 

ֆենոմենները: Քննարկվում է մշակույթի գործոնի ազդեցությունը: Քաղաքացիական 

գործընթացների արդիական և միաժամանակ` տեղային համատեքստին զգայուն 

գիտելիքի ստեղծման առումով կարևորվում են միջբնագավառային հոգեբանական-

մշակութային ուսումնասիրությունները:  

 
Հանգուցային բառեր. ակտիվիստի ինքնանույնականացում, ինքնություն, կոլեկտիվ 

գործողություն, սոցիալ-մշակութային սահմանափակում, քաղաքացիական բողոք: 
 
Վերջին տասնամյակում քաղաքացիական բողոքի ալիքները ծավալվում են հա-

տուկ ինտենսիվությամբ ու նոր դրսևորումներ ստանում աշխարհի տարբեր անկ-

յուններում` զուգահեռաբար հայտնվելով մարդաբանության, սոցիոլոգիայի, քաղա-

քագիտության ուշադրության կենտրոնում։ Շարժումներին մասնակցության սուբյեկ-

տիվ կողմերը շատ են ուսումնասիրվում նաև սոցիալական հոգեբանության մեջ: Ար-

դեն ընդունված դրույթ է դարձել ակտիվիզմի ուսումնասիրություններում, որ դրա 

տարբեր բնութագրեր (արդյունավետություն, տևականություն և այլն) պայմանավոր-

ված են նաև հոգեբանական փոփոխականներով [5]: Ուսումնասիրվում են (չ)ներգ-

րավվելու շարժառիթները և հույզերը, արդյունավետ կոլեկտիվ գործողությունը 

պայմանավորող գործոնները և այլն [4; 6; 8]: Մասնակիցերի ինքնանույնականաց-

ման ուսումնասիրումը հատուկ տեղ ունի. ինչպիսի՞ն է ակտիվիստի ինքնակատեգո-

րիզացումը, ինչպե՞ս են փոխազդում նրա անհատական Ես-ը և խմբային «Մենք»-ը, 

ինչպե°ս է այդ ամենն ազդում կոլեկտիվ գործողության դինամիկայի վրա [4; 5; 7]: 

Մյուս կողմից, մի շարք հեղինակներ իրավամբ կարևորում են սոցիալ-մշակութային 

համատեքստի ազդեցությունը` անդրադառնալով տարբեր հասարակություններում 

շարժումների սկզբնավորման և ընթացքի յուրահատկություններին [2; 10]: Ակտի-

վիզմը «ներսից» հասկանալու կարևորությունը բխում է հասարակության և քաղա-

քացու զարգացման անհրաժեշտությունից: Չնայած այս հանգամանքին՝ Հայաստա-

նում բողոքի ակցիաներին քաղաքացու մասնակցությունը մնում է հոգեբանների տե-

սադաշտից դուրս: Անշուշտ, քաղաքացիական բողոքներն ունեն ունիվերսալ բնու-

թագրեր և համաշխարհային միտումներ, ինչը հիմնականում քաղաքական վերլու-

ծությունների առարկա է: Միևնույն ժամանակ, ինչպես Չ. Տիլլին է պնդում, բողոքը և' 

եզակի, և' ունիվերսալ երևույթ է. մարդիկ բողոքում են աշխարհով մեկ, բայց անում 

են դա տարբեր ձևերով՝ կախված ռեժիմի և մշակույթի առանձնահատկություններից 

[9]: 
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Յուրահատուկը և հոգեբանականը շարժումներում. Մշակույթի համատեքստն 

ազդում է ինչպես մասնակիցների, այնպես էլ չմասնակցողների սոցիալ-հոգեբանա-

կան բնութագրերի վրա, բացատրում նրանց վարքային ռեպերտուարները: Սոցիա-

լական յուրաքանչյուր գործընթաց գործառնում է իրեն հատուկ պատմական ժամա-

նակում և տարածքում: Սա ենթադրում է, օրինակ, որ թեև Հայաստանի ու Անգլիայի 

քաղաքացիները ապրում են նույն` օրացույցային քսանմեկերորդ դարում, նրանց 

կյանքն ընթանում է տարբեր սոցիալական ժամանակներում ու տարածքներում: Հա-

սարակությունները սոցիալ-պատմականորեն հետերոքրոն են իրենց տնտեսական 

զարգացմամբ, մշակութային հյուսվածքով, գաղափարախոսությամբ և արդիական 

խնդիրներով: Սոցիալական ժամանակի ընկալումը խիստ տարբերվում է անգամ 

նույն հանրության ներսում` տարբեր սերնդային և նույն սերնդի տարբեր սոցիալա-

կան խմբերի միջև [1]: Տարբեր կերպ է իմաստավորվում նաև շարժման գործընթա-

ցում ձևավորվող սոցիալական տարածքը: Այսպես, մեր հետազոտություններից եր-

ևում է, որ որոշ մասնակիցների համար լավ ժամանակի մոդելն անցյալում է` 

խորհրդային տիպի ժամանակ վերակառուցու միջոցով: Մյուսներն իրենց մասնակ-

ցությունն իմաստավորում են որպես խորհրդային ժառանգումից ազատագրվելու 

գործողություն, իսկ շատ ավելի մեծ խումբ էլ, մնալով ազգայնական նարատիվի 

շրջագծում, հուզականորեն գտնվում է իդեալականացված` ապաժամանակային և 

ապատարածական հայրենիքում` երբևէ և դեռևս գոյություն չունեցած: Էթնիկական 

բովանդակությամբ (երգ-պար, կարգախոսներ) է լցվում նաև սոցիալական բողոքի 

տարածքը, հեռանում բուն բողոքի «այստեղ և հիմա»-ից, որին մյուս խմբերը փոր-

ձում են հակադրել ավելի այսօրեական իմաստներ:  

Քաղաքացիական վարքի վրա մշակութային գործոնն ազդում է նաև այն առու-

մով, որ առաջադրում է բողոք-պայքարի սահմաններ: Բողոքի ռեպերտուարը կապ-

ված է տվյալ մշակույթի բողոքական ավանդույթների և նարատիվների հետ. բողո-

քողները դիմում են հասարակության մեջ արմատացած բողոքի ձևերին, նոր ձևեր 

կիրառելու դեպքում հանդիպում են իշխանության կողմից ճնշումների [9]: Հայաս-

տանում տարբեր սոցիալական բողոքների մեր տևական դիտումները թույլ են տա-

լիս որպես բողոքի ճնշման ձև առանձնացնել նաև սոցիալ-մշակութային սահմանա-

փակումները: Սրանք մշակութային ճնշման ուղղակի և անուղղակի դրսևորումներ 

են, որոնք սահմանափակում են քաղաքացիական վարքը: Այսպես, ազատ արտա-

հայտմանն ու հավասար իրավունքների իրացմանը չեն նպաստում դոմինանտ ար-

ժեքները Հայաստանում. ըստ տարբեր հետազոտությունների գերիշխող են կոնսեր-

վատիզմը, կոնֆորմիստական դիրքորոշումները, ինքնապահպանման արժեքները: 

Նման պատկերի դեպքում փոփոխություններին ուղղված գործողություններ չեն 

խրախուսվում: Քաղաքացիական մասնակցությանը չեն նպաստում նաև խիստ 

տարբերակված գենդերային և տարիքային ակնկալիքները («Դու աղջիկ ես, ի՟նչ 

գործ ունես»): Այս կերպ, կոնկրետ սոցիալական բողոքին հաճախ ավելանում է պայ-

քարը պարտադրվող սոցիալ-մշակութային շրջանակների դեմ, և երիտասարդները 

ավանդական մշակույթին հակադրվում են սիմվոլիկ գործողություններով (օր` աղջ-

կա տնկած երրորդ մատ, հրապարակային համբույր): Ավելին, սահմանափակող 

մշակույթը հաղթահահելու խնդիրը հաճախ դառնում է օրակարգային և երկրորդ 

պլան մղում պայքարի կոնկրետ առարկան: Սա մենք առաջ ենք քաշում որպես Հա-

յաստանում սոցիալական շարժումների յուրահատուկ մշակութային-հոգեբանական 

բնութագիր:  
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Վերը նշված երևույթները ազդում են բողոքի մասնակիցների անհատական, և 

սոցիալական ինքնությունների վրա: Չգտնելով բավարար հանրային աջակցություն 

և սոցիալական տարածք` նրանք սկսում են զարգացնել ակտիվ քաղաքացու ինք-

նության անհատական և վիրտուալ ձևեր: Այսպես, մասնակիցների մոտ հաջողութ-

յամբ ձևավորվում է ակտիվ քաղաքացու անձնային ինքնություն (օրինակ` «մաս-

նակցում եմ, որովհետև ակտիվիստ եմ»), սակայն տեսակետների ընդհանրության 

հիման վրա կառուցվող խմբային ինքնություն (օրինակ` «Մասնակցում եմ, որով-

հետև ես ևս մարդու իրավունքներն առաջնահերթ եմ համարում») հազվադեպ է 

ձևավորվում: Ի լրումն, օնլայն վերբալ բարձր ակտիվությամբ սիմվոլիկ կերպով մե-

ծացվում է անհատական մասնակցությունը: Այս առումով խոսուն են գրառվող 

պնդումները արդեն ձեռք բերված տարածքի ու ժամանակի մասին («Բաղրամյանը 

մերն է», «Արդեն հաղթել ենք»):  

Ամփոփելով վերլուծությունը` հանգում ենք քաղաքացիական բողոքի միջբնա-

գավառային ուսումնասիրությունների հիմնավորվածությանը` հոգեբանական և մ-

շակութային հետազոտությունների համադրմամբ:  

Օգտագործված գրականության ցանկ. 
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Based on theoretical assumptions and selected findings from field research, the article 

invites to consider the need for investigation into the psychological aspects of civic parti c-

ipation in Armenia. The psychological analysis dwells upon a number of key psychological 

phenomena influencing movement participation, including personal and group identities 

tied to activism and the meaning-making process of space and time in protests. Cultural 

factors are discussed along these lines. The article suggests joint psychological and cultural 

studies as a pathway towards building current knowledge on civic processes in Armenia 

that will be sensitive to the local context.  

 

 

 

ԵՐԿՐՈՐԴ (ՕՏԱՐ) ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԼՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ (ՔՈՒՎԵՅԹԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)  

 
Մելիքյան Լ. Գ. («Ուրարտու» համալսարան, Երևան, Հայաստան) 

 
Հոդվածում քննարկվում են այն սոցիալ-հոգեբանական գործոններն ու նախադր-

յալները, որոնք առանցքային դեր ու նշանակություն ունեն երկրորդ լեզվի ուսում-

նասիրման համար: Ներկայացնում ենք Քուվեյթի Միջին Արևելքի Ամերիկյան հա-

մալսարանում 17-20 տարիքային առանձնացված խմբերում կատարած հետազո-

տության որոշ արդյուքներ, որոնք պետք է հաշվի առնել երկրորդ լեզվի ուսումնա-

սիրման սոցիալ-հոգեբանական և մշակութային գործոնները դիտարկելիս: Հոդվա-

ծում տրված է ստացված արդյունքների վերլուծությունը:  

 
Հանգուցային բառեր. սոցիալ-հոգեբանական բնութագիր, մշակութային արժեքներ, 

մայրենի լեզու, սովորել, ընթացք:  

 
Մեր նպատակն է եղել ուսումնասիրել այն սոցիալ-հոգեբանական գործոններն 

ու նախադրյալները, որոնք առանցքային դեր ու նշանակություն ունեն երկրորդ լեզ-

վի ուսումնասիրման համար: Ուսումնասիրության մեջ ներկայացնում ենք Քուվեյթի 

Միջին Արևելքի Ամերիկյան համալսարանում 17-20 տարիքային առանձնացված 

խմբերում կատարած հետազոտության որոշ արդյուքներ, որոնք պետք է հաշվի առ-

նել երկրորդ լեզվի ուսումնասիրման սոցիալ-հոգեբանական և մշակութային գոր-

ծոնները դիտարկելիս: Հետազոտությունը պայմանականորեն կարելի է բաժանել 2 

մասի. առաջինում փորձ է արվում դիտարկել այն սոցիալական գործոնները, որոնք 

մեծապես ձևավորում են անհատի՝ օտար լեզվի սերտման շրջանակը, իսկ երկրորդ 

մասն անդրադառնում է մշակութային համատեքստում այն գործոններին, որոնք ևս 

որոշիչ հատկանիշներ են լեզվի յուրացման և ուսումնասիրման համար [1, էջ 55]: 

Հոդվածի հիմքում ընկած են արաբական լսարաններում դասավանդելու երկարամ-

յա փորձն ու ուսանողների հետ անցկացրած որոշ թեստերի արդյունքներ: 
Անհերքելի փաստ է, որ որոշ մարդիկ երկրորդ՝ օտար լեզուն ավելի արագ ու 

հեշտ են սովորում, քան մյուսները: Իհարկե, սա կարող է պայմանավորված լինել 

անհատի աշխատասիրությամբ, համառությամբ, վճռականությամբ կամ տվյալ ան-

հատին բնորոշ այլ հատկանիշներով, սակայն կան այլ ազդեցիկ գործոններ, որոնք 

դուրս են լեզուն ուսումնասիրողի վերահսկողության սահմաններից [2, էջ 35]: 
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 Լեզվի յուրացման գործընթացը մեծապես պայմանավորված է լեզուն սովորողի 

անհատականության տեսակով, նրա ցուցաբերած հայեցողությամբ, սոցիալական 

խավի ու էթնոմշակութային պատկանելությամբ, մայրենի լեզվի և ուսումնասիրվող 

լեզվի միջև առկա նմանություններով ու տարբերություններով և բազմաթիվ այլ գոր-

ծոններով:  
Հաղորդման մեջ կքննարկենք վերոնշյալից մի քանիսը, որոնք, մեր կարծիքով, 

վճռական նշանակություն ունեն օտար լեզուն ավելի արագ ու դյուրին սովորելու 

համար: 

Մայրենի լեզուն առանցքային նշանակություն ունի երկրորդ լեզվի յուրացման 

գործում: Կարևոր է գոնե մոտավոր պատկերացնել մայրենի լեզվի և ուսումնասիր-

վող լեզվի միջև ընկած լեզվական , հեռավորությունը` նախքան լեզուն սովորել 

սկսելը: Օր.՝ արաբ ուսանողների համար չափազանց դժվար է յուրացնել անգլերեն 

լեզվի ժամանակաձևերը, քանզի դրանք արաբերենում երեքն են (ներկա, անցյալ, ա-

պառնի), իսկ անգլերենում՝ տասնվեցը: Բացի դրանից, արաբ ուսանողները դժվա-

րանում են երկրորդ լեզվի սերտման հարցում, քանի որ մայրենի լեզվում վարժ չեն: 

Ահա այստեղ առաջ է գալիս սեփական լեզվի չիմացության կամ թերի իմացության 

խնդիրը: Եթե դիտարկենք արաբ ուսանողների՝ դպրոցում մայրենի լեզվից ստացած 

գնահատականները, ապա կտեսնենք, որ դրանք շատ ավելի ցածր են, քան, օրինակ, 

անգլերենից ստացած գնահատականները: Այս փաստը շատ հաճախ արաբ ուսա-

նողների կողմից,արդարացվում է այն պատճառաբանությամբ, որ պաշտոնական ա-

րաբերենը շատ դժվար է, և անգամ այդ լեզուն կրողները այդպես էլ չեն կարողանում 

սովորել այն, փոխարենը արաբները խոսում են արաբերենի տարբեր բարբառներով 

(քուվեյթական, եմենյան, թունիսյան, եգիպտական, լիբանանյան արաբերեն): Ուսա-

նողների պնդմամբ՝ քուվեյթական բարբառով խոսող արաբները շատ հաճախ դժվա-

րանում են հասկանալ եգիպտական կամ թունիսյան արաբերենով խոսող արաբնե-

րին և որ պաշտոնական արաբերենն այնքան դժվար է, որ արդյունքում նրանք 

ստեղծել են իրենց իսկ կողմից հեշտացված բարբառը, որը մատչելի է բոլորի համար: 

Վերոնշյալ երկու գործոնները՝ մայրենի և ուսումնասիրվող լեզվի արտահայտ-

ված տարբերությունն ու մայրենի լեզվի չիմացությունը զգալիորեն դժվարեցնում են 

երկրորդ լեզվի ուսուցման գործընթացը: Երկրորդ լեզվի ուսումնասիրման գործում 

հատկանշական է նաև մայրենի լեզվի այբուբենային ,հագեցվածությանե պակասը՝ 

հատկապես արտասանական առումով [3, էջ 40]: 

 Օր.՝ արաբերենում ,փե տառի բացակայությունը մեծ խնդիր է այն արաբների 

համար, ովքեր փորձում են անգլերեն սովորել: Այբուբենային նման տարբերություն-

ները կարող են հաճախ զավեշտային թյուրիմացությունների հանգեցնել: Օր.՝ I was 

parking (ես մեքենան էի կանգնեցնում) նախադասության,փե տառը արաբերեն այ-

բուբենում համարժեք չունենալու պատճառով արտասանվում է ,բե, ինչի արդյուն-

քում ստացվում է հետևյալ նախադասությունը՝I was barking (ես հաչում էի):  

Լեզուն սովորելիս կարևոր է նաև հաշվի առնել տվյալ լեզուն ուսումնասիրողի 

կարիքներն ու թիրախները, ընտանիքում նրա ունեցած դերն ու ընտանեկան հարա-

բերությունները: Չափազանց կարևոր է այն, թե ինչ ընտանեկան ,մոդել է կրում ու-

սանողը, թե որքանով է վերջինիս ընտանիքը աջակցում տվյալ ուսանողին ուսման 

մեջ, քանզի ընտանիքը համարվում է իր ժառանգի գլխավոր և կարևորագույն կրթո-

ղը: Արաբ, հատկապես՝ քուվեյթական ընտանիքներում, ծնողներն ավելի մեծ կարևո-

րություն են տալիս իրենց տղա զավակների կրթությանն ու դաստիարակությանը, 

քան աղջիկների: Սա պայմանավորված է այն մշակույթով, որ կանայք կարիք չունեն 
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բարձրագույն կրթություն ստանալու կամ լավ սովորելու, քանի որ ի վերջո նրանց ա-

ռաքելությունն այս կյանքում ամուսնանալն ու ընտանիք կազմելն է: Աղջիկ ուսա-

նողներից շատերի մեկնաբանմամբ՝ ամուսնությունից հետո իրենց իրավունքներն 

ավելի են սահմանափակվում, հետևաբար՝ ինչու սովորել, եթե չես աշխատելու: Սա 

է պատճառը, որ գրեթե բոլոր արաբական լսարաններում տղաների առաջադիմու-

թյունը զգալիորեն բարձր է, քան աղջիկներինը: Պատկերը նույնն է նաև նրանց մտա-

վոր կարողությունների և ընդունակությունների հարցում, քանզի դեռ մանկուց ըն-

տանիքում ծնողները ջանք չեն խնայել իրենց ուստրերին դաստիարակելու ու կրթե-

լու հարցում:  

Լեզվի դյուրին ընկալման հարցում շատ կարևոր է նաև ուսանողի ընտանեկան՝ 

ուսանող-ծնող, ուսանող-քույրեր-եղբայրներ (արաբական ընտանիքներում երեխա-

ների թիվը գերազանցում է 4-5-ը) ներդաշնակ հարաբերությունները: Արաբական 

լսարաններում (Քուվեյթ, Աբու Դաբի) հաճախ կարելի է հանդիպել ուսանողների, ո-

րոնք իրենց՝ երկրորդ լեզվի հետ կապված ձախողումը կապում են , դրդապատճառ 

կամ ,շարժառիթ չունենալու կամ դրանց իսպառ բացակայության հետ: Պատճառնե-

րից մեկը և, մեր կարծիքով, գլխավորը, այն է, որ նրանց գերակշռող մեծամասնութ-

յունը ապահովված ընտանիքներից են և կարիք չունեն մտածել աշխատանք փնտրե-

լու կամ գումար վաստակելու մասին: Ուսանողների ավելի փոքր մասը մոտիվա-

ցիայի իրենց բացակայությունը բացատրում են նրանով, որ ,դեռևս մանկուց ծնող-

ներն իրենց ,հավաստիացրելե են, թե իրենք թույլ կարողություններ ունեն իրենց 

քույրերի ու եղբայների հետ համեմատ, որ իրենք ավելի լավ է այլ բանով զբաղվեն, 

քանի որ իրենց մոտ, միևնույն է, ոչինչ չի ստացվի: Սա, իհարկե, գալիս է ծնողի՝ այս 

կամ այն երեխային նախապատվությունը տալուց, ինչը, ըստ շատ ուսանողների, ի-

րենց զայրացնում է, իսկ ավելի հաճախ նախանձի զգացում սերմանում իրենց քույ-

րերի և եղբայների նկատմամբ: Արդյունքում նրանց մեծանում են այն հոգեբանական 

արգելքով, որ իրենք այնքան էլ ,լավը չեն և կարիք չկա փորձելու, քանզի ծնողների 

պնդմամբ իրենց ունակությունները թույլ են կամ սահմանափակ: Սակայն կան նաև 

ուսանողներ, որոնց համար այս հանգամանքը բեկումնային է դառնում. նրանք փոր-

ձում են ավելի լավ սովորել՝ ծնողերին ապացուցելով հակառակը:  

Օտար լեզվի յուրացման համար բացառիկ կարևոր գործոններ են նաև կրոնն ու 

մշակույթը: Սակայն վերջինները որոշ դեպքերում ոչ թե աջակցում, այլ խանգարում 

են ուսանողներին դրսևորել իրենց իրական կարողությունները լեզվում: Խնդիրն այն 

է, որ արաբական մշակույթն ու արժեհամակարգը շատ հաճախ կարող է խոչընդոտ 

հանդիսանալ ուսուցչի դասավանդման, նաև ուսանողի ուսուցման պրոցեսի համար: 

Հատկապես այն դասավանդողները, որոնք նախընտրում են դասավանդման ինտե-

րակտիվ տարբերակը, պետք է չափազանց զգույշ լինեն ինտերակտիվ նյութերի մա-

տուցման հարցում՝ խուսափելով քաղաքական բնույթ կրող ցանկացած նյութից, բաց 

տեսարաններից, անգլերեն որոշ բառերի կիրառումից (ինչպես օր.՝ kiss, niche, zip և 

նման այլ բառերից), մարդու առաջացմանն ու էվոլյուցիային առնչվող տեսություն-

ներից (օր.՝ Դարվինի կապիկի տեսություն), իրենց մշակույթին և կրոնին հակասող 

ցանկացած տեսակետից, ինչը իրենց լեզվով ասած ,հարամ է: Բանավոր խոսք դա-

սավանդողները հատկապես դեբատային քննարկումների ժամանակ պետք է չափա-

զանց զգույշ լինեն թեմաների ընտրության հարցում՝ նրանց մշակութային արժեհա-

մակարգին ու ավանդույթներին ,չդիպչելու համար: Երբեմն անգամ մի բառի կիրա-

ռումը, ինչպես օրինակ, girlfriend կամ boyfriend, կարող է բուռն քննարկումների ա-

ռիթ դառնալ: Այս ամենը հաճախ սահմանափակում է ուսուցչի ազատությունն ու 
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ճկունությունը լսարանում, ինչպես նաև զգալիորեն նվազեցնում ուսանողի ինք-

նադրսևորման մակարդակը՝ ազդելով ուսուցման ողջ գործընթացի վրա: Հատկան-

շական է այն, որ այն արաբ ուսանողները, որոնք իրենց միջնակարգ կրթությունը 

ստացել են անգլիական կամ ամերիկյան դպրոցներում կամ քոլեջներում, իրենց 

ձևականորեն համարում են արաբական մշակույթի ու կրոնի կրողներ, սակայն 

պրակտիկայում չեն կիրառում այդ արժեհամակարգերից և ոչ մեկը: Նման ուսանող-

ների հետ զրուցելիս միանգամից աչքի են ընկնում նրանց առաջադիմական հայացք-

ները, կյանքի և կրթության հանդեպ սեփական տարբերվող դիրքորոշումը, ավելի ա-

զատ ու անկաշկանդ մտածելակերպը: Բնականաբար նրանց հետ ինտերակտիվ մե-

թոդներով աշխատելն ավելի դյուրին է, քանզի նման ուսանողները մշակութային և 

կրոնական առումներով դյուրազգաց չեն: Արաբ ուսանողների մոտ բավականին հա-

ճախ հանդիպող երևույթ է ուսման ընթացքում ձախողումները (օր.՝ մոդուլներից 

ցածր գնահատականները կամ քննություններից կտրվելը) կապել Աստծո կամքի 

հետ: Սեփական փորձից կարող եմ ասել, որ երբ արաբական լսարաններում փոր-

ձում ես հիշեցնել մոտալուտ քննությունների մասին, ի պատասխան լսում եմ 

Inshallah(եթե Աստված կամենա) արտահայտությունը: Նրանք պնդում են, որ կյան-

քում ցանկացած ձախողում, լինի դա կրթական կամ այլ բնագավառի, Աստծո կամքի 

դրսևորումն է, և իրենք պետք է ընդունեն դա:  

Ուսումնասիրելով երկրորդ՝ օտար լեզվի սոցիալ-մշակութային առանձնահատ-

կությունները արաբական լսարաններում՝ կարելի է հանգել հետևյալ եզրակացութ-

յան. 

 Երկրորդ լեզվի ուսումնասիրման գործընթացում բացառիկ դեր ունի մայրենի 

լեզվի և ուսումնասիրվող լեզվի միջև եղած տարբերությունները կամ բացը՝ սկսած 

քերականականից, ավարտած հնչյունաբանականով 

 Օտար լեզու սովորելիս կարևոր է նաև ուսումնասիրողի ընտանեկան ներդաշ-

նակ հարաբերությունները, նրա՝ ընտանիքի հետ ունեցած կապերն ու ընտանիքի 

կողմից ստացած աջակցությունը 

 Երկրորդ լեզվի ուսումնասիրման գործում մեծ նշանակություն ունեն սոցիա-

լական պայմանները, ուսումնասիրողի ավանդույթներն ու սովորույթները 

 Լեզվի յուրացման ժամանակ ոչ պակաս կարոր է նաև մշակութային և կրոնա-

կան արժեհամակարգը, որը, ինչպես տեսանք, կարող է ոչ միայն օգնել, այլև ետ պա-

հել ուսանողին կրթական ձեռքբերումներից:  
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The article touches upon the socio-psychological factors and prerequisites which play 

a pivotal role and are of utmost importance in the second language acquisition process. 

The article introduces some research results carried out in Arab segregated groups (aged 

17-20) of the American University of the Middle East of Kuwait, which should be taken 

into account when considering the socio-psychological and cultural factors of the second 

language acquisition process. The article brings forward the analysis on the obtained re-

sults. 

 

 

 

ՆԵՐԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԻՆԳ ՏԵԽՆԻԿԱՆԵՐԸ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ 

 
Մեհրաբյան Մ. Վ. (ՀՀԳԱԱ, Երևան, Հայաստան), 

Ապիտոնյան Ա. Գ., Հարությունյան Մ. Ս.  
(Ժեստ հոգեբանական կենտրոն, Երևան, Հայաստան) 

 

Հոդվածը նվիրված է ժամանակակից ընտանեկան հոգեթերապիայի հիմնական 

մոտեցումների և գործնական տեխնիկաներին, որոնք տեղայնացվել են հայկական 

միջավայրում: Ներկայացված հինգ տեխնիկաները կիրառելի են նախամուսնալու-

ծական փուլում և նպաստում են ներընտանեկան հարաբերությունների բարելավ-

մանը: Նշված տեխնիկաներն են՝ ներընտանեկան հոգեբանական խորքային զրույց, 

դրական վերաձևակերպում, ներընտանեկան հաղորդակցություն, անհավասար ա-

ռաջարկություններ և ընտանեկան կանոններ: 

 

Հանգուցային բառեր. ընտանեկան հոգեթերապիա, դրական վերաձևակերպում, 

խորքային ներընտանեկան զրույց, ընտանեկան կանոններ, ամուսնաընտանեկան 

հարաբերություններ, հուզական պոռթկում: 

 

Արդի ժամանակներում ամուսնալուծությունների թվի աճ է նկատվում ողջ աշ-

խարհում: Դրանից անմասն չէ նաև Հայաստանը: 2015 թ. ընթացքում Ժեստ հոգեբա-

նական կենտրոնն ընդունել է 30 ամուսնալուծության շեմին կանգնած զույգերի: 

Ամուսնալուծության տանող հիմնական պատճառներ են հանդիսանում ամուսիննե-

րի միմյանց հանդեպ սպասումների չարդարացումը, հիասթափություն, ընտանի-

քում գործող կամ ընդունված կանոնների ոչ լիարժեք հասկացումը կամ ոչ լիարժեք 

ընդունումը ընտանիքի բոլոր անդամների կողմից, համապատասխանաբար ընտա-
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նեկան պարտականությունների ոչ լիարժեք կատարումը, ամուսինների մոտ երկխո-

սության բացակայությունը կամ թերարժեքությունը, բարոյական արժեքների տար-

բերությունը, սոցիալ-տնտեսական վիճակը և այլն: Սույն հոդվածում ներկայացվում 

է նախամուսնալուծության իրավիճակում հայտնված զույգերի հետ արդյունավետ 

հոգեբանական աշխատանք իրականացնելու 5 տեխնիկաներ, որոնք հարմարեցված 

են հայկական միջավայրին:  

Տեխնիկա 1. «Ներընտանեկան խորքային հոգեբանական զրույց»: Հիմնական և 

լայնորեն օգտագործվող տեխնիկա է: Հոգեբանը հաջորդաբար ընտանիքի անդամնե-

րին տալիս է խմբագրված հարցեր կամ էլ բոլորին տալիս է նույն հարցը, որպեսզի 

տեխնիկան աշխատի որպես հոգեբանական ազդեցության գործիք, պետք է նրան 

հմտորեն տիրապետել: Ընտանեկան սկսնակ հոգեբանը պետք է անգիր սովորի այն 

թեմաները, որոնք շոշափվելու են ընտանիքի հետ հարցազրույցի ժամանակ շրջա-

նաձև հարցերի օգնությամբ, թե ինչպիսի՞ սպասումներով է եկել ընտանիքը, նախկի-

նում ում են նրանք դիմել, ինչպե՞ս է ընտանիքը տեսնում իր իրական խնդիրները, 

ինչպիսի՞ն է իրավիճակը ընտանիքում ներկայում, ինչպե՞ս է ընտանիքը նախկինում 

հաղթահարել դժվարությունները և խնդիրները: Ինչպիսի միջոցներ են օգտագործվել 

դրանց լուծման համար: Ինչպե՞ս է ընտանիքը փոխգործում առկա խնդրի կապակ-

ցությամբ: Հարկավոր է պարզաբանել ազդեցության շրջանակները վարքի մակար-

դակում, մտքերի և զգացողությունների մակարդակում: Ինչպիսի՞ պատճառահետ-

ևանքային կապ է գործում ընտանիքում խնդիրների կրկնվելու դեպքում: Ինչպիսի՞ 

առանցքային իրավիճակներ գոյություն ունեն: Ինչպե՞ս կարող է իրավիճակը զար-

գանալ ամենավատ կերպով: Ինչպիսի՞ դրական կողմեր ունի խնդիրը: Հասկանալի է, 

որ այս թեմաների շրջանակը հնարավոր չէ շոշափել մեկ հանդիպման ժամանակ: Դ-

րան կարելի անդրադառնալ 2-3 հանդիպումների ընթացքում [1, էջ 23-24]: 

Տեխնիկա 2: «Դրական վերաձևակերպում» տեխնիկան կիրառվում է որպես հե-

տադարձ կապ այն դեպքում, երբ ընտանիքի հետ տարվող աշխատանքի ընթացքում 

հոգեթերապևտի առաջ քաշած վարկածը հաստատվում է: Հոգեբանը ներկայացնում 

է ընտանիքին այն մասին, թե ինչպես է ինքը հասկանում ընտանիքում առկա իրադ-

րությունը: Օգտագործվում է կանոնավորման հնարը. ընտանեկան դիսֆունկցիայի 

պարունակությունը լայնորեն մեկնաբանվում է տարիքային, վիճակագրական տե-

սանկյունից: Ընտանիքի կենսագործունեության որոշակի շրջանի դիսֆունկցիայի 

դեպքում օգտակար է հայտնել այցելուներին դրա օրինաչափ լինելու մասին, որը ըն-

տանիքի անդամների մոտ թույլ է տալիս հաղթահարել մեղավորության զգացումը: 

Կարելի է ցանկացած ախտանիշ վերախմբավորել դրական կերպով, քանի որ դա ա-

պահովում է կառուցվածքի հոմեոսթազը և այդ իմաստով ունի դրական ազդեցութ-

յուն ընտանիքի համար: 

Տեխնիկա 3. «Ներընտանեկան հաղորդակցության պարզաբանում»: Այս տեխնի-

կան կիրառվում է ամուսնական զույգերի կամ երեխա-ծնող հարաբերություններում 

հաղորդակցության կարգավորման համար: Այստեղ իդեալական կլիներ երկու հոգե-

բանների աշխատանքը, բայց հատուկ վարժվածության դեպքում մի մասնագետն էլ 

կարող է կիրառել այս տեխնիկան: Տեխնիկան շատ արդյունավետ է ընտանեկան 

սուր ճգնաժամի դեպքում, երբ այցելուները ուժեղ և հակասական զգացմունքներ են 

տածում իրար հանդեպ: Տեխնիկայի կիրառումը առավել նպատակահարմար է կի-

րառել ամուսիների, քան երեխայի և ծնողի հետ աշխատանքում, քանի որ որքան 

փոքր է երեխան, այնքան վատ է աշխատում տեխնիկան [3, էջ 87]: Այցելուներին 

խնդրում են քննարկել որևէ ընտանեկան թեմա: Երբ նրանց միջև հարցազրույցը 
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դառնում է ավելի ու ավելի հուզական, հարմար պահ է ի հայտ գալիս հաղորդակ-

ցության պարզաբանմանն անցում կատարելու համար: Հոգեբանները ժամանակ առ 

ժամանակ կանգնեցնում են այցելուներին և խնդրում են գնահատել, թե որքանով են 

ճիշտ նրանք արտացոլում իրենց հաղորդումները: Այդ դեպքում հաղորդակցումը 

դառնում է ավելի պարզ, ի հայտ են գալիս նախկնում թաքնված վախերը, ամուսին-

ները անցնում են իրական և կենդանի երկխոսության` ավելի խորը ներթափանցելով 

իր և կողակցի մտածողության մեջ: Միաժամանակ հոգեբանները այցելուներին սո-

վորեցնում են բաց հաղորդակցման մոդելը: Հոգեբանները փոխում են այցելուների 

<դու>> արտահայտությունը «ես» արտահայտությամբ, որը թույլ է տալիս կառավա-

րել երկխոսությունը, զսպում է մեղադրանքների հոսքը և հարձակումները իրար 

հանդեպ` սովորեցնելով ավելի կառուցվածքային փոխգործունեության:  

Տեխնիկա 4 «Անհավասար առաջարկություններ ամուսինների միջև»: Այս տեխ-

նիկան օգնում է ձևափոխել ընտանիքի անդամների հաղորդակցման բնույթը, նպաս-

տել ընտանիքի մեկուսացած անդամների երկխուսությանը, կազմակերպել 2 մարդու 

շփումը և այն դարձնել ավելի անվտանգ, ապահովել հավասար ներդրում զրույցի 

ժամանակ, զսպել շատախոսին և խրախուսել ընտանիքի լուռ անդամին: Այս տեխ-

նիկան թույլ է տալիս հետազոտել իրար հանդեպ բողոքների հիմնական պատճառ-

ները: Ընտրվում են ընտանիքի 2 անդամներ, որոնց հարաբերությունները արժանի 

են հետազոտման: Նստեցնելով իրար առջև` նրանց խնդրում են հաջորդաբար վեր-

ջացնել մի շարք անավարտ առաջարկություններ`ինձ դուր է գալիս, որ դու..., ես 

զայրանում եմ, երբ որ..., ես հուսահատվում եմ, երբ..., ես շնորհակալ եմ քեզ..., մենք 

կարող էինք ուրիշ կերպ...: 

Սովորաբար դա չի անցնում 20 րոպեից և որպես կանոն չի հանդիպում ուժեղ դի-

մադրության: Բոլոր մասնակիցները կարող են համոզվել, թե ինչ արագությամբ են 

զարգանում բացասական համոզմունքները և ինչ տանջանքներով է ծնվում մեկը 

մյուսի առավելությունների ճանաչումը: Հաճախ են դեռահասները ասում, որ առա-

ջին անգամ են իրենց մասին լավը լսում: Այս տեխնիկայի սահմանափակումը կարող 

է լինել միայն երեխայի տարիքից կախված [6, էջ 58-62]: 

Տեխնիկա 5. «Թաքնված կանոնների հայտնաբերում»: Վերջին աշխատանքը ըն-

տանեկան կանոնների հետ է, որը թաքնված կանոնների հայտնաբերումն է, որոնք 

կարող էին դուրս մնալ քննարկումների շրջանակներից: Հարցրեք ընտանիքի ան-

դամներին, թե կարող են նրանք իրենց ընտանիքի մասին խոսել այն, ինչ մտածում 

են, զգում են, տեսնում և լսում են: Ենթադրենք, թե գոյություն ունի ընտանեկան 

չգրված օրենք խոսել միայն լավի ու դրականի մասին: Այդ դեպքում իրականության 

մի զգալի մասը չի կարելի մեկնաբանել: Եթե կանոնները չեն թույլատրում մեկնա-

բանել ընտանիքի մյուս անդամների արարքները, ինչ է տեղի ունենում:  
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RELATIONS BETWEEN THE SETTLEMENT OF FIVE FAMILY COUNSELING 

TECHNIQUES WITH EXAMPLE OF ARMENIAN FAMILIES 
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Key words: family psychotherapy, positive redefinition, profound family conversation, 

family rules, marital-family relationships, emotional outbursts. 

 

The article is presented for basic approaches of family therapy and for practices which 

adapt to Armenian environment. Five techniques applicable predivorsing stage and con-

tribution in the family relationships. This techniques are internal psychological convers a-

tion in family, positive resigning, internal communications, unequal offers and family's 

rights. 

 

 

 

ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀՈԳԵԿԱՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻ ԵՎ 

ՖՐՈՒՍՏՐԱՑԻՈՆ ՀԱԿԱԶԴՈՒՄՆԵՐԻ ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Միրզոյան Ա. Լ. (ՀՀՊԿԱ, Երևան, Հայաստան) 

 
Իրականացված է դեռահասների հոգեկան վիճակների ինքնագնահատականի և 

ֆրուստրացիոն հակազդումների թեստավորման համեմատական վերլուծություն: 

Հայտնաբերված է, որ պրոյեկտիվ մեթոդները բացի դիագնոստիկ գործառույթից կա-

տարում են նաև թերապևտիկ գործառույթ: Ցույց է տրված, որ պրոյեկտիվ մեթոդնե-

րի կիրառումը դիագնոստիկ զրույցի համադրմամբ նպաստում է հոգեբանի աշխա-

տանքի արդյունավետության բարձրացմանը, քանի որ պրոյեկտիվ մեթոդների թե-

րապևտիկ ազդեցությունը ապահովելու համար մեծ նշանակություն ունի հետազոտ-

վողի կամ այցելուի հետ կոնտակտի հաստատումը, ինչը հնարավոր է կատարել 

զրույցի միջոցով: 

 

Հանգուցային բառեր. դեռահաս, հոգեկան վիճակ, ֆրուստրացիա, թեստ: 

 

Տեսական վերլուծությունը ապացուցում է, որ պրոյեկտիվ մեթոդի կիրառումը 

հոգեբանական հետազոտություններում ունի երկար պատմություն [1, 2, 3]: Պրոյեկ-

տիվ տեխնիկաներին անդրադարձող գիտնականները միաձայն են այն կարծիքում, 
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որ պրոյեկտիվ մեթոդի հիմքում ընկած է անձի ձգտումը շրջակա իրականության յու-

րաքանչյուր առարկային կամ երևույթին վերագրել սեփական ցանկությունները, 

պահանջմունքները, այսինքն, կարելի է ասել, որ պրոյեկտիվ տեխնիկայի հիմքում 

ընկած է անձի սուբյեկտիվ աշխարհը: Հայտնի է, որ յուրաքանչյուր նկարչի, բանաս-

տեղծի, գրողի անձը դրսևորվում է նրա աշխատանքներում [5]: Գ.Ս. Աբրամովան 

նշում է, որ պրոյեկտիվ մեթոդիկաները ուղղված են անձի այն առանձնահատկութ-

յունների փորձարարական հետազոտմանը, որոնք ենթակա չեն անմիջական դիտ-

ման և հարցման” [4]: Ընդ որում ախտորոշվում են հետաքրքրությունները և դիրքո-

րոշումները, մոտիվացիան, արժեքային կողմնորոշումները, վախերը և տագնապնե-

րը, չգիտակցված պահանջմունքները և մղումները և այլն: Հ. Մյուրրեյը նշում է, որ 

պրոյեկցիան մարդկանց բնական միտումն է գործել պահանջմունքների, հետաքրք-

րությունների և ողջ հոգեկան կազմավորման ազդեցության ներքո [6]: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը, կարելի է ենթադրել, որ հոգեդիագնոստիկ մեթոդնե-

րը, մասնավորապես պրոյեկտիվ մեթոդները բացի դիագնոստիկ գործառույթից կա-

տարում են նաև շտկողական, կանխարգելիչ և թերապևտիկ գործառույթներ, ինչը 

արդիականացնում է հոգեախտորոշման մեթոդների բազմաֆունկցիոնալ նշանա-

կության ուսումնասիրությունը, մասնավորապես, երեխաների և դեռահասների հետ 

տարվող ախտորոշիչ աշխատանքներում:  

Մեր հետազոտության այս փուլի նպատակն էր՝ ուսումնասիրել պրոյեկտիվ մե-

թոդիկաների և զրույցի համադրության ազդեցությունը անձի հոգեկան վիճակների 

դինամիկայի վրա:  

Հետազոտությունը անց է կացվել ՍՕՍ մանկական գյուղերի Իջևանի և Աբովյանի 

մասնաճյուղերում, ինչպես նաև Իջևանի թիվ 3 հիմնական հանրակրթական դպրո-

ցում: Հետազոտությանը մասնակցել են ՍՕՍ մանկական գյուղերի 90 սաներ և հան-

րակրթական դպրոցի 75 սան: Հետազոտվողների միջին տարիքը կազմել է 12±2 տա-

րեկան: Հետազոտվողների 60 % (99 հոգի) կազմել են արական սեռի ներկայացուցիչ-

ները, իսկ 40 % (66 հոգի) ՝ իգական սեռի ներկայացուցիչներ: Բոլոր հետազոտվող-

ները մասնակցել են կամայական սկզբունքով. ծանոթանալով հետազոտության 

նպատակի և ընթացքի հետ տվել են իրենց բանավոր կամ գրավոր համաձայնությու-

նը:  

Թեստավորման մեթոդի շրջանակներում կիրառվել են սթրեսակայունության 

ախտորոշման բոստոնյան թեստը, «Հոգեկան վիճակների ինքնագնահատական» Այ-

զենկի թեստը, Ն. Պ. Ֆետիսկինի և Վ. Վ. Կոզլովի «Ինքնագնահատականի մակար-

դակ»-ի ախտորոշման թեստը, Ռոզենցվեյգի «Ֆրուստրացիոն հակազդումների» մե-

թոդիկան, «Ծառ» ուսումնական գործընթացին կամ նոր միջավայրին երեխայի հար-

մարման արդյունավետության ախտորոշման պրոյեկտիվ մեթոդիկա, «Անավարտ 

նախադասություններ» պրոյեկտիվ մեթոդիկան, որն ուղղված է ախտորոշելու անձի 

հարաբերությունների համակարգը՝ վերաբերմունքը ընտանիքի նկատմամբ, վերա-

բերմունքը անցյալին, ներկային և ապագային, ինչպես նաև վերաբերմունքը ընկեր-

ների և շրջապատի նկատմամբ: Կիրառվել են վերլուծության կոռելյացիոն, միջիննե-

րի համեմատության մեթոդները: 

Մեր հետազոտության մեջ փորձել ենք հաստատել այն ենթադրությունը, որի 

համաձայն նախ պրոյեկտիվ մեթոդները հանդիսանում են հոգեդիագնոստիկ հա-

վաստի գործիք, և, երկրորդ հերթին, որ դրանք կատարում են շտկողական և կան-

խարգելիչ գործառույթներ: Հետազոտության 2-րդ փուլում անցկացվել է համեմա-

տական վերլուծություն պրոյեկտիվ մեթոդների թերապևտիկ ազդեցության ախտո-
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րոշման նպատակով՝ առաջին սերիայում կիրառել ենք միայն պրոյեկտիվ մեթոդնե-

րը, իսկ երկրորդ սերիայում՝ համադրել ենք պրոյեկտիվ մեթոդները մասնակի 

ստանդարտացված զրույցի հետ: Ռեթեստավորման համար ընտրվել են ՍՕՍ ման-

կական գյուղերի երկու սեռի 25-ական սաներ, որոնց հետ ռեթեստավորումը անց-

կացրել ենք հետազոտությունից երկու ամիս անց:  

Այսպես, պրոյեկտիվ մեթոդների կիրառման արդյուքնում ըստ Հ. Այզենկի թեստի 

գրանցվել են հետևյալ տվյալները. տագնապալիության բարձր մակարդակով սանե-

րի թիվը նվազել է 15 %-ով, միջին մակարդակով հետազոտվողների քանակը ավելա-

ցել է 12 %-ով, իսկ ցած մակարդակով բնութագրվող հետազոտվողների քանակը հա-

վաստի փոփոխությունների չի ենթարկվել: Ֆրուստրացիայի ցուցանիշի հավաստի 

փոփոխություններ չեն գրանցվել: Ըստ ագրեսիվության ցուցանիշի բարձր մակար-

դակով բնութագրվող հետազոտվողների քանակը փոփոխության չի ենթարկվել, դրա 

հետ մեկտեղ միջին մակարդակով բնութագրվող հետազոտվողների թիվը ավելացել 

է 5.5 %-ով, իսկ ցածր ագրեսիվությամբ բնութագրվող հետազոտվողների թիվը նվա-

զել է 6 %-ով:  

Հետաքրքրքական են ըստ ռիգիդության ցուցանիշի փոփոխությունները. հավաս-

տի նվազել է բարձր մակարդակով բնութագրվող հետազոտվողների քանակը (T0 = 

72 %, T1 = 55.5 %), միջին և ցածր մակարդակով բնութագրվող հետազոտվողների 

քանակը մեծացել է համապատասխանաբար 7.5 % և 9.9 %-ով:  

Պրոյեկտիվ մեթոդների և զրույցի համադրության ազդեցության արդյունքում 

ըստ Հ. Այզենկի «Հոգեկանի վիճակների ինքնագնահատականի ախտորոշման» թես-

տի տագնապայնության բարձր մակարդակով սաների թիվը նվազել է մոտ 20 %-ով, 

դրա հետ մեկտեղ բարձրացել է տագնապայնության միջին մակարդակով բնութագր-

վող սաների թիվը մոտ 18 %-ով: Տագնապայնության ցածր մակարդակով սաների 

թիվը հավաստի փոփոխությունների չի ենթարկվել: Նմանատիպ փոփոխություններ 

գրանցվել են նաև ըստ ֆրուստրացիայի, ագրեսիվության և րիգիդության ցուցանիշ-

ների: Այսպես օրինակ, հետազոտությունից առաջ ֆրուստրացիայի բարձր մակար-

դակով բնութագրվում էին հետազոտվողների 74,50 %-ը, հետազոտության ավար-

տին՝ 52 %-ը: Ֆրուստրացիայի միջին մակարդակով բնութագրվող սաների թիվը ա-

վելացել է մոտ 20 %-ով, միևնույն ժամանակ ֆրուստրացիայի ցածր մակարդակով 

բնութագրվող սաների թիվը հավաստի փոփոխությունների չի ենթարկվել: 

Ըստ ագրեսիվության մակարդակի հետազոտության ավարտին բարձր մակար-

դակով բնութագրվող անձանց թիվը նվազել է 20 %-ով, միջին մակարդակով բնու-

թագրվող անձնաց թիվը ավելացել է երկու անգամ: Ցածր մակարդակով բնութագր-

վող անձանց թիվը հավաստի փոփոխությունների չի ենթարկվել (TO=5.5%, T1=8%): 

Նշանակալի փոփոխությունների են ենթարկվել րիգիդության ցուցանիշները: Հետա-

զոտությունից առաջ հետազոտվողների 75,5 %ը բնութագրվում էին րիգիդության 

բարձր մակարդակով, հետազոտության ավարտին՝ 48 %ը: Միջին մակարդակով 

բնութագրվող անձանց թիվը աճել է մոտ 30 %-ով (TO = 14.5 %, T1 = 44 %): Ցածր մա-

կարդակով բնութագրվող անձնաց թիվը հավաստի փոփոխությունների չի ենթարկ-

վել:  

Անցկացրած համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ միայն պրոյեկ-

տիվ թեստերի կիրառումը նպաստում է նշված հոգեկան վիճակների միջին մակար-

դակի ոչ նշանակալի փոփոխությունների, ի տարբերություն համալիր ներազդման, 

երբ գրանցվում են նշանակալի փոփոխություններ: Ստացված տվյալները վկայում 

են այն մասին, որ մասնակի ստանդարտացված զրույցը ստեղծում է հետազոտվող-
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ների համար բարենպաստ անմիջականության մթնոլորտ գործունեության մեջ հա-

մագործակցության համար, որն էլ իր հերթին նպաստում է հոգեբանական թերապև-

տիկ գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը:  

Ամփոփելով մեր հետազոտության արդյունքները՝ անհրաժեշտ է շեշտել, որ հո-

գեկան վիճակների մեր կողմից սահմանված համալիր գնահատման և շտկման 

սկզբունքները, և դրա հիման վրա մշակված հոգեդիագնոստիկ գործիքը համապա-

տասխանում է ժամանակակից հոգեչափման մեթոդների չափանիշներին և նշանա-

կալի ներդրում կունենա հոգեբանական տեսության և պրակտիկայի զարգացման 

մեջ:  Հետազոտության արդյունքերը թույլ են տալիս դատել այն մասին, որ պրոյեկ-

տիվ մեթոդները պարունակում են հետազոտվողի հոգեբանական առանձնահատ-

կությունների մասին բավականաչափ տեղեկություն և վերլուծության ու մշակման 

համապատասխան համակարգի առկայության դեպքում կարող են տալ հուսալի հո-

գեախտորոշիչ և թերապևտիկ արդյունքներ:  

Հիմնվելով մեր կողմից ստացված տվյալների վրա կարելի է եզրակացնել, որ 

պրոյեկտիվ մեթոդները կարևոր դեր են խաղում անձի տարբեր առանձնահատկութ-

յունների ախտորոշման գործընթացում, բացի այդ պրոյեկտիվ մեթոդների օգնութ-

յամբ նպատակահարմար է ախտորոշել նաև անձնային առանձնահատկությունների 

դինամիկան: Հետազոտությունում կիրառված մեթոդիկաները թույլ են տալիս ախ-

տորոշել անձի խորքային կառուցվածքը և դրա դրսևորումները, ինչպես նաև անձ-

նային առանձնահատկությունների դինամիկ փոփոխությունները, այն դեպքում երբ 

արտաքին կամ ներքին գործոնի ազդեցության աստիճանը որոշելու համար կարճ 

ժամանակահատվածում նպատակահարմար չէ հարցարանների կիրառումը, հարցե-

րին ավտոմատացված նույն պատասխանները տալու կանխման նպատակով:  

Օգտագործված գրականության ցանկ. 
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The diagnostic, preventive and therapeutic functions of projective techniques were 

studied. 
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It was revealed that, besides of diagnostic functions the projective techniques are per-

formed also a therapeutic function. 

It was shown that the use of complex projective techniques with a partially standard-

ized conversation increase the effectiveness of the activity of psychologist, in that one is a 

factor of the effective interaction with the client is to establish contact.  

 

 

 

ՇԱԽՄԱՏ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ 

ԴՊՐՈՑՈՒՄ 

 
Միքայելյան Մ. Ա. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 

 

Հոդվածում ներկայացվում է շախմատի դասավանդման ներգործությունը երե-

խաների հոգեկան գործընթացների զարգացման վրա, բացահայտվում են շախմատի 

դպրոցական դասավանդման յուրահատկությունները, շախմատ առարկայի նկատ-

մամբ մոտիվացիայի շարժընթացը տարրական դասարաններում սովորող աշա-

կերտների մոտ: 

 

Հանգուցային բառեր. շախմատի դասավանդում, տարրական դասարաններ, աշա-

կերտներ, մոտիվացիա, շարժընթաց: 

 

Հանրակրթության ժամանակակից հայեցակարգի հիմքը երեխայի անձնային ո-

րակների դաստիարակության, ստեղծագործական ընդունակությունների ձևավոր-

ման գաղափարն է: Այդ առումով շախմատային խաղը երեխայի ինտելեկտուալ և հո-

գեբանական զարգացման հիանալի հնարավորություն է: Գաղտնիք չէ, որ տարրա-

կան դպրոցում ամենաշատ դժվարություններ ունենում են ոչ թե այն երեխաները, ո-

րոնց գիտելիքներնու հմտություններն անբավարար են, այլ նրանք, ովքեր դրսևորում 

են ինտելեկտուալ պասիվություն, ովքեր մտածելու, խնդիրներ լուծելու ցանկություն 

և հմտություն չունեն: 

Շախմատ խաղալով` երեխաները նախևառաջ սովորում են ինքնուրույն մտածել 

և որոշումներ կայացնել: Նույնիսկ ամենապարզ լուծումները (օրինակ, ինչպես խա-

ղաքարով քայլ կատարել), որոնք քիչ կորուստների կարող են հանգեցնել (վատա-

գույն դեպքում` պարտության), երեխային սովորեցնում են ինքնուրույն և պատաս-

խանատու լինել: Խաղային փորձառությունը թույլ է տալիս հաշվի առնել ուրիշի տե-

սակետը, կանխատեսել նրա վարքը և դրա հիման վրա կառուցել սեփական վարքա-

գիծը [1]: 

Մ. Ֆելդմանը [6], Դ. Կոմարովը, Ա. Ժեստերևը [4], Ի. Սուխինը [5] և այլոք ընդգ-

ծում են, որ շախմատը նպաստում է սովորողների իմացական և հուզակամային գոր-

ծընթացների, անձնային որակներիձևավորմանը: 

2011 թվականից սկսած՝ Հայաստանի հանրակրթական դպրոցների տարրական 

դասարաններում դասավանդվում է շախմատ առարկան: Շախմատի մուտքը երկ-

րորդից չորրորդ դասարաններ որոշակի փոփոխություններ մտցրեց դպրոցական 

«առօրյայում»: 

Շախմատի դասավանդման առանձնահատկությունները բացահայտելու նպա-

տակով իրականացրել ենք հետազոտություն՝ կիրառելով դիտման, զրույցի, հարց-
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ման մեթոդները: Հետազոտությունն անց ենք կացրել Երևանի թ. 171 հիմնական 

դպրոցում. մասնակցել են II-IV դասարաններում սովորող 156 աշակերտներ (76 աղ-

ջիկ և 80 տղա), ծնողներ, ուսուցիչներ: 
Աշակերտներին ուղղված հարցարանի արդյունքները վկայում են, որ II և IV դա-

սարանցիների մեծամասնությունը (92 % և 91 %) հաճույքով է հաճախում շախմատի 

դասերին, իսկ ահա III դասարանում ոգևորությունը պակասում է. ուսուցիչները և ծ-

նողները դա մեկնաբանում են ծրագրային նյութի կտրուկ բարդացմամբ: 

Հատկանշական է, որ տանը ևս ծնողներին շախմատի դասերի մասին շատ են պատ-

մում II և IV դասարանցիները. III դասարանցիների մոտ այդ ցուցանիշը զգալիորեն նվա-

զում է: 

Տվյալների համեմատությունը ցույց տվեց, որ տղաներն ավելի շատ են սիրում և 

մտերիմների հետ քննարկում շախմատ առարկան, քան աղջիկները (բոլոր տարիք-

ներում): 

II դասարանցիների գերակշռող մասը (69 %) գտնում է, որ շախմատը հեշտ ա-

ռարկա է, իսկ III և IV դասարանցիներն (82 % և 71 %) ընդունում են, որ երբեմն մա-

սամբ կամ լիովինչեն հասկանում դասը: Աղջիկները շատ ավելի, քան տղաները, 

կարծում են, որ շախմատը խրթին առարկա է:Տղաներից ոմանք փաստեցին, որ չնա-

յած շախմատի բարդությանը՝ իրենք կարող են դժվարություններ հաղթահարել: 

Ակնհայտէ շախմատի դերը կամային որակների՝ ինքնուրույնության, վճռականութ-

յան, պատասխանատվության ձևավորման վրա: 

«Եղե՞լ են շախմատի այնպիսի դասեր, որոնք շատ հետաքրքիր էին» հարցին 

տրված պատասխանները հակասում են մինչ այժմ նկատվող միտմանը: Եթե II դա-

սարանում 96 և IV–ում 92 %-ն է դրական պատասխանել հարցին, ապա III դասարա-

նում բացարձակ՝ 100 %-անոց արդյունք է գրանցվել: Սա խոսում է այն մասին, որ 

չնայած III դասարանի ծրագիրը բարդ է, սակայն շախմատը հետաքրքիր ու գրավիչ 

է աշակերտների համար: 

Հարցումը ցույց տվեց, որ II դասարանցիները նախընտրում են շախմատի դասը 

լսել, քան խաղալ: Եվ դա բնական է, քանի որ նրանք դեռևս նոր են յուրացնում խաղի 

կանոնները: III և IV դասարաններում երեխաները հաճույքով և՛ դասն են լսում, և՛ 

շախմատ խաղում: 

II և III դասարանցիները նշում են, որ պարտության դեպքում կարողանում են ի-

րենց զսպել, շատ չվրդովվել: IV դասարանում ավելի շատ են այն երեխաները(և դ-

րանք բացառապես տղաներ են), ովքեր պարտվելիս կորցնումեն ինքնատիրապե-

տումը:Հարց է ծագում. ինչո՞ւ տղաները, ովքեր նախկինում համեմատաբար հան-

գիստ էին տանում պարտությունը, IV դասարանում բուռն հուզական ապրումներ են 

ունենում: 

Փորձենք պատասխանել՝ մեջբերելով «Շախմատային խաղի հոգեբանություն» 

գրքի հետևյալ տողերը. «Եթե մարդը խելացի է, մտածող, տեսաբան, առանձնապես 

վիրավորական բան չկա այն բանում, որ նա վատ նետաձիգ կամ ձիավոր է: Երկ-

րագնդի բոլոր նվաճումների մեջ մարդու բանականությունը բարձրագույն և վերին 

աստիճանն է, որին մենք ապավինում ենք: Եվ ահա, շախմատը բանականության օբ-

յեկտիվ չափն է տալիս, մեզ զրկում է այն հնարավորությունից և իրավունքից, որ ա-

պավինենք ավելի բարձր ու հեղինակավոր որևէ բանի: Պարտության դեպքում ինք-

նարդարացման հույս չի մնում: Հենց սրա հիման վրա է դրսևորվում սուր հուզակա-

նություն ամբողջ խաղի ընթացքում և նաև ավարտից հետո» [3]: 
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Հարցումից պարզ դարձավ, որ II դասարանցիներն (96 %) ավելի մեծ հետաքրք-

րությամբ են կատարում շախմատի առաջադրանքները(քանի որ ծրագրային նյութը 

հասկանում են),քան III և IV դասարանցիները (63 % և 71 %): Երրորդի համեմատ IV 

դասարանում տղաների մոտ շախմատի նկատմամբ հետաքրքրությունը աճում է 

(63-ից հասնելով 79 %-ի), իսկ աղջիկների մոտ այդպես էլ աճ չի գրանցվում (ավելին, 

64-ից իջնում է 60 %-ի): 

II դասարանցիների մոտավորապես կեսը ինքնուրույնէ կատարում շախմատի 

տնային առաջադրանքները, III և IV դասարանցիների մեծ մասին օգնում են: Ուսու-

ցիչը հավելում է, որ ինքնուրույն կատարողների մի մասը շախմատի խմբակ է հա-

ճախում: 

Թեև III դասարանում շախմատի նկատմամբ հետաքրքրությունը խիստ նվազում 

է, այդուհանդերձ, ամենաշատն այս տարիքի երեխաներն են փաստում, որ շախմա-

տի դասերն օգնում են մաթեմատիկական և ամենատարբեր կենսական խնդիրներ 

լուծելիս: Այդ դրական միտումը պահպանվում է նաև IV դասարանում: Աշակերտնե-

րից մեկը նշում է. «Շախմատային գիտելիքները կյանքում ինձ անհրաժեշտ են: Ինչ-

պես պարտիայի ընթացքում պլանավորում եմ քայլերս, այնպես էլ կյանքում ամեն 

գործ պետք է նախապես ծրագրել»: 

II և IV դասարանցիների գերակշռող մասի (92 %) կարծիքով դասասենյակի լավ 

կահավորումը և շախմատային պարագաների առկայությունը նպաստում են, որ ի-

րենք ավելի սիրով հաճախեն դասաժամերին: III դասարանում, հետաքրքրության 

համընդհանուր անկման պայմաններում, այդ ցուցանիշը ևս նվազում է (48 %). աշա-

կերտները գտնում են, որ շախմատի դասը հասկանալն ավելի կարևոր է, քան դա-

սասենյակի կահավորումը: 

Ուսումնառության բոլոր տարիներին շախմատ առարկանանցնելուցանկությու-

նեն հայտնելերկրորդների 92, երրորդների 52, չորրորդների 67 %-ը: Այս տվյալները 

մատնանշում են շախմատի նկատմամբ վերաբերմունքի շարժընթացը տարրական 

դպրոցում: 

Ուսուցիչների հետ անցկացված հարցման արդյունքները հիմնականում հա-

մընկնում են աշակերտների պատասխանների հետ: Ե՛վ շախմատի ուսուցիչը, և՛ 

դասվարները նշեցին, որ շախմատի դասավանդման հետ կապված 2 տիպի խնդիր-

ներ կան. ցանկալի է, որ 

1. շախմատ առարկան ոչ թե գնահատվի նիշերով, այլ ստուգարքային լինի,ընդ 

որում, նմանատիպ խնդրանքով նրանց մոտենում են նաև բազմաթիվ ծնողներ, 

2. շախմատ անցնեն միջին դպրոցում, որպեսզի երեխաներին ավելի դյուրինլի-

նիմատուցվող նյութը.արդյունքում առարկայի հանդեպ մոտիվացիան կբարձրանա: 

Ի. Գ. Սուխինը, խոսելով տարրական դպրոցում շախմատի դասավանդման մա-

սին, ընդգծում է. «Երեխաներին շախմատ սովորեցնելիս պետք է կարևորել ոչ թե 

ինքնին խաղը, այլ մտածված ձևով կառուցված ուսուցումը, որը մատչելի կլինի յու-

րաքանչյուր տարիքային խմբի համար: Շախմատի ուսուցումն ինքնանպատակ չէ, 

ուսուցման ընթացքում պետք է լիովին կիրառել շախմատի զարգացնող ներուժը»[5]: 

Ամփոփելով հետազոտության արդյունքները՝ նշենք հիմնական եզրահանգում-

ները. 

 Շախմատային խաղում դրսևորվում է իմացական և հուզակամային գործըն-

թացների անսովոր բազմազանություն,և դրանք մարզվում են ոչ թե առանձին-առան-

ձին, այլ համադրության մեջ, ինչը բնութագրական է բնական կենսական իրավի-

ճակներին: 
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 Շախմատը երեխայի համար պրակտիկ գործունեություն է, որն անհրաժեշտ է 

դպրոցական տեսական դասընթացների առատության մեջ: 

 Շախմատային խաղում ներդաշնակորեն միահյուսված են դաստիարակչա-

կան, կրթական, մրցակցային, ստեղծագործական և հաղորդակցական տարրերը: 

 Կրթությանը զուգահեռ դպրոցի հիմնական գործառույթներից մեկը անձի ձևա-

վորմանը նպաստելն է [2]: Այս առումով շախմատ առարկան ամենաբարերար ազդե-

ցություն է թողնում աշակերտների վրա՝ նպաստելով նրանց անձնային որակների 

զարգացմանը, պրոբլեմային իրավիճակներում կառուցողական լուծումներ գտնե-

լուն: 

 Շախմատ առարկայի նկատմամբ մոտիվացիայի ամենաբարձր մակարդակ 

դրսևորվում է II դասարանում, III դասարանում մոտիվացիան կտրուկ նվազում է, 

IV դասարանում այն կրկին բարձրանում է, այնուամենայնիվ՝ չհասնելով II դասա-

րանի մակարդակին: 

 Թեև III դասարանում շախմատի նկատմամբ հետաքրքրությունը անկում է 

ապրում, սակայն հենց այս տարիքի երեխաների կարծիքով է, որ տարբեր կենսա-

կան իրավիճակներում իրենց պետք են գալիս շախմատային գիտելիքները: 

 Միայն այն փաստը, որ շախմատը նպաստում է երեխայի հոգեկան գործըն-

թացների ձևավորմանը, բավարար չէ՝ վստահ լինելու համար, որ շախմատ առար-

կան արդյունավետ է գործում դպրոցում. անհրաժեշտ է ծրագրային նյութը լրջա-

գույնս համապատասխանեցնել երեխաների՝ տվյալ տարիքին բնորոշ իմացական 

հնարավորություններին: Շախմատային խաղի՝ մեթոդական առումով գրագետ ու-

սուցումը երեխաների մտավոր զարգացման արդյունավետ միջոց կարող է հանդի-
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The paper studies the dynamics of motivation on the subject of chess at primary school 

children. It was found that the highest motivation manifested in the second class, in the 

third class motivation plummets (of the difficult school program), in the fourth class - in-

creases again, without reaching the level of the second class. Therefore, in the teaching of 

chess is important not only the game itself, and deliberately constructed training, which 

will be available for each age group. 

 

 

 

ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԴԵՐԸ ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԻՔՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՅԻ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ  

 

Մնացականյան Ն. Ս. («Ուրարտու» համալսարան, Երևան, Հայաստան)  
 
Հոդվածում հեղինակը ցույց է տալիս, թե ինչպիսի կարևորություն ունի ծնողների 

դերը հատկապես հատուկ կարիքներ ունեցող երեխայի սոցիալականացման գոր-

ծընթացում, որի հաջող կազմակերպման համար առաջնային է համարում ընտանի-

քի անդամների և հատկապես ծնողների հոգեբանական վերականգնումն ու աջակ-

ցությունը: 

  
Հանգուցային բառեր. հատուկ կարիքներ, հաշմանդամություն, սոցիալականացում, 

ներառում: 

 

Վերջին տասնամյակներում Հայասատանում հաշմանդամություն ունեցող ան-

ձանց նկատմամբ հումանիստական վերաբերմունքի էական փոփոխությունները ա-

ռանձնահատուկ հետաքրքրություն են առաջացնում այն ընտանիքների հանդեպ, ո-

րոնք ունեն հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաներ: Այսօր, երբ մեր երկրում իրակա-

նացվում են բազմաթիվ ծրագրեր (ընդունվում են օրենքներ, ներառական կրթութ-

յուն, մատչելի միջավայր և այլն), հասարակության կողմից հաշմանդամություն ու-

նեցող անձանց նկատմամբ նախկինում ունեցած կարծրատիպերը փոխելու, նրանց 

նկատմամբ քաղաքակիրթ, ընդունելի վերաբերմունք ձևավորելու և հասարակութ-

յան մեջ ինտեգրելու ուղղությամբ, անհրաժեշտ է ուսումնասիրել, թե ինչպիսին են 

փոխհարաբերությունները հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների ընտանիքնե-

րում, թե որքանով են դրանք նպաստում հատուկ կարիքով երեխայի անձի ձևավոր-

մանը և սոցիալականացմանը, հատկապես այն, թե ինչ դեր են խաղում ծնողներն 

այս գործընթացում:  

Հանրահայտ ճշմարտություն է, որ պետությունն ամուր է իր ընտանիքներով: 

Սակայն ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ընտանիքը, որն ունի հատուկ 

կարիքներ (հաշմանդամություն) ունեցող երեխա, հայտնվում է հաղթահարման հա-

մար գրեթե անհնարին մի շարք հիմնախնդիրների առջև: Բացի սոցիալական, 

տնտեսական, կրթական, առողջական և այլ հիմնախնդիրներից, ընտանիքը կրում է 

սոցիալ-հոգեբանական լուրջ դժվարություններ, որոնց տևականությունը հանգեց-

նում է ընտանեկան գործառույթների խաթարման, հաճախ նաև ընտանիքների քայ-

քայման: Փորձը ցույց է տալիս, որ ժամանակակից հայ ընտանիքը, որն ունի զար-

գացման սահմանափակ կարողություններ ունեցող երեխա, չի իրականացնում այն 

հիմնային կառույցի դերը, որն ապահովում է երեխայի օպտիմալ զարգացման, դաս-
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տիարակման, սոցիալական հարմարման համար բարենպաստ պայմաններ: Ցավոք, 

շատ ընտանիքներում ոչ միայն ստեղծված չեն հատուկ կարիքներով երեխայի զար-

գացման համար անհրաժեշտ պայմաններ, այլև առկա են ընտանեկան իրավիճակ-

ներ, որոնք ապակառուցողական ազդեցություն են ունենում երեխայի վրա` վնասե-

լով նրա անպաշտպան անձը:  

Հատուկ կարիքներով երեխայի ընտանիքի ուսումնասիրման համար անհրա-

ժեշտ է հաշվի առնել միմյանց վրա ընտանիքի անդամների ազդեցության փաստը: 

Ընտանիքի անդամները նույն համակարգի էլեմետներն են, եթե փոխվում է մի ան-

դամը, ապա մյուսները ևս փոփոխության են ենթարկվում, որոնք իրենց հերթին հա-

կադարձաբար ազդում են առաջինի վրա: Երբ ընտանիքում հայտնվում է երեխա, ա-

պա ընտանիքը փոխվում է: Իսկ երբ ընտանիքում հայտնվում է հատուկ կարիքներով 

երեխա, ընտանիքն ավելի շատ է փոխվում. փոխվում է ընտանիքի անդամների ամե-

նօրյա կյանքը, նրանց հոգեբանական վիճակը, արտաքին միջավայրի հետ նրանց 

շփումը և այլն: Փոխվում է նրանց կարգավիճակը, որը հավասար չէ նախկինին: Այս 

նոր կարգավիճակից ելնելով՝ նրանք երեխային վերաբերվում են այլ կերպ, քան՝ եթե 

նա առողջ լիներ [6]: Ընտանիքի իրավիճակն առավել բարդ է, երբ ընտանիքում մե-

ծանում է կատուկ կարիքներ ունեցող երեխա: Դժվարությունները, որոնք մշտապես 

կրում են այս ընտանիքները զգալիորեն տարբերվում են այն ընտանիքների ամենօր-

յա խնդիրներից, որտեղ դաստիարակվում են նորմալ զարգացում ունեցող երեխա-

ներ [4, էջ 4]: Ընտանիքի համակարգային տեսության տեսանկյունից ցանկացած երե-

խայի ծնունդն ընտանիքի համար սթրես է: Հատուկ երեխայի ծնունդն ավելի մեծ 

սթրես է, քանի որ հիմնական փոփոխություններին ավելանում են նաև ախտորոշու-

մից առաջացած շոկը, երեխայի խնամքի հետ կապված լրացուցիչ հոգսերը, ամոթի 

զգացումը հասարակության առաջ, մեղքի զգացումը, լրացուցիչ նյութական կարիքը 

և այլն: Հաճախ երկարատև սթրեսը հանգեցնում է ներընտանեկան հարաբերութ-

յունների խաթարման, հոգեբանական և հոգեսոմատիկ խանգարումների, ընտանե-

կան գործառույթների մասնակի կորուստների, այն ամենի, ինչը համակարգային ըն-

տանեկան հոգեթերապիայում համարում են ապագործառույթային [6]: 

 Սահմանափակ հնարավորություններով երեխա ունեցող յուրաքանչյուր ընտա-

նիք ունի իր առանձնահատկությունները, իր հոգեբանական մթնոլորտը, որն այս-

պես թե այնպես ազդում է երեխայի վրա` կա՛մ նպաստելով նրա վերականգնմանը, 

կա՛մ, ընդհակառակը՝ արգելակում այն [5]: Երեխայի կյանքի առաջին օրերից, մոր, 

հոր, եղբայրների, քույրերի, տատիկների, պապիկների և մոտ հարազատների փոխ-

հարաբերությունների արդյունքում, ձևավորվում է անձի կառուցվածքը: Երեխայի 

նկատմամբ հոր և մոր վերաբերմունքից, նրա հոգեկան պահանջմունքների բավա-

րարվածությունից մեծապես կախված է կյանքի ընթացքում մարդու վարքաձևերի 

սկզբնավորումն ու զարգացումը [3, էջ 16]:  

Ծնող-երեխա փոխհարաբերությունն անձի սոցիալականացման գործընթացում 

միջանձնային հարաբերությունների առաջին դրսևորումն է, որը շարժուն ու զարգա-

ցող գործընթաց է, տևում է մինչև կյանքի վերջը և պահանջում երկկողմանի փո-

խըմբռնում: Ընտանիքի կառուցվածքը սահմանվում է իր անդամների սոցիալական 

դերերով, որոնց հիման վրա էլ ձևավորվում են ներընտանեկան միջանձնային հա-

րաբերությունները [1, էջ 55]:  

Իր առանձնահատկությունների շնորհիվ ընտանիքը, որպես փոքր խումբ, հու-

զական դրսևորումների և հուզական պահանջմունքների բավարարման համար 

ստեղծում է այնպիսի պայմաններ, որոնք օգնում են մարդուն զգալ իր տեղը հասա-
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րակության մեջ, ուժեղացնում է նրա ապահովության զգացումը և հանգիստը, առա-

ջացնում է ցանկություն՝ օգնություն և աջակցություն ցուցաբերելու ուրիշ մարդկանց 

նկատմամբ [3, էջ 7]: Եթե երեխան ընտանիքում ցանկալի չէ, չեն բավարարվում նրա 

սիրո, քնքշանքի, հուզական շփման պահանջմունքները, եթե նա ներքին անհանգս-

տություն է ապրում, ապա երեխայի անձի զարգացումը հապաղում է: Զարգացման 

ընթացքի վրա բացասաբար է ազդում նաև խթանիչների աղքատիկությունը, շրջա-

պատող միջավայրի միօրինակությունը: Երեխայի հոգեկանի նորմալ զարգացման 

կարևոր նախադրյալներ են նրա նկատմամբ ծնողների սերը, ընտանեկան բարեն-

պաստ մթնոլորտը, բարեկամական հարաբերությունները [2, էջ 171]:  

Անձի կերպարի ձևավորումը կախված է ընտանեկան փոխհարաբերություննե-

րից՝ կախված այն հանգամանքից, թե մարդը զգում է արդյոք սեր և հարգանք, թե սո-

վոր է, որ իրեն չնկատեն, իսկ շփումներն ուղեկցվեն վիճաբանություններով ու 

բարձրացված տոնով [3, 6]: Կախված ծնողների հակազդումներից և պահվածքից` ե-

րեխան կարող է իրեն զգալ կա՛մ որպես հաշմանդամ, որը չունի ոչ մի հնարավո-

րություն կյանքում ակտիվ տեղ զբաղեցնելու, կա՛մ հակառակը` որպես մարդ, լիո-

վին ընդունակ հաջողությունների հասնելու: Ծնողները պետք է ներշնչեն հաշման-

դամություն ունեցող երեխային, որ նա ունի ուրիշ շատ որակներ և արժանիքներ, ո-

րոնք հարկավոր է զարգացնել: Ոչ մի դեպքում չպետք է ամաչեցնել երեխային, ինչը 

դրդում է նրան պարփակվել իր մեջ, մեկուսանալ, կենտրոնանալ իր վրա և դառնալ 

եսակենտրոն: Մինչդեռ, խուսափելով եսակենտրոնությունից, երեխան հաճույքով 

կկատարի պահանջված աշխատանքը և կուրախանա իր ձեռքբերումներով: Դա տա-

լիս է նրան հնարավորություն ունենալ հանգիստ, տպավորություններով լեցուն և դ-

րական ապրումներով լիարժեք կյանք [7]:  

Ուստի հատուկ կարիքներ ունեցող երեխայի առողջ անձի ձևավորման, ինքնա-

կայացման, հասարակության մեջ լիարժեք ներառման համար անհրաժեշտ է հնա-

րավորինս վաղ հայտնաբերել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ընտանիք-

ներին, իրականացնել հոգեբանական վերականգնողական աշխատանքներ ծնողնե-

րի և ընտանիքի մյուս անդամների հետ, փոխանցել նրանց անհրաժեշտ գիտելիքներ 

երեխայի հիվանդության, խնամքի և դաստիարակության վերաբերյալ, ձևավորել ա-

դեկվատ պատկերացումներ երեխայի զարգացման հնարավորությունների վերա-

բերյալ և դրական դիրքորոշում հատուկ կարիքներով երեխաների նկատմամբ:  
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In the article the author shows the importance of the role of parents in socialization 

process of their children, especially for children with special needs, considering psycho-

logical rehabilitation and support of parents as key factors for the success of the subject 

process. 

 

 

 

ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԻՔՆԵՐՈՎ ԵՐԵԽԱ ՈՒՆԵՑՈՂ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐՈՒՄ 

ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Մնացականյան Ն. Ս. (Ուրարտու համալսարան, Երևան, Հայաստան) 
 
Հոդվածում ներկայացված են ընտանիքում հատուկ կարիքներով երեխայի առ-

կայությամբ պայմանավորված փոխհարաբերությունների դրսևորումները: Հեղինա-

կը փորձել է միաժամանակ վերհանել այն հիմնական խնդիրները, որոնց բախվում 

են հատուկ կարիքներով երեխաների ընտանիքները: 

  

Հանգուցային բառեր. հատուկ կարիքներ ունեցող երեխա, ընտանեկան փոխհարա-

բերություններ: 

 

Քանի որ հատուկ կարիքներով երեխա ունեցող ընտանիքն իրենից հատուկ հա-

մակարգ է ներկայացնում, ուստի ներընտանեկան հարաբերություններում դիտարկ-

վում են որոշակի փոխհարաբերություններ, որոնք անհրաժեշտ է քննարկել: Այդ 

խնդիրներից կարելի է առանձնացնել այնպիսիք, որոնք բնորոշ են ծնողներին, և՝ ո-

րոնք բնորոշ են հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաներին: Առաջինը վերաբերում է 

դաստիարակությանը, որն ունեկցվում է ծնողական պարտականության ծանրա-

բեռնվածության զգացումով: Մյուս կարևոր խնդիրը ծնողի կողմից հատուկ կարիք-

ներ ունեցող երեխաների նկատմամբ պահանջների ցածր մակարդակն է, որը բա-

ցատրվում է, ամենայն հավանականությամբ, երեխաների հնարավորությունների 

չիմացությամբ կամ վատ իմացությամբ: Հատուկ կարիքներով երեխաների ընտա-

նիքներում հաճախ է հանդիպում փոխհարաբերությունների ավտորիտար ձևը, որն 

իր հերթին բերում է դիրեկտիվ հարաբերությունների, և երեխան դառնում է ավելի 

պասիվ, փոխհարաբերությունները միակողմանի բնույթ են կրում: Դրան զուգընթաց 

հանդիպում են ընտանիքներ, որտեղ մայրը ցուցաբերում է հուսահատված զոհո-

ղություն և մշտական աջակցության կարիք է ունենում: Եվ ամենակարևոր խնդիրը, 

որը կարող է հետագայում բարդույթների առջև կանգնեցնել և՛ ծնողներին, և՛ երե-

խաներին, ապրումների զսպվածությունն է, որն, ինչ խոսք, կապված է չիրականաց-

ված ծնողական սպասումների հետ [2, էջ 33]:  
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Ընտանեկան փոխհարաբերությունները կարելի է դիտել որպես չորս հասկա-

ցությունների համակարգ՝ ենթահամակարգերի, համախմբվածության, հարմարվա-

ծության և հաղորդակցության: Յուրաքանչյուր ընտանիքի ներսում առանձնացնում 

են չորս ենթահամակարգ՝ ամուսնական (կին և ամուսին), ծնողական (ծնող - երե-

խա), քույր - եղբայր, ընդլայնված (արտաընտանեկան՝ փոխգործակցությունը բարե-

կամների, մասնագետների հետ և այլն): Զարգացման խանգարումներով երեխան 

խախտում է բոլոր չորս ենթահամակարգերը: Այս դեպքում անգամ մեկ ենթահամա-

կարգի խանգարումը առաջացնում է փոփոխություններ բոլոր մնացածներում [4, էջ 

9]:  

Ըստ ծնող - հատուկ կարիքներ ունեցող երեխա փոխհարաբերությունների՝ 

տարբերակում են ընտանիքների չորս խումբ։ Առաջին խմբի ընտանիքներում ծնող-

ների մոտ լայնորեն արտահայտված են ծնողական զգացումները, դաստիարակութ-

յունը գերխնամքի բնույթ է կրում: Ծնողները ոչ ադեկվատ պատկերացումներ ունեն 

իրենց երեխայի զարգացման հնարավորությունների մասին: Մայրերի մոտ առկա է 

չափազանց անհանգստություն և նյարդահոգեկան լարվածություն: Մեծահասակնե-

րի պահելաոճին հատուկ են երեխայի նկատմամբ գերխնամակալ վերաբերմունքը, 

սոցիալական շփումների սահմանափակումը: Ընտանեկան դաստիարակման այս ո-

ճը հատուկ է միայնակ մայրերի ընտանիքների մեծամասնությանը: Երկրորդ խմբի 

համար բնութագրական են շփման սառնությունը, թերխնամքը, ծնողի և երեխայի 

միջև նվազ հուզական կապը, ծնողների կամ նրանցից մեկի կողմից երեխայի վրա իր 

անցանկալի որակների պրոյեկտումը: Ծնողները չափից ավելի ուշադրություն են 

կենտրոնացնում երեխայի բուժման վրա՝ մեծ պահանջներ ներկայացնելով բժիշկնե-

րին, ձգտում են փոխհատուցել իրենց հոգեկան անհարմարավետությունը՝ երեխայի 

նկատմամբ հուզական մերժման հաշվին: Երրորդ խումբը բնութագրվում է համա-

գործակցության ոճով, ծնողների և երեխաների համատեղ գործունեության ընթաց-

քում փոխպատասխանատու հարաբերությունների կառուցողական և ճկուն ձևերով: 

Որպես ապրելակերպ նման ոճը ձևավորվում է երեխայի հաջողությունների և նրա 

ուժեղ կողմերի հանդեպ ծնողների հավատի, անհրաժեշտ ծավալի օգնության հա-

ջորդաբար գիտակցման արդյունքում: Այս դեպքերում երեխայի մոտ ձևավորվում են 

նոր հմտություններ, ինքնակայացման հատուկ եղանակներ, որոնք թույլ են տալիս 

ինքնուրույն շփվել արտաքին աշխարհի հետ: Չորրորդ խումբը ընտանեկան շփման 

ռեպրեսիվ ոճին է պատկանում, որը բնութագրվում է ծնողական ավտորիտար դիր-

քորոշմամբ: Հարաբերությունները ձևավորվում են երեխայի ապագայի նկատմամբ 

հոռետեսական հայացքներով, մշտապես սահմանափակվում են երեխայի իրա-

վունքները, դրվում է ծնողական դաժան կանոնակարգ, որը չպահպանելու դեպքում 

երեխան պատժվում է: Նման ընտանիքներում երեխայից պահանջում են առաջադ-

րանքների և վարժությունների անհապաղ կատարում՝ հաշվի չառնելով նրա ֆիզի-

կական, հոգեկան և ինտելեկտուալ հնարավորությունները: Պահանջները կատարե-

լուց հրաժարվելիս երեխաները հաճախ ենթարկվում են ֆիզիկական պատժի [6]: 

Դիտարկելով մանկական բռնության հիմնահարցերը՝ հեղինակները ծնողների կող-

մից բռնության ենթակա ռիսկի խմբերում նշում են հատկապես այն դեպքերը, երբ ե-

րեխաները ունենում են ֆիզիկական, հոգեկան խնդիրներ, բնածին կամ ձեռքբերովի 

արատներ: Ինչպես նշում են հեղինակները, չնայած՝ ըստ բարոյական սկզբունքների, 

այս երեխաները պետք է արժանանան առավելագույն բարեգթության, մինչդեռ, իրա-

կանում, ճիշտ հակառակն է: «Մեծահասակների աշխարհն այդ խեղված մանկական 
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ճակատագրերում սպառնալիք է տեսնում իր համար: Այդ դաժան վերաբերմունքի 

բացատրությունը թաքնված է անգիտակցական ապրումների խորքերում» [1, էջ 195]:  

 Վ. Ն. Մյասիշչևը նշում է, որ միայն ազատ փոխհարաբերությունների պայման-

ներում կարող են դրսևորվել անկեղծ հարաբերություններ, սակայն ճնշող, արգելա-

կող, անազատ պայմաններում, երբ մի մարդը կախման մեջ է մյուսից, իրական վե-

րաբերմունքը միմյանց նկատմամբ քողարկվում է կեղծ փոխհարաբերությունների 

մեջ: Կեղծության էությունն այն է, որ արտաքին փոխգործակցության ձևը չի համա-

պատախանում հարաբերությունների ներքին բովանդակությանը [5, էջ13]:  

Ա. Ի. Զախարովի, Լ. Ի. Սոնցևայի, Ի. Ի. Մամայչուկի, Վ. Վ. Տկաչովայի և ուրիշ-

ների հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ զարգացման խանգարումներ ունե-

ցող յուրաքանչյուր երեխայի մոտ առկա են ծնող-երեխա հարաբերությունների խան-

գարումներ: Որպես ծնող-երեխա հարաբերությունների գնահատման չափանիշ հա-

մարվում է երեխայի կողմից ծնողին ուղղված դրական կամ բացասական հույզերը, 

որոնք կարող են արտահայտվել ինչպես վերաբերմունքի ուղղակի գնահատման, 

այնպես էլ անուղղակի` վարքի դրսևորումների միջոցով [3, էջ 18]:  

Հատուկ կարիքներ ունեցող երեխայի ընտանիքը, 20-րդ դարի երկրորդ կեսից 

սկսած, ուսումնասիրման առարկա է դարձել հարակից տարբեր բնագավառների 

մասնագետների համար` հոգեբույժներ, հոգեբաններ, արատաբաններ և այլն: Սա-

կայն այդ ուսումնասիրությունները հիմնականում միակողմանի են. մի կողմից որ-

պես հոգեբանական աջակցության կարիք ունեցող` կապված ընտանիքում հատուկ 

կարիքներ ունեցող երեխայով պայմանավորված սթրեսով, մյուս կողմից ընտանիքը 

դիտվում է որպես մի միջավայր, որտեղ աճում և զարգանում է հատուկ կարիքներ 

ունեցող երեխա, որն օգնում կամ նպաստում է նրա հարմարմանը կամ սոցիալակա-

նացմանը: Այս երկու մոտեցումների սերտ կապակցվածությունը հաճախ ոչ բոլոր 

հետազոտողների կողմից է գիտակցվում: Մինչդեռ ակնհայտ է, որ միայն հոգեբանո-

րեն բարենպաստ ընտանիքում կարող է հատուկ խնդիրներ ունեցող երեխան ստա-

նալ այն, ինչը նրան անհրաժեշտ է սոցիալական միջավայրին ինտեգրվելու և հետա-

գա առավել լիարժեք կյանքի համար [7]: 
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The subject article presents the specificities of interrelations in families having chil-

dren with special needs. In the article, the author tries to show the main problem issues 

existing in such families. 

 

 

 

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԱԽՏԱԾԻՆ ԴԵՐԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԸՆՏԱՆԵԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ. ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Մուրադյան Ա. Ռ. («Ուրարտու» համալսարան, Երևան Հայաստան) 
 

Սույն հոդվածում քննարկվում է ախտածին դերերի և վերջիններիս ազդեցութ-

յամբ դրսևորվող փոխհարաբերությունների ներգործությունը ընտանեկան փոխհա-

րաբերությունների վրա:  

 
Հանգուցային բառեր. ընտանիք, ախտածին դեր, ընտանեկան փոխհարաբերություն-

ներ, ախտածին փոխհարաբերություններ, սոցիալական դեր: 

 

Ընտանիքի և ընտանեկան փոխհարաբերությունների տիրույթում ախտածին դե-

րերի առաջացման, մեխանիզմների վերլուծության, ամուսնալուծությունների վրա 

էական ազդեցության, դերերի և կարծրատիպերի վերաբերյալ դիրքորոշումները ըն-

տանիքաբանության ոլորտում համեմատաբար նոր և դեռևս համալիր վերլուծութ-

յան կարիք ունեցող բնագավառ են: Իհարկե, ընտանիքաբանությունը և ընտանեկան 

խնդիրներով զբաղվող սոցիալական հոգեբանության մի շարք բնագավառներ էա-

կան զարգացում ապրեցին նախորդ դարի վերջերին, սակայն ախտածին դերերի և 

ընդհանրապես դերային փոխհարաբերությունների մասին հետազոտություններն 

արդիական են նաև մերօրյա հասարակարգում: Այդ հետազոտությունները ընդգր-

կում են ընտանիք հասկացության բոլոր բնագավառները, բոլոր կենսաձևերը և աշ-

խարհի տարբեր մասերում ապրող հասարակարգերը: Այս համատեքստում փոխվե-

ցին ընտանիքի անդամների՝ միմյանց հանդեպ ունեցած պարտականությունների 

բնույթը, փոխհարաբերությունների չափանիշները, սպասումների, հատկապես դե-

րային սպասումների (ակնկալիքների) բնույթը, որոնք ստացան այսպես կոչված պա-

հանջատիրական երանգ: Դա պայմանավորված է հատկապես սոցիալ-դերային պա-

հանջների բնույթի փոխհարաբերություններով, որոնք ընտանիքի դերային տիրույթը 

հետազոտելու նոր հենք ապահովեցին: Մարդկանց սոցիալական կյանքի բնութագ-

րիչ դերային վերլուծությունը, դերային մոտեցման մասին սկզբնական պատկերա-

ցումները ձևավորվել են 20-րդ դարի 30-ական թվականների` ականավոր մտածող-

ներ Ջ. Հ. Միդի, Ռ. Լինտոնի, Ջ. Մորենոյի և մի շարք այլ գիտնականների ջանքերով, 
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որոնց հետազոտություններով դերերի տեսության հիմնահարցը մուտք գործեց 

քննարկման նոր ասպարեզ: Այս հիմքով, դերերի տեսությունն իր սկզբնական ծավա-

լուն արտահայտությունը գտավ ամերիկյան սոցիոլոգ և հոգեբան Ռալֆ Լինտոնի 

հրատարակումներում: Լինտոնի կարծիքով սոցիալական դերը ներկայացվում էր 

որպես կարգավիճակի դինամիկ տեսանկյուն, քանզի անհատը սոցիալական իմաս-

տով կապված է վերոգրյալ կարգավիճակին և զբաղեցնում է այն՝ այլ կարգավիճակի 

հետ ունեցած կապի մեջ, և, երբ անհատն իրագործում է իր իրավունքներն ու պար-

տականությունները, ապա նա դրանով իսկ դեր է կատարում [1, էջ 31-32]: Ռուսաս-

տանյան հայտնի սոցիոլոգ Ի. Ս. Կոնի համոզմամբ «Ո′չ առօրյա խոսքում և ո՜չ էլ գի-

տական հասկացությունների օգնությամբ մենք այլ կերպ չենք կարողանա նկարագ-

րել մարդու վարքն ու այլ մարդկանց հետ ունեցած փոխհարաբերությունները, քան 

նրա կողմից իրագործվող սոցիալական դերերի հասկացությունների օգնությամբ» 

[4, էջ 14]: Սոցիալական դերերի յուրատիպ վերլուծությամբ է աչքի ընկնում Տ. Սար-

բինը, ով դերերի նման բազմության մեջ առանձնացնում է սպասումների մասին գա-

ղափարը և նշում, որ սպասումները ցույց են տալիս տվյալ դերակատարի այն գոր-

ծողությունները, որոնք նախկինում նա չէր կատարել այլ դերակատարների հետ իր 

փոխհարաբերություններում: Այս գործողությունները վերոնշյալ հեղինակը որակեց 

պահանջվող կամ վերագրվող դերեր [6, էջ 488-567]: Սարբինի բնութագրած հաջորդ 

խմբում այն սպասումներն են, որոնք տվյալ սոցիալական դիրքն զբաղեցնող դերա-

կատարն ինքն է ներկայացնում, այսինքն, երբ անձը որոշակի կարգավիճակի է հաս-

նում, ապա պատկերացում է ձեռք բերում այն մասին, թե ինչ ակնկալիքների նա 

պետք է ընդառաջ գնա, ինչպես պետք է վարվի այլ դերակատարների հետ առնչվե-

լիս, ինչ վարք է իրենից սպասվում և այլն: Սրանք կոչվում են նաև սուբյեկտիվ դե-

րեր: Սրանք տարբեր դերային գործողություններ են և, համապատասխանաբար, 

տարբեր դերային վարքագծեր, որոնք իրենց տարաբնույթ որակավորումներով կա-

րող են լուրջ դերային բախման (բախումների) տեղիք տալ: Բախումների արդյուն-

քում դրսևորվում է դերերի և վերջիններիս կառուցվածքի ախտահարում (հաճախ 

համալիր), որն էլ ծնում է ախտածին-պաթոգեն դեր ողջ ընտանիքի մակարդակում: 

Ախտածին են ընտանիքի անդամների կատարած այն դերերը, որոնք ախտաբանա-

կան գծեր, հակումներ և ապրումներ են առաջ բերում կամ հենց կատարողների, կամ 

ընտանիքի մյուս անդամների, կամ էլ ինչպես առաջինների, այնպես էլ երկրորդների 

մեջ [1, էջ 299-300]: Գրականության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ախտածին 

դերերի բնույթը ճիշտ հասկանալու և մեկնաբանելու համար կարելի է առանձնացնել 

վերոբերյալ դերը բնութագրող տեսակները, որոնք հանդիսանալով ընտանիքի ախ-

տահարման դրդապատճառներ՝ վերջինիս մղում են ամուսնալուծության [1, էջ 31-

37]: Այս դերերը իրենց սկզբնական դասակարգումով առաջինը վերլուծել են Ֆ. Բար-

կերը և Հ. Ռիխտերը [1, էջ 29, 35]: Նրանք նախ քննում են դերերի տեսության հիմնա-

րար դրույթները, մասնավորապես այն, ըստ որի` գոյություն ունեն ոչ միայն պայմա-

նական (պաշտոնական), այլև միջանձնային (ոչ պաշտոնական) կարգավիճակներ և 

դերեր, որոնցով էլ պայմանավորվում է ընտանիքի ողջ կենսագործունեությունը և ո-

րոնց ախտահարումով էլ դերերը դառնում են ախտածին՝ ընտանիքը մղելով ամուս-

նալուծության: Ախտածին-պաթոգեն, ընտանիքը կազմալուծող դերերի հետազո-

տությամբ զբաղվող հոգեբանները պնդում են, որ այդպիսիք կարող են լինել միջանձ-

նային դերերը, որոնք էլ ավելի սերտ են փոխկապակցված և մարդկանց համար ա-

ռաջնային շփման հարթակ են ապահովում: Ըստ որոշ հեղինակների կարելի է ա-

ռանձնացնել հիմնախնդրի (այն է՝ ախտածին դերերով պայմանավորված ամուսնա-
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լուծությունների ռիսկի) 4 խումբ, որոնք իրենց հետևից կարող են բերել նախադրյալ-

ներ, որոնք մղում, դրդում են ընտանիքի ախտահարված փոխհարաբերությունների, 

դերերի ախտածին բնույթի, ճնշվածության, բախման և, ի վերջո, ամուսնալուծութ-

յան [3, էջ 246, 263]: Առաջին խմբում սեփական-անձնային ախտածին դերի այն մա-

կարդակն է, երբ անձի կատարած դերն ընտանիքում ախտածին է հենց իր համար, 

սակայն «օգտակար» է (համենայնդեպս այդպես է կարծում ընտանիքի տվյալ անդա-

մը) ընտանիքի մյուս անդամների համար: Այդպիսի օրինակ կարող է համարվել «ըն-

տանիքի տառապյալ անդամի» դերը, որը ստանձնողը նվիրվում է իր ընտանիքին 

անմնացորդ նվիրումով, անընդհատ ստորադասում է իր անձնային շահերն ու սպա-

սելիքները ընտանիքի շահերին և ակնկալիքներին, չունի (կամ արտամղում է) ոչ մի 

անձնային պահանջմունք, ես-ի որոշակի դրսևորում, գրեթե մշտապես ցուցաբերում 

է անձնազոհության ակնհայտ վարքագիծ, ընդ որում` կամավոր: Երկրորդ խմբում 

«քավության նոխազի դերն» է, այսինքն` ընտանիքի այն անդամի դերը, ով դառնում է 

ընտանեկան ամեն տեսակի դժգոհությունների «մեղավորը» կամ «կրողը», ընտանի-

քի անդամների դժգոհության և ագրեսիայի թիրախը: Սա այն դեպքն է, երբ ընտանի-

քի մեկ կամ մի քանի անդամներ մի որևէ անդամին մղում (դրդում, ստիպում) են կա-

տարել այնպիսի դեր, որը նրա վրա ախտածին-պաթոգեն ազդեցություն է թողնում: 

Այս ճնշումն առավել սուր և կործանարար բնույթ է կրում հատկապես այն դեպքում, 

երբ ընտանիքի վերոնշյալ անդամը «կամավոր» ստանձնում է այդ դերը, դրսևորում է 

իրեն տրված դերին համարժեք դերային վարքագիծ, ենթարկվում է այդ բոլոր 

«չգրված օրենքներին»: Երրորդ խմբում կարելի է դիտարկել ախտածնության դրսևո-

րումը ընտանիքի մակարդակում, այսինքն, երբ ընտանիքի որևէ անդամի կատարած 

դերն ախտածին չէ իր համար, սակայն ախտածին կարող է լինել ընտանիքի մյուս 

անդամների համար [1, էջ 302-304]: Ենթադրվում է, որ այդպիսին կարող է լինել, օ-

րինակ, ընտանիքում բնակվող մեծահասակի կատարած դերը և համապատասխան 

դերային սպասումը ընտանիքի մյուս անդամների կողմից (ակնկալիք, էքսպեկտա-

ցիա): Չորրորդ խմբում երկարժեք, հաճախ՝ եռարժեք ախտածին դերերի կատարման 

գործառույթներն են, երբ ընտանիքում նման դերակատարման «վառ օրինակներ» 

կարող են համարվել մեկից ավելի մասնակիցներ: Օրինակ` ընտանիքի մեկ անդամը 

կարող է կատարել այնպիսի դեր, որն ախտածին է իր անձի համար, մինչդեռ ընտա-

նիքի մեկ այլ անդամ կարող է կատարել այնպիսի դեր, որն ախտածին է միայն 

մյուսների համար: Ելնելով վերոգրյալ դիտարկումներից մասնագետները հանգել են 

այն եզրակացության, որ եթե որևէ ընտանիքում կա մեկը, ում դերն իր համար ար-

դեն իսկ ախտածին է և, բնականաբար, ախտածին է դառնալու նաև ընտանիքի մյուս 

անդամների համար, ապա այս դեպքում ախտածին վարքի պատճառը պարզելու 

համար պետք է ուսումնասիրել ընտանիքն ամբողջությամբ, քանի որ նմանօրինակ 

վարքագիծ դրսևորող անձի դեպքում խնդիրը պայմանավորված չի կարող լինել 

միայն առանձին անհատով [1, էջ 307-312]: Ախտածին դերերի առաջացման հետ-

ևանքով ընտանիքում առաջ եկած փոփոխությունների վերաբերյալ յուրօրինակ հե-

տազոտություն է կատարել Հ. Ռիխտերը, որի գաղափարական վերլուծությունն ար-

ծարծվել է Էյդեմիլլերի և Յուստիցկիսի համարժեք աշխատության մեջ: Հեղինակնե-

րը փաստում են, որ եթե ընտանիքի անդամներից մեկի մոտ ի հայտ է գալիս որևէ 

անսովոր հատկություն կամ նրան վերագրվում է այդպիսի որևէ հատկություն, ապա 

նա կարծես ակամա «մտնում է» այդ դերի մեջ և դրսևորում այդ վերագրվող դերին 

համապատասխան վարք: Օրինակ, եթե նրան բնորոշում են որպես նյարդային, ագ-

րեսիվ կամ իներտ անձնավորություն, որի որոշակի պահանջմունքները բավարարե-
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լու կամ վտանգավոր մղումները հսկողության տակ վերցնելու անհրաժեշտություն 

կա, ապա ընտանիքի ներքին դերային համակարգը լուրջ կազմաբանական փոփո-

խությունների է ենթարկվում, իսկ ընտանիքի որևէ կոնկրետ անդամ իր վրա է վերց-

նում որևէ կոնկրետ դեր, օրինակ՝ «խնամողի», «վերահսկողի», «կանխողի» և այլն, ո-

րոնց կատարումը նրա համար, մեղմ ասած, ցանկալի չէ: Ախտածին դերերի յուրօրի-

նակ հետազոտությամբ է աչքի ընկնում Բարկերը, ով ախտածին դերերը դիտարկում 

է որպես միջանձնային, ոչ կոնվենցիոնալ դերեր, որոնք իրենց թե′ բովանդակութ-

յամբ, թե′ կառուցվածքով ընտանիքի անդամների վրա թողնում են ախտահարող ազ-

դեցություն [6, էջ 296]։ Ախտածին դերերի դրսևորման յուրատեսակ մեխանիզմ է 

քննվում նաև Ի. Գ. Մալկինա-Պիխի հրատարակած «Ընտանեկան թերապիա» աշխա-

տության մեջ, որտեղ հեղինակը վերոնշյալ դերի ձևավորման պատճառ է դիտում ոչ 

թե ընտանիքի և սոցիալական միջավայրի միջև եղած միջանձնային փոխհարաբե-

րությունների խաթարումները, այլ ընտանիքի մեկ անդամի մեջ մյուսի կամ մյուսնե-

րի հանդեպ առաջացած` փոխված, հաճախ նույնիսկ աղճատված պատկերացումնե-

րը [5, էջ 73-75]: Այս դեպքում, ըստ վերոգրյալ հեղինակի անցումն ախտածին դերե-

րին «իրագործվում» է հետևյալ մեխանիզմով: Հոգեկան խնդիրների ծագում այն դեպ-

քում, երբ ընտանիքի որևէ անդամի մոտ առկա են ուժեղ, խոր պահանջմունքներ (օ-

րինակ՝ ագրեսիվության, սադիզմի, սեփական անձի վրա ուշադրության սևեռման և 

այլն), որոնք հակասության մեջ են սեփական անձի մասին ունեցած պատկերացում-

ների հետ: 

• Պահանջմունքների իրարամերժ բավարարում. այս դեպքում ախտածին դե-

րերի առաջացման պատճառ է հանդիսանում սեփական պահանջմունքների բավա-

րարման գնալը ընտանիքի մեկ այլ անդամի օգնությամբ: «Երեխա-վունդերկինդ 

(հրաշամանուկ)», «երեխա-ընտանիքի ապավեն» և այլ նմանատիպ դերեր հաճախ 

կապված են ծնողների՝ սեփական չիրականացած մղումները երեխաների վարքագ-

ծով փոխարինելու ակնկալիքով: 

• Պրոյեկցիայի մեխանիզմի առկայությամբ առաջացող ախտածին դերեր. Ըն-

տանիքի մեկ անդամ սեփական թերի համարվող գծերը ոչ միայն վերագրում է մեկ 

այլ անդամին, այլև օգտագործում է ազդեցություն պարունակող յուրաքանչյուր լծակ 

այդ «գործընթացն» առավել հանգամանալից իրագործելու համար: Ընտանիքի ան-

դամները փորձում են ընդդիմանալ ախտածին դերերի` ընտանեկան միջավայր 

«ներմուծմանը» [5, էջ 73-75]: Այսպիսով, ընդհանրացնելով վերոնշյալը, կարելի է եզ-

րակացնել, թե ընտանեկան (ներընտանեկան) հիմնական պատկերացումների որ 

համակարգերը պետք է աղճատվեն կամ խաթարվեն ընտանիքի որևէ կոնկրետ ան-
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In this article we are discussed a pathological role and pathological relationship 

specifity influence on family interrelations. 

 

 

 

ՎԱԼԵՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԴԵՐԸ ՏԱՐԵՑ ՀԱՍԱԿՈՒՄ 

 

Նադոյան Ա. Ա. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 
 
«Վալեոլոգիա»-ն գիտություն է ճիշտ և առողջ ապրելակերպի մասին: Ավանդա-

կան բժշկությունը հիմնականում ուղղված էր հիվանդությունների բուժմանը, այն 

դեպքում, երբ կյանքը պահանջում էր շեշտադրում առողջության մասին գիտության 

ստեղծման վրա: 

Ժամանակակից վալեոլոգիան շարժվում է «Առողջ մարմնում առողջ հոգի» 

սկզբունքով, արտահայտելով այն անբաժան կապը, որը գոյություն ունի մարդու ֆի-

զիկական և հոգեկան կառուցվածքների միջև: Այսպիսով, մարմնական բնույթի շատ 

հիվանդությունների հիմքում ընկած են բացասական հուզական անհանգստություն-

ները: 

 

Հանգուցային բառեր. վալեոլոգիա, առողջությունը պահպանող գործոններ, ակտի-

վություն, հուզական անհանգստություն, կյանքով բավարարվածություն: 

 

«Վալեոլոգիա» տերմինը նշանակում է գիտություն ճիշտ և առողջ ապրելակերպի 

մասին, որը մտցվել է ժամանակակից բժշկական և կրթական պրակտիկա 80-ական 

թվականների սկզբում ռուս հայտնի բժիշկ Ի.Ի.Բրեհմանի կողմից: Ավանդական 

բժշկությունը հիմնականում ուղղված էր հիվանդությունների բուժմանը, այն դեպ-

քում, երբ կյանքը պահանջում էր շեշտադրում առողջության մասին գիտության 

ստեղծմանը: 

Վալեոլոգիան գիտական դիսցիպլին է, որը ներառում է հիգիենայի հիմունքների, 

ճիշտ սնվելու և մարդու օրգանիզմի հարմարվողական հնարավորությունների 

սկզբունքների բարձրացման մասին գիտելիքներ: Վալեոլոգիան (լատ. vale-եղիր ա-

ռողջ) գիտություն է մարդու առողջության և առողջությունը պահպանող գործոնների 

և նախադրյալների մասին [1-53]: 

Վալեոլոգիան ելնում է այն վարկածից, որ մարդու ճակատագրի պատասխա-

նատվությունն ընկած է իր իսկ վրա: Առողջությունը պահպանելիս մարդն առաջին 
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հերթին պետք է ուղղորդվի ինքնապահպանման սկզբունքով. կարողանա ապահովել 

և պատասխանատու լինել իր սեփական առողջության պահպանմանը, որը առավել 

կարևորվում է հատկապես տարեց հասակում [1, էջ 53-54; 2, էջ 7; 3, էջ 2; 5, էջ 82-88]: 

Տարիքային հոգեբանության մեջ, մարդու տարիքը ուսումնասիրվում է մի քանի 

չափանիշներով, այն կարող է ունենալ հաջորդական, սոցիալական, ֆիզիոլոգիա-

կան, հոգեբանական և սուբյեկտիվ կազմություն, որոնց սահմանները կարող են չհա-

մընկնել: 

Պետք է ընդունել, որ օրգանիզմի հարմարվողական հնարավորութունների գոր-

ծում մեծ հոգեբանական պահուստը ստեղծում է մարդու փնտրտուքային ակտի-

վությունը: Առողջության հետ կապված ամենաքիչ հիմնախնդիրների թիվը դիտվում 

է այն թոշակառուների շրջանում, որոնք պահպանում են ակտիվությունը և պատաս-

խանատվության զգացում են ունենում ընտանեկան կամ հասարակական գործե-

րում: Միևնույն ժամանակ պայքարից, հույսից, դժվարություններին դիմակայելուց 

հրաժարվելը տարբեր հոգեմարմնական հիվանդությունների պատճառ են դառնում: 

Փնտրտուքային ակտիվության իրագործման համար անհրաժեշտ են բավարար 

էներգետիկ հնարավորություններ և լավ մարմնական, ֆիզիկական առողջություն [5, 

էջ 83-85; 6]: Փնտրտուքային աշխատանքներից հրաժարվելը իջեցնում է օրգանիզմի 

հարմարվողական հնարավորությունները և դեպրեսիայի միջոցով բերում է նրան 

անժամանակ սպառման: Դրա համար փնտրողական ակտիվության կարիքը, ինչ-

պես գտնում են մի շարք հայտնի գիտնականներ (Վ. Ս. Ռոտենբերգ, Վ. Վ. Արշավս-

կի) կարևոր պայման է արդեն նաև ապագա սերնդի առողջության պահպանման հա-

մար: 

Ժամանակակից բժշկությունը կուտակել է բավականին մեծ քանակությամբ դի-

տարկումներ և փորձարարական տվյալներ, որոնք վկայում են մարդու առողջության 

անբաժան կապի մասին իր բնավորության և ապրելակերպի հետ: 

Բնությունը մարդուն ստեղծել է որպես երջանիկ և կյանքով ուրախացող էակ, 

բայց դա հասանելի է այն մարդկանց, որոնք ապրում են ակտիվ շարժողական օրա-

կարգով և պահպանում են նյութափոխանակության բարձր մակարդակը: Շարժու-

նակության պակասը բերում է շատ մարդկանց կիսանինջ գոյությանը, որը նրանք 

փորձում են շատ հաճախ հեռացնել սուրճի օգնությամբ, խմիչքի և ուղեղը թմրեցնող 

այլ միջոցներով: Այս ամենը բերում է միայն կյանքի տևողության կրճատման, որը 

տրված է մարդուն բնության կողմից, և այդ միջոցները չեն կարող նրան դարձնել ա-

ռողջ և իրապես երջանիկ: 

Առողջարարական համակարգի տարբեր տեսակները և մեծ քանակությունը, ո-

րոնք ստեղծվել են համատեղ բժիկների և մարզիկների կողմից, կարող էր բոլորին 

երջանկացնել, եթե միայն չլիներ մի փոքր թերություն, որը բնորոշ է շատերին` ան-

գիտակից ձգտումը դեպի ծուլություն, չցանկանալը կատարել ավելորդ ֆիզիկական 

ջանքեր, նույնիսկ եթե դրանք ուղղված են օրգանիզմի բարեկեցությանը: 

Միևնույն ժամանակ բազմոցին պառկելու և մի քանի ժամ հեռուստացույց դիտե-

լու հաճույքը շատերի (հատկապես ծերերի) համար առավել գերադասելի է: Հենց սա 

է, որ շատ մարդկանց բերում է այն ճշմարտության մոռացմանը, որ «կյանքը շար-

ժում է պահանջում:  

Ժամանակակից վալեոլոգիան շարժվում է «Առողջ մարմնում առողջ հոգի 

սկզբունքով, որը խոսում է այն անբաժան կապի մասին, որը գոյություն ունի մարդու 

ֆիզիկական և հոգեկան կառուցվածքների միջև: Մարմնական բնույթի շատ հիվան-

դությունների հիմքում ընկած են բացասական հուզական անհանգստությունները, ո-
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րոնք իրենց հերթին սկսվում են վատ մտքերից: Լավ կամ վատ երևույթների մասին 

ինֆորմացիան մեր օրգանիզմի համար այնպիսի սնուցող էներգետիկ սուբստանցիա 

է, ինչպես և սնունդը` որը մենք ուտում ենք, ինչպես օդը, որը մենք շնչում ենք: Ժա-

մանակակից մարդը պետք է զինվի հատուկ հոգեբանական գիտելիքներով և հմ-

տություններով, որոնք կօգնեն վերացնել ինֆորմացիոն լուրերի բացասական հետ-

ևանքները: Նախկինում դրա համար օգտագործել են մեդիտացիան, աղոթքները և 

այլն: Այժմ դրանց ավելացել են հատուկ հոգեբանական մեթոդներ, որոնց թվում են 

աուտոգեն մարզումները, հոգեվերլուծությունը, ռացիոնալ հոգեթերապիան, նեյրո-

լինգվիստիկ ծրագրավորումը: 

Բնության օրենքներին անհամապատասխան ապրելակերպ վարելը, կանոննե-

րից հեռացումը, ինչ-որ նորաձևությունների, սովորույթների տուրք տալը առաջաց-

նում են ոչ միայն բազմաթիվ հիվանդություններ, այլև խանգարում են ցանկացած 

մարդու իրագործել ստեղծագործ կարողությունը և հասնել բարձրագույն երանե-

լիության, ուրախության և կյանքի լիարժեքության զգացողության [7, էջ 242; 4]: 

Կյանքով բավարարվածության զգացումը տարեց հասակում հանդիսանում է հո-

գեբանական և մասնավորապես մարդու մոտիվացիոն առողջության կարևոր ցուցա-

նիշ, որը ցուցաբերվում է նրա մոտ կյանքի հանդեպ հետաքրքրությամբ և երկար 

ապրելու անհրաժեշությամբ: 

 Որպես հոգեբանական հետազոտության ցուցանիշներ, տարեց մարդու բավա-

րարվածությունը կյանքից և նրան հարմարվելու հաջողությունը կախված է մի շարք 

գործոններից, որոնք են` առողջությունը, նյութական վիճակը, դրական ֆունկցիո-

նալությունը, պահանջմունքների բավարարումը և այլն: 

Բոլոր գործոնների մեջ, որոնք ազդում են մարդու կյանքով բավարարված լինելու 

և հաջողություն ունենալու վրա ամենակարևորը համարվում է առողջությունը: Ծե-

րերի մեծ մասը, անկախ իրենց ցանկության, թողնում են աշխատանքը վատառողջ 

լինելու պատճառով: Հաճախ դա հանկարծակի է կատարվում: Վատթարացած առող-

ջությունը մարդուն թույլ չի տալիս իրագործել ծրագրավորածը, ստիպում է սահմա-

նափակել իրենց գործունեության ոլորտները: Հաճախ դա բերում է սեփական անօգ-

նական վիճակի զգացողության և ապագա կյանքի անիմաստության մտքի, հատկա-

պես եթե առողջական խնդիրները գլոբալ են՝ հանգեցնում են հաշմանդամության: 

Այս դեպքում մարդը կարող է զգալ ուժերի կտրուկ թուլացում, ոչ միայն ինչ-որ բան 
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The “Valeology” is a science of right and healthy lifestyle. Traditional medicine is 

primarily intended for the treatment of diseases while life requires the science of health. 

In the bases of modern valeology lies the following principle “Healthy spirit in a 

healthy body”. It reflects the inseparable connection that exists between the physical and 

mental structures of a human. So, we can say, that negative emotional concerns are the 

reason for many diseases with physical nature. 

 

 

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 

 

Նազարյան Ա. Ս.  
(ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, Երևան, Հայաստան)  

 
Հոդվածում ներկայացվում են սոցիալական կարծրատիպերի ձևավորման սո-

ցիալ-հոգեբանական մեխանիզմները: Սոցիալական կարծրատիպերի ձևավորումը 

բարդ հոգեբանական գործընթաց է, որը պայմանավորված է մի շարք սոցիալ-հոգե-

բանական գործոններով, որոնք են կոգնիտիվ գործընթացները (կատեգորիզացիան, 

պատճառական վերագրումը), հուզական վիճակները, գնահատականը, հիշողությու-

նը և սոցիալական գործոնները՝ էթնոցենտրիզմը, կրթությունը, դաստիարակությու-

նը, հասարակական ինստիտուտների, ԶԼՄ-երի ազդեցությունը: 
 

Հանգուցային բառեր. Սոցիալական կարծրատիպ, կարծրատիպացում, կատեգորի-

զացիա, պատճառական վերագրում, գնահատական, սեմանտիկ հիշողություն: 

 

 Սոցիալական կարծրատիպերի ուսումնասիրությունը ժամանակակից հոգեբա-

նության արդիական խնդիրներից է: Կարծրատիպերի ձևավորման հոգեբանական 

մեխանիզմների վերլուծությունը թույլ է տալիս բացահայտել կարծրատիպացման 

գործընթացի սոցիալական և հոգեբանական առանձնահատկությունները, վեր հանել 

այն բոլոր հոգեբանական և սոցիալական գործոնները, որոնց ազդեցությամբ գոյա-

նում են կարծրատիպային պատկերացումները, ներդրվում անհատական և հասա-

րակական գիտակցության մեջ և գործում որպես ստանդարտ վարքային մոդելներ: 

 «Կարծրատիպ» եզրույթն առաջին անգամ գիտական շրջանառության մեջ է դրել 

ամերիկացի սոցիոլոգ, լրագրող Ուոլթեր Լիպմանը 20-րդ դարի 20-ական թվական-

ներին: Իր «Հասարակական կարծիք» գրքում(1922թ.) նա կարծրատիպերը բնորոշում 

է որպես կարգավորված, սխեմատիկ, մշակույթով պայմանավորված հնարավորին 

չափ ոչ հակասական «աշխարհի պատկերներ» մարդու գիտակցության մեջ, որոնք 
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խնայում են մարդկանց ջանքերը բարդ սոցիալական երևույթների ընկալման գոր-

ծընթացում և պաշտպանում նրանց սոցիալական դիրքը, արժեքները, սովորույթ-

ներն ու իրավունքները[1, էջ 95-114]: 

 Լիպմանի կոնցեպցիան հիմք հանդիսացավ կարծրատիպերի վերաբերյալ այլ 

տեսությունների ձևավորման և զարգացման համար:  

 Ներկայումս սոցիալական կարծրատիպերի ծագման և ձևավորման վերաբերյալ 

գոյություն ունեն մի շարք մոտեցումներ: Կարծրատիպերի ձևավորման կոգնիտիվ 

մոտեցումը սոցիալական կարծրատիպերի ձևավորման գործում կարևորում է իմա-

ցական գործընթացների դերը և կարծրատիպերի առաջացումը դիտարկում է որպես 

սոցիալական ճանաչողության գործընթացների (կատեգորիզացիա, սխեմատիզա-

ցիա, պատճառական վերագրում) արդյունք: Սոցիալ-հոգեբանական մոտեցման հա-

մաձայն հասարակության մեջ կամ որևէ սոցիալական խմբում արդեն ձևավորված 

սոցիալական կարծրատիպերի յուրացումը անհատի կողմից տեղի է ունենում այն-

պիսի սոցիալական գործոնների ներգործությամբ, ինչպիսիք են սոցիալական նույ-

նականացումը և հարմարվողականությունը, կրթությունը, դաստիարակությունը և 

այլ սոցիալական ինստիտուտների ազդեցությունը: Աֆեկտիվ մոտեցման շրջանակ-

ներում կարծրատիպերի ձևավորման գործընթացում առանձնահատուկ նշանա-

կություն է տրվում հուզական վիճակներին և ֆրուստրացիոն իրադրություններին:  

 Սոցիալական կարծրատիպերի ձևավորման աղբյուր են հանդիսանում ինչպես 

մարդկանց անհատական կենսափորձը, այնպես էլ հասարակության կողմից մշակ-

ված նորմերը (որոնք մարդը յուրացնում է կրթության ու դաստիարակության ըն-

թացքում), զանգվածային լրատվական միջոցների ազդեցությունը, ռեֆերենտ ան-

ձանց կամ խմբերի հետ շփումները և այլն: 

 Սոցիալական կարծրատիպերի ձևավորման վրա ներգործում են մի շարք հոգե-

բանական և սոցիալական գործոններ: Ըստ Դ. Մացումոտոյի կարծրատիպերը բա-

վական հեշտ են ձևավորվում, քանի որ մեր մշակութային դաստիարակությունը, 

մշակութային զտիչները և էթնոցենտրիզմը մեր գիտակցության մեջ այլ մարդկանց 

առանձնահատկությունների և վարքի մասին որոշակի սպասումներ են առաջաց-

նում: Հեղինակը գտնում է, որ կարծրատիպերի ձևավորման գործում մեծ դեր ունեն 

այնպիսի հոգեբանական գործընթացներ, ինչպիսիք են ընտրողական ուշադրությու-

նը, գնահատականը, հասկացությունների և կատեգորիզացիայի ձևավորումը, վե-

րագրումը (ատրիբուցիան), հույզերը և հիշողությունը[2]:  

 Կարծրատիպերի ձևավորման հոգեբանական գործոններից բացի, Դ. Մացումո-

տոն առանձնացնում է նաև սոցիալական գործոններ, որոնցից նա կարևորում է էթ-

նոցենտրիզմը, հեռուստատեսության, կինոֆիլմերի, ամսագրերի, ինչպես նաև զանգ-

վածային լրատվության մյուս միջոցների ազդեցությունը: Ըստ նրա, կարծրատիպերը 

կարող են ձևավորվել և պահպանվել նաև սերնդից սերունդ խոսքային պիտակների 

բանավոր փոխանցման միջոցով՝ առանց կարծրատիպի առարկա հանդիսացող 

մարդկանց հետ անմիջական շփման: Ինչպես նաև կարծրատիպերի ձևավորումը 

հնարավոր է կարծրատիպերի օբյեկտ հանդիսացող խմբի հետ խիստ սահմանափակ 

շփման կամ առհասարակ շփման բացակայության հիման վրա[2]:  

 Կարծրատիպերի ձևավորման գործընթացը՝ կարծրատիպացումը, միջանձնային 

կամ միջխմբային ընկալման կարևորագույն առանձնահատկություններից է, որն ու-

ղեկցվում է սոցիալական դիրքորոշումների, առաջնայնության (առաջին տպավո-

րության էֆեկտ) և լուսապսակի էֆեկտների հանդես գալով: Միջանձնային ընկալ-

ման ժամանակ կարծրատիպացումն իրականացնում է երկու հիմնական գործա-
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ռույթ, որոնք են անձի կամ խմբի նույնականացման պահպանումը և այլ խմբերի 

հանդեպ գոյություն ունեցող հնարավոր բացասական դիրքորոշումների արդարա-

ցումը[3]:  

 Որոշ հեղինակներ շեշտում են կարծրատիպացման գործընթացի բացասական 

կողմը: Այսպես, լեհ սոցիոլոգ Պ. Շտոմպկան կարծրատիպացման բացասական հետ-

ևանքներ է համարում նախապաշարմունքի ձևավորումը, ճանաչողական բնույթի 

սխալները, սոցիալական դիստանցիան, խմբային շովինիզմը, դիսկրիմինացիան 

սեգրեգացիան և էքստերմինացիան[4, էջ 316-318]: 

 Սակայն պետք է նշել, որ կարծրատիպացման երևույթն ունի նաև դրական կող-

մեր, քանի որ այն պարզեցնում և հեշտացնում է ընկալումը՝ դրանով իսկ արագաց-

նելով ճանաչողության գործընթացը և թույլ է տալիս սուբյեկտին կրկնվող ու ստան-

դարտ իրավիճակներում համապատասխան վարքագիծ ցուցաբերել, արագ որոշում-

ներ կայացնել՝ խնայելով հոգեկան էներգիան ու ժամանակը:  

 Կարծրատիպերի ձևավորման գործընթացը բավական երկարատև է, որի ըն-

թացքում տարբեր երևույթների մասին մարդկանց գիտակցության մեջ գոյություն ու-

նեցող զանազան անհատական պատկերները, տպավորությունները, տեսակետնե-

րը, աշխարհընկալման ձևերը ձուլվում են և կազմում մեկ ընդանուր գաղափար, մո-

դել: Պատմականորեն, կարծրատիպերը ձևավորվում են մարդկանց որոշակի խմբե-

րի (էթնոսներ, մասնագիտական խմբեր և այլն)ավանդույթների գոյության և արտա-

հայտման արդյունքում: Այս պարագայում կարծրատիպերը ձևավորվում են դարերի 

ընթացքում՝ դառնալով տվյալ խմբի ավանդույթների հիմքը և չենթարկվելով փորձա-

րարական կամ ռացիոնալ ազդեցությունների: 

 Կարծրատիպերի յուրացումն անհատի կողմից տեղի է ունենում սոցիալակա-

նացման ընթացքում: Սոցիալականացման գործընթացում կարծրատիպերը յուրաց-

վում են որպես հմտություններ, սոցիալական նորմեր կամ արժեքներ: Հասարակա-

կան գիտակցության մեջ կարծրատիպերի արմատավորման միջոց են նաև թևավոր 

խոսքերը, ասացվածքները, հեքիաթները, ԶԼՄ-երն ու գովազդը: 

 Այսպիսով, կարծրատիպերի ձևավորումը պայմանավորված է մի շարք գործոն-

ներով, որոնցից են կոգնիտիվ գործընթացները՝ հասկացությունների և կատեգորի-

զացիայի ձևավորումը, վերագրումը, հոգեբանական գործոնները՝ հուզական վիճակ-

ները, գնահատականը, հիշողությունը և սոցիալական գործոնները՝ էթնոցենտրիզմը, 

կրթությունը, դաստիարակությունը, հասարակական ինստիտուտների և ԶԼՄ-ի ազ-
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The article rеpresents the social and psychological factors formation of social stereo-

types. The formation of social stereotypes is a complex psychological process due to a 

number of social-psychological factors, which include cognitive processes (categorization, 

causal attribution), emotional states, assessment, semantic memory and social factors (eth-

nocentrism, education, the impact of the media and other social institutions). 

 

 

 

ՈՍՏԻԿԱՆԻ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 
Նազարյան Ն. Մ. (ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր, Երևան, Հայաստան) 

 
Մասնագիտական գործունեության առանձնահատկությունները ազդում են ոս-

տիկանի` որպես գործունեության սուբյեկտի անձնային բնութագրերի ձևավորման և 

դրսևորման վրա: Ոստիկանի մասնագիտական գործունեության մեջ առկա են տա-

րաբնույթ անհամատեղելի, իրարամերժ գործոններ, որոնք խոչընդոտում են նրա 

մասնագիտական ինքնիրացմանը` առաջացնելով մասնագիտական ձևախեղումներ: 

 
Հանգուցային բառեր. Գործունեություն, անձնային առանձնահատկություններ, ձևա-

խեղում, ինքնիրացում, իրարամերժ գործոններ: 

 

Հաշվի առնելով մեր երկրում քաղաքացիական հասարակության կայացման 

հիմնահարցը` շատ կարևոր է ոստիկանության գործունեության վերակողմնորոշ-

ման խնդիրը: Ոստիկանության` արդի չափանիշներին համահունչ կատարողական 

իշխանության նոր տիպի անցումը պահանջում է առաջնորդվել <հանրային ծառա-

յության> փիլիսոփայությամբ, ինչը էական փոփոխություններ է ենթադրում ոստի-

կանության գործունեության մեջ` նոր պահանջներ ներկայացնելով ոստիկանին: 

Ուստի ավելի, քան այժմեական է հետազոտել ոստիկանի մասնագիտական գործու-

նեության և անձի առանձնահատկությունները` նպատակ ունենալով հստակեցնել 

դրանց մասին պատկերացումները, բարձրացնել այդ գործունեության արդյունավե-

տությունը` հնարավորություն ընձեռելով աշխատել ժողովրդավարական պետութ-

յանը հարիր կերպար ունեցող ոստիկանության կայացման ուղղությամբ: 

Ելնելով աշխատանքի նպատակից և խնդիրներից` ոստիկանի անձնային ա-

ռանձնահատկությունների դրսևորումների հետազոտման համար կիրառվել են 

հետևյալ մեթոդները և մեթոդիկաները` Կալիֆորնիական հոգեբանական հարցարա-

նը, Թ. Ադորնոյի` ավտորիտարությունը չափող F-սանդղակը, Վ. Վ. Բոյկոյի կոմու-

նիկատիվ դիրքորոշման, Օ.Ֆ.Պոտյոմկինի` մոտիվացիոն-պահանջմունքային ոլոր-
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տում անձի սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշումների, Վ. Վ. Բոյկոյի հուզական այր-

ման մակարդակի ախտորոշման մեթոդիկաները, ասոցիատիվ գիտափորձը, հարցա-

թերթային հարցում, ներգրավված դիտումը: Փորձարական հետազոտության մեջ 

ընդգրկվել են ՀՀ ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների 1-30 տարվա մաս-

նագիտական ստաժ ունեցող տարբեր խմբերի պաշտոններ զբաղեցնող ավելի քան 

100 ծառայող` ապահովելով ընտրակազմի ներկայացուցչականությունը: 

Գրականության [1; 5; 6; 8; 9], ոստիկանի գործունեությունը կարգավորող իրա-

վական ակտերի վերլուծության [2; 3; 4] և անցկացված հետազոտության տվյալների 

վրա հիմնվելով` ենթադրվում է, որ ոստիկանի գործունեությանը բնորոշ են տարաբ-

նույթ անհամատեղելի, իրարամերժ գործոններ: Դրանք, լինելով նրա մասնագիտա-

կան միկրոմիջավայրի (մասնագիտության պահանջներ, աշխատանքի նորմեր, մաս-

նագիտական մշակույթ և այլն) և հասարակական սոցիալ-հոգեբանական մակրոմի-

ջավայրի (արժեհամակարգ, կարծրատիպեր, դիրքորոշումներ և այլն) անհամատե-

ղելի պահանջների հետևանք, ազդում են ոստիկանի անձի առանձնահատկություն-

ների ձևավորման և դրսևորման վրա: Այդ գործոններից են. 

- նորմատիվ-իրավական կանոնակարգումը և գործունեության ինքնակառավա-

րումը, ինքնավարությունը, որոշակի տակտիկական ազատությունը,  

- կյանքի համար մշտական վտանգի, ռիսկի գործոնի առկայությունը և ինքնա-

պահպանման անհրաժեշտությունը, 

- գործունեության վրա արտակարգ պայմանների կառուցողական կամ ապա-

կառուցողական ազդեցությունը,  

- գործունեական և անհատական նորմերի միջև անհամապատասխանությունը, 

- գերզբաղվածությունը և արագ արձագանքելու, մշտապես հասանելի լինելու 

պահանջը, 

- աշխատանքի արդյունքին կամ գործընթացին միտված մոտեցումը, 

- աշխատանքի առարկայի` այլ մարդու հանդեպ սուբյեկտ-օբյեկտային կամ 

սուբյեկտ-սուբյեկտային մոտեցման կիրառում, 

- իշխանության, հարկադրանքի տարբեր միջոցների տիրապետումը և ուժի 

նվազագույն գործադրման պահանջը, 

- բազմաթիվ մարդկանց հետ մասնագիտությամբ պարտադրված ինտենսիվ հա-

ղորդակցումը և սոցիալական կապերին ընտրողաբար մոտենալու, որոշ առումով 

սահմանափակելու անհրաժեշտությունը, 

- սոցիալական վերահսկողությունը, գործունեության հրապարակայնությունը և 

գործունեության գաղտնիությունը, հասարակության համար անմատչելիությունը, 

- մասնագիտական փոխհարաբերությունների միջդերային և միջանձնային մա-

կարդակների հակադրությունը, 

- կատարած աշխատանքի սոցիալական կարևորության գիտակցումը և հան-

րության կողմից չհասկացված, չգնահատված լինելու զգացումը,  

- աշխատանքի և կյանքի մնացած ոլորտների հակադրում, երբ մասնագիտութ-

յամբ տարվելով` մարդը սահմանափակում է իր անձնային տարածքը, 

- գործունեության նախկին, ավանդական և նոր մոտեցումների, պահանջների 

միջև հակասություններ, և այլն: 

Ոստիկանի գործունեությանը բնորոշ այս և այլ անհամատեղելի գործոնները խո-

չընդոտում են նրա մասնագիտական ինքնիրացման գործընթացին` առաջացնելով 

մասնագիտական ձևախեղումներ: Հետևելով Է. Ֆ. Զեերին, ով նկարագրում է մաս-

նագիտական ձևախեղումների կազմը [7] և հիմնվելով անցկացված հետազոտության 
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տվյալների վրա` կարելի է փաստել, որ հետազոտված ոստիկաների մոտ առկա են 

մասնագիտական ձևախեղման մի շարք հատկանիշներ. 

ա) ավտորիտարություն (հարաբերությունների աստիճանակարգում, աներկբա 

ենթարկում վերադասին, գերիշխում ստորադասների վրա, կարգավիճակի փոփո-

խությունների հանդեպ զգայունություն) և դոմինանտություն (միջանձնային հարա-

բերություններում նախաձեռնության ստանձնում և վերահսկում, գործունեության 

սուբյեկտների ճնշում, իշխանության պահանջմունքի բավարարում),  

բ) պահպանողականություն (զգուշավորություն բարեփոխումների հանդեպ, ազ-

դեցության կարծրատիպային հնարքներ, անճկունություն, կաղապարվածություն), 

գ) ագրեսիա (հարկադրանքի մեթոդների գործածում, քողարկված և բացահայտ 

դաժանություն), 

դ) անտարբերություն (հուզական այրում, հուզական չորություն, էմպաթիայի և 

տոլերանտության ցածր մակարդակ),  

ե) գերվերահսկողություն (հույզերի բարձր վերահսկողություն, լուրջ պատաս-

խանատվությունից խուսափում, ինքնիրացման արգելակում) 

զ) սոցիալական երեսպաշտություն (սոցիալապես կարևոր դրդապատճառների 

ընդգծում, խրատաբանություն, իրական զգացմունքների և վերաբերմունքի կեղծում), 

է) վարքային տրանսֆեր (վերադաս ղեկավարության, ինչպես նաև գործունեութ-

յան սուբյեկտների` իրավախախտների հետ նույնացում, նրանց որոշ վարքաձևերի և 

հակազդումների յուրացում և վերարտադրում), 

ը) դերային էքսպանսիոնիզմ (խորասուզում մասնագիտության մեջ, մասնագի-

տական դերի տեղափոխում կյանքի այլ ոլորտներ), և այլ ձևերով: 

Ոստիկանի գործունեությանը բնորոշ այդ իրարամերժ գործոնները և դրանց 

հետևանքով առաջացած ձևախեղումները բացասաբար են ազդում ոստիկանի անձի 

ներդաշնակ զարգացման, մասնագիտական կենսագործունեության մեջ ոստիկանի 

ինքնիրացման գործընթացի վրա` բերելով գործունեության արդյունավետության 

նվազման, վնասելով մասնագիտական կերպարին և բացասական այլ հետևանքնե-

րի:  

Այսպիսով, գրականության մեջ առկա հայեցակարգերի վերլուծությունը և հե-

տազոտությունների ամփոփումը ցույց է տալիս, որ ոստիկանի մասնագիտական 

գործունեությանը հատուկ են տարաբնույթ անհամատեղելի, իրարամերժ գործոն-

ներ, որոնք վճռորոշ ազդեցություն են գործում նրա անձնային առանձնահատկութ-

յուների ձևավորման և դրսևորման վրա` խոչընդոտելով նրա մասնագիտական ինք-

նիրացման գործընթացին և նպաստելով մասնագիտական ձևախեղումների զար-

գացմանը: 

Օգտագործված գրականության ցանկ. 
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THE CORRELATION OF PERSONAL CHARACTERISTICS AND INCOMPATIBLE 

FACTORS OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF POLICE OFFICERS 

 

Nazaryan N. M. (Police Educational Complex of RA,Yerevan, Armenia) 
 

Key words: Activity, deformation, personal characteristics, contradictory factors, self -

realization. 

 

Peculiarities of professional activity influence formation and demonstration of police 

officer’s personal characteristics as a subject of activity. Police professional activity con-

tains various inconsistent, contradictory factors that hinder his professional development 

causing professional deformation. 

 

 

 

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԱԽՈՒՄ. ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ 

ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

 

Ներսիսյան Ծ. Ժ. (ՀԱԱՀ, Երևան, Հայաստան) 
 

Ընտանեկան բախումը համարվում է ամենատարածված բախման ձևը: Ընտանե-

կան բախումը ընտանիքի անդամներից մեկի ձգտումն է բավարարելու իր այս կամ 

այն պահանջմունքը` առանց հաշվի առնելու ընտանիքի մյուս անդամների հե-

տաքրքրություններն: Ընտանեկան բախումը ենթադրում է առաջին հերթին բախում 

ամուսինների միջև: Բախումներ կարող են առաջացնել ընտանիքի նյութական վի-

ճակի վատթարացումը, զույգի առանձին ապրելու հնարավորության բացակայութ-

յունը, ամուսիններից մեկի չափազանց զբաղվածությունը,զույգերից մեկի անտարբե-

րությունը մյուսի նկատմամբ, նրանց միջև ռոմանտիկ հարաբերությունների փաս-

տացի բացակայությունը: Նշված բոլոր գործոնների առկայությունն ամենևին էլ չի 

նշանակում, որ բախումը պարտադիր է: Բախումների զարգացման բարձրագույն 

աստիճանը ճգնաժամն է, որի առկայության դեպքում ընտանիքների մի մասը քայ-

քայվում է, մյուս մասն էլ ամեն կերպ փորձում է պահպանել ընտանիքը ուղղակիո-

րեն հանդուրժելով կողակցին հաճախ` «հանուն երեխայի»: Նման դեպքում, սովորա-

կան երևույթ են դառնում ֆիզիկական և այլ տեսակի վիրավորանքները, ստորա-

ցումները և արդյունքում շփումն միմյանց միջև վերածվում է պարտականության, 

այն էլ` հաճախ տհաճ:  

 
Հանգուցային բառեր. ընտանիք, բախում, ճգնաժամ, աններդաշնակություն, ամուս-

նալուծություն: 
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Ընդունված ճշմարտություն է, որ ընտանիքը մարդկային փոխհարաբերություն-

ների հնագույն ինստիտուտ է, փոքր հասարակական և սոցիալական խումբ: Դրա 

յուրօրինակությունը այն է, որ որոշակի սահմաններում մի քանի անձ սերտորեն 

փոխգործակցում են միմյանց հետ բավականին երկար ժամանակ: Նման ինտենսիվ 

փոխհարաբերություններում բացառված չեն վեճեր, խնդիրներ և ճգնաժամեր: Ըն-

տանեկան բախումը համարվում է ամենատարածված բախման ձևը: Մասնագետնե-

րի գնահատմամբ ընտանիքների 80-85 %-ում առաջանում են կոնֆլիկտներ, իսկ 

մնացած 15-20 %-ի դեպքում`տարբեր առիթներով վեճեր:  

Ընտանեկան բախումը վերջին հաշվով ընտանիքի անդամներից մեկի ձգտումն է 

բավարարելու իր այս կամ այն պահանջմունքը`առանց հաշվի առնելու ընտանիքի 

մյուս անդամների հետաքրքրություններն այդ հարցում: Երբ ինչ որ պահանջ չի բա-

վարարվում, նրանց միջանձնային հարաբերություններում կարող է առաջանալ բա-

խում: Ներկայումս հագեբանության մեջ ընդունված է առանձնացնել ամուսինների 

միջև բախման մի քանի պատճառներ.  

- հոգեսեռական բնույթի անհամապատասխանություն. 

- հարգանքի բացակայություն ամուսնական կողմերի միջև. 

- զգացմունքային պահանջների անբավարարվածություն. 

- սեփական պահանջների բավարարումն ի վնաս մյուսի. 

- ընբռնման և փոխօգնության բացակայություն երեխաների դաստիարակության 

կամ ընտանեկան այլ հարցերում.  

Բախման լուծումն ամուսինների միջև պետք է լինի փոխըմբռնման և փոխզիջ-

ման ճանապարհով` միմյանց հարգելով և ներել կարողանալով: Վիրավորանքներից 

հնարավորինս պետք է խուսափել: Առաջացող հակասությունները հարկ է հարթեց-

նել հենց սկզբից: Ընտանեկան բախումների կարգավորման արմատական լուծումնե-

րից մեկն էլ համարվում է ամուսնալուծությունը: 

Ընտանեկան կոնֆլիկտին բնորոշ են նաև որոշակի առանձնահատկություններ.  

 Նախ` այն ազդում է ընտանեկան հարաբերությունների վրա: Երկրորդ` այն 

տարբերվում է մյուս տեսակի կոնֆլիկտներից այլ սպեկտրային կառուցվածքով և 

երրորդ` կոնֆլիկտում ներգրավված կողմերի միջև պայքար` դրա տարբեր լուծում-

ներով:  

 Ս. Ա. Սեդրակյանը կոնֆլիկտի այսպես կոչված «պարզ դեպքերի» առնչությամբ 

առանձնացնում է հետևյալ հիմնական փուլերը. 

1. Սպասումների տարբերության փուլ: 

2. Այդ նույն սպասումների հակադրության և կոնֆլիկտի փուլ Գ1-ին հակադր-

վում է Ս2-ը: Սա իսկական բախման փուլն է. Ա-ն և Բ-ից սպասում է որոշակի գոր-

ծողություն, մինչդեռ Բ-ն կատարում է բոլորովին այլ կամ հակադիր գործողություն: 

Այսպես կարելի է հաշվի առնել նաև նեգատիվիզմի երևույթը: Հենց հակադրվելու 

պահին էլ պոտենցիալ բախումը դառնում է իրական բացահայտ: 

3. Բախման բարդացման փուլ` բարդացման ընթացքի ենթափուլերով: Դրանք 

կարող են մի քանիսը լինել, քանի որ հաջորդաբար կարող են «արթնանալ» բախման 

մեջ հայտնված անձանց նոր դերային սպասումները: Բախման մեջ կարող են մտնել 

երկու, երեք և ավելի մեծ թվով դերային սպասումներ: Ծագում են բազմատարր դե-

րային բախումներ: 

4. Ճգնաժամի փուլ, որ վրա է հասնում այն ժամանակ, երբ կողմերն արդեն առաջ 

եկած բախման պայմաններում այլևս չեն կարող համատեղ ապրել և կատարել ի-

րենց ներընտանեկան (ոչ միայն ամուսնական) դերերը: Փոխադարձ հարմարումը 
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բացառվում է: Ծագում է անհապաղ որոշում կայացնելու անհրաժեշտություն, այլա-

պես հարաբերությունները կարող են վտանգավոր և ախտածին դառնալ (1, էջ 264-

265):  

Կոնֆլիկտներն ու դրանց հաջորդող ճգնաժամերն շատ ավելի ծանր են լինում, 

երբ դրանք ծագում են մեկից ավելի պահանջմունքների բավարարված չլինելու դեպ-

քում: 

Ընտանեկան խնդիրների պատճառների պարզաբանման ժամանակ կարևոր է 

հաշվի առնել նաև սոցիալական գործոնը: Կոնֆլիկտներ կարող են առաջացնել ըն-

տանիքի նյութական վիճակի վատթարացումը, զույգի առանձին ապրելու հնարավո-

րության բացակայությունը, ամուսիններից մեկի չափազանց զբաղվածությունը, 

զույգերից մեկի անտարբերությունը մյուսի նկատմամբ, նրանց միջև ռոմանտիկ հա-

րաբերությունների փաստացի բացակայությունը: Խոսելով նյութական վիճակի մա-

սին, ուզում ենք հավելել, որ երկրի սոցիալ տնտեսական վիճակը ևս նպաստում է 

ներընտանեկան կոնֆլիկտի առաջացմանը:  

 Այս ամենի հետ մեկտեղ ուզում ենք շեշտել նաև այն, որ նշված բոլոր գործոննե-

րի առկայությունն ամենևին էլ չի նշանակում, որ բախումը պարտադիր է:  

Խնդրո առարկա հիմահարցի տեսանկյունից հարկ է ուշադրություն դարձնել 

նաև ամուսինների ինտիմ հարաբերություններում հնարավոր աններդաշնակության 

խնդրին: Սոցիոլոգների կողմից կատարված հետազոտությունները ցույց են տալիս, 

որ երիտասարդների մեծամասնությունն ամուսնանալով չի տիրապետում ամուս-

նական կյանքի հոգեսեռական հիմքերին, որն էլ հենց կարող է խնդիր առաջացնել 

ամուսինների միջև: Մինչդեռ ժամանակակից կյանքը պահանջում է, որ սեռական 

դաստիարակությունը դրվի որակապես նոր հարթության վրա: Եթե կինը տառա-

պում է ամուսնական աններդաշնակությունից, ապա սկսում է մտածել, որ ամուսի-

նը չի սիրում իրեն, քանի որ բավականաչափ քնքուշ չէ իր հետ: Կինը չի հասկանում, 

որ տղամարդու սերը տարբերվում է կնոջ սիրուց: Դա լարվածություն է առաջաց-

նում ամուսինների հարաբերություններում, իսկ երբ վեճերը դառնում են նրանց ա-

ռօրյայի մի մասն, այն ի վերջո հանգեցնում է բախման, իսկ ավելի ուշ`ճգնաժամի: 

Ինտիմ ամուսնական հարաբերություններն ամուսիններին կապող ամենակար-

ևոր գործոնը չեն: Բայց ինչպես սխալ կլիներ առաջնային դերը հարաբերություննե-

րում դրան տալն, այնպես էլ հերքել դրա կարևորությունը: Աններդաշնակությունը 

մի դեպքում կարող է բերել ամուսնալուծության, մյուսում` աննշան ազդեցություն 

ունենում, իսկ երրորդում` ընդհանրապես չի ազդում կնոջ և տղամարդու հարաբե-

րությունների վրա:  

Երբ սեռական կյանքը տառապանք է դառնում կնոջ համար, և դրա հիմքի վրա 

կնոջ մոտ առաջանում է բացասական վերաբերմունք ամուսնական կյանքի սեռա-

կան կողմի նկատմամբ, կոնֆլիկտի հավանականությունը կտրուկ աճում է, և շատ 

կանայք նման դեպքերում հակվում են ամուսնալուծության: Ինչպես մնացած բոլոր 

խնդիրներն ընտանիքում, այնպես էլ սեռական հարաբերությունների աններդաշնա-

կությունն ունի յուրահատկություններ`առաջացնել նոր խնդիրներ: Կնոջ անբավա-

րարվածությունը կարող է տանել անհավատարմության, իսկ ամուսնու մոտ կարող 

է ի հայտ գալ հակում ալկահոլի նկատմամբ: Եվ հենց առաջացած նման խնդիրներն 

էլ հաճախ պատճառ են դառնուն ընտանիքի քայքայման:  

Ըստ ամուսնության համար վտանգավորության աստիճանի բախումները կարող 

են լինել` 
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- անվտանգ, երբ ի հայտ են գալիս հոգնածության, նյարդայնության և նյարդա-

յին պայթյունի ժամանակ, արդյունքում անակնկալ բռնկված բախումը կարող է ա-

րագ ավարտվել: 

- վտանգավոր են այն բախումներն, որոնք կարող են ի հայտ գալ, երբ ամուսին-

ներից մեկը մյուսի կարծիքով պետք է հիմնավոր փոխի իր վարքը:  

- հատուկ վտանգավոր բախումներն ի վերջո հանգեցնում են ամուսնալուծու-

թյան: 

Բախումների զարգացման բարձրագույն աստիճանը ճգնաժամն է, որի առկա-

յության դեպքում ընտանիքների մի մասը քայքայվում է, մյուս մասն էլ ամեն կերպ 

փորձում է պահպանել ընտանիքը ուղղակիորեն հանդուրժելով կողակցին հաճախ` 

«հանուն երեխայի»: Նման դեպքում, սովորական երևույթ են դառնում ֆիզիկական և 

այլ տեսակի վիրավորանքները, ստորացումները և արդյունքում շփումն միմյանց 

միջև վերածվում է պարտականության, այն էլ`հաճախ տհաճ:  

Սոցիոլոգիական տվյալները խոսում են այն մասին, որ ամուսնալուծության հա-

վանականությունը մեծ է ամուսնության առաջին տարում, երբ որպես կանոն ամու-

սիններին անհրաժեշտ է միմյանց հարմարվել, երբ հոգեբանորեն երկու «Եսը» պետք 

է դառնա «Մենք»: Այս շրջանում տեղի է ունենում էվոլյուցիա, սիրահարվածության 

զգացումն անցնում է, և ամուսինները ներկայանում են միմյանց իրական կերպա-

րով: ՈՒստի ամենևին էլ պատահական չէ, որ ըստ սոցիոլոգիական հարցումների ա-

մուսնական կյանքի առաջին տարուն են բաժին ընկնում ամուսնալուծությունների 

մոտ 30 %-ը: 

Գոյություն ունեն մի շարք գործոններ, որոնք կարող են մեծացնել բախման 

սրության աստիճանը: Դրանք են` 

- կարիերայի աճի հնարավորության սահմանափակում. 

- սեքսուալ ակտիվության նվազում. 

- հակասական հայացքներ երեխաների հոգածության վերաբերյալ. 

- ընտանեկան հոգսերի ավելացում. 

Ամփոփելով վերը նշվածը, ուզում ենք եզրակացնել, որ նշված գործոնների իմա-

ցությունը ընտանեկան ճգնաժամի առկայության պայմաններում կարող է հիմնա-

կանում նվազեցնել բախման աստիճանը և դրա հնարավոր հետևանքները:  

Առանձին հեղինակներ հակված են այն տեսակետին, թե ընտանեկան բոյոր բա-

խումներն իրենցից ճգնաժամեր են ներկայացնում (4): Այս տեսակետը, կարծում ենք 

քննադատության չի դիմանում, քանզի ճգնաժամը, ինչպես արդեն նշել ենք ոչ թե բա-

խումն է, այլ բախման զարգացման բարձրագույն փուլը: Չմոռանանք նաև այն, որ 

ներընտանեկան բազմաթիվ կոնֆլիկտներ կարող են այդպես էլ ճգնաժամի չվերած-

վել: 

Ինչպես իրավացիորեն նկատել է Ս. Ա. Սեդրակյանը բազմաթիվ ամուսնական 

զույգեր հանդուրժում են բախումնային վիճակները, քանի դեռ դրանք չեն հասել 

ճգնաժամի աստիճանի: Քանի որ ճգնաժամերն ավելի էական հետևանքներ են ունե-

նում, ապա դրանց բնույթը առանձնահատուկ ուսումնասիրություն է պահանջում 

(2):  

Գաղտնիք չէ, որ բազմաթիվ ընտանիքներ իրենց գոյության ժամանակահատ-

վածներում մեկ կամ մի քանի անգամ կարող են հայտնվել ճգնաժամային վիճակում 

(3,151): 

Ըստ Ս. Մինուխինի ընտանեկան ճգնաժամն ընտանիքի համակարգի այնպիսի 

վիճակն է, որին բնորոշ է հոմոստատիկ գործընթացների խանգարումը, ինչը հան-
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գեցնում է ընտանիքի գործունեության սովորական եղանակների ֆրուստրացման և 

նոր իրադրությունը վարքի հին մոդելների օգնությամբ հաղթահարելու անհնարի-

նությունը (5,25): 

 Ելնելով ընտանեկան կոնֆլիտների և ճգնաժամերի վերաբերյալ բերված դի-

տարկումներից հանգում ենք այն եզրակացությանն, որ ընտանեկան ճգնաժամ գո-

յություն ունի այն դեպքում, երբ ընտանիքի անդամների միջև գոյություն ունեցող 

հակասությունները և անհամաձայնությունները ընդունում են կոնֆլիկտի բնույթ, ա-

պա նաև դառնում ճգնաժամեր: Ցանկանում ենք նշել նաև, որ միանգամայն իրավա-

ցի է Ս. Ա. Սեդրակյանը. երբ գրում է դրանց հաղթահարման համար կան «երկու 

հիմնական ուղիներ». 

ա) Բաժանվել միմյանցից, հեռանալ ինչպես տարածականորեն, այնպես էլ հոգե-

բանորեն, և այդպես վերացնել բախումները: Դա ընտանիքի լուծարման, տրոհման 

ուղին է: բ) Գտնել այնպիսի կառուցողական լուծում, որը թույլ կտա անցնել ընտա-

նեկան կյանքի նոր և ավելի արդյունավետ փուլի: Առաջինը հանգեցնում է ամուսնա-

լուծության, իսկ երկրորդը թույլ է տալիս որպեսզի ըտնտանիքը պահպանի իր ամ-

բողջականությունը և իր կյանքի ուղին (1, 273): 

Օգտագործված գրականության ցանկ. 

1. Սեդրակյան Ս. Ա. Ընտանիքի հոգեբանություն, Եր., 2010, էջ 264-273: 

2. Սեդրակյան Ս. Ա., Հարությունյան Ն. Ա. Ընտանեկան կոնֆլիտների հաղթահար-

ման ուղիները, «Հոգաբանություն և կյանք», ամսագիր, Եր., Զանգակ 97, 2000: 

3. Սեդրակյան Ս. Ա. Ներընտանեկան ճգնաժամերի տեսակներն ու մակարդակնե-

րը, «Հոգաբանություն և կյանք», ամսագիր, թիվ 3-4, Եր., 2012, էջ 151:  

4. Олифирович Н. И., Зинкевич-Кузмина Т. А., Велента Т. Ф. Психология семейных 

кризисов. СПб. «Реч», 2008. 

5. Минухин С., Фишман Ч. Техника семейной терапии. Москва, 1998, семейных кри-

зисов. СПб.: «Речь», 2008, c. 25. 

 

FAMILY CONFLICT. THE NATURE AND POSSIBLE WAYS OF OVERCOMING IT 

 

Nersisyan Ts. Zh. (ANAU, Yerevan, Armenia) 
 

Keywords: family, conflict, crisis, disharmony, divorce. 

 

Family conflict is the most common form of conflict. Family conflict is the desire of 

one of the family members to satisfy his/her needs without taking into accounts the inte r-

ests of other family members. Family conflict suggests first and foremost a conflict be-

tween spouses. Clashes may be caused by worsening financial situation of the family, lack 

of the possibility of the couple to live separately, too much busyness of one of the spouses, 

indifference towards each other, lack of actual romance between them. The existence of 

all the mentioned factors does not necessarily presuppose a conflict. The highest level of 

conflicts is crisis in which some families are disintegrating, others try to preserve the 

family “on behalf of the child” often trying to bear the mate. In such a case, a  physical and 

other sort of insults, humiliations become commonplace and as a result the interaction be-

tween them become a duty and is often unpleasant. 
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ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ԵՎ ՌԵՖԼԵՔՍԻՎՈՒԹՅԱՆ 

ՓՈԽՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՔՆՆԱԿԱՆ 

ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

 

Շահինյան Զ. Բ. (ՀՊՄՀ, Երևան, Հայաստան) 
 
Հոդվածում վեր է լուծվում անձնավորության ինքնակառավարման բաղադրա-

մասերի և ռեֆլեքսիվության դրսևորման համահարաբերակցային առանձնահատ-

կությունները քննական լարվածության պայմաններում: 

 
Հանգուցային բառեր. ինքնակառավարման բաղադրամասեր, ռեֆլեքսիվություն, հա-

րաբերական հանգիստ, քննական լարվածություն: 

  

Հասարակության զարգացման արդի փուլին բնորոշ են սոցիալական, հասարա-

կական, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և այլ բնույթի բուռն փոփոխութ-

յունները: Այդ պայմաններում առավել կարևոր նշանակություն են ստանում անձի 

ակտիվության, հատկապես` նոր պայմաններում որևէ գործունեություն ծավալելիս 

ինքնակառավարման առանձնահատկությունները [1]: 

Ինքնակառավարումը ինտեգրացված գործընթաց է, որը ենթադրում է անձի իմա-

ցական, հուզակամային ոլորտների և անձնային կառույցների, հատկությունների 

համադրական գործունեություն:  

Ինքնակառավարումը կարևորվում է, հատկապես, մարդու գործունեության լար-

վածության իրավիճակներում, երբ նա կանգնած է մի կողմից սեփական հուզական 

ոլորտի կարգավորման, մյուս կողմից` գործունեության ողջ ընթացքի վերահսկման 

և կառավարման խնդիրների առջև:  

Ուսանողների համար լարվածության այդպիսի իրավիճակ է ստեղծվում քննա-

կան շրջանում, որը լարված իրավիճակի տիպիկ մոդել է: 

Այս պայմաններում առանձնակի նշանակություն է ստանում ինքնակառավար-

ման մեխանիզմների բացահայտումը և անձը հաճախ կանգնում է ռեֆլեքսիայի անհ-

րաժեշտության առջև: Ռեֆլեքսիվությունը սեփական հոգեկան բովանդակություննե-

րի օբյեկտիվացման և քննարկման գործընթաց է: Ռեֆլեքսիայի համար անձը պետք է 

կարողանա վերանալ քննարկվող նյութի նկատմամբ իր հուզական վերաբերմուն-

քից, օբյեկտիվորեն քննարկել իր մտքերը, վարքը, գտնել իր թույլ տված հնարավոր 

սխալները և գնահատել դրանք, քանի որ ռեֆլեքսիվության արդյունքներն են, որ 

թույլ են տալիս անձնավորությանը կանխատեսել, թե ուրիշներն ինչպես կարող են 

ընդունել իր անձնային, իմացական առանձնահատկությունները: Այս ամենի հիման 

վրա է, որ ռեֆլեքսիվ անձն ստեղծում է տվյալ իրադրության մեջ իր իմացական և 

սոցիալական վարքի նպատակահարմար մոդելը: 

Այդ իսկ պատճառով հետաքրքիր էր ուսումնասիրել ինքնակառավարման բա-

ղադրամասերի և ռեֆլեքսիվության համահարաբերակցային առանձնահատկութ-

յունները քննական լարվածության պայմաններում: 

Մեր ուսումնասիրության նպատակն է եղել բացահայտել ինքնակառավարման 

բաղադարամասերի և ռեֆլեքսիվության համահարաբերակցային առանձնահատ-

կությունները հարաբերական հանգստի և քննական լարվածության պայմաններում: 
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Ենթադրվում է, որ ինքնակառավարման բաղադրամասերը սերտ կապված են 

ռեֆլեքսիվության հետ և քննական լարվածության պայմաններում մասնակի փոփո-

խություններ են կրում: 

Հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրվել են ՀՊՄՀ-ի Հոգեբանության և սո-

ցիալական մանկավարժության ֆակուլտետի I և II կուրսի 109 ուսանող: Հետազո-

տական աշխատանքները կազմակերպվել են երկու փուլով` գիտափորձեր հարաբե-

րական հանգստի պայմաններում և քննական լարվածության պայմաններում: 

Ինքնակառավարման բաղադրամասերը ուսումնասիրելու նպատակով օգտա-

գործել ենք «Ինքնակառավարման ընդունակություն» մեթոդիկան (մշակված Մ. Ն. 

Պեյսախովի) [4, էջ 339-347] և Ա. Վ. Կարպովի «Ռեֆլեքսիվության զարգացման մա-

կարդակի ախտորոշման մեթոդիկան» [2, էջ 391-396]: 

Հետազոտության արդյունքները ենթարկվել են համահարաբերակցային վերլու-

ծության: 

P ≤ 0,01 հավաստիության դրական ամուր կապեր են հաստատվել ռեֆլեքսիայի և 

ինքնակառավարմանª հակասությունների վերլուծության (r = 0,252), նպատակադր-

ման (r = 0,249), որոշման ընդունման (r = 0,253), ինքնավերահսկման բաղադրամա-

սերի միջև (r = 0,250): p ≤ 0,05 հավաստիության դրական կապեր են բացահայտվել 

ռեֆլեքսիվության և ինքնակառավարմանª կանխատեսման (r = 0,190), պլանավոր-

ման (r = 0,194), հաջողության գնահատման չափանիշների (r = 0,190) և շտկման (r = 

0,193) բաղադրամասերի միջև: 

Հարաբերական հանգստի պայմաններում համահարաբերակցային արդյունքնե-

րի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ որոշիչ է դառնում ռեֆլեքսիվությունը, քանի 

որ ինքնակառավարման բոլոր բաղադրամասերի հետ ամուր կապի մեջ է: Ռեֆլեք-

սիվությունը անմիջապես կապվում է նպատակադրման բաղադրամասի հետ, այ-

սինքն մարդը կատարել է հակասությունների վերլուծություն, մտածում է նպատակ-

ների մասին և այստեղ ռեֆլեքսիվությունը դառնում է ղեկավարող գործընթաց: Ինք-

նավերահսկման և ռեֆլեքսիվության կապը կարելի է բացատրել նրանով, որ սկսած 

նպատակ դնելուց մինչև դրա ավարտը գործում է ինքնակառավարումը, իսկ ինքնա-

կառավարումը առանց ինքնավերահսկման հնարավոր չէ:  

Ռեֆլեքսիայի ունակությունների դեպքում առավել հաջողությամբ են ընթանում 

հակասությունների վերլուծությունը, նպատակադրումը, պլանավորումը, որոշման 

ընդունումը, ինքնավերահսկումը: 

Քննական լարվածության պայմաններում p≤0,01 ճշտության դրական ամուր 

կապ է ստեղծվել ինքնակառավարման ինքնավերահսկման բաղադրամասի հետ (r = 

0,250): Դրական p ≤ 0,05 ճշտության կապեր են բացահայտվել ռեֆլեքսիվության և 

ինքնակառավարմանª հակասությունների վերլուծության (r = 0,192), կանխատեսման 

(r = 0,189), նպատակադրման (r = 0,194), պլանավորման (r = 0,188), հաջողության 

գնահատման չափանիշների (r = 0,193), որոշման ընդունման (r = 0,190), շտկման (r = 

0,189) միջև:  

Հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ ինքնակառավարման բոլոր 

գործընթացները ռեֆլեքսիվության հետ ուղիղ կապի մեջ են: Դա բացատրվում է ինք-

նակառավարման բովանդակությամբ. եթե մարդը հակասություններ չվերլուծի, 

չկանխատեսի, չպլանավորի և մինչև որ չհասնի ինքնավերահսկման, ինքնակառա-

վարումը չի կայանա: p ≤ 0,01 ճշտության կապերը, կարծես թե, իջնում են p ≤ 0,05 ա-

վելի ցածր մակարդակի: Ռեֆլեքսիվությունը և ինքնակառավարման բաղադրամա-

սերը բարդ գործընթացներ են, իսկ լարվածության պայմաններում տուժում են հենց 
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բարդ գործընթացները: Այստեղ միայն ռեֆլեքսիվությունն ինքնավերահսկման հետ է 

ամուր կապի մեջ, որովհետև այս բոլոր գործընթացները դառնում են ծառայողական 

գործընթացներ, իսկ ինքնավերահսկումը ինքնակառավարման առավել կարևոր և 

հիմնական բաղադրամասերից մեկն է:  

Այստեղ, մեր կարծիքով, նպատակահարմար է խնդիրը քննարկել Ա. Վ. Կարպո-

վի գործունեության և վարքի հոգեկան կարգավորման ինտեգրատիվ գործընթացնե-

րի հայեցակետի տեսանկյունից: Ըստ այս հայեցակետիª կան հոգեկան այնպիսի գոր-

ծընթացներ, որոնք ունեն ինտեգրալ բնույթ և ինքնուրույն կարգավիճակ [3]: Դրանք 

նպատակի ձևավորման, կռահման որոշման ընդունման, կանխատեսման, ծրագրա-

վորման, պլանավորման, վերահսկման և ինքնավերահսկման գործընթացներ են: 

Համաձայն այս տեսության առանձնացվում է երկու մակարդակի հոգեկան գործըն-

թացներª հիմնականª ավանդաբար ընդունված իմացական, հուզական, կամային, մո-

տիվացիոն ու վարքի և գործունեության կարգավորման սինթետիկ գործընթացներ 

[3]: 

Փաստորեն, ինքնակառավարման բոլոր բաղադրամասերը վարքի կարգավոր-

ման մետագործընթացներ են: Այս բոլոր բաղադրամասերը վարքի կարգավորման 

մեխանիզմներ են, իսկ ռեֆլեքսիվությունը, որը իրենցից վեր է և գտնվում է երրորդ 

մակարդակի վրա, չի կարող առանձին դիտարկվել: Ռեֆլեքսիվությունը չի նշանա-

կում ընդհանրապես վերլուծել, այլ կոնկրետ նպատակ դնել և դիտել արդյոք դրված 

նպատակը ճիշտ է, թեª ոչ: Այստեղ անհրաժեշտ է որպեսզի մարդը հակասություն-

ներ վերլուծի, ճիշտ որոշում ընդունի, նպատակադրի, պլանավորի, վերահսկի: 

Այսպիսով, ռեֆլեքսիվությունը ինքնակառավարման գործընթացում որոշիչ գոր-

ծոն է հանդիսանում: 
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ԿՆՈՋ՝ ՍԵՌԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ 

ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ 

 
Շամիլյան Թ. Մ. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 

 

Հոդվածը վերաբերում է կանանց սեռական պատկերացումներին: Մեր օրերում 

մենք կրկին ունենք խնդիր սեռականության՝ որպես հետազոտության օբյեկտի հետ, 

որովհետև տեխնիկական, գաղափարական ձևափոխություններից հետո մարդիկ 

սկսել են այլ կերպ մտածել սեռականության մասին: Դա տարբերվում է Ֆրոյդի տե-

սանկյունից, կանանց մոտ կրկին կա խնդիր ընդունել և բացել սեփական սեռակա-

նությունը: Այսպիսով՝ տվյալ հետազոտոթյան հիմնական նպատակը հետազոտել, 

թե ինչպես են կանայք մտածում սեռականության շուրջ Հայաստանում, տարբեր 

տարիքային խմբերում, ինչը հնարավորություն կտա զարգացնել հոգեթերապևտիկ 

մոտեցումն այդ ոլորտում: 

 

Հանգուցային բառեր. սեռականություն, հարաբերական նորմա, պաթոլոգիա, տարի-

քային դինամիկա: 

 

Մարդկությունն այսօր շատ անպաշտպան է դարձել սեռականության մասին 

պատկերացումների ձևավորման հարցում: Զանգվածային տեղեկատվության աղբ-

յուրները, հասարակական կտրուկ տեղաշարժերը շատ բան են որոշում մարդու 

կյանքում: Սեռականության մասին պատկերացումները կրում են ծայրահեղացված 

բնույթ՝ մի տեղանքում այն համարվում է բնական և նույնիսկ շատ ընդունելի եր-

ևույթ, որից էլ բխում է սանձարձակությունը, պարաֆիլիաների՝ նորմայի դաշտ տե-

ղափոխությունը, իսկ մյուս տեղանքում մենք կարող ենք տեսնել լրիվ հակառակ 

պատկեր՝ մարդու՝ ի սկզբանե նրան տված սեռի հատկությունների ճնշում, որից էլ 

կրկին սեռականությունը փոխադրվում է պաթոլոգիայի դաշտ: Քանի որ սեռակա-

նությունը հասարակայնացված երևույթ է, այն ունի մշակութային, կրոնական, փիլի-

սոփայական դետերմինանտներ և դրանից էլ բխում է վերջինիս և մարդու հուզական 

ոլորտի միջև եղած սերտ կապը, ապա խնդիր է դրվում ուսումնասիրել մարդու սե-

ռական պատկերացումների ազդեցությունը նրա հուզական ոլորտի վրա: Թվում է, 

թե սեռականությունը ամեն անհատին տրված բնութագիր է, սակայն մշակույթը իր 

կարգավորող բնույթից ելնելով այնպիսի կանոնների, սեռական արգելքների, ավան-

դույթների համակարգ է մշակել, որոնք վերաբերում են սեռական վարքին, ամուս-

նության ինստիտուտին ու դրանով իսկ ներխուժել է ամենաինտիմ համարվող մի-

ջավայր՝ տղամարդու ու կնոջ միջև և այդ բնութագիրը սկսում է կրել տարաբնույթ 

դրսոևորումներ: Ավանդույթների վրա հենված մշակույթների մոտ տարածված է 

հույզերի քիչ արտահայտման հակումը, այսինքն՝ հույզ արտահայտելը համարվում է 

մեղք, ամոթ և այլն: Այդ է պատճառը, որ այդպիսի մշակույթներում փակ է նաև սե-

ռականությունը ու մասնավորապես՝ կանացի սեռականությունը.տղամարդկանց 

տրված է «իրավունք» ավելի բաց ու ազատ լինել: Սեռական պատկերացումները 

շատ հաճախ փակ են, ուստի հասարակության մեջ դժվար է դուրս բերել դրանք: 

Այսպիսի մշակույթներում դրանք քննարկման են դրվում ծայրահեղության տեսանկ-

յունից, այլ ոչ թե՝ նորմայի ու զգայությունների դաշտում [4, էջ 32]: 

Սեռականությունը համակողմանի երևույթ է, որն իր մեջ ընդգրկում է վարքայի-

նից մինչև փիլիսոփայական բաղադրիչներ՝ ներառելով ֆիզիոլոգիանը, մշակութա-
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յին, ոգեղեն, կրոնական կողմերը: Այն իրենից ներկայացնում է ոչ միայն կենսաբա-

նական, այլ նաև հասարակական երևույթ: Պայմանավորված է գենետիկորեն, սա-

կայն զարգացման ընթացքում նրա վրա ազդում են սոցիալական գործոնները՝ բարո-

յական նորմերը, պատկերացումների համակարգը, որն էլ սկսում է պայմանավորել 

մարդու սեռականության վարքային կողմը: Մարդու սեռականության առանձնա-

հատկությունները, ընդհուպ միչև պաթոլոգիայի ոլորտ, պայմանավորվում են հա-

սարակության մեջ եղած պատկերացումներով [6]: 

Թեմայի արդիականությունը պայմանավորվում է նրանով, որ. 

 չնայած սեռականությանը վերաբերվող բազմաթիվ ուսումնասիրություննե-

րին, սեռականության մասին պատկերացումների ձևավորումը մնում է դեռևս որ-

պես ոչ լավ ուսումնասիրված դաշտ:  

 Աշխատանքում շեշտը դրված է հուզական բարեկեցության և սեռականության 

մասին պատկերացումների տարիքային դինամիկայի վրա, ինչը ընդհանուր տեղե-

կատվություն է տալիս տարիքային առանձնահատկությունների մասին:  

 Այն վերաբերում է հարաբերական նորմային, ինչը հետագայում հնարավո-

րություն կտա օգտագործել պաթոլոգիաների ոլորտը ուսումնասիրելիս:  

Մեր հետազոտության նպատակն է` բացահայտել, թե ինչպես է տարիքային գոր-

ծոնը հուզական բարեկեցության հետ միասին պայմանավորում սեռականության 

մասին պատկերացումները:  

Համաձայն մեր կողմից առաջադրված վարկածի՝ ենթադրվում է, որ սեռակա-

նության մասին պատկերացումները պայմանավորված են տարիքային և հուզական 

բարեկեցության գործոններով: 

Մեր առջև դրված խնդիրները լուծելու համար մենք հետազոտություն ենք անց-

կացրել 60 կանանց շրջանում՝ չորս տարիքային խմբում (20-30 տ., 30-40 տ., 40-50 տ., 

50-60 տ.), որոնցից յուրաքանչյուրում ընդգրկվել է 15 հետազոտվող: Չորս հետազո-

տական խմբում էլ օգտագործվել են հետևյալ հետազոտական գործիքները՝ 

1. Ասոցիատիվ մեթոդ, այսինքն՝ հետազոտվողին տրվում է ստիմուլային բառ՝ 

«սեքսուալություն» և գրի է առնվում դրա հետ կապված ասոցիացիաները, պահ-

վում է ժամանակ: 

2. Լյուշերի գունային պրոյեկտիվ մեթոդիկան [3], 

3. Այզենկի սեռական դիրքորոշումների հարցարանը [1], 

4. Բեմի սեռադերային հարցարանը [2]: 

Հետազոտության արդյունքում, վերլուծելով բոլոր մեթոդիկաներից ստացված 

տվյալները, մենք ունենք հետևյալ պատկերը՝  

20-30 տարեկան կանանց մոտ սեռականության մասին պատկերացումները հա-

վասարակշռված են՝ նրանում հավասարապես տեղ են գրավում մարմնականությու-

նը, հուզական ոլորտը և անձնային գծերը: Հուզականությունը մոտ է տարիքային 

նորմային: Ադեկվատ են գնահատում սեռականությունը՝ որպես երևույթ: Առկա է 

սեռադերային ճկունություն: 

30-40 տարեկան կանանց մոտ պատկերացումները հիմնականում հանգում են 

անձնային գծերի ոլորտին: Առկա է տագնապայնություն, անկախության ձգտում: 

Սեռադերային մակարդակում այս տարիքի կանայք իրենց զգում են մասկուլին, իսկ 

սեռական ոլորտում ունեն մասկուլին որակներին համապատասխան նախընտրութ-

յուններ: Նկատվում է հակասականություն: 
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40-50 տարեկան կանանց մոտ ուժգնացած է տագնապի զգացողությունը, հույզե-

րը հետաճ են ապրում, ցանկություն կա վերադառնալու զարգացման վաղ էտապ: 

Սեռական ոլորտում առկա է բավարարվածություն, ադեկվատ գնահատում:  

50-60 տարեկան կանանց մոտ առկա է հուզական ռիգիդություն, բարձր պա-

հանջներ կյանքի նկատմամբ, սահմանների շոշափման դժվարություններ, կարծրա-

ցած պատկերացումներ սեռականության մասին, որոնք միջնորդավորված են բարո-

յական գնահատականներով, սեքսուալ նևրոտիկության առկայություն:  

Տարիքի աճի հետ զուգընթաց աճում է նաև հուզական ռիգիդությունը և պատկե-

րացումների համակարգում մենք նույնպես տեսնում ենք քարացած հասկացություն-

ների առկայություն: Այսպիսով՝ մեր առջև դրված վարկածը հաստատվում է. hստակ 

երևում է, որ տարիքային գործոնը և համապատասխան հուզական վիճակը իրենց 

արտացոլումն են գտնում սեռականության մասին պատկերացումների ոլորտում:  

Օգտագործված գրականության ցանկ. 
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THE AGE DYNAMICS OF WOMAN’S SEXUAL IMAGINATION  
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This article is about women’s sexual imaginations. Nowadays we still have a problem 

with sexuality as an object of research because due to technical, ideological transfo r-

mations people start to think in other way about sexuality. It differs from Freud’s point of 

view but women still have problem with accepting and opening their sexuality. So the 

main aim of this research is to explore how women think about sexuality in Armenia in 

different ages . It will help to develop psychotherapeutic approach.  

 

 

 

ՄՏԱՎՈՐ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆՁԻ 

ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐՄԱՆ ՎՐԱ 

 

Պապոյան Ս. Ա. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 
 
Աշխատանքը նվիրված է ինտելեկտի հարմարողական գործառույթի հոգեբանա-

կան ուսումնասիրմանը: Մեր խնդիրն է պարզել սոցիալ-հոգեբանական հարմարման 

տարբեր ասպեկտների կախվածությունը ինտելեկտի բարձր մակարդակից: Ստաց-

վեցին ոչ միանշանակ արդյունքներ` բարձր ինտելեկտը բացասական է ազդում ա-

http://www.koob.ru/
http://www.psychologos.ru/articles/view/seksualnost
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ռօրյա միջանձնային շփումներում անձի հարմարման վրա, և դրական` սոցիալա-

կան ֆրուսթրացնող և կոնֆլիկտային իրավիճակներում: 

 
Հանգուցային բառեր. ինտելեկտ, ինտելեկտի գործակից (IQ), հուզական ինտե-

լեկտ(EQ), սոցիալ-հոգեբանական հարմարում, ֆրուսթրացիոն կայունություն: 

 

«Ինտելեկտ» եզրույթը առաջացել է լատիներեն «intellectus» բառից, ինչը նշանա-

կում է ճանաչում, հասկացում: Այն չունի համընդհանուր սահմանում և մինչ այժմ 

համարվում է վեճերի և քննադատությունների օբյեկտ: Ուսումնասիրելով տարբեր 

մոտեցումներ (փիլիսոփայական, բժշկական և հոգեբանական)` կարելի է տալ ինտե-

լեկտի պայմանական սահմանում՝ ինտելեկտը բարձրագույն նյարդային համակար-

գի հնարավորությունն է ընկալելու ինֆորմացիա և վերլուծելու այն ճշգրիտ և արագ, 

և օգտագործելու այն նոր իրավիճակում [7]: Այն պայմանավորված է մեծամասամբ 

գենետիկորեն, սակայն անհրաժեշտ է նաև միջավայրային ուսուցումը [1]: 

Ինտելեկտի մակարդակը բնութագրվում է «IQ» տերմինով: IQ-intelligence quo-

tient, նշանակում է ինտելեկտի գործակից. Intelligence-մտավոր կարողություն և մտ-

քի արագություն, իսկ quotient-գործակից, նաև քանորդ: IQ-ի ճշգրիտ սանդղակավո-

րում հոգեբանության մեջ նույնպես գոյություն չունի. պայմանականորեն միջին գոր-

ծակիցը համարվում է 100 (δ = 15), սակայն գործակիցների արժեքները տարբեր մե-

թոդիկաներում տարբեր են [6]:  

Խոսելով սոցիալ-հոգեբանական հարմարման մասին` պետք է նշել, որ նորմա-

յում այն երկկողմանի երևույթ է՝ բնութագրվող անձի և շրջապատող սոցիալական 

միջավայրի փոխադարձ ուղղորդված փոփոխությամբ (ինքնափոփոխմամբ), ազդե-

ցությամբ և զարգացման ապահովմամբ: Սոցիալ-հոգեբանական ապահարմարումը 

կարող ենք բնորոշել որպես երկարատև ներքին և/կամ արտաքին կոնֆլիկտների 

առկայություն սոցիալական և անձնային անբավարարվածության պատճառով, և 

այդ կոնֆլիկտների լուծման ճանապարհները գտնելու դժվարություններ: Ապահար-

մարումը կարող է լինել դեվիանտ, պաթոլոգիկ, կոնֆորմիստական, և այլ տեսակնե-

րի, որում մնում են չբավարարված կամ անձի, կամ միջավայրի պահանջմունքները 

[5]: Հարմարումը պայմանավորված է բազմաթիվ գործոններով, որոնցից մեկը հենց 

ինտելեկտն է: Հարկ է նաև նշել մեկ այլ գործոնի` էմոցիոնալ ինտելեկտի մասին 

(EQ` emotional quotient): Այն նույնպես չունի համընդհանուր սահմանում, սակայն 

իմաստը մեկն է` սեփական զգացմունքները և հույզերը հասկանալու ու գործարկե-

լու կարողություն՝ շրջապատող աշխարհի հետ էֆեկտիվ շփման համար [3]: 

Վերլուծելու համար ինտելեկտի և սոցիալ-հոգեբանական հարմարման կապը` 

անդրադառնանք նախ մտավոր զարգացման ցածր մակարդակ ունեցող մարդկանց. 

կան բազմաթիվ տվյալներ այն մասին, որ ցածր ինտելեկտը դժվարեցնում է անձի 

սոցիալական կողմնորոշումը, հետևաբար նաև հարմարումը: Խոսքը չի գնում մտա-

վոր հետամնացության մասին (IQ < 70): Նրանց EQ-ն նույնպես ցածր է, քանի որ սե-

փական և ուրիշի զգացմունքները հասկանալու, ըստ դրա ճիշտ և ճկուն գործելու 

համար անհրաժեշտ է ինտելեկտի գոնե միջին մակարդակ: Եթե այդ մակարդակը 

բավարար չէ, անձը չի կարող լիովին վերահսկել սոցիալական իրավիճակը, կառա-

վարել իրեն, փնտրել լուծման արագ եղանակներ: Ինտելեկտի ցածր մակարդակը 

խանգարում է նաև առարկայական-սիմվոլիկ գործունեության կատարմանը, ինչից 

կարելի է եզրակացնել, որ ինչպես «մարդ-մարդ», այնպես էլ «մարդ-նշան», կամ 

«մարդ-մեքենա» ոլորտներում նրա մոտ կարող են դժվարություններ առաջանալ: 
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Սակայն այս ամենը որպես ապահարմարում չի գիտակցվում այդպիսի անձանց 

կողմից, և նրանք խոր ապրումներ կամ ներքին կոնֆլիկտներ հաճախ չեն ունենում: 

Դա արտահայտվում է հիմնականում արտաքին կոնֆլիկտների ձևով [4]: 

Կարելի է ենթադրել, որ ինտելեկտի բնույթը հարմարողական է, հետևաբար որ-

քան բարձր է անձի ինտելեկտուալ զարգացվածության մակարդակը, այնքան տվյալ 

անձը հարմարված է շրջապատող միջավայրին: Սակայն որոշ առանձնահատկութ-

յուններ ազդում են ապահարմարման առաջացման վրա: Դրանց օրինակն են հասա-

րակության կողմից մտավոր զարգացման բարձր մակարդակ ունեցող մարդկանց 

պիտակավորումը որպես տարօրինակ, մեկուսացված, անջատված, ցրված, այդ ան-

ձանց ցածր սոցիալական կարգավիճակը, վարքի տարօրինակությունները և տար-

բեր ժողովրդական ասացվածքներ՝ «շատ իմաստության մեջ շատ տխրություն կա» և 

այլն: Դա թույլ է տալիս ենթադրել ինտելեկտի ոչ միանշանակ հարմարողական 

բնույթի մասին: Փորձենք պարզել դրա պատճառները: Նախ ինտելեկտի` անհատա-

կան և հարմարման` սոցիալական բնույթի պատճառով փոքրանում է սոցիալական 

հետաքրքրվածությունը. անձը դառնում է ինտավերսիվ, և շրջապատող աշխարհի 

ընկալման մոդելի տարբերությունները այլ անձանց (ինտելեկտի ավելի ցածր մա-

կարդակով) մոդելների հանդեպ դառնում է լուրջ հակասությունների առիթ թե՛ անձի 

ներսում, թե՛ շրջապատող միջավայրում: Անձը դառնում է ոչ ադեկվատ շրջապատի 

աչքերում, իսկ շրջապատը անհասկանալի է և անհետաքրքրիր է դառնում անձի հա-

մար: Բարձր ինտելեկտ ունեցող մարդիկ ավելի հարմարավետ են իրենց զգում հի-

մանականում ոչ մարդ-մարդ ոլորտի մասնագիտություններում: Ի տարբերություն 

ցածր IQ ունեցող անձանց, նրանց մոտ գերակշռում են ներքին կոնֆլիկտները: 

Բազմաթիվ հետազոտությունների արդյունքներ վկայում են, որ ամենահարմար-

վածը հենց ինտելեկտի միջին մակարդակ ունեցող մարդիկ են: Բացի վերը նշված 

բոլոր գործոնների օպտիմալ ազդեցության, ինտելեկտի միջին մակարդակը դրական 

է ազդում անձի սոցիալ-հոգեբանական հարմարման վրա նաև այն պատճառով, որ 

այդ խմբի մարդիկ կազմում են մեծամասնություն բոլոր հասարակություններում, և 

շրջապատող աշխարհի ընկալման մոդելները համընկնում են՝ հեշտացնելով միմ-

յանց հասկացումն ու ընդունումը: 

Այս պարադոքսալ երևույթը ուսումնասիրելու նպատակով մեր կողմից կատար-

վեց հետազոտություն` պարզելու համար, թե ինտելեկտի բարձր մակարդակը, ա-

պահովելով մասնագիտական հարմարում, սոցիալ-հոգեբանական տարբեր աս-

պեկտների վրա ինչպիսի ազդեցություն է ունենում: Ընտրանքը բաղկացած էր 60 

կանխատեսելի բարձր մակարդակ ունեցող անձանցից, որոնք հասել էին մասնագի-

տական լուրջ առաջընթացի բնագիտական, արվեստի և հումանիտար գիտություն-

ների ոլորտներում: Որոշվեց չափել IQ-ի հնարավորինս շատ կողմեր` վերբալ, հաշ-

վամաթեմատիկ, տարածական մնեմիկ և այլն, իսկ որպես հարմարման մակարդակ` 

փոքր խմբերում միջանձնային հարաբերությունների ուղղվածությունը, անձի վերա-

բերմունքը և ֆրուսթրացիոն կայունությունը:  

Վերաբաժանելով ընտանքը ըստ ինտելեկտի մակարդակի, և չկապելով մասնա-

գիտական ուղղվածության հետ, երևաց վերը նշված օրինաչափությունը նաև հայ 

հասարակության համար. այսպես, առօրյա միջանձնային շփումներում, որտեղ 

կոնկրետ լուծման ենթակա խնդիր կամ սթրեսածին իրավիճակ չկա, այլ կա միայն 

ձևավորված վերաբերմունք շրջապատող մարդկանց հանդեպ, ամենաբարձր հար-

մարվածություն ունեն միջին ինտելեկտուալ կարողություններ ունեցող անձիք: Իսկ 

ցածր մտավոր կարողությունները բերում են ամենաքիչ սոցիալական հարմարվո-
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ղությանը: Բարձր մտավոր կարողությունները հանդիսանում են ավելի փոքր ար-

գելք միջանձնային շփումներում հարմարվածության համար: 

Միանգամայն այլ պատկեր է համարման մյուս ասպեկտի համեմատությունը ին-

տելեկտի մակարդակի հետ. դա ֆրուսթրացիոն կայությունն է` այսինքն սոցիալա-

կան սթրեսային և կոնֆլիկտային իրավիճակներին հարմարվելու կարողությունը. 

բարձր սոցիալական հարմարում ունեն հենց բարձր ինտելեկտուալ հնարավորութ-

յուններով ներկայացուցիչները. դա կարելի է հիմնավորել այն փաստով, որ բարձր 

ինտելեկտը թույլ է տալիս մշակել վարքի ավելի ռացիոնալ և արդյունավետ ստրա-

տեգիաներ, իջեցնում է խանգարող բարձր էմոցիոնալությունը, տագնապայնությու-

նը դժվար իրավիճակներում, տալիս է փորձի ինտելեկտուալիզացիայի բարձր մա-

կարդակ և այլն: 

Միջին և ցածր ինտելեկտի մակարդակ ունեցող խմբերում աննշան տարբերութ-

յամբ առկա է ավելի ցածր հարմարում: Ավելի մանրամասն ուսումնասիրելով 

ֆրուսթրացոին կայունությունը ապահովող դետալները, դուրս բերվեցին հետևյալ 

այս օրինաչափության բացատրության հետևյալ պատճառները. բարձր ինտելեկտ 

ունեցող անձանց մոտ դրսևորվում է համեմատաբար ցածր ինտրապունիտիվ ուղղ-

վածության՝ ինքնամեղադրանքի (որը չի նույնացվում ինքնաքննադատության հետ) 

մակարդակը, սակայն ցածր է նաև ինքնապաշտպանական հակազդումը: Սա, ամե-

նայն հավանականությամբ, բացատրվում է իրավիճակին ավելի ռացիոնալ մոտեց-

մամբ և տրամաբանական բացատրությունների բազմազանությամբ, շատ տեղեկաց-

վածության շնորհիվ էմոցիոնալ լարվածության և տագնապի ցածր մակարդակով, և 

սոցիալական հետաքրքրության համեմատաբար ցածր մակարդակով: Նրանց մոտ 

բարձր է նաև սևեռվածությունը խնդրի լուծմանը, ինչը կատարել թույլ է տալիս 

նրանց մտավոր բարձր զարգացվածությունը (տրամաբանական ռազմավարություն-

ների մշակում, խանգարող հուզական ֆոնի բացակայություն, որոշման արագ ընդու-

նում և այլն): 

Այսպիսով, ինտելեկտը անձին բնորոշ առանձնահատկություն է, որի ադապտա-

տիվ գործառույթը սոցիալական ոլորտում ընթանում է հատուկ օրինաչափություն-

ներով` ապահովելով հարմարում սոցիալական կոնֆլիկտների և ֆրուսթրացիանե-

րի դեպքում, և խանգարելով հարմարմանը առօրյա սոցիալական փոխհարաբերութ-
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Paper is devoted to the psychological study of the adaptive function of intelligence. 

Our task is to find out the correlation between different aspects of socio-psychological ad-

aptation and high intelligence level. Results were ambiguous: high intelligence level influ-

ences negatively on everyday normal interactive adaptation and positively on frustrative 

and conflictive social situations. 

 

 

 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

 

Պետրոսյան Լ. Հ. (ՀՀՊԿԱ, Երևան, Հայաստան) 
 

Հոդվածում ներկայացվում են քաղծառայողների մասնագիտական և հոգեբանա-

կան որակների բնութագրերը, վերլուծվում են նրանց անձնային որակները, մասնա-

գիտական գործունեության առանձնահատկությունները, որակավորման բարձրաց-

ման ուղիները:  

 
Հանգուցային բառեր. հոգեբանական որակներ, պսիխոգրամա, քաղծառայող, մաս-

նագիտական գործունեություն: 

 

Յուրաքանչյուր մասնագիտական գործունեություն իր ազդեցությունն է ունենում 

անձի հոգեբանական յուրահատկությունների վրա: Անձը, ընդգրկվելով որևէ գործու-

նեության մեջ ժամանակի ընթացքում, սկսում է մտածել համապատասխան իր կա-

տարած գործունեությանը: Թերևս դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 

աշխատանքային գործունեությունը անձի գործունեության հիմնական և որոշիչ 

մասն է կազմում, և հոգեբանական յուրահատկությունները մի ոլորտից մյուսին 

փոխվելիս գրեթե չեն ենթարկվում փոփոխության: Դիտարկելով անձի գործունեու-

թյան հիմնական ոլորտները՝ կարելի է նշել աշխատանք, շփում, ընտանիք, ընկեր-

ներ և այլ: Սակայն ակտիվ կենսագործունեություն ծավալող անձանց համար հիմ-

նական և մեծ մասը սովորաբար կազմում է աշխատանքը: Անձի անհատական և 

մասնագիտական զարգացման մեջ գոյություն ունի կայուն փոխպայմանավորվա-

ծություն: Անձի անհատական զարգացումը էական ազդեցություն է ունենում մաս-

նագիտական գործունեության վրա, իսկ մասնագիտական զարգացումն էլ իր հերթին 

նպաստում է անձի անհատական զարգացմանը: Հոգեբանական տեսությունները 

պնդում են, որ անձի կառուցվածքում կենսաբանականն ու սոցիալականը հավասա-

րապես որոշում են անձի ուղորդվածությունը: Անձի կառուցվածքում սոցիալական 
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բաղադրիչը ձևավորվում է նրա սոցիալականացման տարբեր ոլորտների ազդեցու-

թյան ներքո: Աշխատանքային գործունեությունը ևս դիտարկվում է այս տեսանկյու-

նից, ինչը համոզիչ է դարձնում անձի մասնագիտական գործունեության ազդեցու-

թյունը նրա անձնային առանձնահատկությունների վրա: Վ. Ա. Բոդրովը նշում է, որ 

մասնագիտական գործունեության հոգեբանական առանձնահատկությունների ու-

սումնասիրության ուղղություններից է աշխատանքային սուբյեկտի մասնագիտա-

կան պիտանելիության հիմնահարցը, որը դիտարկում է անհատական-հոգեբանա-

կան տարբերությունները, որոնք արտացոլվում են անձի հատկությունների և որակ-

ների վրա կենսագործունեության և մասնագիտական ուղու փուլերում, մասնագի-

տական ընդունակությունների դրսևորման բնույթի, մասնագիտական մոտիվացիա-

յի կառուցվածքի և շարժընթացի մեջ [5, էջ 74]:  

Դիտարկելով անձնային որակները մասնագիտական գործունեության համա-

տեքստում՝ կարելի է ասել, որ դրանք բարդ և բազմաշերտ գոյացություններ են, ո-

րոնք ներառում են սոցիալական, սոցիալ-հոգեբանական, մշակութային, գենետիկ 

փոխանցվող բաղադրիչներ: Սոցիալական բաղադրիչը որոշվում է հասարակական 

գործառույթներով, որոնք կոչված են հասարակության լայն շրջանակներին որոշակի 

օրինաչափությունների մեջ դիտարկելու և այդ իսկ օրինաչափություններով հասա-

րակական երևույթները կառավարելի դարձնելու համար: Սոցիալ- հոգեբանական 

բաղադրիչը որոշվում է հասարակության անդամների՝ միմյանց հետ փոխազդելու 

հոգեբանական միջոցներով: Այդ փոխազդեցությունը առավել հեշտ դարձնելու հա-

մար հասարակությունը ստեղծում է հասկացություններ, որոնք որոշում են այդ փո-

խազդեցության բնույթը, օրինակ՝ պատասխանատվություն, բարություն, արդարու-

թյուն և այլն: Արտաքին միջավայրի հետ փոխազդեցությունը բացատրվում է հոգե-

բանական տարբեր ուղղություններում: Գեշտալտ հոգեբանական ուղղությունը 

գտնում է, որ անձը անընդհատ կոնտակտի մեջ է գտնվում արտաքին միջավայրի 

հետ, որն իր մեջ ներառում է մի քանի իրադրություններ՝ նորի ընկալում, տվյալ պա-

հին դրա գրավչության կամ անցանկալիության գնահատում, գործողություններ՝ 

ուղղված ստեղծագործական հարմարմանը, դրա յուրացմանը, եթե այն ցանկալի է 

կամ չեզոքացմանը, եթե այն անցանկալի է, վնասակար կամ ավելորդ [8]: Մշակույթը 

ևս իր որոշիչ ազդեցությունը ունի. իդեալները, նորմերը, վարքի օրինակները դառ-

նում են անձի ինքնագիտակցության մաս, ձևավորում և կարգավորում վարքը: Մշա-

կույթը, իրենից ներկայացնելով բարդ նշանային համակարգ, փոխանցում է սոցիա-

լական փորձը սերնդեսերունդ, դարից դար: Այդ առումով մշակույթը համարում են 

մարդկության սոցիալական հիշողությունը: Այն կարգավորում է մարդու վարքը՝ ա-

ռաջադրելով ցուցումների և արգելքների համակարգ, որոնց խախտման դեպքում 

գործի են դրվում որոշակի հասարակական կարծիքի և հասարակության կողմից ա-

ջակցություն ստացող պատժամիջոցները [4]: 

Պետական ծառայողի անձի մասին խոսելիս պետք է անդրադառնալ նաև մաս-

նագիտական հմտություններին, որոնց վերաբերում են գիտելիքները, կարողություն-

ները, հմտությունները, փորձը, մոտիվացիան: Պետական ծառայողի անձը բնութագ-

րում են այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են «ծառայողի պատիվը», «մասնա-

գիտական պարտքի զգացումը», «մասնագիտական համերաշխությունը», որոնք ձեռք 

են բերվում դաստիարակության ճանապարհով:  

Պետական ծառայողի անհատական-մասնագիտական զարգացման շարժիչ ուժը 

հակասություններն են ընդունակությունների, ձեռքբերումների, անձի մոտիվացիա-

յի և սեփական սպասումների և պահանջների միջև(կազմակերպության կողմից): 
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Հարկ է նշել, որ մասնագիտական գործունեության առանձնահատկությունները պա-

հանջում են պետական ծառայողից մրցակցային որակների առկայություն, որոնք 

մասնագիտական աճի և ինքնակատարելագործման պայման են հանդես գալիս, ակ-

մեոլոգիական գործոն են հաջող մասնագիտական կարիերայի համար:  

Հարկ է նշել, որ քաղաքացիական ծառայողների պատրաստման հիմնահարցը 

անցած դարի 90 ականներին քննարկվել է Ա. Դերկաչի և այլոց աշխատություննե-

րում: Նրանք գտնում էին, որ քաղծառայողների պատրաստումը պետք է իրականաց-

վի երկու փոխկապված ուղղություններով՝ մասնագիտական որակների և կարո-

ղությունների մակարդակի բարձրացում և հոգեբանական մասնագիտորեն կարևոր 

որակների ու կարողությունների զարգացում [7]:  

Վերջին ժամանակներում մասնագետների որակները գնահատելու նպատակով 

գործածության մեջ է մտել պրոֆեսիոգրամա հասկացությունը, որն իր մեջ ներառում 

է մասնագետի մասնագիտական և հոգեբանական կարևոր պահանջները: Այն ար-

տացոլում է մասնագիտության կողմից աշխատակցի հոգեբանական որակներին և 

հատկություններին առաջադրվող պահանջների մասին տեղեկատվությունը: Ընդգ-

ծենք, որ հոգեգրամա եզրույթը ներառվել է 20-րդ դարի սկզբում գերմանացի հոգե-

բան Վ. Շտեռնի կողմից, ով մշակել է կոնկրետ անձի ընդհանրացված հոգեբանական 

դիմանկարը կազմելու մեթոդիկան [9]: Ընդ որում նա առաջարկել է նաև կազմել 

մասնակի հոգեգրաման, որն արտացոլում է անձի ոչ բոլոր կողմերը, այլ միայն կար-

ևորները՝ որոշակի գործնական խնդիրներ լուծելու համար: Այդպիսով կազմավոր-

վել է հաջողակ մասնագետի հոգեգրաման, որն արտացոլում է մասնագիտական 

կարևոր որակները: Անդրադառնալով քաղաքացիական ծառայության աշխատակից-

ների մասնագիտական որակներին՝ նշենք գիտելիքների և կարողությունների մի 

շարք, որը նրանց համար անհրաժեշտ մասնագիտական պահանջ է: Ժամանակակից 

պայմաններում որևէ մասնագիտություն կրթական համակարգում նախատեսված չէ 

քաղաքացիական ծառայողներ պատրաստելու համար: Սակայն քաղաքացիական 

ծառայության անցնելու համար անձը պետք է տիրապետի որոշակի գիտելիքների և 

հմտությունների: Անդրադառնալով քաղաքացիական ծառայողների պատրաստմա-

նը կրթական համակարգի տեսանկյունից՝ նշենք, որ հիմնահարցը հայտնվել է հե-

տազոտողների ուշադրության կենտրոնում [1], մասնավորապես մանկավարժների: 

Ե. Ի. Վլասովան և Ի. Տ. Գայսինը, հիմնախնդիրը վերլուծելով, պնդում են, որ պետա-

կան և տեղական ինքնակառավարման ծառայողների որակավորումը բարձրացնելու 

հեռանկարային ուղղություններն են՝ ուսումնական և կիրառական գործունեության 

միավորում, կրթական ծառայությունների տրամադրում՝ պետական և տեղական 

ինքնակառավարման ծառայողների մասնագիտական պահանջների համապատաս-

խանությամբ, ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու համակարգայնության և 

ամբողջականության ապահովում, մանկավարժական մեթոդների և տեխնոլոգիանե-

րի մշտական կատարելագործում [6]: 

Քննարկելով քաղծառայողների անձնային հոգեբանական որակները՝ հարկ է 

նշել, որ յուրաքանչյուր գործունեության մեջ ընդգրկվելիս անձը ունենում է որոշակի 

շարժիչ ուժեր, որոնք նրան մղում են դեպի տվյալ գործունեությունը: Քաղծառայու-

թյան համակարգում ընդգրկվելիս անձը ստանձնում է պետության և հասարակու-

թյան կապը իրականացնողի դերը, որը մի կողմից նրան բերում է մեծ պատասխա-

նատվություն, իսկ մյուս կողմից շնորհիվ իր կատարած գործառույթների՝ ազդեցու-

թյուն գործելու հնարավորություն: Ազդեցիկ լինելը, պետությանը ծառայելը հատ-

կանշվում է իշխանություն դրսևորելով: Ա. Դերկաչը նշում է, որ մասնագիտական 
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գործունեության հոգեբանական ասպեկտները ներառում են ինչպես անձնապես 

անհրաժեշտ գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների ձեռքբերում և 

դրանց գործնական իրագործում (գործընթացային ասպեկտ), այնպես էլ գործու-

նեության ակտիվ իմաստավորում (անձնային-իմաստային ասպեկտ) [3]:  

Այսպիսով, ընդհանրացնելով քաղաքացիական ծառայության համակարգում աշ-

խատող անձի մասնագիտական և հոգեբանական որակների բնութագիրը՝ ուշագրավ 

է այն հանգամանքը, որ քաղաքացիական ծառայողը՝ որպես մասնագիտական 

որակներ կրող, պետք է տիրապետի այն ընդհանուր զարգացվածություն ապահովող 

գիտելիքներին, որոնք անհրաժեշտ են անձին բարձրագույն կրթության որակավո-

րում ստանալու համար: Թերևս այս հանգամանքը պատճառ է, որ քաղծառայությու-

նում աշխատանքի անցնելու համար անձին առաջադրվում է բարձրագույն կրթու-

թյան պահանջ: Սակայն առանձին ոլորտին վերաբերվող խնդիրների մասին գիտե-

լիքներ անձը ձեռք է բերում ինքնուրույն, ինչը վերաբերվում է նրա այնպիսի հոգե-

բանական որակների առկայությանը, ինչպիսիք են մտածողության յուրահատկու-

թյունները, ինքնուրույնության աստիճանը, ինտելեկտուալ կարողությունները: Նշ-

ված հոգեբանական որակներին հետ մեկտեղ քաղծառայողը՝ որպես անձ, հանդես է 

գալիս մեծ պատասխանատվությամբ և ազդեցիկ լինելու ցանկությամբ: Եթե պայմա-

նականորեն բաժանենք պետություն և հասարակություն բևեռները, ապա քաղծառա-

յողը հանդես է գալիս պետության բևեռում, որը նրա ընտրությունն է հասարակու-

թյան մեջ ապրելու: Սակայն այդ պարագայում նա ևս չի դադարում հասարակու-

թյան բևեռում գտնվել: 
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ՕԺՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ԵԶԱԿԻ ԴԵՊՔԵՐԻ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ 

 
Պողոսյան Ս. Հ. (ՀՀՊԿԱ, Երևան, Հայաստան) 

 

Հոդվածում վերլուծվում են ժամանակակից հանրահայտ մարդկանց օժտվածութ-

յան դրսևորման օրինաչափությունները: ժամանակակից օժտված անձանց առանձ-

նահատկությունները, կյանքի փորձը, կենսագրականը նոր լույս են սփռում օժտվա-

ծության հասկացության վրա և վավերացնում են դրա վերաբերյալ առկա բոլոր տե-

սակետներն ու դրույթները: Օժտված անձինք իրենց անկրկնելիության և եզակիութ-

յան հետ մեկտեղ ունեն ինչպես հարմարման, այնպես էլ շրջապատողների կողմից 

ճիշտ չընկալվելու խնդիրներ: 

 

Հանգուցային բառեր. օժտվածություն, ժամանակակից հանրահայտ մարդիկ, ստեղ-

ծագործել, հարմարում:  

  

Մեր հասարակության առաջընթացն այսօր առավել քան երբևէ կապված է օժտ-

վածների զարգացման լավագույն պայմանների ստեղծման հետ: Նոր ժամանակների 

մարտահրավերներին պատասխանելու, աշխարհի զարգացած երկրների հետ հա-

մաքայլ ընթանալու միակ ուղին օժտված անձանց բացահայտումն է, բարենպաստ 

կրթական միջավայրի ստեղծումը՝ նրանց ստեղծագործական ներուժը լիարժեք կի-

րառելու համար թե' ի նպաստ պետության, թե' հենց իրենց համար: Եվ ինչպես նշում 

է Մ. Խոլոդնայան, օժտված անձինք հասարակության զարգացման հզոր բնական ռե-

սուրսներ են 6: Գաղտիք չէ, որ օժտված անձանց հետ է հասարակությունը հույսեր 

կապում` ժամանակակից քաղաքակրթության արդիական խնդիրները լուծելու հա-

մար: Օժտվածների ներուժի պահպանման և զարգացման համաշխարհային միտու-

մը չի կարող անտեսել մեր պետությունը ևս: Մենք էլ համակարծիք ենք Ա. Սավեն-

կովի այն մտքի հետ, որ օժտվածության վաղ բացահայտման և զարգացման հիմնա-

հարցի լուծումը ազգային անվտանգության հուսալի երաշխիքն է 5: Ցավոք, մեր 

երկրում հիմնված ժամանակակից սոցիալ-տնտեսական վիճակը, կրթական համա-

կարգը ոչ միշտ են նպաստում օժտված անձանց հնարավորությունների ամբողջա-

կան իրագործմանը`արդյունավետ փոխազդեցության մեջ մտնել շրջապատողների 

հետ, լինել հաջողակ, առողջ: Հոգեբանական հետազոտությունները հաճախ են 
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փաստում ուսումնական գործընթացում հատկապես օժտված դեռահասների մոտ 

հոգեբանական դժվարությունների մասին (Բ. Գ. Անանև, Ա. Մ. Մատյուշկին, Մ. Ա. 

Խոլոդնայա, Կ. Հելլեր): Այդ իսկ պատճառով կարևոր է բաց չթողնել պահը և օգնել 

դեռահասին` հաղթահարելու դժվարությունները, պահպանելու և զարգացնելու 

օժտվածությունը: 

Օժտվածությունը` որպես բազմասպեկտ և բազմամակարդակ երևույթ, յուրօրի-

նակ ձևով է լուսաբանվում եզակի դեպքերի վերլուծության ընթացքում: Հանրահայտ 

մարդկանց կյանքի տարաբնույթ դեպքերն ու դիպվածները վկայում են, որ օժտված 

անձանց բնորոշ հարմարման առանձնահատկությունները և խնդիրները բազմազան 

են:  

Մենք սույն հոդվածում ներկայացնում ենք ժամանակակից օժտված անձանց ա-

ռանձնահատկությունները, որոնց կյանքի փորձը, կենսագրականը նոր լույս են 

սփռում օժտվածության հասկացության վրա և վավերացնում են դրա վերաբերյալ 

առկա բոլոր տեսակետներն ու դրույթները: Մեր կողմից ուսումնասիրված անձինք 

(իհարկե, սահմանափակ թվով`12) տարբեր բնագավառներում արդեն իսկ կայացած 

ստեղծագործող անհատականություններ են, ովքեր իրենց խոսքն են ասել արվեստի, 

գիտության, մշակույթի, սպորտի ասպարեզում: Եվ մեզ համար նույնպես հանրա-

հայտ մարդիկ, ինչպես գրել է Դ. Շեֆֆերը, ոչ միայն պարզապես փորձագետներ են, 

այլև նորարարներ [3, էջ 214]: 

Ժամանակակից օժտված անձինք ընտրվել են փորձագիտական հարցման միջո-

ցով: Փորձագիտական խմբում (7 հոգի) ներգրավվել են գիտության թեկնածուներ, 

դոկտորներ, արվեստագետներ: Ամփոփելով փորձագետների մատնանշած չափա-

նիշները`մասնագիտական նվաճումները, միջազգային ճանաչումը, կոչումները, 

մրցանակները, կազմեցինք ուսումնասիրվող անձանց շարքը (Վան Խաչատուր, Հեն-

րիկ Էդոյան, Յակով Զարգարյան, Գեորգի Հարությունյան, Սուրեն Պողոսյան, Սմ-

բատ Լպուտյան, Էլդա Գրին, Դավիթ Սեդրակյան, Էդգար Գյանջումյան, Ալվարդ 

Պետրոսյան, Արմեն Էլբակյան, Էդիկ Ղազարյան): Ուսումնասիրության համար կի-

րառել ենք զրույցի մեթոդը`նախապես կազմված հարցերի միջոցով: Եզակի դեպքերի 

վերլուծության համար հիմք ենք ընդունել Կ. Յունգի հետևյալ տեսակետը՝ օժտված 

երեխան իրականում բարդ խնդրի առջև է կանգնեցնում դպրոցին, և ի դեմս նրա 

դժվար է տեսնել լավ աշակերտի 7, էջ 346-347: 

Ամփոփելով այս բացառիկ ու անկրկնելի անհատականությունների տեսակետ-

ները` փորձենք ցույց տալ ինչպես նրանց տեսակետների ընդհանրությունները, այն-

պես էլ տարբերությունները: Ընդգծենք, որ օժտվածությունը մեկնելու տեսակետները 

կիսվեցին: Այսպես, եթե Արմեն Էլբակյանը, Սուրեն Պողոսյանը, Էդգար Գյանջումյա-

նը, Էդվարդ Ղազարյանը գտնում են, որ այն Աստծո շնորհ է, ապա Էլդա Գրինը, Դա-

վիթ Սեդրակյանը գիտական մեկնաբանություն են տալիս: Օժտվածությունը մտքի 

ինքնատիպություն, անկրկնելիություն են համարում Սմբատ Լպուտյանը, Գեորգի 

Հարությունյանը: Նրանց տարբերությունները դիտարկելիս պարզվում է հետևյալը. 

նրանք տարբեր են իրենց դիրքորոշումներով, դաստիարակության յուրահատկութ-

յուններով, օրենքների նկատմամբ վերաբերմունքով (Ալվարդ Պետրոսյանն անհան-

դուրժող է օրենքների նկատմամբ): Դպրոցի հանդեպ վերաբերմունքով էլ էին նրանք 

առանձնանում, իսկ դա ևս օժտվածներին բնորոշ մի առանձնահատկություն է: Այս-

պես` Արմեն Էլբակյանը, Էդվարդ Ղազարյանը, Յակով Զարգարյանը, Սմբատ 

Լպուտյանը դպրոցը չեն սիրել, իսկ ահա Գեորգի Հարությունյանը եթե սիրով է հա-

ճախել, ապա կարգապահ չի եղել: Այնինչ Էլդա Գրինը և Դավիթ Սեդրակյանը միշտ 
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էլ սիրել են դպրոցը: Եվ եթե զուգահեռներ անցկացնենք, ապա կտեսնենք, որ եր-

կուսն էլ հեշտությամբ են հարմարվում միջավայրին: Նրանց և միջավայրի միջև բա-

խում չկա, իսկ դպրոցն էլ միջավայրի մի մասն է, մինչդեռ մյուսների մոտ հարմար-

վելը բարդ գործընթաց է. նրանք ստեղծում են իրենց միջավայրը, որտեղ կարող են 

ապրել ոչ միայն իրենք, այլև ուրիշները (Ա. Էլբակյան): Միջավայրի հետ բախումը 

հատկապես ուժեղ է արտահայտված Վան Խաչատուրի մոտ, ով շարունակում է մինչ 

օրս ընդվզել հանուն իր տեսակետների, իր`ազատ ստեղծագործելու իրավունքի: Ակ-

նառու է նրանցից յուրաքանչյուրի հարմարման առանձնահատկությունը, յուրա-

քանչյուրինը յուրովի է, ինքնատիպ, իրենց` կյանքի ընթացքում ձևավորված բանաձ-

ևի նման, ինչն օգնում է պահպանել ինքնատիպությունը, եզակիությունը, բայց միև-

նույն ժամանակ լինել հասարակության մասնիկ, մշակույթի, արվեստի, գիտության 

կերտող: Եվ դա է օժտվածի առաքելությունը. հաղթահարելով խոչընդոտները` հաս-

նել բարձունքների և ծառայել հասարակությանը: Օժտված մարդկանց բնորոշ ազա-

տատենչությունը, սահմանների մեջ չտեղավորվելը, համարձակությունն են նրանց 

գոյության բանաձևը, ինչը ստեղծագործելու, արարելու համար նոր հորիզոններ է 

բացում: Թեկուզ մեկ ուսուցչի հետ բախում ունեցել են բոլորը, բացի Էլդա Գրինից, 

ավելին, նա առանձնակի ջերմ վերաբերմունքի է արժանացել ուսուցիչների կողմից: 

Գալով ընդհանրություններին` պետք է ասենք, որ առանց բացառության, բոլորն էլ 

ստեղծագործական վերելքի մեջ են, և նույնիսկ տարիքը չի խանգարում նրանց 

(հատկապես նրանք, ովքեր 60 անց են) նույնպիսի եռանդով ու ոգևորվածությամբ 

ստեղծագործել, ինչպես երիտասարդ տարիքում, դեռ ավելին, Էլդա Գրինն իր վեր-

ջին ժամանակների գրած գործերն ամենալավն է համարում: Իսկ ահա Էդգար Գյան-

ջումյանին զարմանք և հիացմունք են պատճառում իր ամենաառաջին ստեղծագոր-

ծությունները: Զարմանք է ապրում իր գործերից նաև Էդվարդ Ղազարյանը: Որպես 

ստեղծագործող վառ անհատականություններ`բոլորին էլ բնորոշ են արդարամ-

տությունն ու անաչառությունը, նորին ու վեհին ձգտելու ունակությունը, անսահման 

աշխատասիրությունը: Ի դեպ, զարմանալի չէ, որ բոլորի համար էլ ստեղծագործելը 

նպաստում է «ես»-ի լայնացմանը: Մենք չենք կարող անտեսել նաև նրանց`շրջապա-

տողների կողմից ճիշտ չընկալվելը: Առանց բացառության, բոլորն էլ բախվել են այդ 

խնդրին` մարդկային բարդ հարաբերությունների հորձանուտում պահպանելով ի-

րենց անհատականությունը, ստեղծագործելու և արարելու առաքելությունը, ինչպես 

նաև լավատեսությունը ստեղծագործական մեծ ներուժ ունեցող հայ ազգի ապագայի 

հանդեպ: Վերջին հաշվով, մերօրյա հանրահայտ այս ստեղծագործողների ապրածն 

ու տեսածը, շրջապատող միջավայրի հետ պայքարն ու ընդվզումները, կյանքի 

նկատմամբ ունեցած դիրքորոշումները, արժեքների համակարգը հնարավորություն 

ընձեռեցին վավերացնելու օժտվածության վերաբերյալ առկա բոլոր տեսակետներն 

ու դրույթները: Հանրագումարի բերելով վերոնշյալը` հանգեցինք հետևյալին`առանց 

բացառության, բոլոր օժտվածներն էլ իրենց եզակիության և անկրկնելիության հետ 

մեկտեղ ունեն ինչպես հարմարման, այնպես էլ միջավայրի կողմից չընդունվելու 

խնդիրներ: Այսպիսով, օժտվածության դրսևորման համար անհրաժեշտ է շրջապա-

տող միջավայրի հոգածությունը, ինչը հնարավոր է իրականացնել այն դեպքում, եթե 

երեխա, ծնող, ուսուցիչ, պետությունն համագործակցությունն ամուր հիմքերի վրա 
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THE TENDENCIES OF ENDOWMENTS DEVELOPMENT ON AN EXAMPLE OF SINGLE 

CASES ANALYSIS 

 

Poghosyan S. H. (PAARA, Yerevan, Armenia) 
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This article based on the research of the modern famous people's endowments mani-

festation principles. Features of modern gifted people, their life experience, and the biog-

raphy on the new shine concept endowments and prove all theories. Our conclusion is 

that all gifted people with uniqueness and originality have problems of adaptation and not 

always correctly accepted by other people. 

 

 

 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄԱՆ ՄԵՋ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ 

 

Սահակյան Մ. Մ. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 
 

Հոդվածի շրջանակներում քննարկվում ղեկավարների տիպաբանությունը՝ ըստ 

ներգործության 7 տեսակների: Այդ տեսակներից չորսը հիմնական են (1. անձնական 

ձգողականություն, 2. սոցիալական ինտելեկտ, 3. ներգործության խափանման տե-

սակ, 4. ներգործության վստահելի ընկերական տեսակ), իսկ երեքը՝ կոմպենսատո-

րային (5. մանիպուլյատիվ հարմարվողականություն, 6. պատասխանատվություն և 

կոմպետենտություն, 7. «մարտնչող առաքինություն»): Վերջիններս ուսումնասիր-

վում են որպես ինքնուրույն տիպեր:  

 

Հանգուցային բառեր. ներգործության մեխանիզմներ, ներգործության տիպեր, ար-

դյունավետ կառավարում, հեղինակություն, բնական և «արհեստական» ներգործու-

թյուն: 

 

Մարդկանց ղեկավարելը գիտություն է և արվեստ, որին տիրապետելը անձի կա-

ռուցվածքում ենթադրում է սոցիալ-հոգեբանական (ներքին և արտաքին) կոմպլեքս 

հատկանիշների առկայություն: Այսինքն, ղեկավարի գործունեության առաջընթացը 

կախված է և′ արտաքին, և՛ նրա անձնային ներքին գործոններից ու վերջիններիս 
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դրսևորման հաջողությունները պայմանավորում են մի շարք գործառույթներ: Ա-

ռանձնացնենք հետևյալները. կառուցողական գործառույթը (ուղղված է բավարարե-

լու կատարողների և այլոց հետաքրքրությունները), կոորդինացված գործառույթը 

(իր որոշումների և հասարակական կարծիքի, իշխանության ձեռնարկումների, ըն-

դունված արժեքների համաձայնեցվածություն), կազմակերչական գործառույթը (են-

թադրում է համապատասխան կադրերի պատրաստում, տեղաբաշխում, կառավար-

ման համակարգի ստեղծում, համախոհների, թիմի ստեղծում, աշխատակիցների 

միջև հարաբերությունների կարգավորում, ուղղորդում և վերահսկում), ինտեգրա-

տիվ գործառույթը (իր ծրագրերի շուրջ համախոհների միավորում, համախմբում):  

Ինչպես նկատում ենք, վերոնշյալ գործառույթների բարեհաջող կատարման հիմ-

քում ընկած է ղեկավարի հոգեբանորեն ներգործելու հատկությունը: Անշուշտ կա-

ռավարման արդյունավետության չափանիշ է հանդիսանում ղեկավարի հեղինակու-

թյունը, որն ածանցվում է ներգործության հատկությունն իրականացման գործընթա-

ցից: Ավելի հաճախ տարանջատվում են ձևական, բարոյական և գործառնական հե-

ղինակությունները: Ձևական հեղինակությունը գալիս է պաշտոնի, կարգավիճակի 

տված իշխանության, լիազորությունների իրավունքից: Ելնելով ղեկավարի բարոյա-

կան որակներից կազմվում է նրա հեղինակության բարոյական կողմը: Իսկ ղեկավա-

րի գործնական որակները, գործին տիրապետելու աստիճանը և մասնագիտական 

գործունեության նկատմամբ համարժեք վերաբերմունքը վճռում են նրա գործառնա-

կան հեղինակությունը: Հեղիանկության երեք տեսակներն էլ կարևոր են և իրենց 

հետքը թողնում են ղեկավար-ենթակա փոխհարաբերությունների վրա: Սակայն, 

հատկապես, ղեկավարի ցածր գործառնական հեղինակությունը հանգեցնում է են-

թակաների վրա ազդեցության նվազման կամ կորստի: 

Ղեկավարի հեղինակությունը ենթադրում է մի շատ կարևոր հոգեբանական գոր-

ծոն ևս. կատարողների կողմից ղեկավարի նկատմամբ տածած վստահության առ-

կայություն: Վերջինս ենթակաների կողմից ղեկավարի անձի արժանիքների, արժա-

նապատվության, վաստակի, արած գործի ճշմարտացիության ճանաչումն է, ինչն էլ 

ստղեծում է երկուստեք ներքին համաձայնության, միասնականության մթնոլորտ: 

Արդյունքում մարդիկ ոչ միայն հետևում են ղեկավարի ցուցումներին, այլև՝ ցանկա-

նում են գնալ նրա հետևից:  

Ինչպես նկատում ենք վերոնշյալ գործառույթների բարեհաջող կատարման հիմ-

քում էլ են ընկած ղեկավարի ներգործելու, մարդկանց վրա ազդել կարողանալու 

հատկությունը: Այսինքն հաջողությունն այն ղեկավարի կողմն է թեքվում, ով տիրա-

պետում և կիրառում է մարդկանց վրա ներգործելու տեխնիկաներին: Ներգործու-

թյան մեխանիզմների օգտագործումը կարող է լինել գիտակցված և՝ ոչ (նույնակա-

նացում, ընդօրինակում, ներշնչանք, վարակում, ապրումակցում, համոզում):  

Մերօրյա կյանքի արագացված տեմպը, տեղեկատվական հագեցվածությունը, 

սթրեսորների առատությունը նպաստում են մարդկանց մոտ «չմտածված զիջողա-

կանության» առավել տարածմանը [3]: Շատ դեպքերում մեքենայացված, կարծրա-

տիպային վարքը գերակշռում է մարդկանց մոտ, քանի որ այդպես ոչ միայն նպա-

տակահարմար է, այլև՝ անհրաժեշտ (Գ. Բոդենհաուզեն, 1987): Այսինքն՝ ներազդումը 

լինում է նաև բնական: Երբեմն մարդն, իր կամքից անկախ, ենթարկվում է հեղինա-

կավոր անձի կողմից տրվող հրահանգներին, պահանջներին, որոնք չեն համապա-

տասխանում իր ներքին բնույթին: Իհարկե, մարդն ազատ է իր ընտրության մեջ, սա-

կայն, լինելով սոցիումի մաս, չի կարող խուսափել շրջապատողների մեղմ կամ կոշտ 

ներգործությունից: Ավելին, մարդը ուզում է ենթարկվել հատկապես այն մարդկանց 
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ներգործության, ովքեր իր համար հեղինակավոր են, խելացի, արդարամիտ: Քանզի 

ներգործվելով, բավարարում է նաև իր ապահովության հոգեբանական պահանջ-

մունքը: Բացի դա սոցիումում որոշակի սոցիալական դիրք ունենալու համար, մար-

դը պետք է մասնակցի «սոցիալական փոխանակումների» գործընթացին, ինչը իմաս-

տավորում է նրա կյանքը: Վերջինիս ներգործության աղբյուր լինելով՝ ձգտում է ներ-

գործել մյուսների վրա: 

Կանխամտածված ներգործողն արդեն հատուկ ձեռնածության ենթարկելով դի-

մացինի գիտակցությունը, ազդում է դիրքորոշումների, դրդապատճառների, 

սկզբունքների, աշխարհայացքի, հույզերի, արժեքային համակարգի վրա (Զաջոնս, 

1980, Օսգուտ, 1957, Միլլեր, 1986 և այլք): Ներգործողի վերջնական նպատակը միշտ 

էլ հանդիսանում է հասնել ներգործության օբյեկտի վարքագծի մակարդակում փո-

փոխությանը:  

Ղեկավար-ենթակա փոխհարաբերությունների տեսանկյունից առանձնացվում է 

ենթարկման երեք տեսակ. ենթարկում (հարկադրում հպատակեցում: Նման դեպքում 

ենթականերն ունենում են ղեկավարից կախվածություն ունենալու անցանկալի զգա-

ցում), պասսիվ ենթարկում (ենթականերն ունեն պասսիվ նախաձեռնողություն, ա-

նում է միայն այն, ինչն իրեն հանձնարարվում է: Չի մտահոգվում, ինքնուրույն չի 

մտածում գործի շուրջ), գիտակցված ենթարկում (դա արտահայտվում է միայն լի-

դերների հանդեպ: Ենթական գիտի իր տեղն ու դերը կոլեկտիվում, գիտի իր իրա-

վունքները, իր գործի համար խորապես գիտակցված պատասխանատվություն ունի: 

Նախաձեռնող է, անհրաժեշտության դեպում ինքնուրույն որոշումներ կայացնող): 

Այսպիսով, մարդկանց արդյունավետ կառավարելու համար հարկ է տիրապետել 

մարդու վրա ներգործելու արվեստին լայն իմաստով՝ բնական և «արհեստական» 

ձևերով: Կառավարման հարաբերություններում ղեկավարի կողմից ներգործությու-

նը պարունակում է նպատակադրման, կազմակերչական և կարգավորման բաղադ-

րիչներ: Մենք նպատակ ունենք այս հոդվածի շրջանակներում քննարկել նաև ղեկա-

վարների տիպաբանությունը՝ ըստ ներգործության 7 տեսակների: Արդյունավետ ղե-

կավարների ներգործության տեսակներից չորսը հիմնական են (1. անձնական ձգո-

ղականություն, 2. սոցիալական ինտելեկտ, 3. ներգործության խափանման տեսակ, 

4. ներգործության վստահելի ընկերական տեսակ), իսկ երեքը՝ կոմպեսատորային (5. 

մանիպուլյատիվ հարմարվողականություն, 6. պատասխանատվություն և կոմպե-

տենտություն, 7. «մարտնչող առաքինություն»): Վերջիններս ուսումնասիրվում են 

որպես ինքնուրույն տիպեր [1, էջ 26-28]:  

Անձնական ձգողականության տեսակը պայմանավորվում է սոցիալական ար-

տահայտված ինտելեկտով, սեփական արժանապատվության զգացումով, ինքնա-

վստահությամբ: Այլոց հույզերն ու զգացմունքները լավ են հասկանում: Շրջապատի 

վրա լավ ազդեցություն են թողնում: Ընկալվում են որպես լավ ընկերներ: 

Ներգործության սոցիալական ինտելեկտ տիպը բնորոշ է այն մարդկանց, ովքեր 

օժտված են բարձր սոցիալական ինտելեկտով, ունեն հարմարման բարձր մակար-

դակ, արագ են համարավում ցանկացած իրավիճակին և անձանց, ինքնավստահ են, 

ունեն բարձր ինքնագնահատական: Շրջապատը նրանց ընդունում է որպես սրտա-

ցավ ու հուսալի մարդիկ:  

Ներգործության խափանման տեսակի ղեկավարները հեշտությամբ են շփվում, 

ինքնավստահ են, իմպուլսիվ, հաճախ ավտորիտար ոճ են ցուցաբերում: Վատ են 

հարմարվում, ագրեսիվ են, ստեղծում են կոնֆլիկտային իրավիճակներ: 
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Ներգործության վստահելի ընկերական տեսակի ղեկավարները համեստ են, ու-

շադիր և հասկացող այլոց նկատմաբ, զիջող են, ոչ ագրեսիվ, ինչ որ տեղ ամաչկոտ: 

Շրջապատում, որը նեղ է, վստահում են նրանց: Առաջին երեք տեսակների հետ հա-

մեմատած կյանքից բավարարվածության աստիճանը ավելի բարձր է:  

Մյուս՝ կոմպենսատորային տեսակների կրողները քիչ ներգործող են, չափազանց 

զգույշ, ոչ այնքան ինքնավստահ մարդիկ են [2, էջ 88-91]: Մանիպուլյատիվ հարմար-

վողականություն մեխանիզմն օգտագործողները շփման մեջ աչքի են ընկնում հա-

մառությամբ և մարտավարությունների ճկունությամբ: Ռիսկի չեն դիմում, բարձր 

պատասխանատվության զգացում չունեն, իմպուլսիվ չեն: Չեն շահում մարդկանց 

վստահությունը, ինչն էլ նրանց մոտ առաջացնում է ցածր ինքնագնահատական և կ-

յանքից ոչ լիարժեք բավարարվածություն: 

Պատասխանատվություն և կոմպետենտություն տիպին հարողներն աչքի են 

ընկնում բարձր ինքնագնահատականով, ինքնահարգանքով և պատասխանատվու-

թյամբ: Դաստիարակված են, հակված են զիջելու, ունեն բարձր աշխատունակու-

թյուն, կոմպետենտ են, ձգտումներում հաստատակամ են: Շրջապատը վստահում է 

նրանց: «Մարտնչող առաքինություն» տիպի ղեկավարները մեծ հեղինակություններ 

են՝ բարձր բարոյականությամբ, ոչ այնքան բարձր պատասխանատվության զգացու-

մով: Իրենցից քիչ են պահանջում՝ ի համեմատությում միջավայրի: Մանիպուլյա-

ցիաներ անելու հակվածություն ունեն: 

Ղեկավարի կողմից անձնական ներգործության համարժեք մեխանիզմի կիրա-

ռումը ոչ միայն կարող է ապահովել ենթակաների և նրանց գործունեության այն ա-

ռաջընթացը, որը բխում է գործի, ընդհանուր նպատակների ձեռք բերման շահերից, 

այլև դրսևորելով այդ հարթությունում անձնային առանձնահատկությունները՝ կու-

նենա անձնային աճ: Վերջինս ոչ միայն ղեկավարի մասնագիտական և գործնական 

աճին է ուղղված, այլև՝ հոգեկան առողջությանը: 
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The article discusses types of managers which classifying by seven types of influence. 

The four main types are 1. Personal attraction, 2, social intelligence, 3. failure type of i n-

fluence, 4. friendly trusty type of influence. The three other types are compensationary; 5. 

manipulative adaptation, 6. competence and responsibility, 7. “fighting goodness”.  
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ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՔԸ ՈՐՊԵՍ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ 

ՀԻՄՆԱՀԱՐՑ 

 
Սարգսյան Լ. Ս., Հարությունյան Ս. Ֆ. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 

 
Հոդվածում ներկայացվում է հոգեբանության տեսանկյունից սպառողական վար-

քի ուսումնասիրման անհրաժեշտությունը: Աշխարհում տեղի ունեցող սոցիալ-

տնտեսական ընթացիկ փոփոխությունների և տրանսֆորմացիաների արդյունքում 

անձի սպառողական վարքը ձեռք է բերում նորանոր բարդ դրսևորումներ, իսկ այս 

ամենը պահանջում է սպառողական վարքի վերաբերյալ մշտական հետազոտութ-

յունների առկայություն: Հոգեբանությունն, իր հերթին, կիրառելով իր տեսական և 

մեթոդաբանական մոտեցումները, հնարավորություն է տալիս ընդլայնել սպառողա-

կան վարքի և սպառողների մասին գիտելիքները՝ առաջարկելով սպառական վարքի 

հետազոտությունների լայն դաշտ: 

 
Հանգուցային բառեր. սպառում, սպառողական վարք, սպառողական հոգեբանու-

թյուն: 

 

Ներկայիս գլոբալիզացիայի, արագընթաց մոդերնիզացիայի և ուրբանիզացիայի 

գործընթացներում ներառված հասարակության նոր իրողությունների պայմաննե-

րում հատուկ նշանակություն է ձեռք բերում տնտեսության, մշակույթի և սոցիումի 

հետաքրքրությունների համակարգումը: Նման պայմաններում սպառողական վար-

քը դառնում է տարատեսակ սոցիալ-տնտեսական գործընթացների գլխավոր ցուցիչ-

ներից մեկը, քանի որ սպառման գործընթացը, պայմանավորելով ժամանակակից 

սոցիալական տրանսֆորմացիաները, միաժամանակ հանդիսանում է նաև հասարա-

կության կայունության գործոններից մեկը:  

 Այսօր, առավել քան երբևէ, արդիական է դառնում սպառողական վարքի ուսում-

նասիրությունը, իսկ հոգեբանական գիտության դերն այս հարցում՝ չափազանց կի-

րառելի այն աշխարհում, որտեղ ապրում ենք: Առօրյա կյանքում մարդիկ բազմիցս 

հաղորդակցվում են սպառման տարբեր կողմերի հետ, իսկ մեզնից յուրաքանչյուրը, 

անկախ սեռից, մասնագիտությունից, նախասիրություններից և այլն, հանդես է գա-

լիս սպառողի դերում: Անձի գրեթե բոլոր վարքաձևերը, որոնք նա իրականացնում է, 

ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կապվում են սպառման հետ [6]:  

Սպառումը ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման և օգտագործման 

բարդ սոցիալական գործընթաց է, որն իր մեջ ներառում է մի շարք մասնավոր գոր-

ծընթացներ: Ի սկզբանե, սպառումը դիտվում էր որպես անձի բազային պահանջ-

մունքների բավարաման միջոց: Հետագայում, սակայն, արևմտյան մի շարք երկրնե-

րում իրականացված հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ սպառումը բացի պա-

հանջմունքների բավարման գործընթաց լինելուց, կատարում է նաև մի շարք կար-

ևոր գործառույթներ անձի կյանքում, որոնց միջոցով անձը որոշակի տեղեկություն է 

հարոդում աշխարհին իր մասին [1]:  

Ամենաընդհանուր ձևով սպառողական վարքը կարելի է սահմանել որպես «գոր-

ծունեություն, որն անմիջականորեն կապվում է ապրանքների, ծառայությունների և 

գաղափարների ձեռքբերման, օգտագործման և դրանցից ազատվելու հետ» [2, էջ 35]: 

Ինչպես երևում է տվյալ սահմանումից, սպառողական վարքն իր մեջ ներառում է ե-

րեք տեսակի գործողություններ. 
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 ձեռքբերում՝ այն գործողությունները, որոնք հանգեցնում են ապրանքը (ծառա-

յությունը) գնելուն (ապրանքի վերաբերյալ տեղեկատվության որոնում, այլընտ-

րանքային ապրանքների գնահատում, հենց գնման ակտը), 

 սպառում՝ տեղեկություն ապրանքների (ծառայություննրի) օգտագործման մա-

սին (ինչպես, երբ, որտեղ և ինչ իրադրություններում են սպառողները օգտագոր-

ծում գնված ապրանքը կամ ծառայությունը): 

 ձերբազատում՝ ինչպես են սպառողները ազատվում գնված ապրանքից: 

Իսկ սպառողն այն անձն է, ով գիտակցում է իր պահանջմունքը կամ ցանկությու-

նը, կատարում է համապատասխան գնումը, իսկ այնուհետև ազատվում է տվյալ 

ապրանքից՝ սպառողական վարքի երեք գործընթացներին համապատասխան: Ընդ 

որում, պարտադիր չէ, որ սպառողական վարքի բոլոր գործընթացներում որպես 

սպառող հանդես գա միևնույն անձը. hաճախ ապրանքը/ծառայությունը ձեռքբերողը 

և օգտագործողը տարբեր անձիք կարող են լինել [5]:  

Սպառողական վարքի ևս մեկ հայտնի սահմանման մեջ նշվում է, որ սպառողա-

կան վարքը «պահանջմունքների բավարարման նպատակով ապրանքների և ծառա-

յությունների ընտրության, ձեռքբերման, օգտագործման և տնօրինման գործընթաց է 

և այդ գործընթացների ազդեցությունը սպառողի և հասարակության վրա» [4, էջ 5]: 

Սպառողական վարքի նման մեկնաբանումը ավելի ընդարձակ է և տարբերվում է ա-

վանդական սահմանումից նրանով, որ այս դեպքում հատուկ ընդգծվում է վարքի ու-

նեցած ազդեցությունը հասարակության, նրա տնտեսական և սոցիալական վիճակի 

վրա:  

Սպառողական վարքը համակարգված, դինամիկ և բազմաչափ գործընթաց է, ո-

րը պայմանավորված է մի շարք արտաքին (մշակույթ, ընտանիք, սոցիալական կար-

գավիճակ և այլն) և ներքին (իմացական գործընթացներ, դրդապատճառային ոլորտ, 

հույզեր, արժեքներ և այլն) գործոններով [2, 3, 5]: 

Սպառողական վարքի այս բոլոր բնորոշումների ամփոփումը թույլ է տալիս բա-

ցահայտել թե որքան բարդ, անհատական կերպով կարող է դրսևորվել անձի սպա-

ռողական վարքը և որքան շատ գործոններով է այն պայմանավորվում: Սրանով է, 

թերևս, պայմանավորված այն հանգամանքը, որ սպառողական վարքի ուսումնասի-

րությունը կրում է միջառարկայական բնույթ և միավորում է բոլոր այն գիտակարգե-

րը, որոնք զբաղվում են անձի վարքի ուսումնասիրմամբ՝ հոգեբանություն, տնտեսա-

գիտություն, սոցիոլոգիա, մարքետինգ, անթրոպոլագիա: Հոգեբանությունը, իր հեր-

թին, հնարավորություն է տալիս հասկանալ, թե ինչու և ինչպես են անհատներն ու 

խմբերը ներառվում սպառողական գործողություններում և ներազդվում դրանց կող-

մից:  

Չնայած այն հանգամանքին, որ սպառողական վարքի ուսումնասիրմամբ զբաղ-

վող հոգեբանության բնագավառը բավականին երիտասարդ ոլորտ է և դեռևս 

գտնվում է իր կայացման փուլում, հոգեբանական գիտելիքների դերը սպառողական 

վարքի ուսումնասիրման հարցում միշտ էլ եղել է արդիական և կիրառելի: Սպառո-

ղական հոգեբանության (անգլ.` “Consumer Psychology”, “Consumer Behavior”, “Con-

sumption Psychology”)՝ որպես առանձին բնագավառի կայացումը կապվում է «Ամե-

րիկյան հոգեբանական ասոցիացիա»-ի (APA) հետ, որը 1962-ին ստեղծեց «Սպառո-

ղական հոգեբանության հասարակություն» (“The Society for Consumer Psychology”) 

բաժինը [7]:  

Արդի ժամանակաշրջանի կարևոր բնութագրիչներից մեկն այն է, որ ամբողջ աշ-

խարհում ակտիվորեն իրականացվում են սպառողական վարքի տարատեսակ հե-
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տազոտություններ, որոնց գերակշռող մեծամասնությունը մարքեթինգային բնույթ 

ունեն: Նման հետազոտություններում սպառողները և նրանց վարքը հետազոտվում 

են կազմակերպությունների ռազմավարական նպատակներն իրականացնելու հա-

մար: Իր հերթին, սպառողական հոգեբանությունը իրականացնում է տարաբնույթ 

հետազոտություններ, որոնց շնորհիվ դուրս են բերվում ինչպես առանձին ապրանք-

ների ընկալման առանձնահատկությունները, այնպես էլ սպառողների անձի խոր-

քային դրդապատճառները, անձնային առանձնահատկությունները, դիրքորոշումնե-

րը, վարքային մոդելները, արժեքները, նախասիրությունները և այլն:  

Այսպիսով, ամփոփելով վերոնշվածը կարող ենք փաստել, որ հոգեբանության 

դիրքերից սպառողական վարքի ուսումնասիրումը ընդգրկում է հետազոտություն-

ների բավականին լայն սպեկտր, որոնցից են՝  

 սպառողների կողմից կազմակերպությունների, ապրանքների և ծառայություն-

ների ընտրության գործընթացները,  

 որոշման ընդունման և այդ գործընթացը պայմանավորող գործոնների ուսումնա-

սիրման հարցեր, 

  սպառողական վարքի վրա ազդող ներքին և արտաքին գործոնների ուսումնա-

սիրություն,  

 սպառման և երջանկության կամ բարեկեցության փոխկապվածության հիմնա-

հարցեր,  

 տարիքային տարբեր փուլերում գտնվող սպառողների անձնային առանձնա-

հատկությունների հետազոտում, մասնավորապես երեխաների՝ որպես սպառող-

ների ուսումնասիրություն և այլն: 

Այսօր օրեցօր մարդկանց կողմից ապրանքների և ծառայությունների սպառումը 

ձեռք է բերում նորանոր դրսևորումներ, իսկ սպառողները դառնում են տարատեսակ 

ռազմավարությունների կենտրոնը: Այս առումով սպառողների վարքի սոցիալական, 

մշակութային և հոգեբանական առանձնահատկությունների հետազոտումը դառ-

նում է շատ արդիական, ինչը պահանջում է տարբեր գիտակարգերի միավորում: Ս-

պառողական վարքի ուսումնասիրումը հոգեբանության տեսանկյունից կնպաստի 

այս հիմնահարցի ինչպես կիրառական, այնպես էլ ֆունդամենտալ խնդիրների արդ-

յունավետ լուծմանը՝ հարստացնելով սպառողական վարքի ըմբռնման և մեկնաբան-

ման տեսական և մեթոդաբանական համակարգը: 

Օգտագործված գրականության ցանկ. 

1. Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. Поведение потребителей.- 10-е изд, СПб.: 

Питер, 2007, 944 с. 

2. Зотова Т.А. Поведение потребителей: Теория и практика.- Ростов н/Д: Феникс, 

2008, 222 с. 

3. Catherine V. J. Consumer psychology.- 1 edition, Open University Press, 2010, 312 p. 

4. Hawkins D., Mothersbaugh D., Mookerjee A. Consumer behavior: building marketing 

strategy.- 11th edition, NY, McGraw-Hill/Irwin, 2010, 658 p. 

5. Solomon M. R. Consumer behavior: buying, having, and being. 10th edition, Prentice 

hall, 2012, 640 p. 

6. Tatzel M. The art of buying: coming to terms with money and materialism// Journal of 

Happiness Studies, № 4, 2003, p. 405–435. 

7. The society for consumer psychology. 23th division of American Psychological Associ-

ation (APA) - http://www.apa.org/about/division/div23.aspx/ 

 

http://www.apa.org/about/division/div23.aspx/


 262 

CONSUMER BEHAVIOR AS AN ISSUE OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH 

 

Sargsyan L. S., Harutyunyan S. F. (YSU, Yerevan, Armenia) 
 

Key words: consumption, consumer behavior, consumer psychology.  

 

In the present article the necessity of consumer behavior study from psychological 

point of view is being analyzed. Due to social-economic changes and transformations 

throughout the world individual’s consumer behavior acquires new complicated forms 

calling for constant research in this field. Psychology in its turn, applying theoretical and 

methodological approaches gives an opportunity to enlarge the knowledge of consumer 

behavior and the consumers themselves by bringing forward a wide platform of study.  

 

 

 

ՈՐՈՇ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՀՈՒԶԱԿԱՆ 

ԱՅՐՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ 

 

Սարգսյան Մ. Ս., Գևորգյան Դ. Է. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 
 

Հուզական այրման համախտանիշը (ՀԱՀ) հաճախ հանդիպող ախտաբանական 

երևույթ է, որը հանգեցնում է մի շարք բացասական կոգնիտիվ, հուզական և վարքա-

յին հետևանքների՝ նվազեցնելով անձի կյանքի և առողջության որակը: Սույն հոդվա-

ծում ներկայացված են ՀԱՀ-ի որոշ անձնային դետերմինանտների փորձարարական 

հետազոտության արդյունքները: Մասնավորապես, հետազոտությունը բացահայտել 

է. ա) ուղիղ կոռելյացիա ՀԱՀ-ի և MMPI հետևյալ սանդղակների միջև՝ հիպոխոնդ-

րիա, դեպրեսիա, հիսթերիա և պարանոյալություն, բ) ուղիղ կոռելյացիա ՀԱՀ-ի և 

նյարդահոգեկան անկայունության միջև, գ) կոռելյացիոն կապի բացակայություն 

ՀԱՀ-ի և էմպաթիայի մակարդակի միջև: 

 

Հանգուցային բառեր. հուզական այրման համախտանիշ, անձնային առանձնահատ-

կություններ, էմպաթիա, նյարդահոգեկան անկայունություն: 

 

Հուզական այրման համախտանիշն (ՀԱՀ) իրենից ներկայացնում է հուզական, 

կոգնիտիվ և ֆիզիկական էներգիայի աստիճանական կորստի գործընթաց, որը 

դրսևորվում է հուզական, մտավոր հյուծման, ֆիզիկական հոգնածության, անձնային 

օտարվածության և աշխատանքի իրականացումից բավարարվածության նվազման 

ախտանշաններով: ՀԱՀ դիտարկվում է որպես աշխատավայրում անհաջող հաղթա-

հարված սթրեսի արդյունք [1]: Ըստ Վ. Վ. Բոյկոյի՝ այն անձի կողմից մշակված հոգե-

բանական պաշտպանության մեխանիզմ է` հույզերի լրիվ կամ մասնակի բացառման 

ձևով` ի պատասխան հոգետրավմատիկ ներգործություններին [2, էջ 101]: 

ՀԱՀ-ի ուսումնասիրման խնդիրը հատկապես արդիական է այսօր, քանի որ ներ-

կայիս սոցիալ-տնտեսական պայմանները նպաստում են աշխատավայրում սթրե-

սային իրավիճակների հաճախակի առաջացմանը, ինչն էլ իր հերթին անդրադառ-

նում է մասնագետի հոգեբանական, ֆիզիկական ինքնազգացողության վրա, ընկնում 

է գործունեության արդյունավետությունը: 



 263 

ՀԱՀ-ի առաջացման և արտահայտվածության մակարդակի վրա ազդում են մի 

շարք գործոններ, մասնավորապեսª տարիքը, սեռը, աշխատանքային գործունեութ-

յան ստաժը, կրթությունը և այլն: ՀԱՀ-ի արտահայտվածության աստիճանն, ըստ 

մեզ, կարող է պայմանավորված լինել նաև անձնային առանձնահատկություններով, 

էմպաթիայի աստիճանով և նյարդա-հոգեկան անկայունության մակարդակով, ինչը 

լրացուցիչ ուսումնասիրության կարիք ունի: 

Անձնային առանձնահատկությունները, հադիսանալով անձի հարաբերականո-

րեն կայուն բնութագրեր, որոշակի հիմք են ստեղծում մարդու` փոփոխվող միջա-

վայրային գործոններին անհատական հարմարման համար, ուստի կարող են պայ-

մանավորել նաև ՀԱՀ-ի ձևավորման հավանականությունը: 

Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել ՀԱՀ-ի կապը անձնային պրոֆիլի, 

էմպաթիայի աստիճանի, նյարդահոգեկան անկայունության հետ: Համաձայն մեր 

կողմից առաջադրված վարկածի ենթադրվում է, որ գոյություն ունի կապ հուզական 

այրման համախտանիշի արտահայտվածության և անձնային պրոֆիլում դեպրեսիվ-

տագնապային ռադիկալների, նյարդահոգեկան անկայունության և էմպատիայի 

միջև:  

Մեր հետազոտության շրջանակներում որպես անձնային պրոֆիլի դեպրեսիվ-

տագնապային ռադիկալներ դիտարկել ենք անձի հետազոտման ստանդարտացված 

բազմագործոն մեթոդի դեպրեսիայի, հիպոխոնդրիայի, պարանոյալության և պսի-

խասթենիայի սանդղակները:  

ՀԱՀ-ի ձևավորման առավել ռիսկային խմբեր են հանդիսանում «աջակցող», 

«ալտրուիստական» մասնագիտությունների ներկայացուցիչները, ուստի հետազո-

տական ընտրանքում ներգրավվել է 20 բժիշկ-ուռուցքաբան և 20 ուսուցիչ:  

Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են հետևյալ մեթոդիկաները. 

 Վ. Վ. Բոյկոյի` անձի հուզական «այրման» ախտորոշման հարցարան, 

 Լ. Ն. Սոբչիկի անձի հետազոտման ստանդարտացված բազմագործոն մեթոդ / 

СМИЛ (MMPI), 

 Սթրեսում նյարդահոգեկան կայունության գնահատման «Прогноз» մեթոդիկա, 

 Ի. Մ. Յուսուպովի պոլիկոմունիկատիվ էմպաթիայի մակարդակի ախտորոշման 

հարցարան: 

Ըստ հուզական «այրման» ախտորոշման հարցարանի տվյալների, մեր հետազո-

տական ընտրանքում հուզական այրման համախտանիշը գտնվում է ձևավորման 

փուլում հետազոտվողների 50 %-ի մոտ, 20 %-ի մոտ այն արդեն իսկ ձևավորված է, 

իսկ 30 %-ի մոտ` բացակայում է: 

Համապատասխանաբար, ամբողջ ընտրանքը բաժանել ենք 3 հիմնական խմբի` 

համեմատական ուսումնասիրություն անցկացնելու նպատակով: I խմբում ընդգրկ-

վել են այն հետազոտվողները, ում մոտ ՀԱՀ չի ձևավորվել (12), II խմբում՝ ձևավոր-

ման փուլում գտնվող ՀԱՀ ունեցող հետազոտվողները (20), իսկ III խմբում` արդեն 

իսկ ձևավորված ՀԱՀ ունեցող հետազոտվողները (8): Արդյունքների հետագա վեր-

լուծությունն ընթացել է համաձայն այս բաժանման:  

Լ. Ն. Սոբչիկի բազմագործոն մեթոդի օգնությամբ ստացված տվյալների համա-

ձայն 3 խմբերում էականորեն տարբերվում են հիպոխոնդրիայի, դեպրեսիայի, հիս-

թերիայի, պսիխասթենիայի և պարանոյալության ցուցանիշները, որոնք ամենա-

բարձր արդյունքն ունեն արդեն իսկ ձևավորված ՀԱՀ ունեցող հետազոտվողների 

խմբում: Կոռելյացիոն վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առկա է դրական կորելյա-

ցիոն կապ ՀԱՀ-ի արտահայտվածության և hիպոխոնդրիայի (0,36*), դեպրեսիայի 
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(0,51**), հիսթերիայի (0,41*) և պարանոյալության (0,51**) ցուցանիշների միջև 

(*p<0.05; **p<0.01): Ստացված արդյունքներից կարող ենք եզրակացնել, որ անձնային 

պրոֆիլում դեպրեսիվ և տագնապային ռադիկալների դոմինանտումը նպաստում է 

ՀԱՀ-ի ձևավորմանը: Սա կարող է պայմանավորված լինել այն հանգամանքով, որ 

ՀԱՀ-ի նախանշան և գործի գցող մեխանիզմ է հանդիսանում տագնապային լարվա-

ծության մշտական վիճակը, բարձր պահանջները սեփական անձից և իրականաց-

րած գործունեությունից, աշխատանքում պատասխանատվության բարձր աստիճա-

նը, որի ֆոնի վրա նկատվում է դյուրագրգիռություն, ինչը բնորոշ է տագնապային 

ռադիկալով անձանց: Դեպրեսիվ ռադիկալով անձանց բնորոշ է ֆիքսվածությունը 

կրած անհաջողությունների, ապրած կոնֆլիկտների, հոգետրավմատիկ իրադար-

ձությունների վրա: Հոգետրավմատիկ իրադրության տևական ապրումը կարող է 

հիմք հանդիսանալ ՀԱՀ-ի ձևավորման համար: Գործի մեջ ցանկացած սթրեսոգեն 

պատահար, անհաջողություն բացասական հետք է թողնում նրանց վրա, իսկ տան-

ջալի մտածմունքները հաճախ անքնության պատճառ են դառնում: Էներգետիկ ռե-

սուրսները հյուծվում են, ուստի դրանք վերականգնելու, տնտեսելու անհրաժեշ-

տություն է ծագում, հետևաբար անձը դիմում է հոգեբանական պաշտպանության 

մեխանիզմներին, մասնավորապեսª հուզական այրմանը:  

Բավականին հետաքրքրական է հիստերիայի ցուցանիշների նշանակալի տար-

բերությունը երեք խմբերում: Այս ցուցանիշն առավել բարձր է ձևավորված ՀԱՀ ունե-

ցող հետազոտվողների մոտ: Հետևաբար, կարող ենք ասել, որ անձնային պրոֆիլում 

հիստերոիդ գծերի բարձր արտահայտվածությունը նպաստում է ՀԱՀ-ի ձևավորմա-

նը: Կորելյացիոն վերլուծության արդյունքները վկայում են նրանց միջև 1 % նշանա-

կելիության կորելյացիոն կապի (P ≤ 0,01) առկայության մասին: Նման արդյունքները 

հնարավոր է մեկնաբանել երկու խումբ գործոնների առկայությամբ, այն է՝ հիստերո-

յիդ անձանց բնորոշ վերահսկողության արտաքին լոկուսի, ինչպես նաև սթրեսի 

հաղթահարման առավելապես պասիվ ռազմավարությունների գերակայության գոր-

ծոններով: Վերահսկողության լոկուսը որոշում է, թե որքանով արդյունավետ է մար-

դը վերահսկում իր իրականությունը: Մարդիկ, ում մոտ գերակայում է վերահսկո-

ղության արտաքին լոկուսը, իրադարձությունների մեծամասնությունը դիտարկում 

են որպես մարդու ուժերին չենթարկվող պատահականության արդյունք: Հետևա-

բար, նրանք ավելի քիչ են ունակ ազդելու նշանակալից իրադարձությունների վրա, 

մշակելու տարբեր իրավիճակներում գործողությունների պլան, ինչը թույլ կտար 

նրանց հաջողությամբ հակազդել հուզական այրմանը:  

Մյուս կողմից, հիստերոյիդ անձինք առավել մեծ հակում ունենալով գիտակցութ-

յունից արտամղելու բացասական մտքերը, հիշողությունները և հույզերը՝ առավելա-

պես հակված են կիրառելու սթրեսի հաղթահարման պասիվ` խուսափողական եղա-

նակները, որոնք կարող են հանգեցնել սթրեսային իրադրության ուղիղ լուծմանը 

խոչընդոտող գործունեությանը կամ հոգեվիճակներին: 

Ըստ սթրեսում նյարդահոգեկան կայունության գնահատման արդյունքների ընտ-

րանքում գերակայում են նյարդահոգեկան անկայունության միջին և բարձր ցուցա-

նիշները: Սա կարող է պայմանավորված լինել բժիշկների և ուսուցիչների մասնագի-

տական գործունեության առանձնահատկություններով` բարդ, անկանխատեսելի 

պայմաններով, մասնագետին ներկայացվող բարձր պահանջներով, ինտենսիվ մի-

ջանձնային փոխազդեցությամբ, բարձր հոգեհուզական լարվածությամբ:  

Նյարդա-հոգեկան անկայունության մակարդակի ամենաբարձր ցուցանիշները 

նկատվել են ձևավորված ՀԱՀ ունեցող անձանց խմբում, ինչը վկայում է սթրեսի 
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պայմաններում անձի դեզադապտացիայի մեծ հավանականության մասին: ՀԱՀ-ի և 

նյարդա-հոգեկան անկայունության միջև բացահայտվել է 1% նշանակելիության կո-

րելյացիոն կապ (P ≤ 0,01): Հետևաբար, որքան ավելի բարձր է անձի նյարդահոգեկան 

անկայունության մակարդակը, այնքան ավելի մեծ է ՀԱՀ-ի առաջացման հավանա-

կանությունը: Միևնույն ժամանակ արդեն իսկ ձևավորված ՀԱՀ-ով անձանց համար 

բնութագրական է նյարդա-հոգեկան լարվածության բարձր աստիճանը: Ուստի կա-

րող ենք եզրակացնել, որ այս գործոններից մեկի առկայությունը նպաստում է մյուսի 

ձևավորմանը` փոխպայմանավորված են: 

Ի.Մ.Յուսուպովի էմպատիայի մակարդակի ախտորոշման հարցարանի օգնութ-

յամբ ստացված տվյալների համաձայն 3 հետազոտական խմբերում էմպատիայի 

արտահայտվածության մակարդակների միջև տարբերություն չի նկատվել, գրանց-

վել է էմպատիայի արտահայտվածության նորմալ մակարդակ: ՀԱՀ-ի և էմպատիայի 

ցուցանիշների միջև կատարված կորելյացիոն վերլուծությունը նույնպես վկայում է 

այն մասին, որ այս երկու ցուցանիշների միջև չկա կորրելյացիոն կապ: Ուստի, էմ-

պատիան որպես այդպիսին չեզոք գործոն է հանդիսանում հուզական ՀԱՀ-ի ձևա-

վորման մեջ: Այս հանգամանքը կարող ենք բացատրել նրանով, որ էմպաթիան են-

թադրում է դիմացինի ապրումներին հուզականորեն արձագանքելու ընդունակութ-

յուն` միևնույն ժամանակ նրա հետ չնույնականանալով: Դիմացինի հասկացումն ու 

ադեկվատ հուզական հակազդումը նպաստում է միջանձնային հարաբերություննե-

րի կարգավորմանը, հետևաբար տեղի չի ունենում բացասական հույզերի ներքին 

կուտակում առանց «լիցքաթափման»: Էմպաթիան, ըստ էության, կարող է նույնիսկ 

պրոֆիլակտիկ նշանակություն ունենալ և պաշտպանել անձը հուզական այրման 

համախտանիշի քայքայիչ ազդեցությունից: Մյուս կողմից, էմպաթիայի խնդիրներն 

առավելապես հանդիսանում են տևական հուզական այրման հետևանք՝ որպես ան-

ձի դեհումանիզացիայի դրսևորում, ինչի ուսումնասիրությունն ավելի ուշ փուլում է 

հնարավոր: 

Այսպիսով, կարող ենք նշել, որ անձնային առանձնահատկություններն էական 

ազդեցություն են ունենում ՀԱՀ-ի ձևավորման վրա: Հուզական այրման առաջացման 

համար նախադրյալ են հանդիսանում անձնային պրոֆիլում դեպրեսիվ-տագնապա-

յին ռադիկալների գերակայումը, նյարդահոգեկան անկայունության բարձր աստի-

ճանը: Էմպատիայի արտահայտվածության մակարդակի և հուզական այրման հա-

մախտանիշի միջև գոյություն չունի ուղղակի կապ: Էմպատիայի ցածր կամ բարձր 

արտահայտվածությունը չի ենթադրում հուզական այրման համախտանիշի ձևավո-

րում:  
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The emotional burn-out syndrome (EBS) is quite frequent pathological phenomenon 

which leads to several negative cognitive, emotional and behavioral consequences decreas-

ing one’s life and health quality. In this article some personal determinants of emotional 

burn-out syndrome are empirically studied in order to reveal the personal factors' role in 

the formation of the syndrome. In particular, the study discloses: a. direct correlation be-

tween EBS and the following MMPI scales: hypochondriases, depression, hysteria and par-

anoia; b. direct correlation between EBS and neuro-psychological instability; c. absence of 

correlational connection between EBS and empathy level. 

 

 

 

ՆԵՐԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ  

 

Սեդրակյան Ս. Ա. («Ուրարտու» համալսարան, Երևան, Հայաստան) 
 

Հոդվածում ներկայացված են ներընտանեկան հարմարման և ընտանիքի ստեղծ-

ման խնդիրները: Ընտանեկան կոնֆլիկտի հիմքում դիտարկվել է ներընտանեկան 

հարմարման գործընթացները և ընտանիքի անդամների սոցիալական դերերը: 

 
Հանգուցային բառեր. ընտանիք, հարմարում, վարքային առանձնահատկություններ, 

զիջողականություն, միկրոհամակարգ, դերային բախում: 

 

Ներընտանեկան բախումների հարցի լիարժեք ուսումնասիրումը անհնար կլի-

ներ առանց հարմարման հիմնախնդրի քննարկման: Եվ, իսկապես, ներընտանեկան 

հարաբերությունների յուրաքանչյուր հետազոտող այս կամ այն չափով անդրադար-

ձել է նաև հարմարման և հարմարվածության խնդիրներին:  

Ընտանիքի հոգեբանության ամենաբարդ խնդիրներից մեկը ներընտանեկան 

հարմարման գործընթացների բացահայտումն ու գիտական նկարագրությունն է: 

Բանն այն է, որ յուրաքանչյուր ընտանիք փակ կամ գոնե զգալի չափով փակ սոցիալ-

հոգեբանական միկրոհամակարգ է, որի հետևանքով նրանում կատարվող գործըն-

թացների մեծամասնությունը մատչելի չէ օբյեկտիվ դիտման համար: Դրանք ամե-

նօրյա և երկարատև գործընթացներ են, որոնց մասին լրիվ պատկերացում չեն կարո-

ղանում կազմել նույնիսկ դրանց անմիջական մասնակիցները` որպես գործող ան-

ձիք, որպես սոցիալական դերակատարներ և դիտորդներ: Այդպիսի վիճակի պատ-

ճառներն են.  

1) Նրանք մասնագետներ չեն և հետևողական ուսումնասիրության և փաստերի 

գրանցում չեն կատարում, 

2) Այդ գործընթացների զգալի մասը չի գիտակցվում, իսկ այն, ինչ գիտակցվում է, 

ժամանակի ընթացքում մեծ մասամբ մոռացվում է, 

3) Հիշողության մեջ մնացած տպավորությունների զգալի մասը աղճատման է են-

թարկվում` ստանալով վերին աստիճանի սուբյեկտիվ բնույթ: Բացի դրանից, ըն-

տանիքի ոչ մասնագետ անդամը չի կարող գլխավոր, նշանակալից հոգեկան եր-

ևույթները տարբերակել երկրորդականներից:  

Կոնկրետ ընտանիքի ուսումնասիրությամբ զբաղվող մասնագետը (հոգեբան, հո-

գեթերապևտ, հոգեբույժ, սոցիոլոգ և այլն), որը գրանցում է այդ բարդ և երկարատև 
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գործընթացների արդյունքը` հարմարվածությունը կամ անհարմարվածությունը, 

պետք է կարողանա նաև մտքով ու երևակայությամբ ինչ-որ չափով վերականգնել 

այն գործընթացները, դրանց պատճառներն ու առաջացման պայմանները (իրավի-

ճակները), որոնք նման արդյունքի են հանգեցրել: Հիմնական մեթոդը ընտանիքի 

անդամների հաշվետվությունները ստանալն ու դրանց հոգեբանական վերլուծութ-

յունն է, մի աշխատանք, որը շատ բարդ ու դժվարին է` հենց վերոնշյալ պատճառնե-

րով, հատկապես ընտանիքի անդամների հուշերի սուբյեկտիվ և աղճատված լինելու 

հետևանքով:  

Ամուսինների հաջող հարմարվածության ապահովման հիմնական հոգեբանա-

կան նախադրյալներից, պայմաններից և մեխանիզմներից, մեր կարծիքով հատկա-

պես կարևոր են. 

 Ամուսիններից մեկի կողմից մյուսի դերը հասկանալու, այդ դերը հոգեբանորեն 

ընդունելու և մտովի մյուսի դիրքի վրա կանգնելու ընդունակությունը: Հարմար-

ման այս դերային կողմը մենք ամենակարևորն ենք համարում:  

 Ամուսիններից յուրաքանչյուրը պետք է ճիշտ պատկերացում ունենա իր սեփա-

կան դերի մասին և հոգեբանորեն ընդունի այդ դերը, ունենա այն լիարժեք կա-

տարելու մոտիվացիա:  

 Ամուսիններից յուրաքանչյուրը պետք է տեղյակ լինի, որ ամուսնական դերերը 

փոխկապակցված են, և միայն այդ կապի և փոխհամաձայնեցվածության մեջ կա-

րող են լիարժեք ու արդյունավետ կատարվել: Դա նշանակում է, որ պետք է հաս-

նել ամուսնական դերերի փոխհամաձայնեցման, և հենց սա է ամուսինների փո-

խադարձ հարմարվածության ապահովման գլխավոր սոցիալ-հոգեբանական 

պայմաններից մեկը:  

 Դերերի փոխներգործունեությունը տեղի է ունենում աստիճանաբար, կատար-

վում է անձանց և դերակատարումների փոխադարձ ուսումնասիրություն և մշ-

տադիտարկում (մոնիտորինգ), փոխհամաձայնեցում և շտկում: Ամուսիներն ի-

րենց դերերը կատարել սովորում են գործնականում` հենց դերակատարման ըն-

թացքում: Մինչ ամուսնանալը, ցավոք, ոչ ոք նրանց համակարգված գիտելիքներ 

չի տալիս իրենց ապագա դերերի կատարման մասին: Մեր պայմաններում փոր-

ձարարական ընտանիքներ չեն ստեղծվում և առաջիկայում էլ, մեծ հավանակա-

նությամբ, գոյություն չեն ունենալու: Որոշ գիտելիքներ ապագա ամուսիններն, 

անկասկած, ձեռք են բերում իրենց ծնողների ընտանեկան կյանքին ծանոթ լինե-

լով և այլ ընտանիքների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալով, բայց դա, ինչ 

խոսք, բավարար չէ: Ընտանեկան կյանքն այնպիսի ոլորտ է, որտեղ սեփական 

փորձառությունն առաջնային նշանակություն ունի լիարժեք դերակատարում ի-

րագործելու համար:  

Փոխադարձ զիջողականությունը ամուսինների փոխհամաձայնության և հար-

մարվածության հասնելու հիմնական մեխանիզմներից մեկն է: Միայն թե այն պետք 

է արդյունավետ չափի մեջ լինի, այսինքն` չհանգեցնի խիստ անհավասար հարաբե-

րությունների և շահագործման: Մինչդեռ իրական կյանքում այդ բացասական, ըն-

տանիքն անկայուն դարձնող երևույթները լայնորեն տարածված են և, մեր կարծի-

քով, անհարմարվածության դրսևորումներ են: Օրինակ, եթե կինը մեզ արդեն ծանոթ 

բոլոր պահանջմունքների բավարարման գործում զիջում է իր տղամարդուն, ապա 

դա հանգեցնում է շահագործման, անհավասարության, դժգոհության, որը եթե բա-

ցահայտ կերպով չի դրսևորվում, ապա հանգեցնում է ներքին բախումների ծագման, 

իսկ դրանք, ինչպես հայտնի է, անհարմարվածության ցուցանիշներ են: Այն անձը, ո-
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րը խմբի կազմում լինելով և հենց այդ խմբի անդամների հետ իր յուրահատուկ հա-

րաբերությունների պատճառով կրկին ու կրկին ներքին բախումներ է ունենում, այս-

տեղ չի կարող հարմարված դիտվել: Անհրաժեշտ է նաև նկատի առնել, որ ներքին 

բախումները, վաղ թե ուշ, կարող են հանգեցնել նաև միջանձնային բախումների:  

Սոցիալական հոգեբանության բնագավառում հետազոտությունները պարզել են, 

որ անհրաժեշտ է տարբերել զիջումը և զիջողականությունը` մի կողմից, կոնֆոր-

միստական վարքն ու հարմարվողականությունը` որպես անձի հատկություն` մյուս 

կողմից: Այդ խնդրով հատկապես զբաղվել է ամերիկյան սոցիալական հոգեբան Է-

լիոտ Արոնսոնը [4]:  

Այստեղ տվյալ խնդրի առանձին քննարկումը տեղին չէր լինի, բայց մի հանգա-

մանք անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել. Ներընտանեկան հարմարմանն ավելի 

մեծ չափով նպաստում է փոխադարձ խելամիտ, այսինքն` նպատակահարմար զիջո-

ղականությունը, բայց ոչ հարմարվողականությունն իր իրական հոգեբանական ի-

մաստով: Այդ լուրջ խնդիրը ընտանիքի հոգեբանության բնագավառում կարող է 

դառնալ առանձին ուսումնասիրության առարկա: Այն հատուկ հետաքրքրություն 

պետք է ներկայացնի հայ ընտանիքն ուսումնասիրողների համար:  

Կարելի է տարբերել ամուսինների հարմարման երկու հիմնական մոտեցում` 

վարքային և հոգեբանական: Վարքային հարմարումն այն է, երբ ամուսիններից մեկի 

գործողությանը տրվում է այնպիսի պատասխան, որը հաստատում է առաջինի գոր-

ծողությունը` համապատասխանում է, համարժեք է նրան: Օրինակ, Ա-ն խորհուրդ է 

տալիս Բ-ին և Բ-ն այն ընդունում է: Ա-ն առաջարկում է Բ-ին` զբաղվել սիրային 

գործողություններով, Բ-ն համաձայնվում ու պատասխան գործողություններ է կա-

տարում և այլն: Եթե գործողությունների այդ և այլ զույգերը կայուն կերպով 

կրկնվում են համապատասխան իրադրություններում, ապա կարող ենք խոսել ա-

մուսինների վարքային հարմարվածության մասին, որը, ինքնին, պարզ է և հիմնվում 

է փոխհամաձայնեցված դերային կատարման վրա: Բայց բոլոր նման գործողություն-

ները ունենում են նաև ներհոգեկան կողմ: Եթե ամուսիններից մեկի ցանկությունը 

առաջ է բերել մյուսի` նրան ընդառաջ գնալու ցանկություն (իսկ ցանկությունն ակն-

հայտորեն ներհոգեկան երևույթ է), ապա կարելի է խոսել նաև ներհոգեկան (կամ 

զուտ հոգեբանական) հարմարման մասին: Դա ընդհանուր հարմարման գործընթա-

ցի ներքին կողմն է, մինչդեռ արտաքին կողմը օբյեկտիվ դիտման համար մատչելի 

վարքն է: Այստեղ տեղին է հիշեցնել մի տեսակետ, որին արդեն անդրադարձել ենք: 

Ամուսինների փոխադարձ հարմարվածությունն, անշուշտ, ընդհանուր առմամբ 

դրական երևույթ է: Սակայն եթե այն հասնում է ինքնաբերաբարության աստիճանի, 

ապա կարող է առաջ բերել ձանձրույթ, իսկ այդ զգացումը` արդեն որպես տհաճ 

ապրում, անհարմարվածության դրսևորում է, անհարմարվածության հուզական 

գնահատական: Եթե Ա-ն գիտի, թե Բ-ն ինչ գործողություններ է կատարելու և ասելու 

իր կողմից դրսևորվող որոշակի մտքերի կամ այլ գործողությունների կապակցութ-

յամբ, և եթե նման հակազդեցությունները կրկնվող և գրեթե ավտոմատացված են 

դառնում, ապա պարադոքսալ կերպով նման բարձր կարգի հարմարվածությունը 

կարող է հանգեցնել անհարմարվածության: Հիմնական պատճառն այն է, որ ձանձ-

րույթը վկայում է, որ անձի իմացական պահանջմունքը, նորույթներ տեսնելու, լսե-

լու և զգալու պահանջմունքը չի բավարարվում: Իսկ մեզ արդեն հայտնի է, որ ներըն-

տանեկան բախումների հիմնական պատճառները որոշակի պահանջմունքների 

չբավարարված մնալն է: 
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Ամուսինների հարմարման տեսակների և դրանց հետևանքների մասին իր տե-

սակետն է հայտնել նաև Վ. Սիսենկոն [2, էջ 178]: Նրա կարծիքով հարմարման տե-

սակներն են.  

 հարմարումը ամուսնական դերերին, նոր պարտականություններին և իրա-

վունքներին, համատեղ և փոխհամաձայնեցված գործունեությանը և ամուսնա-

կան միության մեջ աշխատանքի բաժանմանը, 

 հարմարումը զուգընկերոջ խառնվածքին, բնավորությանը և ողջ հոգեկան աշ-

խարհին, 

 հարմարումը ամուսնական զուգընկերոջ պահանջմունքներին, հետաքրքրութ-

յուններին, սովորույթներին, կյանքի ռիթմին և ոճին, ողջ կենսակերպին, 

 հարմարումը զուգընկերոջ հիմնական կենսական արժեքներին և կենսափիլիսո-

փայությանը, 

 ֆիզիոլոգիական, այդ թվում նաև սեռական հարմարումը: 

Դժվար չէ նկատել, որ թվարկվածներն, անկասկած, ընդհանուր հարմարվածութ-

յան կողմեր, մոտեցումներ են, այլ ոչ թե (կամ ոչ այնքան) հարմարման տեակներ, 

թեև դրանց տարբերակումը և ուսումնասիրությունը նույնպես մեծ նշանակություն 

ունի:  
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INTER-FAMILIAL ADAPTATION AND FAMILY FORMATION 

 
Sedrakyan S. A. (Urartu University, Yerevan, Armenia) 

 

Key words: family, adaptation, behaviour peculiarity, concession, microsystem, role con-

flict. 

 

Antipodes of inter-familial conflicting situation is the state of family members’ ad-

justment to each other. A full discussion about the issue of familial conflicts would be im-

possible without observation of adaptation phenomenon. And, indeed, every investigator 

of inter-familial relations has somehow referred to adjustment and adaptability issues. One 

of the most complicated issues of family psychology is explanation and scientific descrip-

tion of inter- familial adaptation processes. The thing is that every family is close or at 

least significantly close social-psychological microsystem for which most processes occur-

ring there are not available to be objectively observed. They are daily and long-lasting 

processes about which a full notion can not be made even by their immediate participants 

as acting figures, as social role performences and observers. 
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ԿՊՉՈՒՆ ՍԵՎԵՌՈՒՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱԼԻՐ ԲՈՒԺՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ 

ՓՈՐՁԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ 

 
Սեդրակյան Ս. Ա., Թոզալաքյան Մ. Պ. 

(«Ուրարտու» համալսարան, Երևան, Հայաստան) 
 

Հոդվածում ներկայացված են կպչուն, սևեռուն խանգարումներով երեխաներ։ 

Հոդվածը հիմնված է կլինիկական փորձի վրա, որի արդյունքուն դուրս են բերված մի 

շարք կարևոր ասպեկտներ, որոնք նշանակալից դեր են կատարում բուժման գոր-

ծընթացում։ 

 

Հանգուցային բառեր. ներընտանեկան փոխհարաբերություններ, ընտանիք, հոգե-

կան խնդիրներով երեխաներ, կպչուն-սևեռուն խանգարումներ, համալիր բուժման 

գործընթաց:  

 

Ընտանիքը մարդկանց փոքր խումբ է, որոնք միմյանց հետ կապված են ամուս-

նական կամ արյունակցական-բարեկամական կապերով, ընդհանուր կենցաղով, 

փոխադարձ օգնությամբ և բարոյական պատասխանատվությամբ։ Ինչպես հայտնի է 

ընտանիքը հանդիսանում է այն գործիքներից մեկը, որը ապահովում է անձի և հա-

սարակության փոխգործությունը, ինտեգրացիան և որոշում է յուրաքանչյուր մար-

դու նախընտրությունները ու պահանջմունքները։ Ընտանիքի կարևորագույն խնդիր-

ներից են ստեղծել սոցիալական, տնտեսական և հոգեբանական ապահովություն 

անդամների շրջանում։ Մեր նպատակն է ընտանեկան բազմաթիվ գործառույթներից 

հատկապես ընդգծել հուզական փոխանակման, կոմունիկատիվ և էրոտիկ գործա-

ռույթները։ ՈՒսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հատկապես այս գործա-

ռույթների իրականացումը խախտվում է, երբ ընտանիքում հոգեպես ոչ առողջ երե-

խա է լինում [7, 8]։ Ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի հոգեկան հիվանդությունը 

կարող է հանդիսանալ ընտանեկան լուրջ ճգնաժամի պատճառ։ Սահմանափակվում 

է ընտանիքի կենցաղի կազմակերպումը, պահանջվում է հատուկ ռեժիմ, փոփոխ-

վում է ընտանիքի անդամների առօրյա կենսական դասավորվածությունը։ Բացի 

այս, առաջանում է անորոշության, վախի զգացում և՛ հիվանդի ևՙ իր բարեկամների 

մոտ։ 

Այսպիսով, վերը նշվածը ընտանիքի անդամների մոտ ձևավորում է սոցիալ հո-

գեբանական խնդիրներ, որի հետևանքով ընտանիքի անդամները և հիվանդը սկսում 

են իրենց զգալ միայնակ և օտարացած։ Իբրև հետևանք յուրաքանչյուր ընտանիքում 

կարող է առաջանալ դժվար և անհասկանալի խնդիրներ և առաջանալ կոնֆլիկտներ։ 

Առաջացած խնդիրները ընտանիքի անդամները սովորաբար չեն կապում հիվան-

դության հետ։ Մի շարք հեղինակներ առանձնացնում են հիվանդության հանդեպ 

ռեակցիայի հինգ փուլեր։ Հիվանդության սկիզբը, ախտորոշում, բուժում, հարմարում 

հիվանդությանը, հիվանդության հանդեպ վերջնական ադապտացիա [9, 10]: 

Վերջին տարիների հետազոտությունները ցույց են տվել, որ կպչուն սևեռուն 

խանգարումներով (ԿՍԽ) մեծահասակների 30-50 %, հիվանդության առաջին դրսևո-

րումները ունեցել են մինչև 15 տարեկան [9]։ ԿՍԽ-ի պատճառները հայտնաբերված 

չեն։ Հաստատված է այն փաստը, որը կենսաբանական (ժառանգականությունը, 

նյարդային համակարգի խանգարումները) և հոգեբանական (ընտանեկան փոխհա-



 271 

րաբերությունները) գործոնները առավել նշանակություն ունեն այդ հիվանդության 

զարգացման գործում։ ԿՍԽ-ն անցանկալի կամ կրկնվող մտքերն են և գործողութ-

յունները, որոնք կպչուն ձևով են ներկայացված։ Երեխաների համար դրանք տհաճ 

են և նրանք փորձում են դիմակայել դրանց [4, 5]։ Հաճախ ծնողները ԿՍԽ-ի նշաննե-

րի մեծ ուշադրություն չեն դարձնում՝ ընկալելով այն որպես նորմալ երևույթ։ Երե-

խաները, հատկապես 2-3 տարեկանում, դեպի քուն անցնելը ուղեկցվում է որոշակի 

իրար հաջորդող ռիտուալներով, որոնք երեխային տալիս են ապահովության զգա-

ցում։ Դպրոցական տարիքում այդ սովորույթները դառնում են քիչ արտահայտված։ 

Դեռահասության տարիքում առաջանում են գերհակում որոշակի ենթամշակույթնե-

րի, երկրպագուների հանդեպ, սակայն այս ամենը առավելապես սոցիալականաց-

ման երևույթ է։ ՕԿԽ–ն ժամանակ երեխաները և դեռահասները գրեթե միշտ փոր-

ձում են դիմակայել և թաքցնել շրջապատից խանգարման դրսևորումները։ Այդ 

պատճառով շրջապատը և հատկապես ծնողները նկատում են դրսևորումները բա-

վականին ուշ, երբ արդեն խանգարումը բավականին խորացած է։  

Ինչպես ցույց է տալիս կլինիկական մեր փորձը, որոշ առումով բացասական դեր 

են խաղում ընտանիքում հետևյալ երևույթները. Սովորաբար ընտանիքի անդամնե-

րը անընդհատ ԿՍԽ ունեցող երեխայի հետ են լինում, որպեսզի օգնություն ցուցաբե-

րեն, երեխան իրեն չվնասի և այլն: Հաճախ այդ դերը ծնողներից մեկն է իր վրա վերց-

նում։ Այս իրավիճակում և երեխան և ծնողը անձնական ժամանակ չեն ունենում, որը 

կարող է բերել կոնֆլիկտայնության, տրամադրության խորը անկնման և այլն։ Հնա-

րավորին չափ պետք է պահպանել ընտանիքի սովորական առօրյան։ Հաջորդ կար-

ևոր հանգամանքը ԿՍԽ-ի մասին հնարավորին չափ իրազեկված լինեն է։ Մասնավո-

րապես դժվար է ընտանիքի անդամներին տեսնել այդ ախտանիշների դրսևորումնե-

րը։ Կարևոր է նաև հասկանալ, որ դրանք կախված չեն երեխայի կամքից և երեխան 

ինքը չի կարող կառավարել ո՛չ մտքերը, ո՛չ էլ գործողությունները։  

Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել. 

 ԿՍԽ-ը սովորաբար քրոնիկ խանգարումներ են, որոնք պահանջում են ընտա-

նիքի ներգրավվածությունը բուժման գործընթացում 

 Ընտանիքի անդամների իրազեկությունը հիվանդության նշանների, ընթացքի 

և բուժման վերաբերյալ կարևորագույն պայման է, որը նպաստում է բուժմանը։ 

 ԿՍԽ երեխաների համալիր բուժման գործընթացում առավել արդյունավետ է 

աշխատանքը ընտանիքի անդամների հետ։ 
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COMPLEX TREATMENT PROCESS BASED ON CLINICAL EXPERIENCE IN FAMILIES 

WITH CHILDREN WITH OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDERS 
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The article addresses the common problems of the families that had children with ob-

sessive-compulsive disorders. The article is based on clinical experience, on the basis of 

which revealed some psychological aspects that play an important role in treatment and 

rehabilitation of children with obsessive-compulsive disorders. 

 

 

 

«ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՖՈԿՈՒՍ» ՀԱՐՑԱՐԱՆԻ ՀԱՅԱԼԵԶՈՒ ՏԵՂԱՅՆԱՑՈՒՄ. 

ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ 

 

Սերոբյան Ա. Կ. (ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան) 
 

Հոդվածում ներկայացված է Թ. Հիջինսի ինքնակարգավորման տեսության հի-

ման ստեղծված «Ինքնակարգավորման ֆոկուս» հարցարանի հայալեզու տեղայնաց-

ման փուլերից սանդղակների հուսալիության ստուգումը: Համաձայն Հիջինսի տե-

սության անձն իր վարքաը կարգավորում է երկու տարբեր մոտիվացիոն համակար-

գերից ելնելով՝ հաջողության ձգտում և անհաջողությունից խուսափում: Հայալեզու 

տեղայնացման ժամանակ անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել երկու հետա-

զոտություն, քանի որ առաջինի ժամանակ ստացված արդյունքները այնքան էլ գո-

հացուցիչ չէին: Որոշ հարցերի վերաձևակերպումից հետո երկրորդ հետազոտու-

թյան արդյունքներն արդեն բավականին հուսալի էին: Հետագայում պետք է կատար-

վի նաև հարցարանի վալիդության ստուգում: 

 

Հանգուցային բառեր. ինքնակարգավորման ֆոկուս, հաջողության ձգտում, անհաջո-

ղությունից խուսափում, սանդղակի հուսալիություն, Կրոնբախի ալֆա: 

 

Ինքնակարգավորումը մարդու ունակությունն է կարգավորելու իր հույզերը, 

զգացմունքներն ու վարքը: Այն շարժուն համակարգ է, որը ներառում է նպատակնե-

րի առաջադրումը, դրանց հասնելու գործողությունների մշակումը, այդ ճանապար-

հին առաջընթացի արձանագրումն ու ձեռքբերումների և ստրատեգիաների վերա-

փոխումը [8, էջ 2-4]: 
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Ինքնակարգավորման տեսությունների մեջ տարածված է Թ. Հիջինսի կարգա-

վորման ֆոկուսի տեսությունը, ըստ որի մարդու վարքը կարգավորվում է մոտիվա-

ցիոն երկու համակարգերով՝ հաջողության ձգտում (անգլ.՝ promotion), որն ուղղված 

է ձեռքբերումներ ունենալուն, և անհաջողությունից խուսափում (անգլ.՝ prevention), 

որն ուղղված է կորուստներից խուսափելուն [2, էջ 1281-1283]: Հաջողության 

ձգտման կողմնորոշում ունեցող անձինք ձգտում են աճի, զարգացման և հաջողու-

թյունների, նրանք մտահոգված են դրական արդյունքի առկայությամբ կամ բացա-

կայությամբ: Նպատակները դիտարկվում են այս դեպքում որպես իդեալներ և վարքն 

ուղղված է նոր բարձունքների նվաճմանը [3, էջ 396-399]: Անհաջողությունից խու-

սափման կողմնորոշմամբ անձանց համար կարևոր են անվտանգությունն ու պա-

տասխանատվությունը, նրանք անհանգստացած են բացասական արդյունքի առկա-

յությամբ կամ բացակայությամբ [5, էջ 209-210]: Նպատակն այս դեպքում դիտարկ-

վում է որպես պարտականություն, ինչն անհրաժեշտ է անել, իսկ վարքն ուղղված է 

կորուստներից խուսափմանը: Հաջողության ձգտում կողմնորոշմամբ մարդիկ նույ-

նիսկ, եթե կորուստներ են ունենում նպատակին հասնելու ճանապարհին, միևնույն 

է կարծում են, որ հասել են ինչ-որ բանի: Իսկ անհաջողությունից խուսափման կողմ-

նորոշմամբ մարդիկ կորուստները ընկալում են, որպես ձախողում, կարծելով, որ 

տեղի է ունեցել սկզբնական իրավիճակի փոփոխություն, խախտվել է նախնական 

կայունությունը [7, էջ 516-517]:  

Օրինակ՝ հաջողության ձգտման ստրատեգիա ունեցող մարդիկ իրենց սոցիալա-

կան հարաբերությունները բարելավելու համար ուժեղացնում են այլ մարդկանց 

հետ սոցիալական շփումները, իսկ անհաջողությունից խուսափման ստրատեգիայի 

դեպքում, ընդհակառակը, խուսափում են այն ամենից, ինչը կարող է վնասել սոցիա-

լական հարաբերությունները [4, էջ 179-181]: Հիջինսը նշում է, որ անկախ անձի կար-

գավորման կողմնորոշման տեսակից, նրա նպատակը մեկն է՝ հասնել ցանկալի արդ-

յունքի և խուսափել անցանկալիից։ Կարևոր է այն, որ, չնայած կարգավորման նկա-

րագրված ստրատեգիաները կապված են տարբեր ցանկությունների կարգավորման 

հետ, բայց երկուսն էլ անձին մոտեցնում են իր ցանկալի արդյունքին՝ հեռու պահե-

լով անցանկալիից [9, էջ 144-147]: Հաջողության ձգտման և անհաջողությունից խու-

սափման ստրատեգիաները կարող են կախված լինել ինչպես մարդու անհատական 

առանձնահատկություններից, որի ձևավորման համար կարևոր դեր ունեն ծնող-

երեխա փոխհարաբերությունները, այնպես էլ այն իրավիճակից, որում նա գտնվում 

է, որտեղ նշանակություն ունեն նախկին փորձը, ունեցած հաջողություններն ու ան-

հաջողությունները [6, էջ 144-145]: Հիմնվելով տեսության դրույթների վրա՝ Հիջինսը 

և իր կոլեգաները ստեղծել են «Ինքնակարգավորման ֆոկուս» հարցարանը: Այն բաղ-

կացած է 11 հարցից, որոնք Լայկերտի 5-աստիճանային սանդղակով չափում են մո-

տիվացիոն երկու համակարգերը՝ հաջողության ձգտումը (օրինակ՝ Որքա՞ն հաճախ 

եք արել այնպիսի բաներ, որոնք ձեզ ոգևորել և դրդել են աշխատել էլ ավելի ջանա-

սիրաբար: Ես զգում եմ, որ սկսել եմ ավելի շատ հաջողությունների հասնել իմ կյան-

քում:) և անհաջողությունից խուսափումը (օրինակ՝ Ձեր հասունացման ընթացքում 

երբևէ պատահե՞լ է, որ դուք անցնեք սահմանը և անեք ձեր ծնողների համար անըն-

դունելի բաներ: Որքա՞ն հաճախ եք հետևել ձեր ծնողների կարգադրություններին և 

նրանց կողմից սահմանված կանոններին:) [6, էջ 7-9]: 

Տվյալ հոդվածում նկարագրվում է «Ինքնակարգավորման ֆոկուս» հարցարանի 

հայալեզու տեղայնացման փուլերից հուսալիության ստուգման գործընթացը: Աշ-
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խատանքը կատարվել է ԵՊՀ «Անձ և սոցիալական միջավայր» գիտահետազոտական 

լաբորատորիայի հետազոտական աշխատանքների շրջանակում։ 

Հուսալիության ստուգումը կատարվել է երկու փուլով՝ 2011-2014 թվականներին: 

Հետազոտության սկզբում երկլեզու մասնագետի կողմից կատարվել է հարցարանի 

թարգմանություն անգլերեն լեզվից: Այնուհտև մեկ այլ երկլեզու մասնագետ կատա-

րել է հետթարգմանություն և համեմատվել է բնօրինակ տարբերակի հետ: Այս գոր-

ծընթացը կրկնվել է այնքան ժամանակ մինչև չի համապատասխանեցվել յուրա-

քանչյուր հարցի իմաստը: Հարցարանի հուսալիությունը ստուգվել է Կրոնբախի ալ-

ֆայով և դրանք համեմատվել են բնօրինակ հարցարանի ստեղծման ժամանակ 

ստացված ալֆաների հետ: Ոչ այնքան հուսալի արդյունքի դեպքում կատարվել է ո-

րոշ հարցերի ձևակերպումների փոփոխություն, որից հետո հարցարանն անցկացվել 

է երկրորդ անգամ: 

Առաջին հետազոտության ընտրանքը կազմել են 439 ԵՊՀ ուսանողներ (139 

տղամարդ, 300 կին), ում միջին տարիքը 18.7 (SD = 1,41): Կրոնբախի ալֆայի արդ-

յունքները հաջողության ձգտման համար եղել են 0.321, իսկ անհաջողությունից խու-

սափման համար՝ 0.530 (բնօրինակի դեպքում α = 0.73 հաջողության ձգտման համար 

և 0.80 անհաջողությունից խուսափման համար) [6, էջ 7-9]: Սանդղակը համարվում է 

հուսալի, եթե Կրոնբախի ալֆան ստացվում են 0,6-ից բարձր [1, էջ 66-71]: Ինչպես 

տեսնում ենք մեր ստացած ալֆաները բավական ցածր էին ստացվել: Այդ պատճա-

ռով կատարվել է որոշ հարցերի վերանայում, ճշգրտվել են իմաստներն ու ձևակեր-

պումները: Այս գործընթացից հետո հարցարանի նոր տարբերակն անցկացվել է երկ-

րորդ անգամ 2014 թվականին: 

Երկրորդ հետազոտության ընտրանքը կազմել են 220 ԵՊՀ ուսանող (113 տղա-

մարդ, 107 կին), ում միջին տարիքը 19 (SD = 1,17): Ստացված արդյունքների վերլու-

ծությունը ցույց տվեց, որ հաջողության ձգտման սանդղակի հուսալիության գործա-

կիցը 0,525 է, իսկ անհաջողությունից խուսափման՝ 0,678: Երկրորդ հետազոտությու-

նից ստացված տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ, համեմատած առաջի-

նին, սանդղակներն ավելի հուսալի են: Սակայն հաջողության ձգտման սանդղակի 

դեպքում իններորոդ հարցը («Երբ ուզում եմ ինձ համար կարևոր բանի հասնել, հաս-

կանում եմ, որ այնքան էլ լավ չեմ գործում, որքան կցանկանայի:») որոշակի խնդիր-

ներ է առաջացնում: Տվյալ հարցը հանելուց կամ փոփոխելուց հետո սանդղակի ալ-

ֆայի գործակիցը բարձրանում է՝ դառնալով 0,578, ինչը համապատասխանում է հու-

սալի սանդղակի չափանիշներին: Այդ պատճառով երկրորդ հետազոտությունից հե-

տո կատարվեց նշված հարցի ձևակերպման փոփոխություն:  

«Ինքնակարգավորման ֆոկուս» հարցարանի նոր տարբերակը կանցկացվի 2015-

ին, որից հետո կկատարվի գործոնային վերլուծություն հասկանալու համար, թե յու-

րաքանչյուր հարցն ինչ կշիռ ունի իր սանդղակի մեջ և ինչքանով է համապատաս-

խանում բնօրինակ հարցարանի ստեղծման ժամանակ ստացված արդյունքներին: 

Բացի այդ կկատարվի մեթոդիկայի վալիդության ստուգում: Այս ամենը կնպաստի, 

որպեսզի մասնագետները կարողանան օգտագործել «Ինքնակարգավորման ֆոկուս» 

հարցարան մեթոդիկայի հայալեզու տարբերակը: 
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ARMENIAN ADAPTATION OF THE “REGULATORY FOCUS QUESTIONNAIRE”: 

RELIABILITY ANALYZES 

 

Serobyan A. K. (YSU, Yerevan, Armenia) 
 

Key words: regulatory focus, promotion, prevention, reliability of scale, Kronbacg’s alpha . 

 

The article describes the reliability analyze of “Regulatory Focus Questionnaire” 

scales. The survey was held during the Armenian adaptation process of the questionnaire. 

“Regulatory Focus Questionnaire” is based on T. Higgins self-regulation theory. According 

to Higgins theory there are two regulation systems promotion and prevention. During the  

armenian adaptation was necessary to conduct two studies as the results of the first study 

weren’t very satisfactory. After correction of some items the results of the second study 

become more reliable. After we are planning to make validity analyze of the question-

naire. 

 

 

ՀՈԳԵԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀՆԱՐՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏՈՒՄ 

 

Սոֆյան Թ. Շ. (ՖԿՀՊԻ, Երևան, Հայաստան) 
 
Սույն հետազոտության նպատակն է մտքերի ուղղվածության կանոնավորման 

հնարքի կիրառմամբ բացահայտել մրցակցային գործունեության արդյունավետու-

թյան հետ ըմբիշների հոգեկան վիճակների ցուցանիշների հավաստի կապերը: 
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Հանգուցային բառեր. բարձրակարգ ըմբիշներ, հոգեկարգավորման հնարքներ, մտքի 

ուղղվածություն, հոգեֆիզիոլոգիական վիճակ: 

 

Սպորտային մրցակցության արդի պայմաններում` կոնկրետ ըմբշամարտում 

որպես մենապայքարային հակամարտության լարված մարզաձև մեծ նշանակու-

թյուն ունի հոգեկարգավորման հնարքների կիրառումը մրցումներից առաջ և կոնկ-

րետ մրցման ընթացքում: Հոգեկան լարվածության կանոնավորման և ինքնականո-

նավորման շնորհիվ ըմբիշը հնարավորինս բարձրացնում է մարզումային և մրցակ-

ցային գործունեության արդյունավետությունը: 

Ժամանակակից մարզական գործունեության մեջ հաջողությամբ կիրառվում են 

տարբեր գիտնականների կողմից մշակված հոգեկարգավորման մեթոդներ [1, 2, 3, 4, 

5 և ուրիշներ], որոնք իրենց կիրառությունն են գտել տարբեր մարզաձևերում: 

Հետազոտության մեթոդներն են` դիտում, զրույց, հոգեկարգավորման հնարք-

ներ, թեստավորում, գործիքային մեթոդներ, մաթեմաթիկական վիճակագրության 

մեթոդ:  

Հետազոտվել են ՀՀ ազգային հավաքական թիմի 25 ըմբիշներ, որոնք ունեն մի-

ջազգային փորձ և 8-10 տարվա մարզական ստաժ: Հոգեկարգավորման պարապ-

մունքները իրականացվել են նախամրցումային շրջանում շաբաթական երեք ան-

գամ, 15-20 րոպե տևողությամբ: Հարկ է նշել, որ ըմբիշները որոշ ուսուցողական 

փուլի վերջում արդեն ինքնուրույն կարողանում են իրականացնել հոգեկարգավոր-

ման հնարքների հանգստացնող, այնուհետ նաև ակտիվացնող (մոբիլիզացնող) 

տարբերակները: Ստորև ներկայացված են (ըստ Վ. Ալեքսեևի) բառային ձևակեր-

պումները որոնց օգնությամբ համապատասխան մտապատկերների առաջացմամբ 

ենթագիտակցական ոլորտով ներազդում են հոգեկանի վրա կանոնավորելով ու 

բարձրացնելով աշխատունակությունը, նախապատրաստելով առաջիկա գործու-

նեությանը: 

 Հանգստացնող տարբերակ` 

1. Ես զգում եմ խորը հանգիստ... 

2. Ես ամբողջությամբ թուլացած եմ և հանգիստ... 

3. Իմ մարմինը լրիվ թուլացած է և տաք... 

4. Սիրտս բաբախում է հավասարաչափ... 

5. Շնչում եմ ազատ ու թեթև... 

6. Ես ին ձ լավ եմ զգում... 

7. Ես հանդարտ եմ և հանգիստ... 

Հանգստացնող մասին տիրապետելուց հետո անցնում են ակտիվացնող կարո-

ղության ուսուցմանը: Ակտիվացնող ձևակերպումները արտասանվում են այն բանից 

հետո, երբ մարզիկը ինքնուրույն հանգստացման հնարքով իրեն հասցնում է խորը 

հանգստի վիճակի, «անջատում» արտաքին միջավայրից: 

Ներկայացնում ենք ակտիվացնող (մոբիլիզացնող) տարբերակը: 

1. Ես հաճելի հուզված եմ... 

2. Ես պատրաստվում եմ գորգ դուրս գալուն... 

3. Ես հստակ պատկերացնում եմ, գիտակցում իմ անելիքը... 

4. Ես հակառակորդիս անպայման կհաղթեմ... 

5. Ես ամբողջությամբ ակտիվացված եմ... 

6. Ես պատրաստ եմ գործելու... 
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7. Ես պատրաստ եմ... 

Մեր կողմից իրականացված հարցման տվյալների հիման վրա (20 բարձրակարգ 

մարզիկներ և 6 մարզիչներ) մշակել ենք մտքերի ուղղվածության գնահատման օրի-

նակելի սանդղակ:  

Հետազոտությունը իրականացվել է յուրաքանչյուր սեանսից առաջ և հետո: Կի-

րառվել են հետևյալ մեթոդները: Էլեկտրոմաշկային դիմադրողականությունը (ԷՄԴ –

ԿՕՀՄ), տրեմոմետրիա՝ ձեռքերի դինամիկ և ստատիկ դողը (հպումների քանակը), 

սրտի հաճախականությունը (պուլսոմետրիա): 

Ընդհանուր թվով ուսումնասիրել ենք չորս ցուցանիշ, որոնք վկայում են հոգե-

կան վիճակի դրսևորումների մասին: 

Սանդղակ  
Մտքերի ուղղվածության գնահատման օրինակելի սանդղակ 

Մտքերի բովանդակությունը և ուղղվածությունը 

Ժամանակա-
հատվածը 

Արդյունավետ Անարդյունավետ 

Մրցումից 

մեկ օր առաջ 

Ես լավագույն մարտական 

պատրաստականության վի-

ճակում եմ, ամեն ինչ ստաց-

վում է բարեհաջող և անթերի: 

Հնարավոր է լավ մարզված 

չեմ, իմ վրա վստահ չեմ: 

Նախավարժանքի 

ժամանակ 

Ամեն ինչ գնում է ինչպես 

նախատեսված է, կարող եմ 

ցանկացած իրավիճակում 

հըս-տակ կատարել իմ 

հնարքները: 

Ավելի շատ ինձ հուզում է 

մրցակցիս պատրաստությու-

նը: Մտածում եմ նրա մասին 

և մեղադրում ինձ ոչ լիարժեք 

մարզվելու համար: 

-Կարող է բախտս բերի: 

Մրցման սկիզբ 

 

Ամբողջական կենտրոնացում 

մրցակցական գործընթացին: 

-Ես պատրաստ եմ գորգ 

դուրս գալ և հաղթել: 

Մտածում եմ տարբեր 

բաների մասին: 

Մրցման միջին 

հատված 

Ամեն ինչ իմ հսկողության 

տակ է: Բավարարված եմ իմ 

գոտեմարտի ընթացքից: 

Խիստ նյարդայնանում եմ 

շատ տեխնիկական սխալներ 

կան, ինչպես դրանից գլուխ 

հանեմ: 

Եզրափակիչ փուլ Մտածում եմ կատարվածի 

մասին, պատրաստվում հա-

ջորդ մրցամարտերին: 

Շատ չեմ մտահոգվում, 

անտարբեր եմ: 

 

Հետ մրցումային 

վիճակ 

Թուլանում եմ - ես արեցի այն 

ամենը ինչը կարող էի ... 

Հպարտություն և երջանկութ-

յուն եմ զգում: Լավ 

աշխատեցի, կարող եմ էլ 

ավելին կատարել: 

Ամեն ինչ ավարտվեց: 

Մտածում եմ` ինչու նման 

ելք ունեցավ: 

 

Կենսաբանական հետադարձ կապի տեսակետով ակնհայտ տեղաշարժ է նկատ-

վում հոգեվիճակների արդյունավետ բնութագրերի և ուսումնասիրված չորս ցուցա-
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նիշների օպտիմալ (բարենպաստ) մակարդակների միջև և հակառակը: Ղեկավարվե-

լով այս սկզբունքով խիստ անհատականացրել ենք հոգեկանոնավորման մեթոդի 

ընտրությունը և կիրառման բնույթը:  

 Հետազոտված ըմբիշների 48 %-ի մոտ հայտնաբերվեց հավաստի կապ (P < 0,01) 

մրցակցական արդյունքների և նշված ցուցանիշների միջև: Բոլոր հետազոտվողների 

անհատական դիտարկումների ժամանակ արձանագրվեցին դրական տեղաշարժեր: 

Բարձրակարգ ըմբիշների հետ աշխատանքի մեր փորձից հանգել ենք հետևյալ 

եզրակացություններին`  

1. Մտքերի նպատակային ուղղվածության և հոգեկարգավորման որևէ մեթոդի 

տիրապետումն ու կիրառումը հնարավորություն են տալիս ինքնուրույն և նպատա-

կաուղղված կերպով առաջացնել օպտիմալ հոգեֆիզիոլոգիական վիճակ ինչպես ու-

սումնամարզական պարապմունքներին, այնպես էլ մրցակցային իրավիճակներում:  

2. Ինքնականոնավորման մեթոդի ընտրությունը խիստ անհատական բնույթ է 

կրում, պայմանավորված մարզիկի անձով ու հոգեկանին ներկայացվող հիմնական 
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FEATURES OF THE APPLICATION OF PSYCHOREGULATION METHODS IN 

WRESTLING 

 

Sofyn T. Sh. (ASIPC, Yerevan, Armenia) 
 
Key words: high wrestler, psychico-regulation methods, mind orientation, 

psychophysiologcal conditions. 

 

The aim of this study is to create the necessary competative psychophysiological con-

ditions for highly skilled wrestlers based on teaching the method of psycho-regulation and 

effective lines of thought. We used visual techniques, methods of psychoregulation, in-

strumental methods. The study results prove the exact correlation between the result of a 

competition and psychophysiological indicators among wrestlers. 
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ԵՐԵՎԱՆԱԲՆԱԿ ԵՎ ԳԼԵՆԴԵԼԱԲՆԱԿ ՀԱՅ ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԶՈՒՅԳԵՐԻ ՈՐՈՇ 

ՊԱՀԱՆՋՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԲԱՎԱՐԱՐՈՒՄՆ ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ 

(ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ) 

 

Ստեփանյան Ա. Ա. («Ուրարտու» Համալսարան, Լոս Անջելեսի վարչական 
հոգեբուժական բաժանմունք, Լոս Անջելես, ԱՄՆ) 

 
Հոդվածում ներկայացված են Երևանաբնակ և Գլենդելաբնակ ազգությամբ հայ 

ընտանեկան զույգերի համեմատական համալիր հետազոտության որոշ արդյունք-

ներ: Հետազոտության հիմնական նպատակը որոշ կարևոր պահանջմունքների բա-

վարարման համար ընտանիքի ունեցած նշանակության բացահայտումն է: Հետազո-

տության արդյունքները ցույց են տալիս, որ կախված գործառման սոցիալական մի-

ջավայրից կարող է փոփոխվել պահանջմուների բավարարման համար ընտանիքի 

ունեցած նշանակությունը: 

 
Հանգուցային բառեր. ընտանիք, պահանջմունք, պահանջմունքների բավարարումն 

ընտանիքում: 

 

Մի շարք այլ գործառույթների հետ համատեղ, ընտանիքն իրականացնում է նաև 

անհատի որոշ հիմնական պահանջմունքների բավարարման գործառույթ: Այդպիսի 

պահանջմունքների բավարարման արդյունավետությունից է կախված ընտանիքի 

գործառման ընթացքը: Անդրադառնալով ամուսնական համատեղ կյանքի ընթաց-

քում պահանջմունքների բավարարման գործոնին Կուրտ Լևինը նշում է՝ «Կան բազ-

մաթիվ պահանջմունքներ, որոնց իրականացումը մարդիկ սովորաբար կապում են 

ամուսնական կյանքի հետ: Ամուսինը կարող է սպասել, որ կինն իր համար կլինի 

միևնույն ժամանակ սիրուհի, ընկեր, տնային տնտեսուհի, մայր «…»: Կինը կարող է 

սպասել, որ ամուսինը կլինի իր սիրեկանը, ընկերը, ընտանիքի կերակրողը, հայր և 

տանտեր: Սակայն այս ամենը ոչ միշտ է հնարավոր համադրել մի մարդու մեջ: «Այս 

գործառույթներից մեկի իրականացման անկարողությունը, - գրում է Լևինը, - կարող 

է հանգեցնել կարևորագույն պահանջմունքների անբավարարվածության վիճակի, 

հետևաբար, ամուսնական կյանքում մշտապես բարձր լարման մակարդակի» [3, էջ 

115]: 

Այս ամենը կարող է նշանակել, որ ամուսինների համատեղելիությունն առավե-

լապես որոշվում է որոշ հիմնական պահանջմունքների համատեղ բավարարման 

հնարավորությամբ [4, էջ 523]: Ընտանեկան փոխհարաբերությունները պետք է 

ստեղծեն համակարգ, որը կլինի նվազագույնս հակասական և կարող է բավարարել 

բազմաթիվ հոգեբանական պահանջմունքներ [2, էջ 73]: 

Չնայած պահանջմունքների բավարարման համար ընտանիքի ունեցած դերին, 

ներկայիս անընդհատ փոխակերպվող հասարակության պայմաններում փոխա-

կերպվում է նաև ընտանիքի հետ ավանդաբար կապվող պահանջմունքների լրա-

կազմը: Որպես արդյունք, ընտանիքը, որպես սոցիալ-հոգեբանական կառույց, 

զրկվում է իր նախասկզբնական դերից: Վերջին ժամանակներում կատարված հե-

տազոտությունները ցույց են տալիս, որ հայ ընտանիքը անմասն չի մնում ընտանիքի 

փոխակերպման գործընթացից: Այն գտնվում է անցումային փուլում և ունի միջան-
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կյալ դերային համակարգ, որի միջոցով իրականանում է անցում ընտանիքի ավան-

դական ձևից դեպի էգալիտար ձևը [1, էջ 69]:  

Մյուս կողմից, ժամանակակից քաղաքակրթության կարևորագույն խնդիրներից 

մեկը վերաբնակեցման և սոցիալ-մշակութային նոր միջավայրի կողմից թելադրվող 

պայմաններին հարմարման խնդիրն է: Ընտանիքի անդամները ստիպված են լինում 

հարմարվել հասարակական նոր միջավայրին, յուրացնել այդտեղ ընդունված ըն-

տանեկան դերերն ու կարգավիճակները:  

Ասվածից կարելի է ենթադրել, որ ընտանիքի միջոցով բավարարվող պահանջ-

մունքների լրակազմը կարող է տարբեր լինել՝ կախված ընտանիքի գործառման մի-

ջավայրից: Ենթադրությունը ստուգելու նպատակով կազմակերպվել է հետազոտու-

թյուն Երևանում և Գլենդելում բնակվող ազգությամբ հայ 100-ական ամուսնական 

զույգերի շրջանում: Գլենդելաբնակ ամուսնական զույգերի ընտրության համար որ-

պես պայման ընդունվել է ԱՄՆ-ում առնվազն 15 տարի բնակվելու չափանիշը:  

Փորձարարական խմբերում պահանջմունքների բավարարման համար ընտանի-

քի նշանակության հետազոտության համար մշակվել և կիրառվել է հարցարան, որի 

նպատակն է բացահայտել ընտանիքի նշանակությունը սեռական պահանջմունքնե-

րի բավարարման, հասարակական բարձր դիրքի հասնելու, սիրած մարդու հետ ապ-

րելու, երեխաներ ունենալու, ապահով և լիարժեք կյանքի համար: Ընդ որում, առա-

վել կարևորվում է խմբային (հետազոտվող խմբերի տեսանկյունից) գնահատականը: 

Հարցման արդյունքում պարզ դարձավ, որ տղամարդկանց և կանանց հայացքնե-

րի տարբերությունները սկզբունքորեն ավելի շատ են հետազոտական երկրորդ 

խմբում: Հասարակական բարձր կարգավիճակի ձգտումը Գլենդելում բնակվող արա-

կան սեռի փորձարկվողների մոտ գրավում է վերջին՝ հինգերորդ հորիզոնականը, 

այն դեպքում, երբ նրանց կանանց մոտ այն երկրորդն է: Սեռական պահանջմունքնե-

րը Գլենդելում բնակվող ամուսնական զույգերի տղամարդկանց մոտ երկրորդն է, 

կանանց մոտ՝ չորորդը: Երևանաբնակ հետազոտվողների շրջանում նման տարբե-

րություններ չեն զգացվում:  

Համեմատելով փորձարարական խմբերի կանանց և տղամարդկանց, պարզ է 

դառնում, որ կախված բնակության վայրից, փոփոխվում է ընտանիքի հետ կապվող 

պահանջմունքների դասավորվածությունը: Հետազոտվող խմբերի միջև առավել 

նշանակալի տարբերությունը վերաբերում է հասարակական բարձր կարգավիճակի 

ձգտման համար ընտանիքի նշանակության չափանիշին: Երևանաբնակ հետազոտ-

վողները դրան հատկացնում են ամենաներքևի հորիզոնականը: Դա նշանակում է, 

որ Երևանում, ի տարբերություն Գլենդելի, կանանց բարձր հասարակական կարգա-

վիճակի հասնելու համար ընտանիքն էական նշանակություն չունի: Սիրած մարդու 

հետ ապրելու ցանկությունը վերջին հորիզոնականն է գրավում երկրորդ հետազո-

տական խմբի կանանց մոտ, ինչը կարող է նշանակել, որ Գլենդելում սիրած մարդու 

հետ ապրելու պահանջմունքը կարող է բավարարվել առանց նրա հետ ընտանիք 

կազմելու: Ի տարբերություն դրան, երևանաբնակների մոտ սիրած մարդու հետ ապ-

րելու ցանկությունը երրորդն է, ինչը ցույց է տալիս, որ այստեղ ընտանիքը կարևոր-

վում է այդ պահանջմունքի բավարարման համար:  

Հետազոտական խմբերի տղամարդկանց ցուցանիշի համեմատությունը ցույց է 

տալիս, որ Երևանաբնակ և Գլենդելաբնակ տղամարկանց տարբերությունը դի-

տարկվող տեսակետից առավել զգալի է սեռական պահանջմունքների բավարար-

ման առումով: Երևանաբնակ տղամարդկան պարագայում այս պահանջմունքի բա-

վարարումը ընտանիքի հետ կապվում է նվազագույն չափով: Ի տարբերություն 
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դրան, Գլենդելում բնակվող հետազոտվողների համար ընտանիքն ունի կարևոր 

նշանակություն սեռական պահանջմունքների բավարարման համար:  

Երեխա ունենալու պահանջմունքի տեսանկյունից ընտանիքն առավել կարևոր-

վում է Երևանաբնակ հետազոտվողների շրջանում: Գլենդելաբնակ հայ տղամարդ-

կանց շրջանում այն երրորդ տեղում է: Ուշագրավ է այն փաստը, որ հետազոտական 

երկու խմբի կանանց և տղամարդկանց կարծիքով ընտանիքն առավելապես նպաս-

տում է ապահով և լիարժեք կյանքին: Այս պահանջմունքի բարարաման ընտանիքի 

հետ կապն առաջին տեղն է գրավում հետազոտական երեք ենթախմբերում և միայն 

երևանաբնակ տղամարդկանց շրջանում երկրորդն է՝ իր տեղը զիջելով երեխա ունե-

նալու պահանջմունքին:  

Հետազոտության արդյունքում պարզվեց, որ ընտանիքի գործառման հասարա-

կական միջավայրն էականորեն ազդում է ընտանիքի հետ կապվող պահանջմունք-

ների՝ ըստ առաջնայնության դասավորվածության վրա: Միջավայրը թելադրում է իր 

պահանջները՝ փոփոխելով այդ դասավորվածությունը Երևանաբնակ և Գլենդելաբ-

նակ ամուսնական զույգերի շրջանում: Արդյունքում փոփոխվում է նաև տղամարդ-

կանց և կանանց ցուցանիշների տարբերությունը: Այդուհանդերձ, որոշ պահանջ-

մունքների բավարարումը (ինչպես օրինակ՝ ապահով և լիարժեք կյանքի ձգտումը) 

կապվում է ընտանիքի հետ՝ անկախ բնակության վայրից և սեռից:  

Օգտագործված գրականության ցանկ. 
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search show that depending on the social enviroment of functioning the meaning of fami-

ly changes for satisfiction of the needs. 
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ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱԳՈՐԾՈՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ստեփանյան Ս. Ս. (ՀՀ ՊԿԱ, Երևան, Հայաստան) 
 

Ուսումնասիրված են որոշման ընդունման ռազմավարությունները՝ պայմանա-

վորված հոգեբանական գործոնների համալիրով: 

Ցույց է տրված որոշման ընդունման արդյունավետության կախվածությունը մի-

նիմաքսային ռազմավարությունից: 

Հայտնաբերված է որ, որոշման ընդունման մինիմաքսային ռազմավարությունը 

պայմանավորված է կոգնիտիվ ոլորտի բնութագրերի և աշխատանքով բավարարվա-

ծության ցուցանիշների արտահայտվածությամբ:  

 

Հանգուցային բառեր. կազմակերպություն, որոշման ընդունում, կառավարման հա-

մակարգեր: 

 
Արդի կազմակերպության արդյունավետ գործառնության պայմաններից է ղեկա-

վարի անձի որպես պրոֆեսիոնալի ձևավորումը իր կառուցվածքային բոլոր մակար-

դակներում: Ղեկավարի որպես պրոֆեսիոնալի ձևավորման պահից սկսած անձը 

դառնում է իր մասնագիտական գործունեության և մասնագիտական կյանքի սուբ-

յեկտ: Հատկանշական է, որ կառավարչական գործունեության մեջ ընտրության իրա-

վիճակները ազդում են ներկայացուցչական համակարգերի զարգացման վրա, այ-

սինքն, տվյալ գործունեության համար նշանակալի համակարգերը, մասնավորապես 

հոգեբանական առանձնահատկությունները առավել ենթարկված են փոփոխու-

թյունների, ինչի հաշվին տեղի է ունենում անձի և մասնագիտության առավելագույն 

մոտեցումը: Ընդ որում ունակությունների զարգացման ընթացքում նման մոտեցումը 

իրականանում է մասնագիտական կարևոր հատկությունների ձևավորման հաշվին, 

որոնք ապահովում են մասնագիտական գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր 

պահանջների արդյունավետ իրացումը: Մասնագիտական կայացման ժամանակ 

խնամակցությունը մասնագիտության հետ այնքան մեծ է, որքան որ տվյալ մասնա-

գիտությունը հնարավորություններ է ընձեռում աշխատանքի տարբեր պայմաննե-

րից և գործոններից բավարարվածության զգացման առաջացման համար, այսինքն, 

ինչքան մասնագետը ներգրավված է լինում աշխատանքի մեջ, այնքան բավարար-

վածությունը աշխատանքից լինում է բարձր և գործունեությունը ձեռք է բերում անձ-

նային իմաստ [1]: Մի շարք հեղինակներ առանձնացնում են մասնագիտական կա-

յացման երկու փուլ՝ 1-ին հարմարման փուլն է գործունեությանը, որն իրագործվում 

է մարդ-մասնագիտություն հակասությունների շրջանակներում, 2-րդ փուլը՝ մաս-

նագիտության ստեղծագործական տիրապետման փուլն է, որը դրսևորվում է գոր-

ծունեության բովանդակության և ձևի ռացիոնալիզացիայով [2, 3]:  

Հաշվի առնելով վերոնշյալը, մենք ենթադրեցինք, որ կառավարչական գործու-

նեության ներկայացուցչական համակարգերի ուղղորդված զարգացումը պայմանա-

վորված է մասնագիատական ստաժով:  

Մեր հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել տարբեր մասնագիտական 

ստաժ ունեցող անձանց մոտ որոշման ընդունման ռազմավարությունը, նախատրա-

մադրված հոգեբանական գործոնների համալիրով: 

Նպատակին հասնելու համար առաջադրվեցին հետևյալ խնդիրները՝ 



 283 

1. ուսումնասիրել ղեկավարների որոշման ընդունման հոգեբանական գործոնները, 

2. անցկացնել բազմագործոն վերլուծություն ըստ որոշման ընդունման հոգեբանա-

կան գործոնների: 

Հետազոտության օբյեկտն է որոշման ընդունման ռազմավարությունները: 

Հետազոտության առարկան որոշման ընդունման ռազմավարության պայմանա-

վորվածությունը հոգեբանական գործոնների համալիրով: 

Հետազոտությունը անց է կացվել «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» և «Ինգո-Արմե-

նիա» ապահովագրական ընկերություններում: Հետազոտությանը մասնակցել են 

տարբեր տարիքի, սեռի, կրթության և մասնագիտական գործունեության ստաժի 78 

փորձարկվողներ:  

Բոլոր հետազոտվողների մասնակցությունը կրել է կամայական բնույթ՝ ծանո-

թանալով հետազոտության նպատակի և ընթացքի հետ հետազոտվողները տվել են 

իրենց գրավոր կամ բանավոր համաձայնությունը: 

Հետազոտության ընտրանքի միջին տարիքը կազմում է 29±3, աշխատանքային 

փորձի միջին ցուցանիշները՝ 8±3:  

Հետազոտության մեջ կիրառվել են թեստավորման և բազմագործոն (MANOVA) 

վերլուծության մեթոդները: 

 Թեստավորման մեթոդի շրջանակներում կիրառել ենք հետևյալ մեթոդիկաները՝ 

1. «Մեծ հնգյակ» հարցարանը, 

2. Ա. Ռեանի «Հաջողության և անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիա»,  

3. Տ. Վ. Կորնիլովայի «Որոշման ընդունման անձնային գործոններ», 

4. Շվարցլանդերի «Հավակնությունների մակարդակի ինքնագնահատական» մե-

թոդիկան, 

5. Ինքնագնահատականի մակակարդակի ախտորոշման հարցաշար ըստ Գ. Կա-

զանցևայի,  

6. Գոտշիլդի ներառված ֆիգուրների թեստ,  

7. Մտածողության տիպերի ախտորոշման մեթոդիկաներ «Պրակտիկ և տրամա-

բանող», «Սենսորիկ և Ինտուիտիվիստ»: 

8. Բատրաշևի «Աշխատանքով բավարարվածության ախտորոշման մեթոդիկա», 

9. Մայերս-Բրիգսի անձի տիպի որոշիչ (MBTI), 

10. Ե. Գ. Շլյախտինայի «Որոշման ընդունման առանձնահատկությունների գնա-

հատման խաղային մեթոդիկա 

Որոշման ընդունման արդյունավետության դոմինանտ գործոնների հայտնաբեր-

ման նպատակով մեր կողմից անցկացվել է բազմագործոն վերլուծություն: Ըստ 

ստացված տվյալների գործունեության բարձր արդյունավետությամբ բնութագրվող 

մասնագետների մեծամասնությունը (78 %) նախընտրում էին մինիմաքսային ռազ-

մավարությունը: Դրա մասին են վկայում նաև այն տվյալները, որ գործունեության 

արդյունավետությունը պայմանավորող գործոնների մեջ դոմինանտ է հանդիսանում 

տարիքը (F = 3,7, p < 0.01), մինիմաքսային ռազմավարությունը (F = 3.5, p < 0.01), ար-

տիստիկությունը (F = 3.2, p < 0.05), զգայունակությունը (F = 2.95, p < 0.05), էքստրա-

վերտությունը (F = 2,78, p < 0.05), էքսպրեսիվությունը (F = 2,7, p < 0.05), համագոր-

ծակցությունը (F = 2,6, p < 0.05), ավելի թույլ, սակայն հավաստի ազդեցություն ունեն 

նաև «մասնագիտական պատասխանատվություն» (F = 2,1, p < 0.05), «բարձր աշխա-

տավարձի նախընտրություն» (F = 1.9, p < 0.05), «աշխատանքում նվաճումներով բա-

վարարվածություն» (F = 1.3 p < 0.05) և ռիսկի պատրաստակամություն (F=1.2, p<0.05) 
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գործոնները: Ըստ մնացած հետազոտվող գործոնների հավաստի կապեր հայտնա-

բերված չեն:  

Մեր կողմից անցկացվեց նաև տարբեր ռազմավարությունների հոգեբանական 

գործոնների համալիրի բազմագործոն վերլուծություն, այդ համակարգում դոմի-

նանտ գործոնների հիերարխիկ կառուցվածքը պարզելու նպատակով:  

Անցկացրած բազմագործոն վերլուծությունը ցույց տվեց, որ մինիմաքսային ռազ-

մավարությունը պայմանավորող հոգեբանական գործոններից են «բարձր աշխատա-

վարձի նախընտրություն» (F=6.636, p<0.001), «աշխատանքային պայմաններից բա-

վարարվածություն» (F=5.247, p<0.001), «ընկալման վրա հիմնված ընտրություն» 

(F=4.254, p<0.001), «դատողությունների վրա հիմնված որոշման ընդունում» (F=3.339, 

p<0.01), «մասնագիտական ստաժ» (F=2.9, p<0.01), «ինքնագնահատական» (F=2.714, 

p<0.05), «ղեկավարի հետ փոխհարաբերություններով բավարարվածություն» 

(F=1.814, p<0.05), «աշխատանքում նվաճումներով բավարարվածություն» (F=1.231, 

p<0.05) գործոնները:  

Ամորֆ ռազմավարություն ապահովող հոգեբանական բնութագրերի բազմագոր-

ծոն վերլուծությունը ցույց է տվել, որ դոմինանտ են հանդիսանում «զգայությունների 

հիման վրա որոշման ընդունում» (F=2.814, p<0.05), «էքսպրեսիվություն» (F=2.221, 

p<0.05), «ռիսկի պատրաստակամություն» (F=1.814, p<0.05) գործոններ:  

Միևնույն ժամանակ ուղղահայաց ռազմավարությունը ձևավորվում է «մտածո-

ղության սենսոր տիպ» (F=2.3, p<0.05), «տագնապայնություն» գործոնների համադ-

րության արդյունքում (F=2.3, p<0.05):  

Այսպիսով, ստացված տվյալները փաստում է այն մասին, որ գործունեության 

ընթացքում ընտրության իրավիճակները սուբյեկտի մոտ ձևավորում են տվյալ գոր-

ծունեության համար նշանակալի և ներկայացուցչական համակարգերի գործառ-

նության որոշակի ուղղությամբ զարգացման մարտավարությունները, որոնք, իրենց 

հերթին, նպաստում են որոշման ընդունման արդյունավետության բարձրացմանը: 

Դրա հետ մեկտեղ այդ համակարգերը նպաստում են որոշման ընդունման որոշակի 

ռազմավարության ձևավորմանը, մասնավորապես, մինիմաքսային, ամորֆ և ուղ-

ղահայաց ռազմավարությունների:  

Հետազոտության տվյալները ցույց են տալիս, որ առավել արդյունավետ է հան-

դիսանում մինիմաքսային ռազմավարությունը, պայմանավորված «բարձր աշխա-

տավարձի նախընտրություն» «աշխատանքային պայմաններից բավարարվածութ-

յուն», «ընկալման վրա հիմնված ընտրություն», «դատողությունների վրա հիմնված 

որոշման ընդունում», «մասնագիտական ստաժ», «ինքնագնահատական», «ղեկավա-

րի հետ փոխհարաբերություններով բավարարվածություն», «աշխատանքում նվա-

ճումներով բավարարվածություն» հոգեբանական բնութագրերով:  

Իր հերթին, հետաքրքրական են այն տվյալները, որ մինիմաքսային ռազմավա-

րություն ցուցաբերող ղեկավարների մասնագիտական փորձը գերազանցում էր 5 

տարին, ինչը թույլ է տալիս խոսել այն մասին, որ մասնագիտական կայացման ըն-

թացքում ենթարկվում հավաստի փոփոխությունների առավել նշանակալի համա-

կարգերը, դրանով իսկ հիմք հանդիսանում որոշակի ռազմավարության ձևավորման 

համար:  

Ստացված տվյալների հիման վրա հնարավոր է մշակել մոդել, որը թույլ կտա 

հարաբերակցել որոշում կայացնող անձի անհատատիպաբանական առանձնահատ-

կությունները նրա մասնագիտական ստաժի հետ, որի կիրառումը կնպաստի մաս-

նագիտական և անձնային աճին:  
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MULTIFACTOR ANALYSIS OF DECISION MAKING STRATEGIES 

 
Stepanyan S. S. (PAARA, Yerevan, Armenia) 
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The strategy of decision-making, caused by complex psychological factors was investi-

gated. The dependence of the decision-making’ efficiency of the minimax strategy deci-

sions was found out. The conditionality of minimax strategy of decision -making on char-

acteristics of cognition and indicators of job satisfaction was detected.  

 

 

 

ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՀՈԳԵԲԱՆԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

 

Վարդանյան Մ. Ս., Կարապետյան Կ. Գ. (ՀՊՄՀ, Երևան, Հայաստան) 
 

Հոդվածում ընդգծվում է ուսումնառության շարունակականության և հա-

րատևության գաղափարը՝ հասարակության տեղն ու դերը բարձրացնելու, աշխա-

տանքային տարբեր ոլորտներում աշխատաշուկայի կարիքներին համապատասխա-

նեցնելու նպատակով: Ներկայացվում են մեծահասակների կրթության վերաբերյալ 

գիտության ձևավորման և զարգացման ուղիներն ու առանձնահատկությունները: 

 
Հանգուցային բառեր. մեծահասակների կրթություն, հարատև ուսումնառություն, 

անդրագոգիկա, լրացուցիչ կրթություն: 

 

Գիտակցելով ողջ կյանքի ընթացքում գիտելիքների ձեռք բերման կարևորությու-

նը՝ մարդ անհատը պետք է ձգտի դրանց անընդատ հարստացմանը, ընդլայնմանը, 

իր անձի զարգացմանը, իսկ կրթական համակարգը հանդիսանա այդ հարցում 

կարևոր խթանիչ: Շատ կարևոր է հասարակության գիտակցության մեջ որակյալ և 

արդյունավետ մղումը, տեղաշարժը, հասարակության կրթական ոլորտի պրակտի-

կայում փոփոխությունների համար օպտիմալ ճանապարհների ընտրությունը: 

Այսօր անհրաժեշտություն կա մեր հասարակության տեղն ու դերը բարձրացնե-

լու աշխատանքային գործունեության տարբեր ոլորտներում, ինչպես նաև կա պա-

հանջարկ աշխատուժը աշխատաշուկայի կարիքներին համապատասխանեցնելու: 

Քանի որ իրենց կրթության որակը բարձրացնելով՝ մարդիկ կարող են լինել պա-

հանջված, բարելավվել սոցիալական վիճակը և լինել ինքնավստահ: Այս առումով 

մշակութային գաղափարների շարքում ակնառու է դառնում անընդատ կամ հա-

րատև կրթության գաղափարը: Այս գաղափարի համամարդկային և փիլիսոփայա-

http://brusov.am/images/stories/Chairs/PedagogyForeginLanguageTeachingMethodology/Course%20Guides/Andragogika.doc
http://brusov.am/images/stories/Chairs/PedagogyForeginLanguageTeachingMethodology/Course%20Guides/Andragogika.doc
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կան նշանակությունը մեծ է, քանի որ ապահովում է յուրաքանչյուր մարդու անընդ-

հատ զարգացումը, կատարելագործումն ամբողջ կյանքի ընթացքում, ստեղծագոր-

ծական նորացումը, այսինքն ապահովում է ամբողջ հասարակության բարեկեցի-

կությունը, բարգավաճումը: 

Անընդատ կամ հարատև կրթության գաղափարն ունի քաղաքակրթային շատ 

վաղ ակունքներ: Այդ հարցի որոշ ձևակերպումներ կարելի է հանդիպել հին փիլիսո-

փաներ՝ Կոնֆուցիոսի, Արիստոտելի, Սոլոնի, Սոկրատեսի, Պլատոնի, Սենեկայի 

մոտ: Որոշ մտածողներ ենթադրում են, որ «պերմանենտ, մշտական կրթություն» 

հնարավոր է նույնիսկ նախնադարյան հասարակությունում, քանի որ դեռ այն ժա-

մանակ մարդիկ իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում ձեռք էին բերում գիտելիքներ և 

պրակտիկ փորձ, զարգանում էին:  

Հարատև ուսումնառության վերաբերյալ ժամանակակից պատկերացումների 

հիմնադիր է համարվում Յան Ամոս Կոմենսկին: Նա իր «Պոմպեդիա» աշխատությու-

նում պնդում է, որ ուսման համար տարիքային սահմանափակումներ չկան և մարդը 

ունի մեկ նպատակ՝ ուսում: Ամբողջ կյանքը մի ինքնատիպ դպրոց է, հարկավոր է 

միայն պարզել, թե որ տարիքում մարդը ինչի պետք է պատրաստ լինի, ինչին է 

մարդն ավելի ընդունակ: 

Անձի ձևավորումն ու զարգացումն, ինչպես նշել է Յան Ամոս Կոմենսկին, ընթա-

նում է ինչպես նրա սոցիալ-հոգեբանական և ֆիզիոլոգիական հասունացման շրջա-

նում, այնպես էլ օրգանիզմի ծերացման փուլում [3]: 

Հարատև է այն կրթությունն, որն ամբողջությամբ ընդգրկուն է, անհատականաց-

ված ժամանակով, ընթացքով, ուղղվածությամբ՝ ընձեռնելով յուրաքանչյուրին իրա-

վունք և հնարավորություն սեփական ծրագրերի իրականացման, ընդհանրացման, 

լրացման ամբողջ կյանքի ընթացքում: Հարատև ուսումնառության գաղափարը հան-

դիսանում է նաև որպես Բոլոնյան գործընթացի խնդիրներից մեկը: Ներմուծված 2001 

թվականին՝ Պրահայի կոմյունիկեով. հարատև կրթությունը Եվրոպական բարձրա-

գույն կրթության տարածքի էական տարրն է: Ապագա Եվրոպայում, որը կառուցվում 

է որպես գիտելիքների վրա հիմնված հասարակություն և տնտեսություն, հարատև 

կրթության ռազմավարությունը անհրաժեշտ է՝ դիմակայելու մրցունակության և նոր 

տեխնոլոգիաների օգտագործման, սոցիալական ուղղվածության զարգացման, հա-

վասար հնարավորությունների և կյանքի որակի բարելավման մարտահրավերներին 

[1]: 

Յուրաքանչուր մարդու համար անընդատ կրթությունը պետք է դառնա նրա ճա-

նաչողական պահանջների, հոգևոր պահանջմունքների ձևավորման և բավարար-

ման, ուսուցման տարբեր ձևերի և տեսակների օգնությամբ տարբեր ուսումնական 

հաստատություններում հմտությունների և կարողությունների զարգացման գործըն-

թաց, նաև ինքնակրթության և ինքնադաստիարակության ճանապարհով: Տարիների 

ընթացքում ուսումնառության հարատևության, շարունակականության գաղափարը 

նոր դրսևորումներ է ստացել, գոյանում էին ուսումնական հաստատությունների նոր 

տեսակներ և ձևեր, այդ թվում մեծահասակների կրթության համար, հատկապես 

մասնագետների վերաորակավորման նպատակով: Այսպես հիմքեր ստեղծվեցին մե-

ծահասակների կրթության վերաբերյալ գիտության՝ անդրագոգիկայի ձևավորման, 

նրա զարգացման նախադրյալների և ընթացքի համար:  

Առաջին անգամ «անդրագոգիկա» հասկացությունը, տերմինը գործածվել է 1833 

թվականին գերմանացի գիտնական, պատմաբան Ա. Կապպի կողմից: 
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Անդրագոգիկան (հունարենից՝ մեծահասակների վարժեցում) գիտություն է, որը 

բացահայտում է մեծահասակների կրթության տեսական և գործնական ասպեկտնե-

րը մարդու ողջ կյանքի ընթացքում [5, էջ 5]: 

Անդրագոգիկան համեմատաբար նոր հումանիտար գիտություն է, որի զարգաց-

ման այսօրվա առաջատար միտումներն են. 

 Մեծահասակների կրթության հոգեբանական, դիդակտիկայի և կառավարման 

բնագավառներում դասական հետազոտությունների արդիականացումը, 

 Սոցիումի փոփոխական պայմաններում մեծահասակների սոցիալական և 

մասնագիտական տարբեր խմբերի հարմարեցումը/ադապտացումը 

 Հարատև ուսումնառության համակարգում մեծահասակների դաստիարա-

կությունը, մասնագիտական կողմնորոշումը և սոցիալականացումը: 

Անդրագոգ մասնագետի կարգավիճակի ձևավորմանը նպաստում է. բարձրա-

գույն և լրացուցիչ կրթական հաստատություններում համապատասխան ուղղության 

ամբիոնների ստեղծումը, հատուկ ծրագրերի մշակումը, անդրագոգների պատրաստ-

ման և վերապատրաստման կարճաժամկետ դասընթացների կազմակերպումը, «մե-

ծահասակների ուսուցիչներին» ուղղված ուսումնական ձեռնարկների հրատարա-

կումը, տարբեր երկրների անդրագոգների փորձի փոխանակման տարբեր ձևերի և 

միջոցառումների հանդեպ հետաքրքրության աճը:  

Օրինակ, Հայաստանի բարձրագույն և միջին մասնագիտական հաստատություն-

ների մասնագիտությունների ցանկում 2006 թվականին ավելացվեց «անդրագոգ» 

մասնագիտությունը, ինչը նշանակում է, որ պետական լիցենզավորում ունեցող 

ցանկացած բուհ կամ քոլեջ իրավունք ունի այդ մասնագիտությամբ կադրեր պատ-

րաստել: 

Խոսելով Հայաստանում ողջ կյանքի ընթացքում ուսումնառության համակարգի 

մասին ընդգծենք, որ մեծահասակների կրթության և ուսումնառության օրենսդրա-

կան և քաղաքական շրջանակները արտացոլված են ՀՀ մի շարք օրենսդրական 

փաստաթղթերում:  

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածը անդրադառնում է լրացուցիչ 

կրթությանը, ստեղծելով որոշակի շրջանակներ մեծահասակների կրթության հա-

մար. 

Լրացուցիչ կրթական ծրագրերն իրականացվում են քաղաքացիների և հասարա-

կության կրթական պահանջմունքների բավարարման նպատակով: Մասնագիտա-

կան կրթության յուրաքանչյուր մակարդակի շրջանակում լրացուցիչ կրթության 

հիմնական խնդիրն անձի մասնագիտական որակավորման անընդատ բարձրա-

ցումն է [2]: 

«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքը 

կարգավորում է ՀՀ-ում բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 

համակարգի գործունեությունը որոշակի անդրադարձ կատարելով շարունակական 

կրթությանը, ինչպես նաև մասնագետների որակավորման բարձրացմանը և վերա-

պատրաստմանը: 

2005 թ. ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց «Նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքը, որ-

տեղ օրենսդրորեն առաջին անգամ օգտագործվեց «Մեծահասակների կրթություն» 

տերմինը: Այս օրենքով նախատեսվում է ի թիվս այլ կրթական ծրագրերի՝ նաև մե-

ծահասակների կրթության իրականացում նախնական և միջին մասնագիտական 

կրթական հաստատություններում [4]: 
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ՀՀ-ում Մեծահասակների կրթության գերակա նպատակները սահմանված են 

Մեծահասակների կրթության հայեցակարգով և ռազմավարությամբ և ՀՀ Ոչ ֆորմալ 

կրթության հայեցակարգով: Համաձայն այդ փաստաթղթերի՝ մեծահասակների 

կրթության նպատակն է քաղաքացիներին՝ իրենց ընդունակություններին և առող-

ջությանը համապատասխան նոր մասնագիտությամբ և աշխատանքով ապահովելը, 

հասարակական պայմաններին նրանց հարմարվողականությանն օժանդակելը: 

Միաժամանակ հաշվի առնելով համաշխարհային տնտեսական զարգացման մի-

տումները՝ մեր երկրում մեծահասակների կրթության և ուսումնառության հիմնա-

կան խնդիր է դիտվում ապահովել մարդկային ռեսուրսների շարունակական զար-

գացումը, յուրաքանչյուր անձին հնարավորություն տալով անընդհատ զարգացնել 

իր գիտելիքները և կարողությունները (կոմպետենցիա) ուսումնառելով մասնագի-

տական, մշակութային, քաղաքացիական և անձի զարգացմանը ուղղված ոլորտնե-

րում: 

Օգտագործված գրականության ցանկ. 
1. Եվրոպական երկրների բարձրագույն կրթության նախարարների հանդիպման 

կոմյունիկե /Պրահա, 19-ը մայիսի 2001թ./: 
2. «Կրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդվ. 26, կ. 1, ընդ. 14.04.1999: 

3. Յան Ամոս Կոմենսկի «Պոմպեդիա» Ակադեմ. 4 մաս 3 գլուխ Հրատար. Պրահա, 

1966: 

4. «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 

կրթության մասին» ՀՀ /գլ. 3, հոդվ. 18, կ. 1.5/, ընդ. 08.07.2005: 
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ՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱՅՈՎ ՀԻԱՎԱՆԴ ԵՎ ՀՈԳԵՊԵՍ ԱՌՈՂՋ ՀԵՏԱԶՈՏՎՈՂՆԵՐԻ 

ԿՈԳՆԻՏԻՎ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ԴԵՐՆ ՈՒ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԵՌԱՅԻՆ 

ՆՈՒՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 

 

Տեր-Ստեփանյան Ա. Հ., Գասպարյան Խ. Վ. (ԵՊԲՀ, Երևան Հայաստան) 

 

Հոդվածում ներկայացված են կոգնիտիվ ֆունկցիաների դերի ուսումնասիրու-

թյան արդյունքները շիզոֆրենիայով հիվանդների և հոգեպես առողջ հետազոտվող-

ների սեռային նույնականության վրա: Մենք ամփոփել ենք կոգնիտիվ ֆունկցիանե-

րի արդյունքները RBANS մեթոդիկայի օգնությամբ: Կոգնիտիվ ֆունկցիաների ու-

սումնասիրությունը հետազոտական երկու խմբերում ցույց տվեցին, որ ի տարբե-
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րություն ստուգիչ խմբի, շիզոֆրենիայով հիվանդների մոտ նկատվում է կոգնիտիվ 

բոլոր ֆունկցիաների ցածր միավորներ: Հիվանդների 17 %-ի և առողջ հետազոտվող-

ների 48 %-ի մոտ է առկա ձևավորված սեռային նույնականություն: Ստացված 

տվյալների ամփոփումը թուլ է տալիս եզրակացնել, որ շիզոֆրենիայով հիվանդների 

բոլոր կոգնիտիվ ֆունկցիաների միջինից բարձր միավորները նպաստում են դրա-

կան սեռային նույնականությանը և անուղղակի սեռային նույնականության: Ստու-

գիչ խմբում անմիջական հիշողության, լեզվական ճկունության, հետաձգված հիշո-

ղության և տոկոսային աստիճանի ցածր միավորների դեպքում հանդիպում ենք սե-

փական սեռի ընկալման հոգեբանական կոնֆլիկտներ։  

 

Հանգուցային բառեր. շիզոֆրենիա, կոգնիտիվ ֆունկցիաներ, սեռային նույնակա-

նություն: 

 

Ինքնագիտակցության ձևավորման գործընթացում կարևոր դեր ունի նույնակա-

նացման ֆենոմենը [4], որի գիտակցումը դիտվում է «ես»-ի կարևոր հատկանիշնե-

րից մեկը [5]: Համաձայն Բերեզովսկու, շիզոֆրենիայի ժամանակ խախտված է լի-

նում ինքնագիտակցությունն ու նրա ֆունկցիաները, ինչն էլ բերում է սեռային նույ-

նականության աղավաղումների: [1]: Հոդվածում մենք անդրադարձել ենք շիզոֆրե-

նիայով հիվանդների սեռային նույնականության և սեռադերային վարքի առանձնա-

հատկություններին: Քանի որ, ըստ Յուֆ. Պոլյակովի, կոգնիտիվ ֆունկցիաների 

խանգարումները մեծ հետք են թողնում անձի նորմալ գործառնության վրա և անդ-

րադառնում են հիվանդության պատկերին [2], ուստի կարևոր ենք համարում ոսում-

նասիրել կոգնիտիվ ֆունկցիաների դերն ու ազդեցությունը հիվանդների սեռային 

նույնականության և սեռադերայի վարքի վրա: 

Հետազոտությունն անց է կացվել Նորքի հոգեբուժական բժշկական կենտրոնում: 

Հետազոտվողների հիմնական խումբը կոզմում են պարանոիդ շիզոֆրենիա ախտո-

րոշում ունեցող 46 հիվանդներ` 18-51 տարեկան: Ստուգիչ խմբը կազմված է հոգե-

պես առողջ 46 մասնակիցներից` 18-50 տարեկան: Ստուգիչ խմբի հետազոտվողները 

ընտրվել են Մ.Հերացու անվ. Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանից:  

Կիրառել ենք Մ. Կունի և Տ. Մակպարտլենդի «Ով եմ ես» քսան պատասխանների 

թեստը, որոշելու համար շիզոֆրենիայով հիվանդների մոտ սեռադերային նույնա-

կանացման առանձնահատկությունները [3], և Փիրսոն Էդուքեյշն Կորպորացիայի 

Նեյրոհոգեբանական Վիճակի Գնահատման Կրկնվող Թեստ /RBANS/, որի օգնութ-

յամբ ուսումնասիրել ենք նեյրոկոգնիտիվ հետևյալ ֆունկցիաները` Անմիջական և 

Հետաձգված Հիշողություն, Տեսողատարածական/Կառուցողական ընկալում, Լեզվա-

կան ճկունություն, Ուշադրություն [6]:  

Կապերի և ազդեցությունների ուսումնասիրության համար կիրառել ենք վիճա-

կագրական վերլուծության մեթոդը`SPSS 16.0 for Windows 2007 ծրագիրը, մասնավո-

րապես կորելյացիոն վերլուծություններն ըստ Փիրսոնի և Սպիրմանի, ռեգրեսիոն 

վերլուծությունները: 

RBANS-ի ընդհանուր միավորներըը, ցուցանիշային միավորները և ենթաբթես-

տերի միավորները ընդհանրացվել են և ենթարկվել վիճակագրական վերլուծության: 

Շիզոֆրենիայով հիվանդների մոտ (խ. 1) ցուցանիշային միավորը 63.86±14.75, Անմի-

ջականհիշողություն 67.52±19.02, Տեսողատարածական/կառուցողական ընկալում 

78.43±18.78, Լեզվական 69.86±15.07, Ուշադրություն 61.39±12.25, Հետաձգվածհիշո-

ղություն 70.63±19.52: Ընդհանուր տոկոսային աստիճանը կազմում է 3.91 %: 
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Առողջ մասնակիցների մոտ (խ. 2) ցուցանիշային միավորը 94.97±13.04, Անմիջա-

կանհիշողություն 106.63±15.56, Տեսողատարածական/կառուցողական ընկալում 

105.26±14.52, Լեզվական 86.47±15.29, Ուշադրություն 82.23±14.15, Հետաձգված հիշո-

ղություն 101.82±10.56: Ընդհանուր տոկոսային աստիճանը կազմում է 40.6 %: 

Սեռադերային նույնականության բնորոշումները վերլուծելու համար, ըստ Մ. 

Կունի և Տ. Մակպարտլենդի, անհրաժեշտ է դասակարգել հետևյալ կերպ. 

 սեռի ուղղակի բնորոշում, որն իր մեջ ներևառում է չեզոք, օտարացած, հուզա-

կան դրական, հուզական բացասական բնորոշումները, 

 սեռի անուղղակի բնորոշում, 

 սեռի բնորոշման բացակայություն: 

Ուղղակի բնորոշումների (խ. 1` 35 %, խ. 2` 59 %) առկայության դեպքում 

կարևորվում է հոգեսեքսուալ ոլորտը, համարվելով ինքնագիտակցության ներքուստ 

ընդունելի և կարևոր մի մաս, իր մեջ ներառվում են նեյտրալ (խ. 1` 24 %, խ. 2` 46 %), 

օտարացած (դիստանտային) (խ. 1 և խ. 2` 0 %), դրական հուզական (խ. 1` 11 %, խ. 

2` 13 %), բացասական հուզական (խ. 1 և խ. 2` 0 %) բնորոշումները: Անուղղակի 

բնորոշումների (խ. 1` 44 %, խ. 2` 78 %) գերակայության ժամանակ առկա է որոշակի 

սեռադերային վարքի յուրահատկությունների, առանձնահատկությունների իմացու-

թյուն, բնորոշումները հիմնականում արտահայտվում են սոցիալական դերերի մի-

ջոցով (օրինակ` մայր, որդի, ընկեր, ուսուցչուհի և այլն): Բնորոշումների բացակա-

յությունը (խ. 1` 41 %, խ. 2` 15 %) վկայում է սեռի ամբողջական պատկերացման բա-

ցակայության մասին, կամ չձևավորված սեռային նույնականության, ընդհանուր 

նույնականության ճգնաժամի մասին: Համաձայն արդյունքների՝ հիվանդների 17 %-

ի և առողջ հետազոտվողների 48 %-ի մոտ է առկա ձևավորված սեռային նույնակա-

նություն, այսինքն նրանք տվել են սեռի հետ կապված ուղղակի (դրական, չեզոք) և 

անուղղակի բնորոշումներ: 

Քննարկենք RBANS թեստի միջոցով ուսումնասիրված կոգնիտիվ ֆունկցիաները 

ինչպես են ազդում “Ով եմ ես” թեստի սեռային նույնականության սանդղակների 

վրա: Կոգնիտիվ ֆունկցիաների ազդեցության ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունք-

ներն են. Հիվանդների մոտ 

 Սեռի ուղղակի նեյտրալ բնութագրերի վրա չի նկատվել ազդեցություն 

 Սեռի ուղղակի դրական բնութագրերի վրա ազդեցություն է ունեցել RBANS-ի 

տոկոսային աստիճանը (Beta=.446, p=NS) 

 Սեռի անուղղակի բնորոշումների վրա ազդել է ընդհանուր ցուցանիշային 

միավորը (Beta=.579, p=NS) 

 Սեռի բնորոշումների բացակայության վրա հակառակ ազդեցություն է ունեցել 

ընդհանուր ցուցանիշային միավորը (Beta=-.537, p=NS):  

Առողջներին մոտ 

 Սեռի ուղղակի նեյտրալ բնորոշումների վրա հակառակ ազդեցությունն են ու-

նեցել Անմիջական հիշողությունը (Beta=-.594, p=NS), Լեզվական ճկունությունը 

(Beta=-.785, p=NS), հետաձգված հիշողությունը (Beta=-.406, p=NS) և տոկոսային աս-

տիճանը (Beta=-1.071, p=NS), ինչը հանգեցնում է սեփական սեռի ընկալման հոգեբա-

նական կոնֆլիկտների: Սեռի նեյտրալ բնորոշումները դեռ չեն վկայում սեռի անորո-

շության մասին, բայց մարդը միևնույն ժամանակ խուսափում է սեփական սեռի որևէ 

հուզական գնահատականից, ինչը, մեր կարծիքով, վկայում է հոգեբանական կոնֆ-

լիկտների մասին:  
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 Սեռի ուղղակի դրական բնորոշումների վրա ուժեղ, բայց ստատիստիկ տե-

սանկյունից ոչ նշանակալի ազդեցություն է ունեցել Ուշադրությունը (Beta=.649, 

p=NS):  

 Սեռի անուղղակի բնորոշումների վրա ուղիղ ազդեցություն են ունեցել Անմի-

ջական հիշողությունը (Beta=.401, p=NS), Տեսա-տարածական ընկալումը (Beta=.412, 

p=NS), Լեզվական ճկունությունը (Beta=.410, p=NS):  

 Սեռի բնորոշումների բացակայության վրա կոգնիտիվ ֆունկցիաների ազդե-

ցություն չի նկատվել:  

Կատարել ենք նաև կորելյացիոն վերլուծություն, ըստ որի շիզոֆրենիայով հի-

վանդների մոտ «Ով եմ ես» թեստի սեռի անուղղակի բնորոշումների և RBANS թեստի 

Անմիջական հիշողության միջև առկա է կորելյացիոն կապ (r=.388**. p<0.01): Այն-

սինքն սեռադերային վարքը հիվանդների մոտ փախկապակցված է անմիջական 

(կարճատև) հիշողության հետ: Նկատվում է նաև սեռի բնութագրիչների բացակա-

յության և Լեզվական ճկունության (r=-.386**. p<0.01), ընդհանուր ցուցանիշային միա-

վորի (r=-.446**. p<0.005), տոկոսային աստիճանի (r=-.394**. p<0.01) միջև բացասական 

կապ: Այսինքն, վատթարացած կոգնիտիվ ֆունկցիաների, թույլ լեզվական հմտութ-

յունների դեպքում նկատվում է սեռային նույնականության անորոշություն:  

Կոգնիտիվ ֆունկցիաների ուսումնասիրությունը հետազոտական երկու խմբե-

րում ցույց տվեցին, որ ի տարբերություն ստուգիչ խմբի, շիզոֆրենիայով հիվանդնե-

րի մոտ նկատվում է կոգնիտիվ բոլոր ֆունկցիաների ցածր միավորներ: Հիվանդների 

17%-ի և առողջ հետազոտվողների 48%-ի մոտ է առկա ձևավորված սեռային նույնա-

կանություն: Իսկ չձևավորված սեռային նույնականություն դիտվում է հիվանդների 

41%-ի մոտ, և առողջ հոտազոտվողների 15%-ի մոտ: Ուսումնասիրելով կոգնիտիվ 

ֆունկցիաների ազդեցությունը սեռային նույնականության վրա, եկանք այն եզրա-

կացության որ. 

 Շիզոֆրենիայով հիվանդների բոլոր կոգնիտիվ ֆունկցիաների միջինից բարձր 

միավորները նպաստում են դրական սեռային նույնականությանը և անուղղակի սե-

ռային նույնականության, իսկ վատթարացած կոգնիտիվ ֆունկցիաների, մասնավո-

րապես թույլ լեզվական հմտությունների դեպքում` սեռային նույնականության անո-

րոշություն կամ սեռի ամբողջական պատկերացման բացակայություն: 

 Ստուգիչ խմբում Անմիջական հիշողության, Լեզվական ճկունության, Հե-

տաձգված հիշողության և տոկոսային աստիճանի ցածր միավորների դեպքում հան-

դիպում ենք սեփական սեռի ընկալման հոգեբանական կոնֆլիկտների,իսկ ձևավեր-

ված սեռադերային վարքի համար կարևոր դեր են խաղում անմիջական հիշողութ-

յունը, տեսա-տարածական ընկալումը, լեզվական ճկունությունը: 

Օգտագործված գրականության ցանկ. 
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PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA AND HEALTHY CONTROL PARTICIPANTS 
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The article represents the results of study of the role of cognitive functions on gender 

identity of patients with schizophrenia and healthy controls. We have generalized the re-

sults of the cognitive functions with the help of the RBANS method which reveals cogni-

tive functions such as Immediate and Delayed Memory, Visuospatial, Attention and Lan-

guage, and by correlation and regression analysis we have revealed their impact on the 

gender identity and the relationship between them. 

 

 

 

ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԳՈՏՈՒ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՍԹՐԵՍ-ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Քամալյան Ա. Ս. (ԵՊՀ, ԻՄ, Իջևան, Հայաստան) 
 

Ուսումնասիրության արդյունքում պարզ դարձավ, որ սահմանամերձ բնակա-

վայրերը երիտասարդների համար կենսագործունեության անբարենպաստ պայման-

ներ են հանդիսանում: Վերջիններս լուրջ սպառնալիք են ներկայացնում անձին՝ օր-

գանիզմի գործառութային համակարգերի ամբողջականության և նորմալ կենսագոր-

ծունեության պահպանման առումով: 

 

Հանգուցային բառեր. սթրես-կայունություն, սահմանամերձ գոտի, անբարենպաստ 

պայմաններ, ինքնագնահատական, տագնապ, ինքնավերահսկում: 

 

Ադրբեջանի կողմից արցախահայության նկատմամբ ճնշումները հիմք հանդի-

սացան 1988 թվականին հայ-ադրբեջանական հակամարտությունների համար: Դրա 

հետևանքով Ադրբեջանին հարակից հայկական տարածքներում ևս ծավալվեցին 

պատերազմական գործողություններ, որոնք բացասական ազդեցություն թողեցին 

ՀՀ-ի սահմանամերձ գոտում բնակվող ազգաբնակչության վրա: Մինչ օրս, զինադա-

դարի բազում խախտումների հետևանքով, շարունակվում է հանրապետության 

սահմանի երկայնքով հայ ազգաբնակչության նկատմամբ դիսթրեսային տևական 

ազդեցությունը՝ ռազմական, ինֆորմացիոն, սոցիալական ու տնտեսական ավերիչ 

գործոններով: Սոցիալ-հոգեբանական և նյարդահոգեկան ծայրաստիճան լարվածու-

թյան պատճառով խախտվում է օրգանիզմի ներքին հավասարակշռվածությունը: Ա-

վելին՝ զանազան դժվարությունների հաղթահարումը պահանջում է ուժերի գերլա-

րում, որը տևական անորոշության և ավերիչ սթրեսորների ազդեցությամբ հաճախ 
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հանգեցնում է հոգեբանական սահմանային վիճակների: Այդ իսկ պատճառով կար-

ևորագույն խնդիր է հանդիսանում նմանատիպ պայմաններում անձի հոգեֆիզիոլո-

գիական ֆունկցիոնալ տեղաշարժերի ուսումնասիրումը [2, էջ 45]:  

Մեր հետազոտություններում մասնավորապես կարևորել ենք երիտասարդների 

սթրես-կայունության հոգեբանական առանձնահատ-կությունները:  

Երիտասարդությունն այն տարիքն է, երբ սկսվում է ինքնուրույն աշխատանքա-

յին գործունեությունը և ակտիվ սոցիալիզացիայի գործընթացը: Այս տարիքում են 

ձևավորվում անձնական պատասխանատվության զգացումը, սոցիալական և անձ-

նային կողմնորոշումները [4, էջ 68]:  

Մեր հետազոտությունների շրջանակներում սթրես-կայունությունը բնութագր-

վում է որպես անձի հոգեբանական այնպիսի հատկություն, որի շնորհիվ տեղի է ու-

նենում ոչ սովորական և արտակարգ պայմաններում սթրեսորների նկատմամբ հու-

զական ինքնակարգավորում ու վարքի կառավարում: Դրա շնորհիվ անձը կարողա-

նում է վերահսկել արտաքին միջավայրի փոփոխվող ազդակները` արդյունքում 

հաստատուն պահելով կենսագործունեության ընթացքում սեփական հոգեվիճակ-

ներն ու ակտիվությունը, դրական ինքնազգացողությունը և բարձր ինքնագնահա-

տականը:  

Սույն հոդվածի վարկածը հետևյալն է. ենթադրվում է, որ սթրես-կայունության 

տեղաշարժերն արտահայտվում են անձի ինքնագնահատականի և ինքնազգացո-

ղության բացասական փոփոխություններով: Իսկ սահմանամերձ գոտում բնակվող 

երիտասարդների սթրես-կայունության պահպանման արդյունավետությունը պայ-

մանավորված է ինքնավերահսկողական կարողությունների դրսևորման առանձնա-

հատկություններով: 

Հոդվածի նպատակն է՝ բացահայտել երիտասարդների սթրես-կայունության 

անձնային հոգեբանական դետերմինանտները: 

Աշխատանքի խնդիրն է՝ բացահայտել երիտասարդների սթրես-կայունության 

մակարդակն` ըստ ինքնավերահսկողական կարողությունների: 

Հետազոտության օբյեկտը՝ սահմանամերձ գոտում բնակվող երիտասարդների 

շրջանում դրսևորվող սթրեսածին հոգեբանական երևույթներն են:  

Հետազոտության ընթացքում իրականացվել է նախատեսված հոգեբանական 

հատկանիշների թեստավորում՝ կիրառելով հետևյալ թեստային մեթոդիկաները [4]. 

 Սթրես-կայունության ուսումնասիրման բոստոնյան հարցարան:  

 Ինքնագնահատականի մակարդակի չափման Ն. Պ. Ֆետիսկինի և Վ. Վ. Կոզլովի 

թեստը: 

 «Ինքնազգացողություն, ակտիվություն, տրամադրությունե հարցարանը: 

 Ջ. Ռոթթերի «Անձի սուբյեկտիվ վերահսկման լոկուս» տեստ-հարցարանը: 

 Հոգեկան վիճակների ինքնագնահատականի հետազոտումը՝ ըստ Այզենկի թես-

տի: 

 Հետազոտական աշխատանքները ներառել են հոգեվերականգնողական աշխա-

տանքն ու ռեթեստավորումը: 

Հետազոտական համակազմ ընդգրկվել են ՀՀ Տավուշի մարզի սահմանամերձ 

գյուղերի (Բերքաբեր, Սարիգյուղ, Վազաշեն, Այգեհովիտ, Կիրանց) 22-30 տարեկան 

100 երիտասարդներ (արական և իգական սեռերի ներկայացուցիչները՝ հավասարա-

պես բաշխված)՝ որպես թիրախ խումբ և ՀՀ Երևան քաղաքի 22-30 տարեկան 100 ե-

րիտասարդներ (արական և իգական սեռերի ներկայացուցիչները՝ հավասարապես 

բաշխված)՝ որպես ստուգիչ-համեմատական խումբ:  
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Վերոնշյալ հոդվածի տեսական և փորձարարական հետազոտությունների արդ-

յունքների վերլուծությունների հիման վրա հանգեցինք հետևյալ եզրակացություննե-

րին: 

Սահմանամերձ գոտում բնակվող երիտասարդների շրջանում գերլարված, բա-

ցասական հոգեվիճակներն արտահայտվում են սթրես-կայունության թույլ հնարա-

վորություններով, անձի ինքնագնահատականի և ինքնազգացողության ցածր մա-

կարդակներով, տագնապալիության բարձր աստիճանով, տրամադրության հաճա-

խակի անկումների միտումով, ագրեսիվ վարքի նախատրամադրվածությամբ, 

ֆրուստրացվածությամբ ու ռիգիդությամբ:  

Երիտասարդների ինտերնալ և էքստերնալ տիպերի առանձնահատկությունները 

պայմանավորում են սթրես-կայունության դինամիկան: Ընդ որում ինտերնալութ-

յամբ բնորոշվող երիտասարդների սթրես-կայունությունը համեմատաբար բարձր է 

էքստերնալներից:  

Սթրեսակայունության ձևավորման ու պահպանման հոգեբանական բովանդա-

կությունն են կազմում սթրես-գործոնների նկատմամբ անձի մոբիլիզացիոն հնարա-

վորությունները՝ կամային կարգավորման հետևյալ բաղադրիչներով. 

 միջավայրում անբարենպաստ փոփոխություններ նկատելիս հույզերի նկատ-

մամբ չհետաձգված ինքնավերահսկողություն իրականացնելու ունակություն, 

 դրական հոգեվիճակի պահպանման ունակություն, 

 ինքնագնահատականը միջավայրի անկայուն փոփոխվող պայմաններին համա-

պատասխանեցնելու կարողություն: 

Օգտագործված գրականության ցանկ. 
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This article underwent the border analysis of stress-stability study of the psychological 

characteristics of young people. The study showed that adverse conditions in the border 

areas is vital for young people. The latter is a serious threat to the person's normal life of 

the organism's functional systems integrity and respect. 
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ՆԵՐՔԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԸ ՈՐՊԵՍ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԻՐԱՊԵՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ (ՄԱՆԿԱ-

ՎԱՐԺԱԿԱՆ ԲՈՒՀԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

 

Կարապետյան Վ. Ս., Քելոյան Մ. Հ. (ՀՊՄՀ, Երևան, Հայաստան) 
 

Հոդվածում ներկայացված են Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ-ի բնագիտական և հումա-

նիտար հոսքերի ուսանողների ներքին ուսումնական դրդապատճառների շարժըն-

թացը ուսուցողական գիտափորձից հետո: Համեմատվել են ուսումնական դրդա-

պատճառների տվյալները հավաստող և ստուգիչ գիտափորձերում: Վերլուծվել են 

ստացված արդյունքները, կատարվել եզրակացություններ: 

 

Հանգուցային բառեր. ներքին ուսումնական դրդապատճառներ, ուսումնական գոր-

ծողությունների ալգորիթմ, ուսուցողական ծրագիր, տեքստի հասկացման գործո-

ղություններ: 

 

Բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում կրթական բարեփո-

խումները միտված են որակի ապահովմանը և աշխատաշուկայի պահանջներին հա-

մահունչ  կադրերի նպատակային պատրաստմանը, որն արձանագրված է միջազգա-

յին և ՀՀ բարձրագույն կրթության համապատասխան փաստաթղթերով և օրենքնե-

րով: Այս իմաստով որակյալ կադրերի պատրաստմանը միտված ուսումնական տա-

րաբնույթ գործընթացները համապատասխանում են ուսումնական գործունեության 

կրթական գործող հայեցակարգերի հիմնական պահանջներին: Բազմաթիվ հետազո-

տողներ պարբերաբար անդրադառնում են բարձրագույն դպրոցի ուսումնական գոր-

ծունեության հայեցակարգի վերանայմանը (Ջ. Բիգգս, Փ. Մուր, Դ. Քոլբ, Բ. Զիմմեր-

ման, Փ. Պինթրիչ, Դ. Չանք, Բ. Անանև, Ա. Մարկովա, Վ. Շադրիկով, Ի. Զիմնյայա, Վ. 

Յակունին, Վ. Սլաստենին, Ն. Կուզմինա,  Ա. Օռլով, Մ. Դվորյաշինա, Ե. Շիյանով, Վ. 

Կարապետյան, Ս. Գևորգյան և այլոք)` ներառելով տարաբնույթ բաղադրիչներ կապ-

ված մտավոր ոլորտի ակտիվացման, հոգեբանական պատրաստվածության, ման-

կավարժամեթոդական հնարների կիրառման հետ:  

Ուսումնասիրությունների զգալի մասը (Փ. Վինն, Ռ. Լինդսեյ, Վ. Յակունին, Ռ. 

Վեյսման, Ա. Օռլով, Տ. Մատիս, Ֆ. Ռախմատուլինա, Ա. Ռեան, Յա.Կոլոմինսկի, Ե. 

Պատյաևաև այլոք) վերաբերում է մոտիվացիայի հիմնարար գաղափարին, ուսում-

նաիմացական դրդապատճառների կազմավորմանը, որոնք էական դեր են կատա-

րում բարձրագույն կրթության մասնագետների պատրաստման գործընթացում: 

Բուհական ուսումնառության ընթացքում մոտիվացիոն համակարգի կազմավո-

րումը հաճախ տարերային բնույթ է կրում, քանի որ յուրաքանչյուր ուսումնառող ու-

սումնական գործունեության ընթացքում առնչվում է բազմաթիվ ուսումնական դժ-

վարությունների հետ, որոնք այս կամ այն չափով խոչընդոտում են նրա ուսումնա-

ռությանը և նպաստում դրդապատճառների աստիճանական նվազմանը: Հետևաբար 

ուսումնական մոտիվացիայի համալիր ուսումնասիրությունը` կապված ա) ուսում-

նական դժվարությունների բացահայտման և բ) ուսումնական դրդապատճառների 

հատուկ ծրագրերով նպատակային ձևավորման հետ,  դառնում է առաջնային խնդիր 

բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների պատրաստման գործընթացում: Այդ եր-

կուսի համադրմամբ բացահայտվում են մոտիվացիայի ուսումնասիրման հիմնա-
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հարցի նոր հնարավորություններ մոտիվացիայի հիմնախնդրի կառուցվածքագոր-

ծառութային մեկնաբանման տեսանկյունով: Հիմնախնդրի այս ենթատեքստով ու-

սումնասիրմամբ էլ հիմնավորվում է սույն թեմայի արդիականությունը: 

Մեր կողմից իրականացված հետազոտության հավաստող գիտափորձի արդ-

յունքում բացահայտվել է, որ  թե' հումանիտար, թե' բնագիտական հոսքերում «մի-

ջին» և «ցածր» առաջադիմությամբ ուսումնառողների արտաքին դրդապատճառների 

համախումբը գերակայում է և ունի «չափավոր» և «բարձր» արտահայտվածություն: 

Մինչդեռ «բարձր» առաջադիմությունը հիմնականում ապահովվում է «ուժեղ» ար-

տահայտված ներքին բլոկի դրդապատճառներով, որոնց լրացնում են նաև արտաքին 

մասնագիտական և իրական գործող դրդապատճառները [5]: «Միջին» և «ցածր» ա-

ռաջադիմությամբ ուսումնառողների արտաքին դրդապատճառների համախումբի 

նման արտահայտվածությունը, թերևս, մեզ տալիս է խնդրի լուծման հնարավորութ-

յուն, քանզի սովորողը սոցիալական դիրք ունենալու, աշխատելու և գումար վաս-

տակելու իր նպատակները կապում է հենց մանկավարժական ուղղվածություն ունե-

ցող մասնագիտության ձեռք բերման հետ: Չնայած մանկավարժական բուհում սովո-

րելը տվյալ դեպքում ոչ այնքան նպատակ է, այլ նպատակին հասնելու միջոց և սո-

վորողը ընտրել է հենց այդ միջոցը, հետևաբար սովորողը ունի դրական դիրքորո-

շում և տրամադրվածություն մասնագիտության նկատմամբ: Այդ դեպքում ինչո՞վ է 

պայմանավորված այդ ուսանողների անտարբերությունը, պասիվությունը ուսում-

նական գործընթացի, սովորելու, գիտելիք ձեռք բերելու նկատմամբ: Հարցը պարզա-

բանելու համար խնդիր դրվեց ուսումնասիրել ուսումնաիմացական գործունեության 

դրդապատճառների գործընթացային բաղադրիչները, որոնք, ըստ Գործունեության 

համահոգեբանական տեսության, ուսումնաիմացական գործողությունները և օպե-

րացիաներն են: 

Հիմք ընդունելով 2005 թ. ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված «ՀՀ բարձրա-

գույն կրթության համակարգում կրեդիտային համակարգի ներդրման մասին» որո-

շումը, որի հիմնական նպատակն է ապահովել կրթության որակ` ի հաշիվ տեղե-

կատվական բազայից (համացանց, գրադարանային ֆոնդեր) օգտվելու,  խնդիր է 

դրվել զարգացնել ուսումնառողների ինքնուրույն գործունեությունը ուսումնառութ-

յան ընթացքում: Բնականաբար այս ամենը ենթադրում է ուսումնական տեքստերի 

հետ տարաբնույթ հոգեբանական և մեթոդական աշխատանքների կազմակերպում` 

ուղղված ուսումնական նյութի ըմբռնմանը, հասկացմանն ու  յուրացմանը:  

Հաշվի առնելով վերոհիշյալը՝ ուսումնասիրվել է նաև ուսանողների ուսումնա-

կան տեքստի հասկացմանն ուղղված գործողությունները, ինչի արդյունքում բացա-

հայտվել է, որ ա) «բարձր» առաջադիմությամբ ուսումնառողները հիմնականում կա-

տարում են ընդհանրական իմաստով տարբեր բարդության մտավոր գործողություն-

ներ, բ) «միջին» առաջադիմությամբ ուսումնառողները` մտավոր գործողություննե-

րով ուղեկցվող առարկայական կամ պրակտիկ գործողություններ, գ) «ցածր» առա-

ջադիմությամբ ուսումնառողներին բնորոշ է նյութի բառացի վերարտադրումը՝ ակ-

նառու- գործնական հենքի վրա [2]: 

Հիմք ընդունելով հավաստող գիտափորձի հիմնական տվյալները՝ կրթության 

գործընթացում առկա հիմնական  բացթողումները և ուսումնառողների կրթական 

դժվարությունները, անհրաժեշտություն է առաջացել մշակել և ներդնել այնպիսի ու-

սումնական ծրագիր, որն  առավելագույնս կուղղորդի հումանիտար և բնագիտական 

հոսքերի ուսումնառողներին, այսինքն` ծրագիրը հնարավորություն տա նրանցում 

ձևավորելու և զարգացնելու ուսումնական ներքին դրդապատճառներ:  
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Ուսուցողական ծրագրի մշակման համար որպես մեթոդաբանական հիմք են ծա-

ռայել Գործունեության ընդհանուր կոնցեպցիան (Ա. Ն. Լեոնտև, Լ. Ս. Վիգոտսկի, Ա. 

Ռ. Լուրիա), Ուսումնական գործունեության կոնցեպցիան (Պ. Յա. Գալպերին, Ն. Ֆ. 

Տալիզինա, Տ. Վ. Գաբայ, Զ. Ա. Ռեշոտովա, Վ. Վ. Դավիդով, Դ. Բ. Էլկոնին և այլոք), 

Ուսումնական գործունեության առանձին բաղադրիչների ակտիվացման մոտեցումը 

(Լ. Մ. Ֆրիդման, Ի. Ի. Իլյասով, Վ. Ս. Կարապետյան), Ուսումնական դրդապատճառ-

ների կոնցեպցիան  (Ա. Կ. Մարկովա, Պ. Յա. Գալպերին. Ն. Ֆ. Տալիզինա) [1, 2, 4, 6]: 

Ուսուցողական ծրագիրը բաղկացած է ստորև ներկայացված երեք բլոկերից, ո-

րոնցից յուրաքանչյուրն ունի հստակ գործադիր ալգորիթմ. 

1. Անծանոթ տերմինների և հասկացությունների պարզաբանման և հասկացման 

գործողություններ, 

2. Նախադասության միկրովերլուծությանը միտված  գործողություններ, 

3. Վերաձևակերպման գործողություններ: 

Ուսուցողական գիտափորձի նպատակն է անհատական ուսուցման ընթացքում 

հարցազրույցի,  կողմնորոշիչ և ուղղորդող հարցերի միջոցով «միջին» և «ցածր» ա-

կադեմիական առաջադիմություն ունեցող ուսումնառողների մոտ ձևավորել ուսում-

նական տեքստերի ընկալմանը և հասկացմանը միտված գործողությունների համա-

կազմ, ինչպես ուսումնական գործունեության կազմում, այնպես էլ կոնկրետ գործո-

ղություններից բխող օպերացիոնալ համակազմում: Ուսուցողական գիտափորձի 

արդյունավետությունը ապացուցելուց հետո ստուգել ենք, թե ուսումնական դրդա-

պատճառների ինչպիսի փոփոխություններ են կատարվել փորձարարական խմբե-

րում: 

Ստուգիչ գիտափորձին մասնակցել են բնագիտական և հումանիտար հոսքերի 

«միջին» և «ցածր» ակադեմիական առաջադիմության թվով 38 ուսանողներ:   

1-ին նկարում ներկայացված է ակադեմիական «ցածր» առաջադիմությամբ ու-

սանողների  ուսումնական դրդապատճառների շարժընթացը հավաստող և ստուգիչ 

գիտափորձերում, որից կարելի է փաստել, որ ուսուցողական գիտափորձի դրական 

ազդեցությունը նկատելի է ներքին բլոկի դրդապատճառների, հատկապես ներքին ի-

րական գործող դրդապատճառների վրա, որի միջին թվաբանական ցուցանիշը հա-

վաստող գիտափորձի ժամանակ եղել է 17 միավոր, իսկ ստուգիչի ժամանակ՝ 23,6՝ 

աճելով  28 %-ով: 

Աճել են նաև ներքին մասնագիտական դրդապատճառները 11 %-ով (հավաս-

տող՝ 19, ստուգիչ՝ 21,3), ներքին բուհ ընդունվելու դրդապատճառները 1,5 %-ով (հա-

վաստող՝ 13,5, ստուգիչ՝ 13,7) և արտաքին մասնագիտական դրդապատճառները 3%-

ով (հավաստող՝ 27,2, ստուգիչ՝ 28): Հակառակ դրան՝ նվազել են արտաքին բուհ ըն-

դունվելու (հավաստող՝ 13,1, ստուգիչ՝ 12,6) և արտաքին իրական գործող (հավաս-

տող՝ 22,2, ստուգիչ՝ 19,7) դրդապատճառները համապատասխանաբար  4 %-ով և 

11%-ով: 
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Նկար 1. Ակադեմիական «ցածր» առաջադիմությամբ ուսանողների ուսումնական 
դրդապատճառների համեմատությունը հավաստող և ստուգիչ գիտափորձերում 

 

 Ակադեմիական «միջին» առաջադիմությամբ ուսանողների ուսումնական 

դրդապատճառների շարժընթացը հավաստող և ստուգիչ գիտափորձերում ներկա-

յացված է 2-րդ նկարում: Ստացված տվյալների համեմատությունը թույլ է տալիս 

արձանագրելու, որ այս խմբում բոլոր դրդապատճառները դրական շարժընթաց են 

ունեցել, բացի արտաքին իրական գործող դրդապատճառներից (հավաստող՝ 26,4, 

ստուգիչ՝ 20,9),  որը նվազել է 21 %-ով: Ակնհայտորեն դրական շարժընթաց  են ունե-

ցել ներքին մասնագիտական (հավաստող՝ 22,1, ստուգիչ՝ 26), ներքին իրական գոր-

ծող (հավաստող՝ 25,9, ստուգիչ՝ 30,3) և արտաքին մասնագիտական  (հավաստող՝ 

24,5, ստուգիչ՝ 28,3) դրդապատճառները, համապատասխանաբար 15 %, 15 %, 13 %-

ներով: 

 

 
Նկար 2. Ակադեմիական «միջին» առաջադիմությամբ ուսանողների ուսումնական 
դրդապատճառների համեմատությունը հավաստող և ստուգիչ գիտափորձերում 

 

Ընդհանրացնելով ստացված տվյալները՝ կարելի է եզրակացնել, որ ուսուցողա-

կան գիտափորձի մասնակիցների ներքին բլոկի ուսումնական դրդապատճառները 

դրական շարժընթաց են արձանագրել, հատկապես ներքին իրական գործող դրդա-

պատճառները, որոնք, ըստ էության, կապվում են գիտելիքի ձեռքբերման և դրա ե-

ղանակների տիրապետման հետ: 
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Ներքին ուսումնական դրդապատճառների դրական շարժընթացը կարելի է բա-

ցատրել նրանով, որ ուսումնական գործողությունների տիրապետումը, արդյունքում 

ուսումնական առաջադրանքի հաջող իրականացումը և նվաճման մոտիվացիայի 

ձևավորումը  ևս ազդում են ուսումնական դրդապատճառների որակի վրա: Որպես 

նշված մեխանիզմի տեսամեթոդաբանական հիմք հանդես է գալիս Ջ. Ատկինսոնի 

դրդապատճառների ուժգնության գնահատման բանաձևը՝ Դ = Հ + Հ1 + Ն, որտեղ՝ Դ-ն 

դրդապատճառի ուժգնությունն է, Հ-ն  հաջողության նվաճման դրդապատճառն է` 

որպես անձի հատկություն, Հ1-ը՝ նպատակին հասնելու սուբյեկտիվ գնահատվող 

հավանականությունը, Ն-ն՝ անձի համար նպատակին հասնելու նշանակալիությու-

նը: 

Հետևաբար, ուսումնական դրդապատճառների տեղաշարժը դեպի կրթական ար-

ժեքների գիտակցում պայմանավորված է ուսումնական գործունեության կառուց-

վածքագործառութային բաղադրիչների ակտիվացման անհատական փորձառու-

թյամբ: 
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ԶԻՆՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸԹԱՑԻ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ 

ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ 

 

Քոսակյան Վ. Մ. (ՀՊՄՀ, Երևան, Հայաստան) 

 

Հոդվածում քննարկվում են զինվորների սոցիալական հարմարման օրինաչափ 

դրսևորումները ծառայության մեկ տարում: Կիրառվել են տագնապայնության, ագ-

րեսիվության, հոգեկան կայունության, կենսաիմաստային կողմնորոշումների, 

պատկերային ֆրուստրացիայի ուսումնասիրման մեթոդիկաները՝ հետազոտվողնե-

րի սոցիալական և ժողովրդագրական տարբերությունների համատեքստում:  

 
Հանգուցային բառեր. տագնապայնություն, ագրեսիվություն, հոգեկան կայունու-

թյուն, ադապտիվություն, կոնֆլիկտ, սոցիալական և ժողովրդագրական տարբերու-

թյուններ: 

 

Զինվորների շրջանում սոցիալական հարմարման գործընթացի վերաբերյալ գո-

յություն ունեն բազմաթիվ հետազոտություններ, որոնց մասնակիորեն անդրադար-

ձել ենք փորձարարական հետազոտություն անցկացնելիս: Առավել ուշադրություն 

ենք դարձրել տագնապայնության, ագրեսիվության, կոնֆլիկտային վարքի և հարա-

մարողականության մակարդակի ուսումնասիրմանը, հատկապես, զինծառայության 

առաջին տարում և ընտրել դրանց համապատասխան մեթոդիկաներ: Փորձարարա-

կան հետազոտության ընթացքում առավել ուշադրություն ենք դարձրել հետազոտ-

վողների ժողովրդագրական և սոցիալական կարգավիճակին: Հետազոտության գոր-

ծընթացում կիրառվել է համալիր մոտեցում, ինչը անհրաժեշտ նախապայման է զին-

վորների հոգեբանական հարմարման գործընթացը լիարժեք ուսումնասիրելու հա-

մար: Կիրառվել են հետևյալ մեթոդիկաները՝ Ջ. Թեյլորի «անձի ընդհանուր տագնա-

պայնության մակարդակի հետազոտման» մեթոդիկան [9], Ա. Ասսինգերի «ագրեսի-

վության մակարդակի ախտորոշման» մեթոդիկան [2], Կ. Թոմասի «անձի կոնֆլիկ-

տային վարքի նախատրամադրվածության» ախտորոշման մեթոդիկան, «նյարդային–

հոգեկան կայունության, սթրեսում դեզադապտացիայի ռիսկի» ախտորոշման մեթո-

դիկան [10], Ա. Գ. Մակլակովի և Ս. Վ. Չերշյանինի բազմաշերտ «ադապտիվություն» 

անձնային հարցաշարը [6], Սպիլբերգերի տագնապայնության մակարդակի գնա-

հատման թեստը [8], Դ. Ա. Լեոնտևի կենսաիմաստային կողմնորոշումների թեստը 

[5], Ռոզենցվեյգի պատկերային ֆրուստրացիայի մեթոդիկան [7]: Մեր հետազոտու-

թյան անանուն լինելու հանգամանքը երաշխավորում էր արժանահավատության և 

անկեղծության անհրաժեշտ մակարդակ: Փորձարարական հետազոտությանը մաս-

նակցել են 80 զինծառայողներ (22-ը՝ գյուղական վայրերից, 58-ը՝ քաղաքներից): Այս 

ընտրությունը պայմանավորված էր այն կոնֆլիկտային իրավիճակներով, որոնք ա-

ռաջացել էին տվյալ զորամասում և հարմարման գործընթացի ուսումնասիրման տե-

սանկյունից տվյալ զինվորական ստորաբաժանումը դարձրել ավելի նպատակա-

հարմար: Գիտափորձը անցկացվել է 3 փուլով (ծառայության առաջին 6 ամիսը, ա-

ռաջին տարին, ծառայության երկրորդ տարին): Հետազոտության արդյունքների 

մանրամասները կներկայացվեն զեկուցման ընթացքում, ուստի նպատակահարմար 

ենք համարել անդրադառնալ վերջնարդյունքներին:  
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Առաջին փուլի հետազոտությունները հաստատում են ադապտացիայի գործըն-

թացի առաջին փուլի բնույթը, որով արձանագրում ենք կենսագործունեության նոր, 

ոչ տիպիկ պայմաններին հուզական հակազդման բարձր մակարդակ,մասնավորա-

պես, տագնապայնության, ագրեսիվության, դեպի կոնֆլիկտային վարքը նախատ-

րամադրվածության բարձր մակարդակ և, համապատասխանաբար, ադապտիվութ-

յան ցածր մակարդակ: Գիտափորձի արդյունքները վկայում են, որ հուզական հա-

կազդման բարձր մակարդակը չի համապատասխանում նոր սոցիալական իրակա-

նության ընդհանուր հուզական ֆոնին, դրան համապատասխան դեռևս գտնված չեն 

ադեկվատ (համարժեք) վարքի մոդելները: Զինծառայողի վարքում գերակայում է 

քաղաքացիական կյանքում ձևավորված փորձը, զինծառայողը ցուցադրում է նախ-

կին փորձում ամրակայված վարքի մոդելներ: Արտաքին կոնֆլիկտները կապված են 

կենսագործունեության սովորական պայմանների և միջանձնային հարաբերություն-

ների փոփոխման հետ: Վարքի հին ստերեոտիպերը հակասության մեջ են մտնում 

նոր միջավայրի պահանջների հետ, ընդսմին նոր ստերեոտիպերը դեռևս գտնվում 

են ձևավորման փուլում: Ներքին կոնֆլիկտները պայմանավորված են մարդու ար-

ժեքների սանդղակի հոգեբանական վերաիմաստավորմամբ: Նոր արժեքների յուրա-

ցումը, հին և նոր փորձի համաձայնեցումն ու աշխարհի պատկերի ստեղծումը, որը 

կհամապատասխաներ նոր միջավայրին հարմարվելու պահանջներին և չէր հակա-

սի անձի հիմնական արժեքներին. ահա զինծառայողի ներանձնային կոնֆլիկտի հո-

գեբանական բովանդակությունը: Վարքի գերհուզական մոդելները մեր կողմից 

գնհատվում են որպես նոր պայմաններին հարմարվելու փորձեր, այլ ոչ թե ադապ-

տիվ վարքի իսպառ բացակայություն: Հուզական վարքն ունի որոնողական ակտի-

վության բնույթ: Հուզական վարքը, որպես ադապտիվ վարքի ոչ լիարժեք, անբավա-

րար ձև, հանդիսանում է առաջնային և անհրաժեշտ: Այսպիսի վարքը տեղ ունի այն-

պիսի դեպքերում, երբ սոցիալական ակտիվության սկզբնական ձևերը անձի կենսա-

գործունեության նոր պայմաններին անհամապատասխան են դառնում: Հուզական 

վարքը ադապտացիայի գործընթացի առաջին փուլում դիտարկելիս պետք է գնա-

հատվի որպես ադապտիվ-պաշտպանական հոգեբանական: Երրորդ փուլի փորձա-

րարական հետազոտությունները հաստատում են ադապտացիայի գործընթացի 

երկրորդ փուլի բնութագիրըª այն է երկրորդ փուլում նկատվում են անձի որոշ ներ-

հոգեկան բնութագրիչների փոփոխություններ: Փորձարարական աշխատանքի ըն-

թացքում մեր կողմից նկատված հիմնական փոփոխություններն են միջավայրի նոր 

պայմանների նկատմամբ դիրքորոշման փոփոխությունը, համբերատարության և 

սառնասրտության աճը, տագնապայնության, ագրեսիվության, կոնֆլիկտային վար-

քի նախատրամադրվածության մակարդակի նկատելի նվազումը, վարքի նյարդահո-

գեկան կայունության նկատելի աճը, ոչ տիպիկ իրադրությունների պայմանների ըն-

դունումը, պասիվ-պաշտպանական վիճակից անցումը դեպի ակտիվ–վերափոխիչ 

վիճակի, նոր միջավայրում կենսագործունեության իրադրային կայուն կողմնորոշ-

ման առաջացումը:  

Ադապտացիայի երկրորդ փուլում կարևորվում է անձի ադապտացիոն կարո-

ղությունների մակարդակի աճը: Իրադրության սթրես–հակազդման քիչ թե շատ 

տևական ներգործության ընթացքում զինվորը սկսում է նոր սոցիալական տարա-

ծության յուրացման գործընթաց, որով նկատելիորեն նվազում է հուզական հակազդ-

ման մակարդակը: Ադապտացիայի այս փուլում արձանագրվում է «ադապտիվ հետ-

քի» ձևավորումը, որն ունի ամրապնդվելու միտում: Հոգեկան ակտիվության «ա-

դապտիվ հետքը» (վարքային, իմացական և հուզական) ապահովում է անձի հոգե-
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բանական հնարավորությունների ընդլայնումը: Այդ «հետքի» ձևավորման շնորհիվ 

մեծանում է միջավայրի նոր պայմաններին վարքի համապատասխանության չափա-

բաժինը: Միևնույն ժամանակ նկատվում է ոչ թե որպես այդպիսին հոգեբանական 

հնարավորությունների ընդլայնում, այլ կոնկրետ յուրահատուկ նպատակների հաս-

նելուն նպատակաուղղված ընտրական մոդելների ընդլայնում: Միջավայրի պա-

հանջներին համապատասխանող անհրաժեշտ հակազդումների անընդհատ ամ-

րապնդման հաշվին ձևավորվում են այնպիսի հոգեբանական բնութագրիչներ, ինչ-

պիսիք են համբերատարությունը, հուզական կայունությունը [1], վարքային իրազե-

կությունը [3]: Զինվորի հոգեկան ակտիվության ոլորտում մի անգամ ձևավորված 

«ադապտիվ հետքը» ունի ամրապնդվելու միտում: Իսկ սա նշանակում է, որ անձի 

հոգեկան ակտիվության ընտրողականության շնորհիվ, ժամանակի ընթացքում 

հարմարվող «հետքը» վերաճում է վարքի ադապտիվ ռազմավարության: Հենց այս օ-

րինաչափությունն է վեր հանվել մեր կողմից տեսական և փորձարարական աշխա-

տանքի գործընթացում: Սույն օրինաչափությունը թույլ է տալիս առաջ քաշել ընդ-

հանուր առմամբ ադապտացիայի գործընթացի 2–րդ փուլը բնութագրող մի վարկած. 

միջավայրի նոր պայմանների նկատմամբ անձի ադապտիվ վարքի ձևավորումը կա-

րող է բնութագրվել որպես անձի կենսագործունեության նոր պայմաններին համա-

պատասխանող պոտենցիալ վարքի մոդելների հետսթրեսային գեներալիզացիայի 

գործընթաց: Երրորդ փուլի փորձարարական հետազոտությունները հաստատում են 

ադապտացիայի գործընթացի երրորդ փուլի մեր նկարագրությունը, մասնավորա-

պեսª ադապտացիայի գործընթացի երրորդ փուլը հանդիսանում է արդեն տիպիկ 

դարձած սոցիալական կենսագործունեության պայմաններին լիարժեք հոգեկան և 

ֆիզիկական հարմարման փուլ [3, 4]: Այս փուլի առանձնահատկությունները կայա-

նում են նրանում, որ վարքի արդեն ձևավորված ադապտիվ «հետքը» անցնում է հա-

մապատասխան վարքի մոդելների ստերեոտիպիզացիայի գործընթաց: Վարքի ստե-

րեոտիպիզացիայի մակարդակի նեղացմանը համընթաց նոր միջավայրը արդեն հո-

գեբանորեն կորցնում է ոչ տիպիկ և արտակարգ լինելու կարգավիճակը, այսինքնª 

դառնում է սովորական: Հենց այդ ժամանակից էլ «նոր սոցիալական միջավայր» 

հասկացությունը իր տեղը զիջում է «տիպիկ» հասկացությանը: Արդյունքում ադապ-

տացիայի գործընթացի երրորդ փուլում արձանագրվում է ադապտիվության մա-

կարդակի և հոգեկանի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների աճ: Երկու տարիների 

ընթացքում անցկացրած գիտափորձերի արդյունքները ևս մեկ անգամ հաստատում 

են զինծառայողների հոգեբանական հարմարման բարդ գործընթացի առկայությու-

նը, որը դրսևորվում է տարաբնույթ փուլերով: Այսպիսով՝ ամփոփելով փորձարա-

րական հետազոտությունների արդյունքների տվյալները կարելի է եզրակացնել, որ 

ինչպես գյուղական, այնպես էլ քաղաքային ծագմամբ զինծառայողների շրջանում 

գրեթե կիսով չափ նվազում է տագնապայնության մակարդակը (համապատասխա-

նաբար 80 %-ից նվազում է՝ հասնելով 40 %-ի և 70 %-ից՝ 35 %-ի): Նույն միտումն է 

նկատվում ագրեսիվության մակարդակը ուսումնասիրելիս (55% - 25% և 70% - 21%) 

և կոնֆլիկտային վարքի նախատրամադրվածությունը ուսումնասիրելիս (40% - 27% 

և 50 % - 25 %): Մինչդեռ՝ ադապտիվության մակարդակը երկու տարիների ընթաց-

քում անշեղորեն աճում է (25 %-ից հասնելով 65 %-ի և 30 %-ից՝ 70 %-ի): Այսինքն` 

տագնապայնության, ագրեսիվության, կոնֆլիկտային վարքի նախատրամադրվա-

ծության մակարդակների նվազումը ճանապարհ է հարթում ադապտիվության մա-

կարդակի աճի համար: 
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EXPERIMENTAL STUDY OF SOLDIERS’ ADAPTATION PROCESS IN TERMS OF 

SOCIAL AND DEMOGRAPHIC DIFFERENCES 

 
Kosakyan V. M. (ASPU, Yerevan, Armenia) 

 

Key words: Uneasiness, aggressive situations, psychological stability, nervous situations, 

conflict situations, social and demographic differences. 

 

The article examines regular manifestations of soldiers’ social adaptation in the first 

year of their military service. Investigating methods of uneasiness, aggressiveness, psych o-

logical stability, image frustrations, orientations on meaning of life were examined in the 

context of social and demographic differences of soldiers under study.  

 

 

 

 

 

МЕТОД ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ТРЕНИНГОВЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ 

 

Аванесян Г. М. (ЕГУ, Ереван, Армения) 
 
В данной статье представлены теоретические и научно-практические предпосыл-

ки разработки специальных тренинговых занятий, способствующих развитию навыка 

профессиональной рефлексии. Цикл занятий базируется на методе визуализации тео-

ретического материала по тематике профессиональной коммуникации и проблемного 

взаимодействия для курсов повышения квалификации госслужащих и так же маги-
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стерского образования по специальности «психология управления», “организацион-

ная психология” и «бизнес управление». 

 

Ключевые слова: личность, типология, рефлексия, визуализация, тренинг, навык, со-

трудник, коммуникация. 

 

Проблема межличностного взаимодействия в процессе совместной деятельности 

была и остается одной из центральных проблем в социальной психологии, психоло-

гии управления и организационной психологии [4, 7]. В соответствии с некоторыми 

научными подходами, для обеспечения благоприятной психологической атмосферы 

в формальных группах, необходимо учитывать типологию сотрудников по чертам ха-

рактера и темперамента, стратегию поведения в группе, степень соответствия про-

фессиональной и психологической компетентности и т.п. Информированность по 

данным особенностям и практические навыки эффективного сотрудничества способ-

ствуют совершенствованию профессионального мастерства специалистов различных 

областей деятельности для оптимизации организационной деятельности и успешно-

сти взаимодействия с коллегами. Проблема эффективного взаимодействия приобре-

тает так же актуальность в связи с тем, что в профессиональной среде организаций 

постоянно возникают конфликтные и стрессовые ситуации, которые негативно отра-

жаются как на результативности деятельности, так и на психическом здоровье со-

трудников. Тенденция роста конфликтогенной напряженности зачастую связывают с 

современными трансформациями общества, с постоянными социальными и органи-

зационными реформами в государствах типа Армении.Помимо этого, как правило, 

перечисляется целый спектр таких причин, как степень конфликтности личности, 

возрастные особенностями, статусно-ролевые позиции, нарушения субординации и 

стрессоустойчивость. Естественно, что у человека при стрессовых, незнакомых, на-

пряженных, а иногда, и в привычных ситуациях могут проявляться те или иные «за-

маскированные» черты характера. Особого внимания в этом перечне заслуживают 

факторы социальной перцепции, стереотипы восприятия личности, которые связаны 

с различными критериями: возрастом, полом, внешним признаками, стилем одежды, 

образованием, специальностью, вкусами, местом рождения и т.п. 

В некоторых случаях можно говорить о том, что это те модели поведения, при ко-

торых совладавшие или копинг стратегии не срабатывают или превышают ресурсы 

личности. В определенных случаях можно согласиться с Д. А. Леонтьевым, который 

выделил форму адаптивного поведения и рассмотрел его с позиции субъективной 

оценки ситуации [5]. Но практика показывает, что при определенном сочетании 

субъективных факторов и реальной ситуации возникают негативные поведенческие 

реакции и проявления черт характера, которые усложняют межличностные отноше-

ния и отражаются на психологической атмосфере всей организации, а конечном ито-

ге, на результативности ее деятельности. По-видимому, и это может быть связано не 

только с ситуацией, но и с определенной, защитной формой копинг-стратегии пове-

дения, которая связана с низкой или высокой самооценкой, акцентунциями характе-

ра, фобиями и другими причинами психологического характера [2]. Эти ситуации 

описаны и с другой стороны, которые названы “эннеа-парадоксы” и “эннеа-ловушки”, 

имеются ввиду те стратегии поведения, которые позволяют тому или иному типу 

достичь своей цели или желанного исхода ситуации. Этот подход основан на “модели 
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естественных процессов” предложенной Г. Гурджиевым, которую обогатили и рас-

смотрели с позиций западных психологических традиций и с глубоким пониманием 

человеческой психики К. Наранхо, О. Ичазо и Дж. Беннетт. Именно поэтому резуль-

таты исследований и разработки этих авторов нашли широкое применения в различ-

ных коучингах, тренингах, обучающих программах и психотерапевтических техни-

ках. 

В прикладных исследованиях социальных психологов можно встретить класси-

фикации партнеров совместной деятельности или сотрудников, которые названы 

«проблемными», «вирусными», «ядовитыми», «вредными» и т.п. С психологической 

точки зрения все эти виды или типы «проблемности» представляют интерес и могут 

быть интерпретированы, так как их оценка и характеристики зависят от конкретных 

психологических факторов. Степень и формы «не желательных» стратегий имеют 

субъективный характер и определенное значение для каждого индивида, а также со-

циальный контекст. И это все чаще проявляется в процессе общения, взаимодейст-

вия, которые проходят в формальной среде и регламентированы определенными 

нормами поведения, а именно, в процессе военной службы, учебной или профессио-

нальной деятельности. В подобной социальной среде умение выявить их, также как и 

проявить навыки работы с подобным контингентом характеризуют профессиональ-

ное мастерство субъекта управления. 

Анализ очередных исследований по рассматриваемой проблеме, позволил выде-

лить, что идеи о рефлексивном способе познания все чаще находят применение в 

практической психологии, и в частности, в психологии профессиональной деятель-

ности. Авторы справедливо указывают на то, что для разрешения затруднительных 

ситуаций необходима адекватная рефлексивная позиция, которая является углом или 

точкой зрения на рассматриваемую ситуацию [6].  

Дж. Беннетт анализируя структуру “линейного мышления” проводит параллель с 

приготовлением пищи, выделяя при этом важность роли не только повара, но и сер-

вирующих, и подающих, и потребляющих это блюдо. То есть, сам процесс является 

цикличным и имеет сложную коммуникативную структуру и тот, кто готовит, соот-

ветственно становится тем, кем он является [10]. Инымисловамиможносказатьреф-

лексирует. Это символическое сравнение может быть применено ко многим процес-

сам, в которые вовлечены люди и особенно, к среде профессиональной деятельности.  

Многолетний опыт проведения практических занятий и тренингов для сотрудни-

ков государственных и коммерческих организаций подсказал необходимость разра-

ботки специальных занятий, способствующих эффективному профессиональному 

взаимодействию посредством развития профессиональной рефлексии. Цикл занятий 

базируется на методе визуализации теоретического материала по тематике профес-

сиональной коммуникации и проблемного взаимодействия. Идее разработки данного 

курса также способствовали широко известные юмористические рисунки Х. Битстру-

па и Ж. Эффеля, содержащие широкий психологический спектр выражения характе-

ра, темперамента и эмоций человека.При этом мы исходили из того, что метод визуа-

лизации, который способствует более интенсивному усвоению материала, ориенти-

рует обучающихся на поиск системных связей и закономерностей, а так же способст-

вует развивать способность размышлять о своем внутреннем психологическом со-

стоянии, всматриваться в свое “Я”. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%BE,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE
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 Разработанный и апробированныйтренинговый курс, включающий описание и 

визуализацию типологий, может также являться дополнением к программным дис-

циплинам “психология менеджмента”, “психология конфликта” и “психология отбора 

и управления человеческими ресурсами”. Составление психологических критериев 

оценки личностных проявлений и поведенческих стратегий предусматривало анализ 

различных научных подходов и прикладных исследований. Одно из них связано с 

классификацией неуправляемых сотрудников, а именно, со служебным поведением 

ленивых, беспомощных, эмоциональных, аморальных, ожесточенных, уклоняющихся, 

самоуверенных, запуганных и других типов [11]. Не менее интересную классифика-

цию поведения сотрудников приводят психологи Д. Валдруп и Т. Батлер [13]. Ими 

описаны шесть типов карьерного поведения, которые могут вызвать проблемы, как у 

сослуживцев, так и у руководителей (герой, меритократ, бульдозер, пессимист, бун-

тарь, бегущий домой). Л. Гласс выделила типы «ядовитых» людей и предлагает мето-

ды по взаимодействию с этими людьми, не позволяющие самим перенять их. В пере-

чень психологической характеристики входят 30 типологий(болтун, сплетник, само-

разрушитель, роковой борец, унылая и обреченная жертва, потребитель, невежа, бе-

зумец и др.) [3]. Психолог А. Фомин, исходя из характера поведения сотрудников в 

коллективе, условно объединил их в четыре группы: активные, пассивные, приспо-

собленцы и изгои [9].Интересные и очень выразительные восемь типов акцентуации 

сотрудника, а именно, пассивного, надежного, лидера, логика, мечтателя, спринтера, 

эстета и бойца, представил в своих рисунках проф. Е. С. Жариков (1990). Украинские 

исследователи, В.В. Мегед и А. А. Овчаров проанализировав рисунки с точки зрения 

«Соционического теста», предложили следующую типологию: миротворец, профес-

сионал, эпикурец, логик, мечтатель, спринтер, эстет, боец [8]. 

Сопоставление предложенных типологийпоказало, что в основных чертах они по-

вторяют девять типов эннеаграммы или содержат их описательные качества. Следо-

вательно, можно согласиться с тем высказыванием, что … “эннеаграмма - это не ка-

кая-то надуманная искусственная схема; в ней заключен самый простой и самый ес-

тественный взгляд на события и то, как они происходят” 

(http://fourthway.narod.ru/lib/Bennett/ENEAGR/ennegramma.htm). На официальном 

сайте Дж. Нахарнонаанглийскомпредставленаследующаятипология : Reformer, Helper, 

Achiever, Individualist, Investigator, Loyalist, Enthusiast, Challenger, Peacemaker [12]. А 

вот в русскоязычных версиях названия типологии несколько иная, а именно: перфек-

ционист (англ.- реформатор), помощник, достигатель, индивидуалист, наблюдатель 

(англ. - расследователь), скептик или преданный, энтузиаст, босс (англ. - претен-

дент), миротворец. 

В рассмотренных различных типологиях были выделены общие признаки пове-

денческих реакций и характерных черт, на основании чего для каждого из них под-

бирался выразительный рисунок (карикатурного жанра). После пилотажного иссле-

дования по описанию “вредных типов” (более 40) из множества рисунков были вы-

браны наиболее характерные, которые вошли в презентационный блок тренинга и 

получили армянский “акцент”(типы переименованы в соответствии с принятой ар-

мянской лексикой и терминологией). Отметим, что в проанализированных вариантах 

рисунков типов были изображены только мужские лица. А так как контингент слу-

шателей курсов и студентов предполагает участие обеих полов, мы же выбрали оди-
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наковое количество рисунков мужчин и женщин. Этот фактор сбалансированной ви-

зуализации имеет не менее важное значение для развития навыка рефлексии. 

Тренинг подразумевает решение следующих задач: ознакомление, характеристи-

ка, оценка и самооценка, с дальнейшим поиском индивидуальных методов “защиты”. 

Нейтрализация негативных последствий «психологических игр» сотрудников, высту-

пающих в роли “ядовитых”, «проблемных», «вредных», «дурных» и т.п., будет успеш-

ной только при правильном выявлении ролевых стереотипов сотрудников и приме-

нении соответствующих управленческих стратегий. После обоснования теоретико-

методологической базы и выбора психолого-педагогических принципов последова-

тельности, визуализации и рефлексии были проведены предварительный исследова-

тельский и основной внедренческий этапы работы. 

Предварительное исследование предполагало следующие этапы: выбор типоло-

гий с различными поведенческими проявлениями; перевод с английского и русского 

вариантов наименований; опрос респондентов (всего 300 чел.); подбор рисунков к 

каждому типу; опрос респондентов по рисункам без надписи(всего 300 чел.); анализ 

соответствия и ранжирование выбранных названий типов; разработка презентацион-

ной версии (компьютерная программа PowerPoint с поэтапным высвечиванием ри-

сунка-названия типа-характеристикой типа); апробация (более 500 чел.).  

Данный курс также был апробирован и со студентами в учебных целях [1]. Уме-

ние распознать различные типологии одновременно может способствовать адекват-

ному анализу, как собственного поведения, так и легко оценивать поступки и их 

смысл в поведении окружающих. По результатам опроса более 300 респондентов, 

можно заключить об эффективности экспериментального варианта курса «психология 

проблемного взаимодействия», который способствует повышению уровня знаний и 

практических навыков разрешения проблемных ситуаций. 

Интерпретация содержания, мотивов и основных причин психологических мани-

пуляций может помочь разобраться в подобных особенностях поведения человека, 

сделает общение с ними более конструктивным и результативным. Подобная форма 

практических занятий позволяет увидеть как ситуации, так и других людей из вне с 

точки зрения абстрактного или внешнего наблюдателя. Таким образом, моделирова-

лась специфическая среда служебной коммуникации с сослуживцами, способствую-

щая развитию профессиональной рефлексии. 
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VISUALIZATION METHOD IN TRAINING SESSIONS TO DEVELOP THE SKILLS OF A 

PROFESSIONAL REFLEXION 

 

Avanesyan H. M. (YSU, Yerevan, Armenia) 
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munication. 

 

This paper presents the theoretical and practical implications of the development of 

special training sessions to promote the development of skills of professional reflection. 

The cycle of training is based on the method of visualization of theoretical material on the 

subject of professional communication and interaction problem for refresher courses of 

civil servants and also master's education in the specialty "Psychology of Management", 

"Organizational Psychology" and "Business management". 

 

 

 

САМОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ: СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМАТИКА 

 

Аванесян Г. Г. (МАТИ-РГТУ, Москва, Россия) 
 

Общеизвестно, что выбор человеком формы поведения в той или иной жизненной 

ситуации определяется многообразием факторов, главными из которых являются 

личностные характеристики, в том числе - особенности Я-концепции, параметры мо-

тивационно-волевой сферы, структуры социальных ценностей, ролевые установки, 

жизненные ориентиры и цели. 

В настоящей статье мы остановимся на анализе самосознания личности или Я-

концепции - проблематике, которая является как самой интересной в психологиче-

ской науке, так и весьма сложной для исследователя, поскольку уже на уровне ее оп-

ределения возникают трудности.  

 

Ключевые слова: самосознание, самоотношение, образ Я, Я-концепция, Я-реальное, 

Я-зеркальное, Я-будущее. 
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Роберт Бернс определяет Я-концепцию, как совокупность всех представлений че-

ловека о самом себе в соединении с оценочным отношением к этим представлениям. 

При этом ученый выделяет такие важные составляющие самосознания индивида, как: 

Я-реальное, Я-идеальное и Я-зеркальное [1].  

Такая множественность Я указывает прежде всего на многогранную структуру 

феномена Я-концепции и на многоплановость видения человеком самого себя.  

Отметим, что в психологии впервые проблематика феномена Я была обозначена 

американским психологом и философом Уильямом Джеймсом, основателем функ-

ционализма в конце XIX века. Джеймс выделил и описал две самостоятельные и со-

подчиненные структуры личности - это Я познающее и Я действующее. Также 

Джеймс описал структуру самосознания, состоящую из физического, социального и 

духовного Я.  

По мнению У. Джеймса характер самосознания ведет к избирательности индиви-

да в выборе жизненных целей и в определении собственного уровня притязаний. Ес-

ли эти параметры бывают долгими, то личности удается сохранить относительно ус-

тойчивую Я-концепцию [2]. 

Интеракционисты Ч. Кули и Дж. Мид анализировали личность в рамках социаль-

ного взаимодействия, где в виде «генерализованного другого» выступает Я-

зеркальное или представление человека о самом себе глазами окружающих его лю-

дей.  

Иными словами, Я-зеркальное - это совокупное представление различных соци-

альных групп о человеке, членом которых он является. Такая совокупная оценка ок-

ружающих напрямую формирует в самосознании индивида либо принятие себя, либо 

чувство недовольства, самоукорения и стремления к изменению с целью соответствия 

требованиям социального окружения. Таким образом, поскольку Я-концепция фор-

мируется через процесс социального взаимодействия и общения, то интеракциони-

сты в структуре самосознания выделяют импульсивное и рефлексивное Я и много 

внимания уделяют исследованию характера взаимоотношений между этими образами 

Я [3].  

В понимании психоаналитического подхода фокус внимания находится на такой 

структуре как Супер-Эго, которая формируется в детстве и влияет на устойчивость Я-

концепции. Личность использует защитные психологические механизмы, призван-

ные помочь образу Я справиться с трудными жизненными ситуациями и выработать 

оптимальную стратегию поведения [4]. 

По мнению известного немецкого психолога Э. Эриксона, основоположника пси-

хогенетической концепции, образ Я определяется через эго-идентичность, т.е. через 

чувство самотождественности индивида самому себе. Это динамическая структура, 

которая меняется, дополняется и формируется в продолжение всей жизни человека и 

имеет психосоциальную природу, т.е. зависит от результатов взаимодействия инди-

вида с обществом, что влияет на окончательное представление о самом себе и на Я-

концепцию. Эриксон выделил восемь основных стадий в развитии личности, и все 

они являются периодом особого кризиса в становлении образа Я [5]. 

В понимании известного психолога и гуманиста К. Роджерса, создателя клиент-

центрированной психотерапии, Я-концепция регулируется потребностями, мотива-

ми, ценностями и другими психологически важными составляющими субъективного 
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опыта человека. При этом формирование образа Я связано с принятием со стороны 

значимых других и зависящим от этого чувства самоуважения. В рамках данной кон-

цепции утверждается, что каждый человек нуждается в позитивном отношении к се-

бе близкого окружения (семьи, друзей) и это позволяет достичь внутренней гармо-

ничности и положительной Я-концепции, не противоречащей субъективному опыту 

личности [6]. 

В отечественной психологии проблематика образа Я рассматривалась на основе 

единства сознания и деятельности. Так, в теории диспозиционной регуляции соци-

ального поведения В.А. Ядова представлены такие важные уровни в описании образа 

Я, как – во-первых, неосознанные переживания индивида, во-вторых – осознание от-

дельных качеств и свойств, в-третьих – сформированная на основе частных оценок Я-

концепция, и, наконец – целостный образ Я, представляющий собой общую систему 

ценностей и установок индивида [7]. 

Другой известный отечественный исследователь И. С. Кон в понимании образа Я 

особое значение придавал трем главным этапам в жизни человека – младенчеству, 

подростковому возрасту и взрослой жизни. Он выделил Я субъектное или Эго, и Я 

объектное или феноменальное, как объект внутреннего восприятия. В этой связи бы-

ла обозначена проблема соотношения главных функций самосознания – регулятив-

ной и Эго-защитной, которая направлена на поддержания необходимого уровня са-

моуважения и стабильности образа Я индивида [8].  

В наиболее исследованной по проблемам самосознания концепции В. В. Столина 

рассматривается конфликтный личностный смысл в ситуации, когда индивид совер-

шает мотивационный выбор, опираясь на представления о самом себе и на свою соб-

ственную структуру ценностей. В. В. Столин рассматривает аффективную, мотиваци-

онную и поведенческую стороны образа Я. Так, оказывается, что на личностном 

уровне происходит сопоставление прошлого с настоящим и определение будущего в 

поступках человека. Таким образом, ценностные ориентиры и социальное окружение 

индивида влияют на формирование уровня самооценки и самоотношения, что фор-

мирует характер требований к себе и определяет уровень притязаний личности [9].  

Обобщая выше приведенные концепции, можно заметить, что самосознание лич-

ности или Я-концепция имеет сложную структуру, состоит из множества Я, отра-

жающих, как самоуважение личности, так и ценностные установки, предпочтения, 

намерения, желания и цели.  

В эмпирическом исследовании самосознания или Я-концепции 100 студентам 

московского технологического университета в возрасте от 18-21 года (далее – испы-

туемые) предлагалось в виде самоотчета заполнить бланк с описаниями себя в на-

стоящем и будущем времени, а также оценить себя в глазах других людей. Иными 

словами, при помощи методов психодиагностики были получены характеристики Я-

реального, Я-будущего и Я-зеркального. Кроме того, все испытуемые прошли мето-

дику на измерение уровня притязаний на настоящий момент времени.  

Итак, при описании Я-реального в группе девочек доминировали положительные 

конформные черты: «отзывчивость, добросовестность, позитивность, послушность, 

ответственность, скромность, пунктуальность, заботливость, воспитанность, щедрость 

и т.д.» В то время как в группе мальчиков выявились напротив неконформные в 

большинстве своем черты: «честность, неподкупность, вспыльчивость, раздражитель-

ность, необщительность, домосед, люблю компьютерные игры, часто ленюсь, нетер-
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пелив к людям, ко всему отношусь нейтрально, придерживаюсь прежде всего моих 

интересов и т.д.». 

При описании Я-будущего в группе девочек отмечалось: «желание найти инте-

ресную работу, создать свою семью, приобрести комфортное жилье, добиться уве-

ренности в себе, настойчивости, найти хороших друзей, быть уважаемым человеком, 

быть мамой, найти призвание, уметь сдерживаться в конфликтах, завести домашнее 

животное, быть рядом с родителями, получить красный диплом, читать много книг, 

избавиться от лени, преодолеть свою стеснительность, управлять людьми и т.д.». В 

группе мальчиков были получены сходные с девочками ответы: «нетерпимость пло-

хих людей, достижение финансового благополучия, желание работать по профессии, 

гордиться собой, много путешествовать, ярко прожить жизнь, знать отлично англий-

ский язык, купить машину, жить долго, иметь больше свободного времени, быть бо-

лее удачливым, стать уважаемым человеком, стать знаменитым, найти свою вторую 

половинку, чаще видеться с друзьями, быть искренним, открыть в себе талант и т.д.». 

 При описании Я-зеркального в группе девочек наиболее часто отмечались такие 

смешанные стороны образа Я, как: «веселая, милая, смешная, умная, болтливая, щед-

рая, легкомысленная, симпатичная, грубая, вредная, гордая, интересная, ранимая, 

эгоистичная, черствая, замкнутая, ленивая, рассеянная и т.д.». В группе мальчиков 

оказалось больше негативных оценок образа Я глазами других людей: «агрессивный, 

жестокий, нечестный, хитрый, толстый, неусидчивый, хочу, чтобы многие были по-

хожими на меня, успешный, скупой на эмоции и т.д.». 

Что же касается измерения уровня притязаний, то был получен широкий разброс 

значений от -27 до +34. Это свидетельствует о том, что среди испытуемых встречают-

ся молодые люди, как «чересчур уверенные в себе, в своих возможностях и способно-

стях, рассчитывающие на свои собственные силы, так и те, которые не надеются на 

себя, ведут себя осторожно в общении с окружающими, стараются быть не замечен-

ными, не планируют ничего сверх своих возможностей, готовы примириться с чем-то 

на данный момент времени». Небольшой процент из числа испытуемых склонен к 

мечтательности и планировании малодоступных желаний и мало достижимых целей, 

что может привести к бездействию и апатичности, к незаинтересованности чем-либо, 

в том числе вызвать низкую мотивацию к учебной деятельности.  

Следует также отметить особо, что полученные результаты требуют более де-

тального анализа и дальнейшего исследования.  
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SELF-CONSCIOUSNESS: ESSENCE AND PROBLEMS 
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This article describes the self-conception's phenomenon in works of well-known for-

eign and local psychologist. Self-image's structure is analyzed from the position of several 

psychological schools. Self-consciousness's impact on mental activity and behavior is con-

sidered.  

Also this article summarizes the results of empirical research obtained by self-report 

of students of Moscow State technological University. Their idea of oneself now, in the 

future and how they perceive oneself in the view of surrounding people are described.  

As the result of empirical research the gender differences in perception and evaluation 

of oneself by boys and girls were received.  

 

 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПОЛУШАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Агабабян А. Р., Аракелян А. Н. (ЕГУ, Ереван, Армения) 

 
 Исследованы особенности межполушарного взаимодействия при когнитивной 

деятельности. Обнаружены половые различия в механизмах регуляции межполушар-

ных взаимоотношений, что обусловлено отличиями в функциональной организации 

полушарий мозга у мужчин и женщин. 

 
Ключевые слова: межполушарные взаимоотношения, половой диморфизм, вызванная 

активность, креативность. 

 

В любой деятельности человека пропорция активных, творческих и рутинных 

компонентов может быть разной [4]. В соответствие с этим для дифференциации 

мыслительного процесса выделяют два противопоставляемых друг другу мышления – 

дивергентное и конвергентное. Дивергентное мышление в отличие от конвергентно-

го допускает варьирование путями решения проблемы, что приводит к порождению 

оригинальных идей и самовыражения личности. Университетское образование пред-

полагает, что специалист не только должен уметь использовать научные методы для 

решения профессиональных задач, но и быть способным находить нестандартные 

решения типовых задач, участвовать в разработке новых направлений в профессио-

нальной сфере. Поэтому для развития новых технологий возникает необходимость в 

повышении творческого потенциала молодых специалистов, так как одной из важ-

нейших составляющих деятельности человека является элемент творчества. Проявле-

ние и развитие креативности индивида зависит от его мотивации, уровня интеллек-

туальных способностей, а также от личностных характеристик, таких как самоуваже-
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ние, независимость, сензитивность к проблемам, отсутствие сдерживания, экстравер-

тированность. В то же время внезапность возникновения идей, стадия озарения, до-

гадки, инсайта может быть обусловлена эффектами межполушарных взаимодействий 

мозга. Развитие современных методов исследования позволяет осуществлять диффе-

ренцированный подход в изучении нейрофизиологических механизмов мозгового 

обеспечения творчества, которое требует активной работы обоих полушарий мозга. 

Существуют разные точки зрения о доминировании полушарий при дивергентном 

мышлении. Гипотезу о доминировании левого полушария в творческой деятельности 

подтверждают работы, в которых показано, что решающая роль при выполнении ког-

нитивных заданий с элементом творчества принадлежит ассоциативным областям ле-

вого полушария [2 ].В последние годы изучение процессов мышления получило новый 

импульс в связи с актуальностью проблемы межполовых различий в зависимости от типа 

когнитивной деятельности. Многочисленные исследования показывают наличие поло-

вого диморфизма в организации когнитивных процессов. Это обусловлено отличиями 

как в гормональном статусе мужчин и женщин, так и в особенностях мозговых меха-

низмов обеспечения деятельности [3]. Показано также, что половые различия в ней-

рональных механизмах когнитивной деятельности наблюдаются даже при одинако-

вых показателях успешности этой деятельности [6]. Поэтому исследование динамики 

межполушарного взаимодействия у мужчин и женщин может иметь информационную 

ценность для понимания предпосылок продуктивной творческой деятельности.  

В связи с этим мы задались целью исследовать особенности функционального 

межполушарного взаимодействия по изменениям амплитудных параметров вызван-

ной активности коры головного мозга при конвергентном и дивергентном мышлении 

у мужчин и женщин. 

В исследовании принимали участие 48 испытуемых - студентов ЕГУ обоего пола 

(женщин – 28, мужчин – 20). Исследование проходило в 2 этапа, испытуемые участ-

вовали в выполнении как конвергентного, так и дивергентного задания, каждое из 

которых длилось 1 час. До и после выполнения испытуемыми задания регистрирова-

лись вызванные потенциалы (ВП) на свет с 4-х симметричных областей правого и ле-

вого полушарий коры головного мозга - фронтальной, орбито-фронтальной, передне-

височной и височно-теменно-затылочной. Анализировались межполушарные взаи-

моотношения по показателям динамических изменений амплитудных параметров 

компонентов N200 и Р300 ВП.. Полученные данные подвергались статистической обра-

ботке с использованием Т-теста зависимых пар (пакет программ SPSS 10.0). 

Результаты анализа особенностей межполушарных взаимодействий при выполне-

нии задания на конвергентное мышление в группе мужчин выявили достоверное 

(р≤0,01) доминирование левого полушария по амплитуде компонентов N200 и Р300 во 

фронтальной, орбито-фронтальной и передневисочной областях до выполнения за-

дания. После выполнения задания наблюдалась смена полушарного доминирования 

во фронтальной и передневисочной областях. В височно-теменно-затылочной облас-

ти по амплитуде компонентов N200 и Р300 доминировало правое полушарие как до, 

так и после выполнения конвергентного задания. 

 В группе женщин до выполнения конвергентного задания во всех исследуемых 

областях по амплитуде компонентов N200 и Р300 достоверных межполушарных раз-

личий не обнаружено. После выполнения предложенного задания в передних облас-

тях коры головного мозга наблюдается преимущественное доминирование (р≤0,05) 
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левого, а в височно-теменно-затылочной области - правого полушария(р≤0,05). Таким 

образом, выполнение задания на конвергентное мышление в группе мужчин приво-

дит к смене полушарного доминирования, в группе женщин реализация конвергент-

ной мыслительной деятельности происходит за счет перестройки межполушарных 

взаимодействий.  

В результате анализа особенностей межполушарных взаимосвязей при выполне-

нии задания на дивергентное мышление показано, что в группе мужчин характер 

межполушарных взаимоотношений не меняется: во фронтальной, орбито-

фронтальной и передневисочной областях как до (р≤0,01), так и после (р≤0,001) реа-

лизации творческой деятельности отмечалось доминирование левого, в височно-

теменно-затылочной области – правого полушария (р≤0,05). В группе женщин досто-

верная межполушарная разница наблюдалась только после выполнения творческого 

задания: амплитудные значения исследуемых компонентов были достоверны (р≤0,01) 

больше во фронтальной, орбито-фронтальной и передневисочной областях левого и в 

височно-теменно-затылочной области правого полушария.  

Полученные в ходе исследования результаты показали, что изначально имеют 

место половые различия в выраженности межполушарной асимметрии. У мужчин на-

блюдается достоверная межполушарная разница по показателям амплитуды компо-

нентов N200 и Р300: в передних областях доминирует левое полушарие, в височно-

теменно-затылочных областях наблюдается доминирование правого полушария. В 

группе женщин достоверной межполушарной разницы не наблюдалось. Данный факт 

можно объяснить отличиями не только в гормональном статусе мужчин и женщин, 

но и в функциональном взаимодействии полушарий мозга, причем оказывается, что 

половые различия в нейрональных механизмах когнитивной деятельности наблюда-

ются даже при одинаковых показателях этой деятельности. Менее выраженная асим-

метрия полушарий у женщин обусловлена, по-видимому, более тесным взаимодейст-

вием полушарий посредством мозолистого тела. Наблюдаемое в группе мужчин пре-

имущественное доминирование правого полушария (во фронтальной и передневи-

сочной областях) при конвергентном мышлении, что происходит в результате смены 

полушарного доминирования, связано, мы полагаем, с тем, что при выполнении 

предложенного задания мужчины используют пространственное мышление, которое 

у них более развито. В группе женщин выполнение конвергентного задания, которое 

содержит наряду с пространственными, также вербальные задачи, приводит к доми-

нированию левого полушария в передних областях коры. После выполнения творче-

ского задания вербального содержания в группе мужчин наблюдается более выра-

женная межполушарная разница во всех исследуемых областях. Факт доминирующего 

влияния как левого (передние ассоциативные области), так и правого полушария 

(задняя ассоциативная область) свидетельствует о том, что творческий процесс реа-

лизуется благодаря активному участию обоих полушарий вне зависимости от пола. 

Наблюдаемые гендерные различия в выраженности межполушарных взаимоотноше-

ний указывают на более тесное взаимодействие полушарий у женщин. Гипотезу о до-

минировании левого полушария в творческой деятельности подтверждают работы, в 

которых показано, что решающая роль при когнитивных заданий с элементами твор-

чества принадлежит ассоциативным областям левого полушария [1]. Доминирование 

правой височно-теменно-затылочной области при творческой деятельности говорит в 
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пользу данных о ведущей роли теменно-височных областей правого полушария при 

образном мышлении [5].  

Таким образом, обнаружена разница в особенностях межполушарных взаимодей-

ствий в зависимости как от типа задания, так и от фактора пола. Если у мужчин при 

дивергентном мышлении характер полушарного доминирования не меняется и вы-

полнение творческого задания реализуется лишь в результате общего усиления ак-

тивности мозга, то женщинам для выполнения творческой деятельности требуется 

перестройка межполушарных отношений. Полученные факты позволяют предполо-

жить существование гендерных различий в регуляции межполушарных взаимоотно-

шений при мыслительной деятельности, что обусловлено, мы полагаем, отличиями в 

функциональной организации полушарий мозга у мужчин и женщин. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНИК ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

БОЛЬНЫХС ИНСУЛЬТОМ И ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ 

 
Адамян А. М. (Центр патологии речи и нейрореабилитации, Москва, Россия) 

 
Мандала-терапия является одним из направлений современной психотерапии и 

применяется при реабилитации больных с травмой. Мандала (круг) – это духовный 

магический символ, отображающий вселенную. Рисование мандал помогает стабили-

зировать, объединять, гармонизировать и упорядочивать внутренний мир. Наши на-

блюдения показали, что при восстановлении речи и других функций весомое значе-

ние имеет коррекция эмоциональной и личностной сфер пациента, перенесшего 

травму.  

Мандала-терапия способствует выявлению неосознанных и иррациональных сто-

рон жизни, а также видимых и неуловимых, еле различимых невербальных сигналов, 

идущих от окружающего мира. Рисунок мандалы отражает внутренний мир человека, 

а процесс рисования соответствует внутреннему состоянию пациента в данный мо-

мент. Символическая сущность мандалы может помочь постепенному постижению 

более глубоких уровней подсознания и достижению полноты понимания собственно-

го «я».  

 

Ключевые слова: психотерапия, мандала, целостность, гармонизация. 

 

У большинства больных с последствиями инсульта и ЧМТ в той или иной мере 

наблюдается нарушение психологической и социальной адаптации, чему способст-

вуют такие факторы, как выраженный двигательный и речевой дефицит, болевой 

синдром, потеря социального статуса.  

Данные специальной литературы [2, 4, 5], а также собственные наблюдения [1] 

показали, что при восстановлении речи и других функций, даже при наличии меди-

каментозной терапии, весьмавесомое значение имеет коррекция эмоциональной и 

личностной сфер пациента, перенесшего травму и инсульт, так как при снижении 

контроля на первое место выступают базовые, глубинные аспекты человеческой лич-

ности. При реабилитации таких пациентов восстановление речевой функции как 

психической деятельности должно проводиться параллельно с восстановлением 

коммуникативной функции речи, восстановлением вербальных и невербальных форм 

деятельности. 

 В восстановительном процессе нами используется комплекс техник из различных 

психотерапевтических школ. Это специальные движения, невербальные и вербаль-

ные техники коммуникации, элементы кататимно- имагинативной психотерапии и 

т.д., которые позволяют достичь больших результатов в деле восстановления речи. 

Одним из таких методов является мандала-терапия [3]. 

Мандала (круг) - это древнейший магический резонатор, отображающий вселен-

ную, с незапамятных времен существующий в Индии, Тибете, Китае и других стра-

нах. В своей основе мандала является зрительной конструкцией, которую легко вос-

принимает глаз, т.к. она соответствует первичному зрительному восприятию, а также 

структуре органа зрения. Зрачок глаза сам является простой мандалой.  
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Мандала состоит из серии концентрических кругов, форм, которые предполагают 

связь между разными измерениями. В них содержатся закодированные послания, их 

геометрия и цвета подобраны таким образом, чтобы воздействовать на подсознатель-

ном уровне.Поэтому во время рисования мандал происходит разрешение внутренних 

конфликтов и снятие напряжения. В традиции Востока мандала – в основном средст-

во концентрации разума, средство преодоления своих привычных границ. 

К. Г. Юнг [6] идентифицировал мандалу как архетипический символ человече-

ского совершенства. Он изучал целебное действие окружностей на душу пациента. В 

его работах [6, 7] показано, чторисунок мандалы представляет собой единство лично-

сти и всей Вселенной. Мандала воздействует как на психофизиологическом уровне, 

меняя электрическую активность головного мозга, так и на уровне психоэнергетики, 

создавая мощнейшие информационные биологические поля. Эти поля могут нести 

защитный, активизирующий, гармонизирующий характер, быть настроенными на оп-

ределенного человека или место. На протяжении всей человеческой истории мандала 

проявлялась как универсальный символ цельности, гармонии и преобразования. Она 

определяет характер почти всех первоначальных интуитивных представлений отно-

сительно природы реальности, тех представлений, которые определяют нашу жизнь 

и присущи каждому из нас. Это тот символ, который присутствует у каждого народа, 

так как он содержит все, и начало, и его конец, т.е. является базовым.  

Мандала используется в психотерапии в качестве интегрирующего средства дос-

тижения полноты понимания собственного «я».  Психотерапия с использованием 

мандал направлена на одну главную цель – привести во взаимодействие различные 

внутренние силы, которые по разным причинам оказались сдержаны, и иницииро-

вать их слияние. Исцеление происходит за счет растущей внутренней целостности.  

При создании мандал восстанавливается внимание и улучшается концентрация. 

Она символизирует различные уровни сознания внутри человека, а также энергию, 

которая объединяет и исцеляет. Мандалы очень полезны не только для взрослых, но 

и для детей. Они помогают полностью расслабиться и установить контакт с функ-

циями правого полушария мозга, с бессознательным. Это техника, ведущая к целост-

ности, гармонизации человека, она является искусством воссоединения противопо-

ложностей, прообразом всего остального, это техника для создания жизненной силы 

внутри человека. При рисовании мандалисчезает напряжение, пациент успокаивает-

ся, стабилизируется умственное и душевное состояние. По мере распределения цвета 

по рисунку происходит взаимодействие между глазом, рукой и подсознанием.  

Таким образом, силы мандалы являются и нашими собственными силами, кото-

рые раскрываются в процессе работы с ней. Энергия центра проявляется в непреодо-

лимом принуждении и желании стать тем, кем каждый является, так же, как любой 

организм стремитсяк достижению той формы, которая характерна для его природы, 

невзирая на обстоятельства. Об этом центре не думают как об эго и его не ощущают 

таковым, но, если можно так выразиться, это есть самость. Именно самость создает 

тот рисунок души, который отображается в мандале. И мандалы раскрывают динами-

ку движения самости, создавая матрицу, в которой раскрывается наша уникальность. 

Круг мандалы отражает самость, вмещающую стремление души к самореализации и 

целостности. 
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Мандалы могут быть как двумерными, изображенными на плоскости, так и объ-

ёмными, рельефными. Их вышивают на ткани, рисуют на песке, выполняют цветны-

ми порошками и делают из металла, камня, дерева. 

Создавая мандалу, пациент создает индивидуальный символ, который отражает 

то, чем человек является в данный момент. Круг, изображаемый им, как бы пригла-

шает разные части внутреннего мира проявиться и прийти во взаимодействие друг с 

другом, он инициирует их движение и слияние, приводя к целостности. Пациенты, 

которые по критериям обычной нейропсихиатрической диагностики являются не-

доступными для общения, тем не менее ощущают мир вокруг себя и способны к ком-

муникации при помощи тонких, зачастую еле различимых невербальных сигналов. 

Работа с пациентом, поскольку она рассматривает и усиливает любые возможно-

сти пациента ощущать, думать и коммуницировать по поводу их состояния, делает 

пациентов активными участниками их собственного лечения и дает им возможность 

принимать решения о том, продолжать им жить или нет. 
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THE USE OF PSYCHOTHERAPEUTIC TECHNIQUES IN REHABILITATION OF 

PATIENTS WITH STROKE AND CRANIAL TRAUMA 

 
Adamyan A. M. (Center of Speech Pathology and Neurorehabilitation, Moscow, Russia) 
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Mandala-therapy is one of trends of modernpsychotherapy and is used in rehabilita-

tion of patients with trauma.Mandala (circle) is a spiritual symbol, representing the uni-

verse.Creating mandalas helps to stabilize, integrate, harmonize and reorder inner life. 

Our observations showed that in the restoration of speech and other functions ponderable 

significance has correction of the emotional and personal spheres of patient, who had un-

dergone trauma. 

Mandala-therapy seeks to encounter with the unknown and the irrational side of life, 

to follow the visible and subtle signals, coming from people and events.Mandala drawings 

reflect persons inner state, which corresponds to inner situation at the time. Symbolic na-
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ture of mandala can help one to access progressively deeper levels of the unconscious and 

to discover themselves. 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРОСНИКА ВЫРАЖЕННОЙ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

СИМПТОМАТИКИ У БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ АОРТОКОРОНАРНОЕ 

ШУНТИРОВАНИЕ 

 

Азатян Н. Г. (ЕГМУ, Ереван, Армения) 
 
Современные кардиохирургические вмешательства используются для лечения 

пациентов с различными формами патологии сердца, в частности ишемической бо-

лезни сердца (ИБС). Исследование проводилось с помощью Опросника выраженно-

сти психопатологической симптоматики (SCL-90-R). Применяя опросник, мы оцени-

ваем следующие психопатологические симптомы: SOM соматизацию, O-C обессив-

ность-компульсивность, INT межличностную сензитивность, DEP депрессивность, 

ANX тревожность, HOS враждебность, PhANX фобическую тревожность, PAR пара-

нойяльные тенденции, PSY психотизм, ADD дополнительные вопросы. 

 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, аортокоронарное шунтирование, оп-

росника выраженности психопатологической симптоматики  

 

Современные кардиохирургические вмешательства используются для лечения 

пациентов с различными формами патологии сердца, в частности ишемической бо-

лезни сердца (ИБС). К приоритетным и эффективным методам лечения ИБС, сни-

жающим риск развития осложнений, относится хирургическая реваскуляризация 

миокарда – аортокоронарное шунтирование. Аортокоронарное шунтирование (АКШ) 

показано тем больным с коронарной недостаточностью, у которых лекарственное ле-

чение не устраняет проявления ишемической болезни сердца [4]. Согласно А. Б. 

Смулевичу частота психологических проблем, которые наблюдаются в послеопера-

ционном периоде АКШ, варьирует от 13 до 64 %. К основным нарушениям относятся 

депрессии, тревожные расстройства и т.д. [5]. 

Исследование проводилось в Медицинском Центре Норк Мараш города Еревана. 

Нами было исследовано 45 больных, в возрасте 33-65 лет. Исследование проводилось 

с помощью Опросника выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-

R), он состоит из 90 вопросов, каждый из которых оценивается по пятибалльной шка-

ле (от 0-4). Применяя опросник, мы оцениваем следующие психопатологические 

симптомы: SOM соматизацию, O-C обессивность-компульсивность, INT межличност-

ную сензитивность, DEP депрессивность, ANXтревожность, HOS враждебность, 

PhANX фобическую тревожность, PAR паранойяльные тенденции, PSY психотизм, 

ADD дополнительные вопросы.  

 В SCL-90-R имеются три обобщенных индекса дистресса: общий индекс тяжести 

(GSI); индекс наличного симптоматического дистресса (PSDI); общее число утверди-
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тельных ответов (PST). Функцией каждого из них является приведение к единому 

масштабу уровня и глубины личностной психопатологии [7]. 

Опросник выраженной психопатологической симптоматики является инструмен-

том определения актуального, присутствующего на данный момент, психологическо-

го симптоматического статуса. В данной статье мы хотим изложить лишь результаты 

исследования по 9 шкалам.  

Соматизация – отражает дистресс, возникающий из ощущения телесной дис-

функции. Сюда относятся жалобы, фиксированные на кардиоваскулярной, гастроин-

тестинальной, респираторной и других системах, а также соматические эквиваленты 

тревожности. Все эти симптомы и признаки могут указывать на наличие расстрой-

ства, хотя они могут быть и проявлением реальных соматических заболеваний. Среди 

исследуемых нами больных, перенесших АКШ, были выявлены следующие уровни 

соматизации: очень низкий уровень – 6.7 %; низкий уровень у 44.4 %; средний уро-

вень - 46.6 % и повышенный уровень соматизации составлял 2.2 % от общего числа 

исследуемых. 

Обессивность-компульсивность отражает симптомы, которые в сильной степени 

тождественны стандартному клиническому синдрому с тем же названием. Эти вопро-

сы касаются мыслей, импульсов и действий, которые переживаются индивидом как 

непрерывные, непреодолимые и чуждые “Я”. В данной шкале мы получили следую-

щие результаты: очень низкий уровень – 6.7 %; низкий уровень у 71.1 %; средний 

уровень - 15.5 %, повышенный уровень - 2.2 % от общего числа исследуемых. 

Межличностную сензитивность - определяется чувствами личностной неадекват-

ности и неполноценности, в особенности, когда человек сравнивает себя с другими. 

Самоосуждение, чувство беспокойства и заметный дискомфорт в процессе межлично-

стного взаимодействия характеризуют проявления этого синдрома. В шкале межлич-

ностной сензитивности были полученны следующие результаты: очень низкий уро-

вень – 28.8 %; низкий уровень у 60 %; средний уровень у 11.1 % от общего числа ис-

следуемых. 

Депрессивность - симптомы этого расстройства отражают широкую область про-

явлений клинической депрессии. Здесь представлены симптомы дисфории и аффек-

та, такие как признаки отсутствия интереса к жизни, недостатка мотивации и потери 

жизненной энергии. Кроме того, сюда относятся чувства безнадежности, мысли о 

суициде и другие когнитивные и соматические корреляты депрессии. В нашем ис-

следовании мы выявили следующие результаты: очень низкий уровень – 17.7 %; низ-

кий уровень у 55.5 %; средний уровень - 26.6 %. 

Тревожность состоит из ряда симптомов и признаков, которые клинически со-

пряжены с высоким уровнем манифестированной тревожности. В определение входят 

общие признаки, такие как нервозность, напряжение и дрожь, а также приступы па-

ники и ощущение насилия. В качестве признаков тревожности сюда относятся когни-

тивные компоненты, включающие чувства опасности, опасения и страха и некоторые 

соматические корреляты тревожности. В нашем исследовании мы выявили следую-

щие результаты по данной шкале: очень низкий уровень – 11 %; низкий уровень у 

57.7 %; средний уровень - 26.6 % и высокий уровень у 2.2 % от общего числа иссле-

дуемых. 

Враждебность включает мысли, чувства или действия, которые являются прояв-

лениями негативного аффективного состояния злости. В состав пунктов входят все 
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три признака, отражающие такие качества, как агрессия, раздражительность, гнев и 

негодование. Среди исследуемых нами больных, перенесших АКШ, были выявлены 

следующие уровни враждебности: очень низкий уровень – 28.8 %; низкий уровень у 

26.6 %; средний уровень - 31% и повышенный уровень враждебности составлял 2.2 % 

от общего числа исследуемых. 

Фобическая тревожность –определяется как стойкая реакция страха на опреде-

ленных людей, места, объекты или ситуации, которая характеризуется как иррацио-

нальная и неадекватная по отношению к стимулу, ведущая к избегающему поведе-

нию. Пункты, относящиеся к представленному расстройству, направлены на наибо-

лее патогномичные и разрушительные проявления фобического поведения. В нашем 

исследовании мы выявили следующие результаты в данной шкале: очень низкий 

уровень – 28 %; низкий уровень у 47.8 %; средний уровень - 11.1 % и повышенный 

уровень составляет 2.2 %. 

Паранойяльные тенденции - данное определение представляет паранойяльное 

поведение как вид нарушений мышления. Кардинальные характеристики проектив-

ных 

мыслей, враждебности, подозрительности, напыщенности, страха потери незави-

симости, иллюзии рассматриваются как основные признаки этого расстройства, и вы-

бор вопросов ориентирован на представленность этих признаков. Среди исследуемых 

нами больных, перенесших АКШ, были выявлены следующие уровни паранойяльных 

тенденций: очень низкий уровень – 6.6 %; низкий уровень у 52 %; средний уровень - 

37% от общего числа исследуемых.  

Психотизм, В шкалу психотизма включены вопросы, указывающие на избегаю-

щий, изолированный, шизоидный стиль жизни, на симптомы шизофрении, такие как 

галлюцинации или слышание голосов. Шкала психотизма представляет собой гра-

дуированный континуум от мягкой межличностной изоляции до очевидных доказа-

тельств психотизма. В нашем исследовании мы выявили следующие результаты в 

данной шкале: очень низкий уровень – 33.3%; низкий уровень у 48.8 %; средний уро-

вень - 4.4 %.  

В приведенных вышерезультатах видно, что показатели по шкалам у многих ис-

следуемых нами больных средние или ниже средних показателей. Мы объясняем это 

тем, что почти у всех больных операция АКШ является сильно травмирующей ситуа-

цией, многие из них не были заранее подготовлены, так как операция являлась экс-

тренной. В ходе клинической беседы (в особенности, при обсуждении вопросов по 

шкале депрессивности) многие больные не указывали на отсутствие интераса к жиз-

ни, мрачных и пессиместических мыслей о будущем. Выявить патологическую реак-

цию на болезнь, особенно депрессию, не всегда просто ввиду различных характеро-

логических особенностей личности больного. Тщательное наблюдение за пациентом 

во время бесед, бытовых контактов может дать много информации для диагностики 

патологических состояний. По данным Научного центра сердечно-сосудистой хирур-

гии имени А.Н. Бакулева [3], у оперированных пациентов наиболее часто встречают-

ся следующие типы личностных реакций: адекватные (нормальные); патологические 

(невротические, к ардиофобические, тревожно-депрессивные, ипохондрические, ис-

терические).  

Реакция на кардиохирургическое вмешательство расценивается как адекватная, 

если поведение пациента, его переживания и концепция болезни соответствуют по-
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лученной от врача информации об оперативном лечении ИБС, прогнозе его жизни и 

трудоспособности, возможных осложнениях. Мы находим, что у многих исследуемых 

нами больных хирургическое вмешательство, в частности АКШ, изменило ценност-

ную систему личности и ее личностные качества. В нашем исследовании большая 

часть больных имела адекватную оценку своего состояния, мы связываем это с таки-

ми факторами как: послеоперационный временной отрезок (многие еще не успели 

осознать происходящее с ними), прохождение лечения в стационаре (что дает ощу-

щение надежности и отсутствие страха, “пока Я здесь, со мной ничего не случиться”). 
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APPICATION OF THE QUESTIONNAIRE OF EXPRESSED PSYCHOPATHOLOGICAL 

SYMPTOMS IN PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY 

 

Azatyan N. G. (YSMU, Yerevan, Armenia) 
  
Key words: coronary heart disease, coronary artery bypass, Questionnaire of expressed 

psychopathological symptoms. 

 

Contemporary surgery interventions are applying in cure of patients with different 

forms of heart diseases, particularly with coronary heart disease (CHD). Research is con-

ducted by the Questionnaire of expressed psychopathological symptoms (SCL-90-R). By 

applying this questionnaire we evaluate following psychopathological symptoms: SOM-

somatisation, O-C- obsessive-compulsiveness, INT- interpersonal sensitivity, DEP-

depressiveness, ANX-anxiety, HOS- hostility, PhANX – phobic anxiety, PAR – paranaoic 

intentions, PSY -psychotism, ADD – additional questions. 
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ДОВЕРИЕ И НЕДОВЕРИЕ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЮ  
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (грант № 15-06-10296а) 

 

Акимова А. Ю. (Региональная дирекция медицинского 
обеспечения на Горьковской железной дороге, г. Нижний Новгород),  

Обознов А. А. (Институт психологии РАН, г. Москва, Россия) 
 
В статье рассматриваются особенности представлений водителей и пассажиров о 

характеристиках автомобилей, вызывающих доверие или недоверие, о ситуациях, в 

которых проявляется доверие и недоверие автомобилю, а также об особенностях их 

поведения в этих ситуациях.  

 

Ключевые слова: доверие и недоверие технике, характеристики автомобиля, крите-

рии доверия и недоверия автомобилю, водители, пассажиры автомобиля. 

 

В настоящее время расширяется спектр исследований, посвященных различным 

аспектам взаимодействия человека с техникой. В числе прочих вопросов, внимание 

ученых привлекают социально-психологические аспекты указанного взаимодейст-

вия, включая доверие и недоверие технике. Несмотря на разнообразие подходов к 

изучению указанной проблемы, многие исследователи сходятся во мнении о том, что, 

во-первых, доверие и недоверие технике проявляется в определенных, а именно– в 

сложных и опасных условиях взаимодействия с техникой. Во-вторых, большое значе-

ние для доверия и недоверия технике имеют характеристики самой техники – надеж-

ность, исправность, комфортность, а также характеристики людей, вступающих с ней 

во взаимодействие,–профессионализм, репутация и надёжность тех, кто производит, 

управляет, обслуживает и ремонтирует технику [2-5 и др.]. 

К кругу актуальных проблем, связанных с изучением доверия и недоверия техни-

ке, исследователи относят вопросы их оснований, функций, динамики изменения и 

проявления этих феноменов у различных категорий субъектов: специалистов различ-

ных профессий, работников с разным опытом эксплуатации техники, операторов, 

пользователей, мужчин и женщин и др. 

Цель данной работы заключалась в изучении специфики представления о дове-

рии и недоверии технике как тех, кто непосредственно ею управляет, так и тех, кто 

ею пользуется (пассажиров). 

Авторский подход к исследованию. В представленном исследовании доверие и 

недоверие техникерассматривалоськак психологические отношения, проявляющиеся 

во взаимодействии человека с окружающим миром и выполняющие функции гармо-

низации и оптимизации этого взаимодействия. 

В ранее проведенных исследованиях было показано, что доверие и недоверие 

технике не являются антонимичными и взаимоисключающими феноменами. В пред-

ставлениях лиц, непосредственно эксплуатирующих технику, эти феномены опреде-

ляются частично совпадающими, но не идентичными критериями. В частности, в 

этих исследованиях были получены данные о том, что водители легковых автомоби-

лей среди наиболее значимых критериев доверия выделяют характеристики автомо-

биля, определяющие взаимодействие с ним в процессе эксплуатации, а критериями 

недоверия – характеристики, осложняющие взаимодействие водителя с автомобилем 
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(срок эксплуатации, внешний вид). Кроме того, по результатам исследования, дове-

рие автомобилю приводит к расширению границ и развитию взаимодействия с авто-

мобилем в процессе его управления, а недоверие требует от водителя привлечения 

дополнительных внутренних ресурсов для его эксплуатации[1]. 

Несмотря на ряд исследований доверия и недоверия технике, малоизученными 

остаются вопросы единства оснований, критериев этих феноменов у пользователей 

техники и лиц, непосредственно ее эксплуатирующих. Кроме того, представляет 

практический интерес специфика проявлений изучаемых феноменов у этих катего-

рий в различных условиях взаимодействия с техническими объектами.  

Описание исследования. В данной работе представлены результаты изучения 

представления водителей и пассажиров о доверии и недоверии автомобилю. Водите-

ли представляли группу лиц, непосредственно эксплуатирующих автомобильную 

технику, а пассажиры – пользователей автомобилей. Всего в исследовании приняли 

участие 164 человека. Из них 100 человек – водители личных автомобилей в возрасте 

от 18 до 62 лет, со стажем вождения от 1 года до 33 лет; 64 человека – пассажиры ав-

томобилей, возраст которых –от 18 до 69 лет. 

Участникам исследования была предложена анкета, содержащая вопросы откры-

того типа о характеристиках автомобилей, которым они доверяют или не доверяют, о 

ситуациях, в которых возникает доверие и недоверие автомобилю, а также об их по-

ведении в отношении автомобилей, вызывающих доверие или недоверие. 

Результаты исследования показали, что у водителей и пассажиров существует в 

целом сходное представление о характеристиках автомобилей, которым можно дове-

рять,либо не доверять. Так, по их мнению, к характеристикам автомобиля, вызываю-

щего доверие, можно отнести его надежность, комфорт, безопасность, исправность, 

надежность производителя, привлекательный внешний вид и небольшой срок экс-

плуатации. К характеристикам автомобиля, вызывающего недоверие – ненадежность, 

дискомфорт, небезопасность, неисправность, ненадежного производителя, плохой 

внешний вид, длительный срок эксплуатации, непредсказуемость поведения во время 

поездки. 

Вместе с тем, существуют определенные отличия в соотношении водителей и 

пассажиров, выделяющих различные характеристики автомобиля при дове-

рии/недоверии ему. Значительно большее количество водителей (22%) по сравнению 

с количеством пассажиров (8%), отметили в качестве основной характеристики авто-

мобиля, которому доверяют, его надежность. Наоборот, пассажиры чаще водителей 

(20% и 9% соответственно) указывали в качестве такой характеристики исправ-

ность(значимость различий на уровне р≤0.05 по критерию согласия χ2 Пирсона в обо-

их случаях). В целом большинство водителей (65%) указали следующие характери-

стики автомобиля, вызывающего доверие: надежность, безопасность, комфорт, а 

большинство пассажиров (54%) – безопасность, комфорт и исправность. 

Выделяя характеристики автомобиля, не вызывающего доверие, водители значи-

тельно чаще пассажиров указывали на характеристику его ненадежности (17% и 2% 

соответственно), а пассажиры значительно чаще водителей называли характеристики 

непривлекательного внешнего вида (29% и 12% соответственно), а также непредска-

зуемости его поведения в поездке (20% и 8% соответственно). Указанные различия 

значимы на уровне р≤0.05 по критерию согласия χ2 Пирсона. Кроме того, большинст-

во пассажиров (67%) имеют согласованное мнение о характеристиках автомобиля, ко-
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торому не доверяют. К ним они отнесли непривлекательный внешний 

вид,неисправность, а также непредсказуемость его поведения на дороге. В то же вре-

мя, мнение водителей об этих характеристиках менее согласовано: одинаковочасто 

упоминались ненадежность, дискомфорт, небезопасность, плохой производитель, не-

исправность, непривлекательный внешний вид и длительный срок эксплуатации, не-

предсказуемость в поездке. Кроме того, 12% пассажиров подчеркнули, что характери-

стики водителя играют основную роль при доверии автомобилю, а 6% пассажиров 

высказали такое же мнение при недоверии автомобилю. Добавим, что у водителей 

таких вариантов ответов на вопросы анкеты не наблюдалось. 

По мнению большинства водителей и пассажиров, ситуации, в которых возникает 

доверие или недоверие автомобилю, характеризуются неопределенностью исхода, а 

также возможным риском для жизни и здоровьяучастников поездки.К ситуациям 

проявления доверия 76% водителей и 70% пассажиров отнесли совершение маневров, 

высокую скорость, аварийные ситуации длительные поездки и др. Практически эти 

же ситуации (аварии, пробки, маневры, разбитые дороги, гололед и др.) участники 

исследования (80% водителей и 67% пассажиров) назвали в качестве ситуаций воз-

никновения недоверия. Необходимо отметить, что, в отличие от водителей, многие 

пассажиры считают, что ситуации возникновения доверия или недоверия автомоби-

лю в основном зависят от водителя. 26% пассажиров высказали такое мнение в отно-

шении возникновения доверия, 30% – в отношении возникновения недоверия. В це-

лом, полученные данные свидетельствуют о том, что неопределенные и опасные си-

туации в поездке могут вызывать как доверие, так и недоверие автомобилю, т.е. яв-

ляются амбивалентными. Кроме того, многие пассажиры, являющиеся пользователя-

ми автомобиля, считают, что такие ситуации в значительной степени определяются 

действиями водителей. 

В отношении автомобиля, вызывающего доверие и недоверие, и водители, и пас-

сажиры ведут себя практически одинаково: если доверяют, то используют его обыч-

ным образом, в поездке спокойны и получают от неё удовольствие; если не доверяют 

– отказываются от поездки, либо используют автомобиль осторожно, с опаской. Не-

обходимо отметить, что в поведении водителей, в отличие от поведения пассажиров, 

в большей степени проявляется отношение к автомобилю, как одушевленному объек-

ту. Например, и водители (16%) и пассажиры (21%) указали на бережное отношение к 

автомобилю в случае доверия. Вместе с тем, содержательная составляющая бережного 

отношения у водителей и пассажиров отличается: водители отметили проявление за-

боты, уход за автомобилем, т.е. действия, свойственные по отношению к одушевлен-

ному объекту, пассажиры – аккуратное закрывание дверей, езду в чистой обуви и т.п., 

т.е. действия, направленные на сохранение характеристик автомобиля, поддержи-

вающих доверие к нему. Кроме того, 15% водителей указали на то, что хвалят и реко-

мендуют окружающим автомобиль, которому доверяют (подобно тому, как хвалят вы-

зывающего доверие человека), в то же время у пассажиров отсутствовали подобные 

ответы. 

Обобщая результаты проведенного исследования, можно отметить согласованное 

понимание феноменов доверия и недоверия автомобилю водителей и пассажиров. 

Вместе с тем, критерии доверия и недоверия у этих групп лиц несколько отличаются.  

Для водителей наиболее важными критериями доверия являются эксплуатацион-

ные характеристики автомобиля – надежность, комфорт управления, обеспечение 
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безопасности (своей и окружающих); критериями недоверия – как эксплуатационные 

характеристики (ненадежность, плохая управляемость, неисправность, несовремен-

ные или неисправные системы безопасности), так и «характеристики репутации» (не-

надежный бренд, плохой внешний вид, следы аварий, длительный срок эксплуата-

ции и др.).  

Пассажиры называли критериями доверия автомобилю характеристики, которые 

обеспечивают чувства комфорта и безопасности во время поездки – комфорт, наличие 

систем безопасности, уверенность в том, что автомобиль исправен, а критериями не-

доверия – характеристики автомобиля, которые, в понимании пассажиров, снижают 

предсказуемость результата поездки и повышают тревогу за её исход, например, не-

предсказуемый, неисправный и плохо выглядящий автомобиль (старый, ржавый, 

грязный). Добавим, что для пассажиров, в отличие от водителей, значимыми крите-

риями доверия и недоверия автомобилю являются характеристики самого водителя – 

опыт, стиль вождения, степень знакомства и др. 

В ситуациях доверия или недоверия автомобилю, которые, по данным исследова-

ния, характеризуются неопределенностью исхода и возможным риском для жизни и 

здоровья, отношение водителей к автомобилю, в отличие от пассажиров, иногда ста-

новится подобным отношению к одушевленному объекту. 
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Perceptions of drivers and passengers about trust and distrust to the car presented in 

the article. Features of ideas of drivers and passengers about of characteristics of cars and 

situations of their driving which arouse trust or distrust to the car and also features of be-

havior of drivers and passengers at trust and distrust to the car was studied in this work. 

 

 

 

ПРИРОДА ЭФФЕКТА ИМПЛИЦИТНО-АССОЦИАТИВНОГО ТЕСТА 
(Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ  

для молодых ученых № МК-5126.2015.6) 

 
Аллахвердов М. В., Львова О. В.  

(Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия) 
 
В данной работе рассматриваются возможные механизмы, лежащие в основе эф-

фекта имплицитно-ассоциативного теста (ИАТ). Исходя из теории В.М. Аллахвердо-

ва, выдвигается предположение о схожести ИАТ-эффекта и струп-эффекта. Авторами 

обсуждается роль сознательного контроля в проявлении обоих эффектов. Экспери-

ментально проверяется следствие, что усложнение задачи классификации в ИАТ 

приводит к уменьшению ИАТ-эффекта. Полученные данные позволяют подтвердить 

высказанные в статье гипотезы. 

 

Ключевые слова: имплицитно-ассоциативный тест, интерференция Струпа, созна-

тельный контроль. 

 

Человек знает больше, чем осознает и может вербализовать. Такое скрытое знание 

получило название имплицитного. Вопрос о том, как изучать имплицитное знание, 

до сих пор не имеет однозначного ответа. Один из первых подходов к изучению 

скрытого знания появляется в идеях Дж. Келли [6]. Он предлагал испытуемым набор 

из трех понятий и просил человека определить, какие два понятия из трех похожи и 

почему, и чем третье понятие от них отличается. С помощью такого приема выявля-

ется неосознаваемая система конструктов, которой человек пользуется для описания 

окружающего мира и самого себя. В противоположность такому психосемантическо-

му подходу были предложены различные экспериментальные приемы для изучения 

имплицитного знания. Их методическая предпосылка заключается в том, что импли-

цитное знание проявляется, когда человек реализует неконтролируемое или сложно 

контролируемое поведение, которое связано с его неосознаваемыми представления-

ми. 

Наиболее популярным и признанным на сегодняшний день методом изучения 

имплицитного знания является имплицитно-ассоциативный тест (ИАТ) [5]. Предпо-

лагается, что с помощью ИАТ можно выявить скрытые представления человека, кото-

рые могут расходиться с тем, что он выражает эксплицитно. Изначально разработка 

метода началась с исследования социальных установок. Предполагалось, что именно 

в социально значимых сферах человек может давать эксплицитные оценки, отли-

чающиеся от его внутренних представлений. Например, человек может утверждать, 
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что не видит разницы между представителями различных рас или считает мужчин и 

женщин равными, но по результатам его ИАТ обнаруживается наличие противопо-

ложной неосознаваемой установки. Как работает этот тест? 

Основное задание испытуемого – классифицировать предлагаемый набор объек-

тов по соответствующим заданным категориям. Для каждой категории используется 

отдельный набор объектов. В качестве категорий выбираются понятия, имплицитные 

представления о которых интересны ученому. Например, если экспериментатор хо-

чет изучить установки в отношении пола, в качестве целевых категорий можно ис-

пользовать понятия «мужчины» и «женщины», а в качестве классифицируемых объек-

тов для данных категорий могут выступать фотографии мужских и женских лиц или 

мужские и женские имена. Поскольку чаще всего при проведении ИАТ исследуется 

отношение, то есть имплицитная оценка испытуемыми изучаемых понятий, в клас-

сический тест вводятся еще две оценочные категории. Обычно в качестве таких кате-

горий используются позитивная («ХОРОШО») и негативная («ПЛОХО») категории. В 

качестве объектов используются соответственно положительно или негативно окра-

шенные слова (например, «замечательно», «ужасно» и т.п.). В некоторых случаях ис-

следователи вместо оценочных категорий могут использовать другие целевые катего-

рии, которые, по их мнению, ассоциативно связаны с основными изучаемыми поня-

тиями. Так, Б. Гавронски с коллегами [4] в исследовании, связанном с гендерными 

стереотипами, использовали в качестве дополнительных категорий не понятия 

«ХОРОШО»-«ПЛОХО», а «КАРЬЕРА»-«БЫТ». 

Сама процедура ИАТ может незначительно отличаться от исследования к иссле-

дованию, но обязательно должна содержать определенные этапы. На сегодняшний 

день ИАТ чаще проводится на компьютере, поэтому в данной работе будет описы-

ваться именно компьютерная версия теста. На первом этапе испытуемому в центре 

экрана предъявляется стимул, который нужно правильно классифицировать в одну из 

целевых категорий (например, «мужчина» и «женщина»), нажав соответствующую 

клавишу. Для удобства испытуемых во время предъявления стимулов названия кате-

горий постоянно располагаются вверху экрана слева и справа. На втором этапе необ-

ходимо точно также классифицировать набор объектов по оценочным категориям. На 

третьем этапе целевая и оценочная категории объединяются попарно (например, 

«мужчина-хорошо» и «женщина-плохо»), а на четвертом этапе целевая и оценочная 

категории объединяются в противоположные пары (например, «мужчина-плохо» и 

«женщина-хорошо»). Задача испытуемого сохраняется — когда он видит стимул, от-

носящийся к одной из четырех категорий, он должен нажать кнопку, чтобы отнести 

объект к правильной категории. Предполагается, что в зависимости от имплицитных 

представлений человека на последних двух этапах время классификации объектов и 

количество ошибок будут меньше в том случае, если объединенные в пару категории 

согласуются с этими представлениями. Классическое объяснение данного эффекта 

заключается в том, что на более ассоциативно связанные понятия человек реагирует 

быстрее, так как их взаимосвязь сильнее, в связи с тем, что чаще активируется [5]. 

Другими словами, у человека формируется привычка воспринимать определенные 

понятия вместе. Действительно ли привычка объясняет эффект ИАТ? 

В 1935 году, когда Дж. Струп опубликовал свои эксперименты по интерферен-

ции, его объяснением продемонстрированного эффекта было утверждение о наличии 

автоматизма (привычки) чтения по сравнению с называнием цвета. Более того, он 
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подчеркивает, что «ассоциации, которые были сформированы между стимульным 

словом и чтением, по-видимому, более сильные, чем те, которые были сформированы 

между стимульным цветом и его называнием» [8, p. 659-660]. Однако многие даль-

нейшие исследования показали, что такое объяснение несостоятельно [7]. По сути 

дела сила ассоциативной связи между какими-то понятиями не оказывает значимого 

влияния на время выполнения задания. А значит объяснение эффекта, наблюдаемого 

в результатах ИАТ и схожего, по нашему мнению, со струп-эффектом, следует пы-

таться сделать, опираясь на другие основания. 

В своей теории В. М. Аллахвердов [1] акцентирует внимание на том, что при ре-

шении любой задачи человек осуществляет два проверочных процесса. Один контро-

лирует правильность выполнения задания, а второй – ту ли задачу решает человек. 

По мнению В.М. Аллахвердова именно проверка того, какую задачу сейчас решает 

человек, приводит к интерференционным эффектам. Например, при выполнении 

струп-теста испытуемому дается задание называть цвет, не читая слова. Важно отме-

тить, что чтение слов является автоматически осуществляемой мозгом обработкой 

информации, которую он не может не осуществлять, хотя и поставлена задача этого 

не делать. Поэтому результаты такой обработки не передаются в сознание. Однако 

стоит через некоторое время испытуемому проверить, ту ли задачу он решает (а не 

читаю ли я слово?), как автоматически происходит нарушение инструкции (обрабо-

танное значение слова попадает в сознание), что приводит к ошибкам и замедлению 

выполнения задания. Такая интерпретация феномена Струпа имеет большое количе-

ство экспериментальных подтверждений (подробнее см. [2]). 

Мы предполагаем, что данная теория является эффективной и для объяснения 

ИАТ-эффекта. Любая информация, которая поступает к человеку, автоматически об-

рабатывается на предмет соответствия построенной имплицитной системе представ-

лений этого человека. В процессе выполнения ИАТ на одном из двух последних эта-

пов (в зависимости от его представлений) помимо основной задачи классификации 

появляется дополнительная имплицитная задача игнорирования противоречия по-

ступающей информации внутренним представлениям. Поэтому как только осуществ-

ляется проверка того, действительно ли игнорируется это противоречие, происходит 

замедление выполнения задания и увеличивается количество ошибок. Можно ли как-

то подтвердить данное предположение? Теория В.М. Аллахвердова предлагает сле-

дующее проверяемое следствие: если основное задание будет достаточно сложным, 

то уровень контроля над дополнительной задачей будет снижаться и, следовательно, 

время выполнения задания будет меньше. 

Нами было проведено исследование, в котором приняли участие 42 человека. Ос-

новной целью исследования было изучение имплицитных установок, связанных с 

близкими для человека людьми. Испытуемым предлагалось выполнить ИАТ, в кото-

ром в качестве объектов целевых категорий использовались имена близких для испы-

туемого людей («БЛИЗКИЕ»), нейтральных имен («НЕЙТРАЛЬНЫЕ») и имена людей, 

к которым испытуемый относится негативно («НЕГАТИВНЫЕ») соответственно (все 

имена испытуемый сообщал в доэкспериментальном интервью). В качестве оценоч-

ных категорий использовались следующие пары: «ХОРОШО»-«ПЛОХО», «ПОЛЕЗ-

НЫЙ»-«БЕСПОЛЕЗНЫЙ», «КРАСИВЫЙ»-«БЕЗОБРАЗНЫЙ». В данной работе мы рас-

смотрим результаты, полученные при проведении ИАТ теста с категориями «БЛИЗ-

КИЕ» и «НЕЙТРАЛЬНЫЕ» (подробнее про сравнение с категорией «НЕГАТИВНЫЕ» 
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см. [3]). Нами был получен результат, подтверждающий то, что классификация объ-

ектов в случае сочетания категорий «БЛИЗКИЕ-ХОРОШО» и «НЕЙТРАЛЬНЫЕ-

ПЛОХО» осуществлялась испытуемыми быстрее, чем при противоположном сочета-

нии категорий (t1=1193 мс, t2=1813 мс, U=212376,5; p<0,001). Аналогичные результаты 

были получены и для других оценочных категорий: сочетание категории «БЛИЗ-

КИЕ» с позитивным полюсом оценочных категорий полезности и красоты приводило 

к ускорению выполнения задания. Таким образом, мы получили подтверждение, что 

категории полезности и красоты имплицитно связаны с восприятием человека как 

близкого.  

Рассмотрим теперь величину интерференции, то есть разницу во времени выпол-

нения конгруэнтного («БЛИЗКИЕ» с позитивным полюсом оценочной категории, а 

«НЕЙТРАЛЬНЫЕ» – с негативным) и неконгруэнтного этапов («БЛИЗКИЕ» с нега-

тивным полюсом оценочной категории, а «НЕЙТРАЛЬНЫЕ» – с позитивным), для до-

полнительных категорий «ПОЛЕЗНЫЙ-БЕСПОЛЕЗНЫЙ» и «КРАСИВЫЙ-БЕЗОБ-

РАЗНЫЙ». По-видимому, для испытуемых классификация в категории «ПОЛЕЗ-

НЫЙ-БЕСПОЛЕЗНЫЙ» сложнее, так как категоризация объектов, относящихся к 

этим понятиям, требовала больше времени, чем для пары «КРАСИВЫЙ-БЕЗОБРАЗ-

НЫЙ» (1430 мс по сравнению с 1119 мс, U=42312, p<0,001). Таким образом, можно 

предположить, что в согласии с ранее высказанным следствием из теории В. М. Ал-

лахвердова интерференция для категории полезности будет больше, чем для катего-

рии красоты. Полученные экспериментальные результаты это подтверждают. Для ка-

тегорий «ПОЛЕЗНЫЙ-БЕСПОЛЕЗНЫЙ» интерференция составляет 483 мс, в то вре-

мя как для категорий «КРАСИВЫЙ-БЕЗОБРАЗНЫЙ» интерференция составляет все-

го 350 мс (t(1295)=2,395, p=0,017). Полученные экспериментальные результаты под-

твердили выдвинутые нами гипотезы. Действительно, чем сложнее задание класси-

фикации по категориям, тем больше будет уровень интерференции между конгру-

энтными и неконгруэнтными сочетаниями категорий. Таким образом, можно уже на 

основе эмпирических данных сделать утверждение, что феномен, проявляющийся 

при выполнении ИАТ схож по своей природе с эффектом, наблюдаемом при струп-

тесте. 
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In this article a possible mechanisms underlying effect of Implicit Association Test 

(IAT) are proposed. Based on the theory of V.M. Allakhverdov, it is suggested that IAT’s 

effect and Stroop effect should work on the same principles. The role of cognitive control 

in both effects is discussed. Authors describe their experiment that shows that increase in 

difficulty of classification reduces interference effect between congruent and incongruent 

stages of IAT.  

 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аллахвердова О. В., Питенко О. И. (СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия) 

 
В статье рассматривается исследование мотивации людей, занимающихся волон-

терством, которое в современных социальных условиях является важным гуманисти-

ческим движением по оказанию помощи нуждающимся, и оказывает существенное 

влияние на экономику, сокращая своей деятельностью расходы на оказание помощи 

нуждающимся. Выделены основные мотивы добровольчества, такие как самореализа-

ция, принадлежность к группе и безопасность жизни, которые стимулируют волонте-

ров к работе, и рассматриваются личные достижения добровольцев, такие как новый 

социальный опыт, навыки общения и понимания других людей, приобретенные в ре-

зультате волонтерской деятельности.  

 

Ключевые слова: мотивация,добровольческая деятельность, волонтеры, тест самоак-

туализации. 

 

Тема добровольческой деятельности в становлении гражданского общества при-

обретает все большую актуальность, так как огромное количество людей нуждается в 

помощи и поддержке, с которой государство не может справиться. К сожалению, в 

современных социальных условиях многим людям помощь со стороны близких род-

ственников не оказывается, и поэтому они нуждаются в посторонней помощи, кото-

рую им могут оказать волонтеры. Волонтеры по собственному желанию делятся сво-
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им временем, энергией, навыками и знаниями для того, чтобы помочь другим людям 

или окружающей среде без какой – либо материальной выгоды.И в то же время доб-

ровольческая деятельность выполняет функцию нравственного воспитания, возрож-

дение в молодежной среде фундаментальных ценностей, таких как, гражданствен-

ность, милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость и т.п. ценностей. 

Волонтеры – это люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и время 

на пользу обществу или конкретному человеку. Синонимом слова «волонтер» являет-

ся слово «доброволец»[4]. Иногда добровольцев называют общественными помощни-

ками, внештатными сотрудниками, ассистентами, лидерами, посредниками. Общее, 

что их объединяет, – добровольность.  

Институт волонтерства широко распространен во многих странах мира. Труд доб-

ровольцев с каждым годом становится все более значимым ресурсом развития социу-

ма и мировой экономики. Добровольчество в России существует давно,но законода-

тельно оно начало оформляться лишь с середины 90-х годов прошлого века, и про-

цесс правового, организационного и экономического регулирования этого вида дея-

тельности еще не завершен. 

Но если исходить из того, что добровольчество (волонтерство) осуществляется без 

какого-либо денежного вознаграждения, то возникает вопрос, что заставляет людей 

заниматься такой деятельностью, кто они такие и какие цели преследуют, оказывая 

помощь другим людям. 

Актуальной и важной задачей исследования является понимание мотивации 

волонтеров. Знание о мотивирующих факторах поможет привлечению к 

добровольческой деятельности больше новых молодых людей. 

Цельюнашего исследования было определение мотивации молодежи, занимаю-

щейся добровольческой деятельностью. 

Для этого было проведено исследование, направленное на изучение особенно-

стей мотивации добровольческого движения в Санкт-Петербурге; 

Объектом исследования являласьдеятельность, которой занимаются волонте-

ры.Предметом–мотивация волонтерства. 

Для изучения проблемы были использованы метод анкетирования;метод психо-

логического тестирования САМОАЛ1,метод сравнительного анализа. 

Эмпирической базой исследования выступили: добровольческий клубСПбГБУ 

подростково-молодёжный центр «МИР», Центр социальной помощи «Доверие», Бла-

готворительное Творческое Объединение «Праздник детям!». 

Выборка исследования:случайная, 2 группы респондентов – 100 волонтеров раз-

личных сфер деятельности (экспериментальная группа) и 100 людей, не занимаю-

щихся волонтерской деятельностью (контрольная группа), в возрасте от 15 до 35 лет, 

мужчины и женщины (группы выровнены по полу, возрасту и основным видам про-

фессиональной деятельности). 

                                                 
1Тест  разработан В.И. Викторовым на основе методики «САМОАЛ».  Модификация включает в себя 

90 парных утверждений, из которых в процессе опроса необходимо выбрать одно, распределенных по 

5 шкалам (профилям актуализации потребностей: комфорт, безопасность, принадлежность, статус, 

реализация).Модификация теста самореализации , разработанная В.И. Викторовым.  
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Основная гипотеза – базовые потребности личности: в принадлежности, самоува-

жении и самореализации - лежат в основе мотивации участия в добровольческой дея-

тельности молодежи [1, с. 95, с. 172, с. 190-195]. 

Проблемы и история развития добровольческой деятельности в России рассмат-

ривались такими учёными, как Воронова Е. А., Агапов Е. В., Кудринская Л. А. Вопро-

сы структуры, содержания и форм добровольческой деятельности в социальных ор-

ганизациях освещены в трудах Лукьянова В. А., Михайловой С. Р., Потаповой Н. А. 

Мотивация - это процесс стимулирования кого-либо (отдельного человека или 

группы людей) к деятельности, направленной на достижение поставленных целей. 

Мотивация необходима для продуктивного выполнения принятых решений и 

намеченных работ. Внешние средства, которые в той или иной мере побуждают 

человека в процессе труда, называются стимулами. Любой стимул определенным 

образом воспринимается конкретным человеком, и «проходит через его сознание» и 

может побуждать его к деятельности [2]. Большинство специалистов выделяет два 

вида мотивации: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя мотивация - это выполнение 

определенной работы из-за интереса к ней, субъективного ощущения ее ценности. 

Для внутреннего мотивирования необходимо затратить намного больше ресурсов - 

как временных, так и душевных [3]. При внутренней мотивации желание работать и 

учиться более стойкое и продолжительное, люди выбирают для себя более трудные 

цели, лучше выполняют творческие задачи, требующие нестандартного подхода. Дея-

тельность внутренне мотивированных людей характеризуется высокой креатив-

ностью и сопровождается эмоциями радости и удовлетворения. При этом повышается 

уровень самоуважения [5., с. 149]. Внешне мотивированные люди избирают простей-

шие или стандартные задачи для быстрого получения вознаграждения, между тем 

снижается и качество и скорость выполнения ими творческих задач. Падает уровень 

креативности и спонтанности, появляются отрицательные эмоции [5, с. 151]. 

Итак, добровольчество – это общественно полезная деятельность на основе доб-

ровольного выбора, отражающего личные взгляды и позиции гражданина, его актив-

ное участие в жизни человеческих сообществ, способствующая улучшению качества 

жизни, личному процветанию и углублению солидарности. Это мощный инструмент 

социальных перемен, культурного и экономического роста общества.  

Волонтерской деятельностью занимаются в равной степени как люди с высшим 

образованием, так и со средним, но в большей степени на данную деятельность ори-

ентированы те, кто получил гуманитарное образование. Волонтеров по количествен-

ным показателям больше в государственном и некоммерческом секторах. Средняя за-

работная плата мужчин выше, чем у женщин, волонтеры в среднем зарабатывают 

меньше, чем не волонтеры. Среди волонтеров больше людей свободных от семейных 

обязательств. Результаты исследования: 

1. Мотивации респондентов к добровольческой деятельности. Основными моти-

вами для занятий добровольчеством является:возможность быть полезным обществу и 

развиваться как личность (21% и 19% соответственно).И 15 % ответили: «… чтобы не 

чувствовать себя одиноким», т.е.исходя из ответов, можно сделать вывод, что респон-

денты в большей степени занимаются добровольческой деятельностью потому, что 

видят в этой деятельности удовлетворение своих потребностей.Оценивая виды пред-

почитаемой добровольческой деятельности, респонденты распределили их так: по-

мощь детям – 39 %, помощь пожилым – 28%, обучение новых волонтеров – 17%. И 
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если оценивать реальное участие, то действительно на работу по организации досуга 

детей уходит самый большой процент времени волонтерской деятельности –41% 
2. Личные достижения волонтеров. Для волонтеров важна не только бескорыст-

ная помощь людям, но и саморазвитие. 31 % из них отметили развитие таких способ-

ностей, как организаторские, 16 % - научились понимать людей, 9 % - побороли бо-

язнь общения. Благодаря добровольческой деятельности респонденты осознают, что 

развиваются личностно. И только 7 % ответили, что не могут сказать, что появились 

какие-то достижения 

 3. Результаты анализапотребностей, мотивирующих добровольческую деятель-
ност. Согласно тесту оценки САМОАЛ выделяются следующие потребности: ком-

форт, безопасность, принадлежность, статус, самореализация. 

Статистическая обработка эмпирических данных методом вычисления коэффици-

ента корреляции Пирсона показала следующие результаты: 

Корреляционный коэффициент Пирсона для переменных «Принадлежность-

Самореализация»: - очень высокая корреляция (r(волонтеры)= 0,939,p< 0,001), для волон-

теров потребность в самореализации неразрывно связана с потребностью в принад-

лежности, в то время как для не волонтеровсвязи не обнаружено. (r(не волонтеры)=0,007) 

Корреляционный коэффициент Пирсона для переменных «Статус – Самореализа-

ция»: быявлена более высокая корреляция у валантеров (r(волонтеры) = 0,749,p<0,01), чем 

для не волонтеров (r(не волонтеры)=0,224) Изначальное предположение о том, что статус и 

самореализация более важны для не волонтеров не подтвердилось. Волонтеры стре-

мятся повышать свой социальный статус, занимаясь не только профессиональной, но 

и добровольческой деятельностью. 

Корреляционный коэффициент Пирсона для переменных «Статус-Комфорт»: сла-

бая корреляция (r/волонтеры=0,417); в то время как для неволонтеров (r/не волонтеры 

= 0,661, p<0,05) корреляция выше/. Взаимозависимость статуса и комфорта сильнее 

проявляется у не волонтеров. Несмотря на то, что волонтеры стремятся повышать 

свой социальный статус, он им необходим скорее для общественного признания, са-

моуважения, в то время, как для не волонтеров социальный статус – средство обеспе-

чения комфортных условий жизни. 

Корреляционный коэффициент Пирсона для переменных «Безопасность-Принад-

лежность» значимых корреляций не обнаружено ни для одной группы. Волонтеры 

чувствуют себя в большей безопасности при включенности в группу.Не волонтеры 

обеспечивают потребность в безопасности наличием статуса и комфорта. 

Корреляционный коэффициент Пирсона для переменных «Комфорт-Безопас-

ность» не дал значимых связей у волонтеров, но показал высокую связь для не волон-

теров (r(волонтеры)=0,095, очень слабая корреляция;) против (r/не волонтеры)=0,749, p<0,01). 

Для не волонтеров безопасность и комфорт достигаются за счет друг друга, человек 

не может чувствовать себя в безопасности, если ему не комфортно, для волонтеров 

безопасность достигается за счет принадлежности к группе. Подобные же результаты 

получаются и при оценке связи потребностей «комфорт-принадлежность». Корреля-

ционный коэффициент Пирсона для переменных «Комфорт-Принадлежность» также 

не дал значимых связей, но обнаружена явная тенденция, которую необходимо про-

верить, что для волонтеров принадлежность к группе более необходима для безопас-

ности. 
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Корреляционный коэффициент Пирсона для переменных «Безопасность-Статус»: 

показывает, что для волонтеров социальный статус – это возможность максимально 

обезопасить свою жизнедеятельность (r/волонтеры)=0,816, p< 0.001), в то время как не во-

лонтеры получают чувство безопасности благодаря обеспечению комфорта. 

Выводы: Данные психологического тестирования респондентов показывают, что 

для волонтеров потребность в реализации неразрывно связана с потребностью в при-

надлежности. Волонтеры стремятся повышать свой социальный статус, занимаясь 

добровольческой деятельностью. Волонтерам необходимо и важно общественное 

признание и самоуважение. Они чувствуют себя в большей безопасности, когда при-

надлежат к определенной выбранной ими группе, что подтверждает гипотезу,что мо-

тивация волонтерской деятельности определяется основными потребностями челове-

ка в безопасности, статусе принадлежности и самореализации и дает возможность за-

нять уважаемое социальное положение в значимой группе. Для волонтеров социаль-

ный статус – это возможность максимально обезопасить свою жизнедеятельность.  
Кроме того, можно выделить также ряд факторов, мотивирующих деятельность 

волонтеров, а именно: саморазвитие, получение нового опыта, реализация потребно-

сти быть полезным, новые социальные связи, возможность карьерного рос-

та,поддерживающая психологическая атмосфера в коллективе.К тому же доброволь-

ческий труд вносит разнообразие, позволяя волонтерам отвлечься от рутины повсе-

дневной жизни. 
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The article presents the study on motivation of people involved in volunteering In 

modern social conditions volunteering is an important humanistic movement to help those 

in need. It has a significant impact on the economy, because volunteer’s activities reduce 

the costs of helping. The basic motives for volunteering, such as self-realization, belonging 

to a group and the security of life, which stimulate the work of volunteers, are presented. 

Personal achievements of volunteers, such as the new social experience, communication 

skills and understanding of other people, acquired through volunteering, are discussed. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ КОРРЕЛЯТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТВОРЧЕСКОГО 

ЗАДАНИЯ 

 
Аракелян А. Н., Агабабян А. Р. (ЕГУ, Ереван, Армения) 

 
Исследованы изменения параметров сердечного ритма у испытуемых, различаю-

щихся по показателям успешности выполнения творческого задания. Показано, что 

изначально преобладало влияние симпатической нервной системы. После выполне-

ния вербального творческого задания независимо от успешности решения задачи на-

блюдается достоверное понижение величины индекса напряжения, указывающее на 

преобладание парасимпатического влияния.  

 
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, вегетативное равновесие, креатив-

ность, индекс напряжения, симпатотония.  

 

Любая деятельность сопровождается определенным состоянием вегетативной 

нервной системы, что находит свое отражение в сдвигах функциональных показате-

лей различных органов и систем [5-7]. Известно, что одними из наиболее информа-

тивных среди них являются показатели сердечно-сосудистой системы. Эти показате-

ли широко используются для оценки эмоционального состояния человека, в том чис-

ле и при развитии психофизиологической напряженности, связанной со степенью 

сложности выполняемой деятельности для каждого отдельного индивида, что и пре-

допределяет в итоге ее успешность. Одним из самых мобильных и легко регистри-

руемых вегетативных показателей деятельности человека, позволяющих отразить 

функциональное состояние организма при решении различных интеллектуальных 

задач, является вариабельность сердечного ритма, тонко отражающая сдвиги вегета-

тивного равновесия. Так, показана взаимосвязанность психических реакций с изме-

нениями показателей сердечного ритма в процессе интеллектуальной деятельности, в 

том числе связанной с творческим процессом, который обычно сопровождается эмо-

циональным напряжением [10]. Это и является одной из причин того, что наряду с 

повышением активности ЦНС творческая деятельность оказывает влияние на состоя-

ние организма в целом, и в первую очередь на работу сердца. Однако вопрос о том, 

как влияет успешность выполнения творческого задания на показатели сердечной 

деятельности мало изучен. Предполагается, что степень сложности предложенной 

творческой задачи и успешность ее решения для отдельного индивида должны отра-

зиться на вариабельности сердечного ритма, что позволит определить вектор сдвигов 

вегетативного равновесия.  

В связи с этим целью настоящей работы было исследование изменений статисти-

ческих параметров сердечного ритма при творческой деятельности у испытуемых, 

отличающихся по показателям успешности выполнения творческого задания. Иссле-

дования проведены на 32 практически здоровых студентах в возрасте 17-19 лет. Ис-

пытуемые тестировались по многофакторному личностному опроснику Кеттела. Для 

оценки успешности задания использовались традиционно выделяемые критерии 

креативности, впервые выделенные Дж. Гилфордом – беглость, гибкость, оригиналь-

ность, модифицированные в соответствии со спецификой предложенного задания [8]. 

Регистрация ЭКГ осуществлялась на 8-канальном энцефалографе фирмы "Medikor" 
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(Венгрия) при стандартном отведении от конечностей: левая рука - правая рука - ле-

вая нога, до и после решения творческой задачи. Согласно требованиям метода вариа-

ционной пульсометрии Р.М. Баевского [3], который применялся для обработки ЭКГ, 

объем выборки для каждого испытуемого составлял 100 кардиоинтервалов в каждой 

серии регистраций. Экспериментальный материал (3200х2 кардиоциклов) был обра-

ботан по специально разработанной компьютерной программе на IBM “Pentium II”. 

Проводился расчет следующих статистических параметров сердечного ритма: индек-

са напряжения (ИН) регуляторных систем, отражающего степень централизации 

управления сердечным ритмом (ИН); индекса вегетативного равновесия (ИВР); веге-

тативного показателя ритма (ВПР) и показателя адекватности процессов регуляции 

(ПАПР). Данные показателей сердечного ритма были подвергнуты статистическому 

анализу по Т-тесту (в пакете статистических программ SSPS 10.0 forWindows).  

По показателям успешности выполнения творческого задания испытуемые разде-

лены на 2 группы: в группу I вошли испытуемые с высокими показателями выделен-

ных выше критериев креативности (14 человек), в группу II – испытуемые с низкими 

показателями критериев креативности (18 человек)  

По результатам тестирования по опроснику Кеттелла подавляющее большинство 

испытуемых обеих групп (72 и 88 %) имели одинаково высокие показатели (больше 

5,5 балла) по следующим факторам: f-B (низкий – высокий интеллект), f-E (конформ-

ность – доминантность), f-G (низкое-высокое суперэго), f-H (робость – смелость), f-Q3 

(высокое самомнение – низкое самомнение).  

 По результатам математического анализа сердечного ритма у испытуемых груп-

пы I наблюдалось достоверное (р0,05) понижение значения ИН на 140 усл. ед., дос-

товерное (р0,05) уменьшение значения ИВР на 146 усл.ед. по сравнению с исходным 

фоном и уменьшение значения ВПР (р0,05) на 6 усл. ед., а также понижение значе-

ния ПАПР на 11 усл. ед. на уровне тенденции.  

 Анализ изменения параметров сердечного ритма у испытуемых группы II обна-

ружил, что после выполнения творческого задания значение ИН достоверно (р0.05) 

уменьшается на 49 усл. ед., значения ПАПР и ИВР уменьшаются незначительно (на 5 

усл.ед. и 37 усл.ед. соответственно), значение ВПР не меняется.  

Судя по исходным данным величин показателей ИН, ИВР и ВПР у испытуемых 

обеих групп изначально преобладало влияние симпатической нервной системы. При 

выполнении вербального творческого задания у испытуемых обеих групп независимо 

от успешности решения задачи наблюдается достоверное понижение величины ИН, с 

той разницей, что у испытуемых группы I величина ИН понижается до уровня нор-

мотонии (величина ИН в норме 80-150 усл.ед.), а у испытуемых группы II достоверно 

понижается на 49 усл.ед., оставаясь на уровне симпатотонии. Наблюдаемое одновре-

менно с понижением величины ИН достоверное понижение величин ИВР и ВПР у 

лиц, успешно выполняющих творческое задание, указываает на смещение вегетатив-

ного баланса в сторону преобладания парасимпатического отдела ВНС. Понижение 

величины показателя адекватности процессов регуляции (ПАПР) является свидетель-

ством слабой централизации управления ритмом сердца. У испытуемых группы II 

понижение ИН не сопровождается достоверными изменениями указанных показате-

лей. Отмечается тенденция к понижению величины показателей, отражающих соот-

ношение между активностью симпатического и парасимпатического отделов ВНС 

(ИВР) и соответствие между активностью парасимпатического отдела и ведущим 
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уровнем функционирования синусового узла (ПАПР). Таким образом, понижение 

ИН, ИВР, ВПР и ПАПР у испытуемых, успешно выполняющих творческое задание 

вербального содержания указывает на ослабление центрального контура управления 

сердечным ритмом и смещение вегетативного баланса в сторону преобладания пара-

симпатического влияния [3,4], что однако не приводит к смене центральной регуля-

ции на автономную. В то же время у испытуемых, выполняющих задание с низкими 

показателями успешности, также наблюдается достоверное понижение ИН, что сви-

детельствует об уменьшении влияния симпатического отдела. Обсуждая полученные 

данные, можно говорить, что ослабление центрального контура регуляции сердечной 

деятельности указывает на положительное влияние вербальной творческой деятель-

ности на испытуемых, успешно справляющихся с выполнением задания. Это соответ-

ствует выдвинутому нами предположению о зависимости вариабельности сердечного 

ритма от успешности выполнения творческого задания: у испытуемых, успешно 

справляющихся с творческим заданием, должен наблюдаться сдвиг вегетативного 

равновесия в сторону ослабления симпатического тонуса и наборот. Однако вопреки 

ожиданиям у испытуемых с низкими показателями успешности выполнения задания 

также наблюдается понижение индекса напряжения, что свидетельствует об ослабле-

нии симпатического влияния. Рядом авторов [1,2,9] исследована зависимость между 

вариабельностью сердечного ритма и успешностью выполнения различных задач, где 

показано преобладание парасимпатического влияния при успешном выполнении за-

дания и усиление тонуса симпатического отдела ВНС у лиц, испытывающих трудно-

сти с выполнением предложенного задания. Понижение величины ИН при творче-

ской деятельности вербального содержания у представителей обеих групп можно 

трактовать как свидетельство благотворного влияния творческого процесса независи-

мо от объективных показателей успешности выполнения задания. Из этого следует, 

что эмоциональный фон в процессе реализации предложенного задания был благо-

приятным для всех испытуемых независимо от их творческих возможностей. Очевид-

но, для интерпретации данного факта можно использовать и высокие показатели са-

момнения у испытуемых группы II, полученные при тестировании по личностному 

опроснику Кеттелла. Мы полагаем, что субъективная оценка результатов выполнения 

творческого задания у испытуемых данной группы была достаточно высокой и не 

совпадала с объективно низкой оценкой, что и явилось предпосылкой развития по-

ложительного эмоционального фона.  
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The object of study is the change in the heart rhythm parameters in subjects differing 

in terms of their degree of success in the implementation of creative tasks. It is evident, 

that the sympathetic nervous system is initially predominant. Following the performance 

of a creative verbal task, irrespective of its degree of success, a signifact decrease in the va-

lue of the stress index is evident, indicating the predominance of parasympathetic influen-

ce. 
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В статье представлен анализ современного учения об эмоциях и анализируются 

некоторые аспекты теоретического и практического исследованияданной проблемы. 

Первый аспект исследования эмоций заключается в определении места и функцио-

нальной роли эмоций в структуре психики.Второй аспект – целесообразность эмоций 

и их противостояние разуму и человеческой логики.Третий аспект изучения эмоций 

– до сих пор остается открытым вопрос об эмоциональных триггерах и об их универ-

сальности. 

 
Ключевые слова: эмоции, эмоциональные триггеры, эмоциональное общение. 



 341 

 

Современное состояние учения об эмоциях в психологии и особенности теорети-

ческого и практического развития этого учения представляют большое своеобразие 

по сравнению с остальными главами психологии.На протяжении всей истории чело-

вечества эмоции и их происхождение и функции интересовали мыслителей и фило-

софов, а в дальнейшем и психологов, юристов, политологов, маркетологов и предста-

вителей других профессий. Сегодня существует большое количество теорий, объяс-

няющих те или иные аспекты эмоций и эмоциональных состояний с позиций психо-

физиологии, биологии и психологии. Ч. Дарвин, например, поставил в генеральную 

связь эмоции человека с соответствующими аффективными и инстинктивными реак-

циями, наблюдаемыми в животном мире [4]. Теории эмоций иногда противоречат 

друг другу, как например теория Джеймса-Ланге (Ланге и Джемс связали эмоциис 

органическими реакциям, сопровождающие наши эмоциональные процесс. Главней-

шим поворотным моментом в этой теории было изменение традиционной последова-

тельности тех моментов, из которых складываются эмоциональные реакции.) и тео-

рия Кенона (У. Кеннон противопоставил результаты своих опытов на животных и 

экспериментов с участием людей выводам Джеймса. Он доказал, что отмирает не са-

ма эмоция, а инстинктивные компоненты эмоции [1]. В когнитивных теориях эмоций 

(Arnold, Lazarus) во главе возникновения эмоций ставится процесс когнитивной 

оценки [3, 6]. Упомянутые авторы полагают, что эмоции являются предпосылкой 

возникновения психосоматических заболеваний. В информационной теории эмоций 

Симонова – потребность и оценка вероятности ее удовлетворения рассматривается 

как предпосылка возникновения положительной или отрицательной эмоции. В за-

падной традиции (Ekman,Izard, Tomkins)эмоция нередко исследуется с точки зрения 

универсальности ее проявления и культурной специфики [2, 5]. В дифференциаль-

ной теории эмоции каждая эмоция рассматривается отдельно и определяются ее спе-

цифические особенности в нейромимическом, феноменологическом и психофизио-

логическом аспекте. Несмотря на тот факт, что исследований, посвященных изуче-

нию эмоций и эмоциональных состояний немало, в литературе имеется достаточно 

противоречивой информации по данному предмету. В рамках данной статьи предста-

вимнекоторые из них. 

Первый аспект исследования эмоций заключается в определении места и функ-

циональной роли эмоций в структуре психики. В общей психологии существует сле-

дующееразделение психических процессов: познавательные процессы (перцептивные 

и когнитивные), которые служат отражению объективной реальности и психорегуля-

тивные процессы (эмоции и воля). Именно данная классификация служит основани-

ем для того, что сегодня в многих ВУЗ-ах эмоции и воля преподаются в рамках одно-

го предмета, а именно “Психология эмоциональноволевой сферы”. Однако, как нам 

кажется, данная классификация не полностью отражает психическую действитель-

ность и имеет свои минусы. Эмоции, как и воля, действительно играют большую роль 

в процессе регуляции психической деятельности (Юнг, Арнольд, например, полага-

ют, что эмоции разрушают и дезорганизуют поведение человека. Другие авторы – 

Изард, Липер утверждают, что эмоции играют позитивную роль в организации пове-

дения.), но эмоции, одновременно, являются еще и способом отражения действи-

тельности. Дадонов рассматривает эмоцию как функционально близкий к мышлению 

психический процесс отражения реальности. Исследователь определяет эмоции, как 
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результат оценочной деятельности головного мозга поступающей из внешнего мира 

информации. Я. Рейковский утверждает, что отражение любого предмета из окру-

жающей нас действительности имеет два аспекта – познавательный и аффектив-

ный.Если обратиться к таким двум функциям психики, как отражение и регуляция, 

то получается, что эмоция может быть классифицирована как бифункциональный 

психический феномен. 

Второй аспект – целесообразность эмоций и их противопоставление разуму и че-

ловеческой логике. На сегодняшний день роль эмоций в жизни личности не опреде-

лена до конца. Способность противостоять аффектам и не поддаваться непосредст-

венным побуждениям, несоответствующим логике, во все века считалась важнейшей 

характеристикой мудрости. Например, Марк Аврелий полагал “нестрастие”, прояв-

ляющееся в переживании человеком исключительно разумных эмоций, идеальным 

состоянием души.  

Эмоции — эволюционно более ранний механизм регуляции поведения, чем ра-

зум, поэтому можно было бы признать эмоции вредным наследием прошлого, дос-

тавшимся нам от животных, которые не могли воспользоваться разумом для наилуч-

шего приспособления к окружающей среде, и вынуждены были довольствоваться 

столь примитивными механизмами приспособления, как,например, страх, заставляв-

ший убегать от опасности. Такой точки зрения придерживался известный швейцар-

ский психолог Э. Клапаред. 

Однако нельзя недооценивать роль эмоций в процессе формирования личности. 

Достаточно лишь упомянуть, что эмоциональное общение является ведущей дея-

тельностью в младенческом возрасте, что подтверждают такое явление как госпита-

лизм и формирующие эксперименты М. И. Лисиной. На остальных возрастных этапах 

развития эмоции и эмоциональное общение так же является важным фактором пси-

хического здоровья и преодоления возрастных кризисов. 

В психологии известно, что эмоциональная тупость является симптомом некото-

рых паталогических расстройств, а низкий уровень эмоционального интеллекта ста-

новится преградой в процессе общения. Доказано, что наличие высокого уровня эмо-

ционального интеллекта просто необходимо в профессиях типа человек-человек.  

Описывая неспособность человека пренебрегать эмоциональными реакциями, П. 

Экман пишет, что после того как возникают наши эмоциональные реакции, мы мо-

жем осознавать, что нам не следует вести себя так эмоционально, однако наши эмо-

ции могут сохраняться. Исследователь пишет, что “это обычно происходит тогда, ко-

гда триггер является темой эмоции, выработанной в процессе эволюции, или усвоен-

ным триггером, очень близким к этой теме. Когда усвоенный триггер находится в бо-

лее дальнем родстве с темой, то наше рациональное знание может успешнее преры-

вать эмоциональный опыт” [5]. Итак, мы плавно перешли к третьему аспекту изуче-

ния эмоций. 

Третий аспект изучения эмоций – до сих пор остается открытым вопрос об эмо-

циональных триггерах и об их универсальности. П. Экман рассматривает 9 причин 

возникновения эмоций: автооцениватели, рефлексивная оценка, припоминания про-

шлого эмоционального опыта, воображение, истории о прошлых событиях, которые 

были причиной возникновения эмоций, эмпатия, научение, нарушение обществен-

ных норм, проявление соответствующих мимических изменений на лице. Для реше-

ния задачи определения триггеров 6-ти основных эмоций, нами было проведено ис-
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следование в котором участвовало 120 человек (60 мужчин и 60 женщин от 18 до 70 

лет). Основным методом нашего исследования был опрос. Основным вопросом был 

следующий “Как вы думаете, что должно произойти в жизни мужчины (во втором во-

просе женщины), чтоб он испытал радость(1), грусть (2), отвращение (3), злость (4), 

удивление (5), страх (6) Далее представлены полученные нами данные для мужского 

и женского пола. Причины эмоций у мужчин в представлениях опрошенных в основ-

ном связаны с их ролью добытчика, лидера и их проф. деятельностью: (Радость - хо-

рошее состояние дел, достижение цели – 34, возможность обеспечить семью –26, уда-

ча – 16, приобретение машины – 7. Грусть - потеря – 42, неудачи в делах -20; Злость - 

непокорность, непослушание, предательство – 27, вранье – 23; Oтвращение – грязь, 

неопрятность – 25,аморальное поведение женщины – 9; Удивление - неожиданное 

происшествие – 31, разные ситуации – 16; Страх - потери – 27, животные – 16). 

Причины эмоций уженщин, в представлениях опрошенных связаны с их ролью 

хранительницы очага,акцентируется внимание напотребности в принадлежности и 

любви: Радость - счастье в семье –42, внимание и любовьмужчины –41,покупки – 12; 

Грусть–предательство, презрение – 28, потери, одиночество –26, неоцененность, нев-

нимание – 15; Злость - поведение детей – 23, предательство – 16, неблагодарность, 

невнимание – 11;Отвращение - неопрятности – 17, неприятные ситуации – 17, насе-

комые, животные – 24;Удивление - Подарки – 23, неожиданная встреча -20, новости – 

8; Страх - потеря близких – 25, одиночество – 9. Как показывают данные контент-

анализа, эмоциональные триггеры у мужчин и женщин в стереотипном представле-

нии опрошенных имеют свои специфические различия и характеризуют их основную 

социальную роль или стереотипные представления об этой роли. 
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This paper presents an analysis of the modern theory of emotions and analyzes some 

aspects of theoretical and practical study of this problem. The first aspect of the study is - 

the place and the role of emotions in the functional structure of the mind. The second as-

pect - advisability of emotions. The third aspect of the study of emotions - is still an open 

question about the emotional triggers and their universality. 
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В статье рассматривается необходимость выявления психологических ресурсов и 

создания психоадаптационного иммунитета для поддержания стрессоустойчивости 

личности. Проведено исследование в процессе группового тренинга Психологиче-

ские ресурсы здоровья. Рассматривались изменения в самооценке испытуемыми со-

стояния психологической гармонии, возможностей саморегуляции, а также созна-

тельно выделяемых личностных ресурсов, способствующих созданию позитивной 

Внутренней Картины Здоровья. 

 

Ключевые слова: психоадаптационный иммунитет, стрессоустойчивость, психологи-

ческие ресурсы, внутренняя картина здоровья. 

 

Стресссоустойчивость- одно из важнейших интегративных психических свойств, 

развитие которого необходимо для профилактики психического здоровья личности. 

Создание психоадаптационного иммунитета [3], представляющего собой систему за-

щитных механизмов, действующих как на сознательном, так и на бессознательном 

уровнях, и обеспечивающего возможность преодоления различных психологических 

проблем вследствие нахождения решения одной из них, способствует, по нашему 

мнению, поддержанию состояния стрессоустойчивости. Надежность этой психиче-

ской системы защиты в первую очередь зависит от эффективности использования 

личностью своих психологических личностных ресурсов. На этот факт в своих иссле-

дованиях обращают внимание в частности такиеавторы как Л. И. Анциферова (1994), 

Ф. Василюк (1994), С. Мадди (1994), А. Г. Маклаков (2001), Д. А. Леонтьев (2002) и др. 

Основой для профилактики психического здоровья путем создания психоадапта-

ционного иммунитета мы однозначно считаем глубокое самопознание личности и 

краеугольным камнем в данном процессе является принятиe личностью своей пози-

тивной сущности. Опираясь на гуманистический подход, мы считаем, что в основе 

каждой личности заложено позитивное начало. Свидетельством этого является пер-

вая “человеческая” реакция младенца: комплекс оживления, когда впервые ребенок 

проявляет свою радость и позитивное отношение к окружающим. Наши наблюдения 

показали, что в процессе психологической работы момент осознаниячеловеком своей 

позитивной сущности становится переломным и поэтому может быть использован и с 

целью психологической профилактики психического здоровья. На практике с этой 

целью важным является выявление внутренних и внешних ресурсов здоровья лично-

сти и создании Внутренней Картины Здоровья. В сильных стрессовых ситуациях 

личность теряет уверенность в себе, в своих силах преодолеть затруднительную си-

туацию, способность рационально мыслить и принимать решения ослабевает, и эмо-

ции берут контроль на себя. Чрезмерная активация эмоций может привести к губи-

тельным для личности последствиям, в результате необдуманных действий, поступ-

ков. В результате активной концентрации на решении проблемы ослабевает или пе-

рестает осознаваться чувство самоуважения, тем самым личность теряет точку опоры 

в себе, психологический «хребет», который служит основным центром, поддержи-
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вающим психическое здоровье [2]. По этой причине в процессе психотерапии (а в 

дальнейшем этот метод может применяться и в целях профилактики) необходимо для 

начала создать внешнюю точку опоры, зачастую даже несколько различных опор, ко-

торые будут искусственно извне создавать условия для восстановления самоуважения 

как центрального образования самосознания и до тех пор, пока происходит процесс 

самопознания и принятия своей позитивной сущности, до раскрытия внутренних 

психологических ресурсов, будет поддерживать личность в стабильном уравнове-

шенном психическом состоянии. Мы считаем, что существует несколько путей, на-

правлений в которых можно найти внешнюю точку опоры. В первую очередь это во-

прос веры во всех ее проявлениях: во всевышнюю силу, в науку, в справедливость, в 

божественное начало. Следующей точкой опоры может служить «значимый другой», 

позитивная оценка со стороны значимой личности. Значимой личностью в процессе 

психологической работы зачастую становится сам психотерапевт, временно давая че-

ловеку чувство уверенности в себе. В качестве внешней опоры необходимо отметить 

также жизненную мудрость, передаваемую в метафорах, притчах, народных сказани-

ях, литературных источниках. Содержимая в метафорах народная мудрость, благода-

ря архетипичной натуре человека, становится важной и ознакомление с достижения-

ми человечества, способами преодоления проблем, применяемые людьми в течение 

веков однозначно имеют позитивный эффект, служа еще одной внешней опорой для 

человека. Еще один взаимосвязанный с народной мудростью остов для личности - это 

юмор. Именно с помощью юмора становится возможным рассмотрение проблемы из-

вне, видение ее комических сторон, принятие и интериоризация проблемы после 

безболезненного благодаря юмору ее восприятия. Следующая внешняя точка опоры – 

это перспектива будущего. Чем четче, продуманнее краткосрочные и долгосрочные 

планы и цели личности, чем мощнее визуализация желаемого будущего, тем более 

мощный внешний толчок получает личность для преодоления психологической про-

блемы. Все перечисленные точки опоры служат временными стабилизаторами пси-

хического состояния личности, пока человек работает над процессом самопознания, 

выявляя, а иногда впервые раскрывая свою позитивную сущность. Позитивное при-

нятие себя восстанавливает внутреннюю психическую гармонию, что, в свою оче-

редь, способствует последовательному разрешению самых различных психологиче-

ских проблем личности. Все вышеуказанные внешние точки опоры гипотетически 

были рассмотрены нами в качестве важнейших механизмов совладания личности при 

осознанном их использовании для преодоления возникающих в различных жизнен-

ных ситуациях психологических проблем. С целью проверки данного предположения 

был проведено исследование в процессегрупповоготренинга «Психологические ре-

сурсы здоровья». Основной целью тренинга было выявление психологических ресур-

сов, зачастую спонтанно используемых личностью в затруднительных ситуациях и 

развитие способности использовать их в качестве осознанных защитных механизмов 

для повышения стрессоустойчивости До и после тренинга исследуемые заполняли 

опросник, направленный на выявление самооценки состояния психического и физи-

ческого здоровья, черт характера, регуляции эмоций, ощущения психической гармо-

нии и т.д. В опросник также входили два открытых вопроса: “перечислите ваши ре-

сурсы, способствующие стрессоустойчивости, а также ресурсы, обеспечивающие пси-

хологическую гармонию”. Тренинговая программа была составлена таким образом, 

что позволяла выявлять ресурсы на различных психических уровнях. С этой целью 
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использовались и методики медитации-визуализации и метод групповой беседы и 

обсуждения. Исследуемая группа состояла из людей среднего возраста, которые яв-

лялись участниками тренинга «Психологические ресурсы здоровья», не имеющих 

психиатричекого диагноза, но обратившихся в психологическую службу для кон-

сультации и участия в тренинге. Результаты анализа опросников в до и после тре-

нинговый период показали следующую картину. Участники после тренинга указыва-

ли на то, что лучше знают и понимают себя, свои желания и лучше держат под кон-

тролем свои эмоции. Увеличивается также показатель ощущения психологической 

гармонии. Следующим этапом в исследовании был качественный анализ ответов на 

открытые вопросы, касающиеся внутренних ресурсов психологической гармонии и 

стрессоустойчивости. Результаты показали, что до тренинга исследуемые рассматри-

вали в качествересурсов объективное принятие реальности, рациональное мышление 

и всестороннее рассмотрение ситуации, силу воли, умение оставаться наедине с са-

мим собой. После тренинга оценка ресурсов стрессоустойчивости меняется и в каче-

стве таковых рассматриваются оптимизм, чувство юмора, любовь ближних и к ближ-

ним, вера в Бога, ощущение себя частью чего-то целостного и мощного, вера в себя, в 

свои внутренние возможности. Таким образом врезультате процесса самопознания в 

течение тренинга такие ресурсы как рациональность, объективность, всестороннее 

рассмотрение ситуации, то есть ресурсы вектора “рациональность-обьективность” 

дополняются ресурсами вектора “субьективность - эмоциональность”, выражаемые 

понятиями веры, любви, оптимистичности. Это означает, что до психологического 

тренинга многие психологические ресурсы ранее не рассматривались исследуемыми 

в качестве копинг-механизмов, однако после их осознания, стали выступать как важ-

нейшие факторы преодоления стрессовых ситуаций и поддержания стрессоустойчи-

вости. Изменилось отношения к своим внутренним психологическим ресурсам, а 

также оценка их значимости. 
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In the article the importance to reveal psychological resources and to develop the psy-

cho-adaptive immunity to maintain stress resistance of a personality is discussed. A re-

search was conducted during group the training “Psychological resources of health”. 

Changes of self-esteem, condition of psychological harmony, possibilities of self-

regulation, and consciously outlined personality resources which promote the develop-

ment of the positive Inner Picture of Health were mentioned by the trainees. 

 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗИ СМЫCЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНО-

ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ВИДОВ 

СПОРТА 

 

Бакуняева Д. С. (Института психологии РАН, Москва, Россия)  
 

Статья посвящена исследованию взаимосвязи смыcложизненных ориентаций и 

индивидуально-типологических особенностей представителей разных видов спорта. 

 

Ключевые слова: смысложизненные ориентации, индивидуально-типологические 

особенности, взаимосвязи. 

 

Среди многообразных видов деятельности человека профессиональная деятель-

ность занимает особое место. Процесс профессиональной деятельности включает в 

себя формирование, развитие и реализацию определенных характеристик личности 

субъекта труда, а также оказывает влияние на динамику его смысложизненных ори-

ентаций. В этой связи становится актуальным вопрос рассмотрения взаимосвязей осо-

бенностей личности профессионала и его смысложизненных ориентаций. 

К исследованию личностных и индивидуально-типологических особенностей 

спортсменов обращались с целью выявления психологических факторов, влияющих 

на успешность тренировочной и соревновательной деятельности, а также – с целью 

прогнозирования профессиональной пригодности к занятию тем или иным видом 

спорта [1, 3, 4, 5, 7]. В работах В. П. Ильина и его учеников подробно описаны преоб-

ладающие тенденции в выраженности типологических особенностей свойств нервной 

системы у представителей разных видов спорта [4, с. 122]. 

В последние годы возрос интерес к исследованию ценностно-смысловой сферы 

спортсменов как субъектов деятельности [2, 8, 9]. О. М. Руменцевой было показано, 

что ценностно-смысловые ориентации являются факторами самореализации лично-
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сти, содержательно влияют на ее направленность [8, 9]. В исследовании Голец А. В. 

показана динамика ценностно-смысловой сферы личности спортсмена в процессе 

многолетней подготовки [2]. Анализ имеющейся литературы показал, что индивиду-

ально-типологические особенности и смысложизненные ориентации спортсменов, 

как правило, рассматривались изолировано, вопрос об их взаимосвязи изучен недос-

таточно. 

 Цель исследования: изучить характер взаимосвязей индивидуально-типологичес-

ких особенностей и смысложизненных ориентаций представителей разных видов 

спорта. 

Гипотеза исследования: у представителей разных видов спорта существуют зна-

чимые различия в характере взаимосвязей смысложизненных ориентаций и индиви-

дуально-типологических особенностей. 

Организация исследования: исследование проводилось на базе Федерального На-

учно-Клинического Центра ФМБА России в период с 2012 по 2013г.  

Исследуемая выборка: в исследовании приняли участие 500 спортсменов обоего 

пола, в возрасте от 15 до 39 лет, которые являлись представителями летних олимпий-

ских видов спорта и входили в национальные сборные России. Виды спорта, входя-

щие в выборку эмпирического исследования: тяжелая атлетика (112 чел.), парусный 

спорт (57 чел.), легкая атлетика (71 чел.), современное пятиборье (57 чел.), плавание 

на открытой воде (30 чел.), велоспорт-шоссе (64 чел.), велоспорт- ВМХ (30 чел.), ве-

лоспорт-МТБ (43 чел.), велоспорт-трек (36 чел.).  

Методы исследования. Для изучения смысложизненных ориентаций использо-

вался опросник «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева [6], индивидуаль-

но-типологических особенностей - «Индивидуально-типологический опросник» Л. 

Н. Собчик [10]. Выявление взаимосвязи смысложизненных ориентаций представите-

лей разных видов спорта с их индивидуально-типологическими особенностями про-

водилось с помощью непараметрического анализа Спирмена (ранговые корреляции).  

Результаты и их обсуждение. По результатам корреляционного анализа, у пред-

ставителей легкой атлетики не было выявлено значимых взаимосвязей между смыс-

ложизненными ориентациями (СЖО) и индивидуально-типологическими особенно-

стями (ИТО).  

У спортсменов, занимающихся тяжелой атлетикой были выявлены как положи-

тельные. так и отрицательные значимые взаимосвязи между исследуемыми перемен-

ными, в том числе, между ригидностью и «локусом контроля Я», «локусом контроля 

жизни» и «общей осмысленностью жизни». Можно предположить, что при более вы-

раженном стремлении к отстаиванию своих взглядов, отмечается большая эмоцио-

нальная насыщенность жизни, большая убежденность в способности контролировать 

свою жизнь, что. в свою очередь, способствует постановке четких целей на будущее, 

придающих жизни осмысленность и временную перспективу.  

У спортсменов, занимающихся парусным спортом, выявлены иные положитель-

ные (например, между спонтанностью и «результативностью жизни», «локусом кон-

троля жизни», «общей осмысленностью жизни») и отрицательные (между сензитив-

ностью, тревожностью и «результативностью жизни») взаимосвязи СЖО и ИТО. 

Можно полагать. что при большем упорстве спортсмена в отстаивании собственных 

установок, развитой у него способности быстро принимать решения, отмечается 

большая выраженность рассматриваемых смысложизненных ориентаций.  
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Интересную картину рассматриваемых нами взаимосвязей мы наблюдаем у 

спортсменов, занимающихся современным пятиборьем. Содержание выявленных 

взаимосвязей СЖО и ИТО позволяет считать, что более позитивная оценка пройден-

ного отрезка жизни, большая удовлетворенность своей результативностью и, как 

следствие, большая осмысленность жизни наблюдается у пятиборцев с более высо-

ким уровнем ригидности. Большая уверенность в собственных силах, развитое пред-

ставление о себе, как о сильной личности, наблюдается у пятиборцев с высоким 

уровнем стеничности, а большая убежденность в своей способности контролировать 

события жизни - у пятиборцев с низким уровнем интроверсии.  

У спортсменов, занимающихся плаванием на открытой воде, значимые положи-

тельные взаимосвязи были выявлены между: ригидностью и «локусом контроля Я», 

«общей осмысленностью жизни, «результативностью жизни». Таким образом, у спорт-

сменов, занимающихся плаванием на открытой воде, большая уверенность в собст-

венных силах, более развитое представление о себе как о сильной личности и боль-

шая осмысленность жизни отмечается у спортсменов с устойчивыми установками, 

повышенным стремлением к отстаиванию своих взглядов и принципов. 

Обращает на себя внимание тот факт, что у спортсменов, занимающихся вело-

спортом-шоссе, обнаружены только отрицательные значимые взаимосвязи между ис-

следуемыми переменными, например, между аггравацией и такими СЖО, как «цели в 

жизни», «результативность жизни», «локус контроля -Я», «локус контроля жизни», 

«общая осмысленность жизни». Анализ содержания выявленных взаимосвязей пока-

зывает, что с большей тенденцией преувеличивать значимость собственных проблем 

и сложность своего характера отмечается меньшая удовлетворенность результативно-

стью жизни, у них в меньшей степени развито целеполагание и представление о себе 

как о сильной личности. Большая удовлетворенность процессом жизни наблюдается 

у спортсменов с более низким уровнем интроверсии. Показатель локуса контроля 

становится более интернальным в случае, если спортсмен в меньшей степени преуве-

личивает свои проблемы и сложность собственного характера, менее тревожен и ин-

ровертирован. 

У спортсменов, занимающихся велоспортом-ВМХ, содержание выявленных взаи-

мосвязей СЖО и ИТО показывает, что чем менее интровертирован спортсмен, тем 

больше он удовлетворен процессом жизни и больше уверен в своей способности кон-

тролировать события жизни; чем менее он тревожен, тем более выражено его пред-

ставление о себе как о сильной личности, тем больше он уверен в собственных силах. 

У спортсменов, занимающихся велоспортом-МТБ, были выявлены значимые по-

ложительные взаимосвязи между спонтанностью, «результативностью жизни» и «об-

щей осмысленностью жизни».. Таким образом, большая удовлетворенность результа-

тивностью жизни и более высокая общая осмысленность жизни наблюдается у спорт-

сменов с более высоким уровнем спонтанности, которая выражается в способности 

быстро принимать решения. 

У спортсменов, занимающихся велоспортом-трек, значимые положительные 

взаимосвязи были выявлены между экстраверсией и «целями в жизни», «процессом 

жизни», «локусом контроля-Я» и «общей осмысленностью жизни».. . То есть, большая 

открытость, обращенность в мир реально существующих объектов и ценностей у 

представителей данного вида спорта способствует развитию целеполагания, удовле-

творенности процессом жизни и большей уверенности в собственных силах.  
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Обобщая полученные результаты, мы видим, что больше всего рассматриваемых 

взаимосвязей выявлено у спортсменов, занимающихся современным пятиборьем. 

Возможно, это связано с тем, что пятиборцы владеют различными спортивными дис-

циплинами (фехтование, плавание, бег, стрельба, конкур), поэтому такая «много-

гранность» данного вида спорта требует от его представителей такой же «многогран-

ности» в личностной и ценностно-смысловой сферах. Меньше всего взаимосвязей вы-

явлено у спортсменов , занимающихся велоспортом-МТБ и трек. У спортсменов, за-

нимающихся легкой атлетикой, значимых взаимосвязей не выявлено.  

Мы также наблюдаем определенное сходство в характере взаимосвязей смысло-

жизненных ориентаций и такой индивидуально-типологической особенностью, как 

ригидность установок у представителей тяжелой атлетики, парусного спорта, совре-

менного пятиборья, плавания на открытой воде.  

Выводы: 
1. В разных видах спорта существуют как сходства, так и различия в характере 

взаимосвязей смысложизненных ориентаций и индивидуально-типологических осо-

бенностей. У представителей тяжелой атлетики, плавания на открытой воде, парус-

ного спорта, современного пятиборья отмечается сходство во взаимосвязях смысло-

жизненных ориентаций и индивидуально-типологических особенностей. Больше 

всего рассматриваемых взаимосвязей было выявлено у представителей современного 

пятиборья, меньше всего – у представителей велоспорта (МТБ /или горный велосипед 

и трек). У спортсменов, занимающихся велоспортом-шоссе, в отличие от всех других 

респондентов, обнаружены только отрицательные значимые взаимосвязи между СЖО 

и ИТО.  

2. В процессе профессионализации особенности каждого вида спорта могут вли-

ять на формирование и развитие смысложизненных ориентаций и выраженность ин-

дивидуально-типологических особенностей спортсменов. 
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The article touches the matters of interrelations of live meaning orientations with in-

dividual typological characteristics of sportsmen, who practice different sports. The author 

has Identified not only the differences in the nature and in quantities of correlations, but 

as well similarities in some sports (weightlifting, sailing, modern pentathlon open water 

swimming. Most of the reporting relationships have been identified among the representa-

tives of modern pentathlon, least of all the representatives of Cycling (MTB, track racing). 

Those, who practice cyclocross racing, unlike the others, showed only negative significant 

relationships between the examined variables. 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЙ СМЫСЛ ЧУВСТВА РИСКА ПОДРОСТКОВ 

 

Башкина Ю. Д., Посохова С. Т. (ИСПиП, Санкт-Петербург, Россия) 
 

В результате изучения ценностного компонента личностного смысла чувства риска, 

выявлено, что рискованное поведение подростков-наркоманов сопровождается пугниче-

скими и романтическими эмоциями. Подростки-экстремалы в своей личностно значимой 

деятельности в большей степени ориентированы на гедонистические эмоции (эмоции 

удовольствия и наслаждения приятными физическими ощущениями). 

 
Ключевые слова: риск, чувство риска, накрозависимость, личностный смысл, подро-

стковый возраст 

 

В настоящее время возникают все новые формы поведения и стратегии адаптации 

личности к окружающей действительности. Среди подходов к объяснению поведения 

современного человека все большее значение приобретает определение личностного 

смысла, так как именно личностный смысл раскрывает психологические закономер-

ности любого его взаимодействия с объективной реальностью. В результате основная 

общепсихологическая задача сводится к раскрытию закономерностей поведения лич-

ности в изменяющихся условиях существования [7]. При этом наиболее актуальным 

становится поведение, характеризующееся неопределенностью исхода, или риско-
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ванное поведение. Одним из наиболее глобальных и опасных является поведение, 

связанное с риском приобщения к употреблению наркотических веществ.  

Теоретической основой нашего исследования послужили представления Д. В. Ко-

лесова о том, что для решения проблемы наркомании необходимо найти в психике 

наркозависимого нечто, что сохраняет для него свое значение (пусть и подавлено) и, 

на что можно было бы опереться в борьбе с доминирующей патологической системой 

[6]. С нашей точки зрения, таким очагом ценностно-смысловой переориентации мо-

жет быть чувство риска, направленное на процесс самораскрытия личности в конст-

руктивной социально приемлемой деятельности. В качестве варианта такой деятель-

ности мы рассматриваем занятия спортом с повышенным риском. Также мы опира-

лись на концепцию Б. И. Додонова, согласно которой: эмоции выступают в качестве 

самостоятельных ценностей (ценностей цели). Деятельность человека понимается не 

как подкрепляемая удовольствием, а как совершаемая ради получения удовольствия 

[4]. 

Ориентируясь на понимание чувства в современной психологии, в частности, на 

определения Е. П. Ильина [5], Д. В. Колесова, Е. И. Рогова, мы рассматривали чувство 

риска как эмоциональную установку к получению удовольствия и подавлению стра-

ха, приобретающее личностный смысл в значимой деятельности с неопределенно-

стью исхода. Личностный смысл чувства риска мы понимали как значимость чувства 

риска для личности в настоящий момент и его влияние на развитие и гармонизацию 

отношений с окружающим миром. 

Цель проведенного исследования, заключалась в изучении личностного смысла 

чувства риска на примере подростков с разным рискованным поведением.  

Приступая к исследованию, мы предполагали, что личностный смысл чувства 

риска обусловлен особенностями значимой деятельности с неопределенностью исхо-

да. Специфика личностного смысла чувства риска наркозависимых определяется де-

структивным рискованным поведением и отражает эмоциональную ценность риска и 

ограничения в мироощущении. Актуализированная социально приемлемая спортив-

ная деятельность формирует конструктивный личностный смысл чувства риска, со-

держание которого выражает стремление к самореализации.  

Для изучения специфики личностного смысла чувства риска в качестве модели 

нами рассматривались лица подросткового возраста. Феномен риска, несомненно, иг-

рает важную роль в жизни молодых людей. С одной стороны, подростковый возраст 

является наиболее уязвимым для возникновения наркомании («период первой про-

бы») [2, 3, 8]. С другой стороны, исследования, В. Ю. Дмитриева и В. А. Худика пока-

зали, что одно из ведущих мест, в структуре интересов подростков, занимает спор-

тивная деятельность [10].  

В исследовании участвовали подростки с разным рискованным поведением. Об-

щая выборка испытуемых представлена тремя группами подростков в возрасте от 15 

до 19 лет, уравновешенными по полу и количеству: группа подростков с опиатной 

зависимостью; группа, занимающихся в образовательно-спортивном центре видами 

спорта с повышенным риском и учащиеся общеобразовательной школы, не имеющие 

наркотической и алкогольной зависимости. Всего 150 человек. 

Подбирая диагностический комплекс, мы ориентировались на методики, которые 

помогали нам наиболее полно раскрыть понятия «чувство риска» и «личностный 

смысл»: методики диагностики: потребности в поисках ощущений М. Цукермана; го-
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товности к риску В. Шуберта; склонности к риску «Колючка» С. Т. Посоховой, А. В. 

Гридина; предпочитаемых эмоций Б. И. Додонова. Проективные методики: «Неокон-

ченные предложения»; рисуночная проба «Мой мир», портретных выборов Тест - 

Сонди. 

В ходе исследования нам удалось доказать что чувство риска представляет собой 

интегральный психологический феномен, отражающий эмоциональную установку к 

получению удовольствия и подавлению страха, приобретающую личностный смысл в 

значимой деятельности с неопределенностью исхода. Структура личностного смысла 

чувства риска отражает единство ценностного, эмоционально-потребностного и по-

веденческого компонентов. 

В первую очередь мы выявили, что Чувство риска обладает личностным смыслом 

независимо от конструктивности или деструктивности значимой деятельности с не-

определенностью исхода. Наличие общих категорий в понимании риска: риск как 

наркомания, высота, экстремальный спорт, транспорт, чувства – обусловлено, прежде 

всего, общественно-экономической ситуацией, в которой адаптируются современные 

подростки, и свидетельствует о существовании определенных общих ценностных 

сфер личности, в которых осознается присутствие риска. 

Проведенное исследование показало, что существуют и специфические категории 

в понимании личностного смысла чувства риска. Категориями, присущими только 

подросткам-наркоманам явились смерть и асоциальные компании. Специфичным, 

для подростков-экстремалов, стало понимание личностного смысла чувства риска как 

природных стихий, нетрадиционных межличностных отношений и скорости. Для 

подростков-школьников особенности понимания чувства риска в первую очередь 

связаны с учебной деятельностью.  

Наличие общих и специфических категорий позволяет предполагать, что чувство 

риска присуще всем подросткам, его специфика определяется личностно значимой 

деятельностью. 

В качестве показателей, отражающих поведенческий и осознаваемый эмоцио-

нально-потребностный компоненты личностного смысла чувства риска, мы рассмат-

ривали: потребность в поисках ощущений, готовность и склонность к рискованному 

поведению. Наибольшая выраженность указанных показателей чувства риска обна-

ружена у подростков, занимающихся экстремальным спортом. Они превосходили ос-

тальные группы в уровне потребности в поисках ощущений, в готовности и склонно-

сти к рискованному поведению. Подобные результаты исследования были получены 

и рядом зарубежных авторов (в частности Роланд, Фрэнкин, Харрисон [9]).  

Что касается результатов изучения ценностного компонента личностного смысла 

чувства риска, выявлено, что рискованное поведение подростков-наркоманов сопро-

вождается пугническими и романтическими эмоциями. Эти эмоции, согласно клас-

сификации Б. Додонова, характеризуются переживаниями, связанными с преодоле-

нием опасности, со стремлением ко всему необычному, таинственному, ощущением 

одиночества и волнующего драматизма. Подростки-экстремалы в своей личностно 

значимой деятельности в большей степени ориентированы на гедонистические эмо-

ции (эмоции удовольствия и наслаждения приятными физическими ощущениями). Подро-

стки-школьники наиболее предпочитают испытывать акизитивные эмоции, т.е. радость по 

случаю приобретения новой вещи, увеличения своей коллекции и т.п. и глорические 

эмоции, возникающие в процессе самоутверждения.  
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Одним из показателей эмоционально-потребностного компонента личностного 

смысла чувства риска, является на наш взгляд, и эмоциональная насыщенность миро-

ощущений. Согласно полученным данным в представлении подростка-наркомана 

мир достаточно ограничен, слабо насыщен предметами, а эмоции, включенного в не-

го человека, в большей степени связаны с безысходностью, трагичностью и отсутст-

вием возможных перспектив для выхода из сложившейся ситуации. У подростков-

экстремалов представления о мире тесно связаны с их личностно значимой деятель-

ностью (спортом с повышенным риском). Мироощущение подростков-школьников 

наполнено многообразными взаимоотношениями и впечатлениями. Типичные ри-

сунки обследуемых подростков представлены в демонстрационном материале. 

Важно отметить, что в ходе нашего исследования, нам удалось выявить, включен-

ность личностного смысла чувства риска в систему эмоциональных ценностей подро-

стков с разным рискованным поведением. Мы установили, что у подростков-

наркоманов чувство риска включено в систему эмоциональных ценностей. Для под-

ростков-экстремалов чувство риска напротив является относительно самостоятель-

ным образованием и слабо включено в систему их эмоциональных ценностных пред-

почтений. Обращает на себя особое внимание сходство структур взаимосвязанных 

показателей подростков-наркоманов и подростков-школьников. Это достаточно важ-

ное основание для необходимости проведения мероприятий, направленных на про-

филактику приобщения к употреблению наркотических веществ. 

Анализ структуры личностного смысла чувства риска подростков с разным рис-

кованным поведением позволяет предположить, что потребность в переживании рис-

ка подростков-наркоманов субъективно ориентирована. Она нацелена на преодоле-

ние неприятных переживаний, связанных с самочувствием организма и избеганием 

давления со стороны социума. Основное значение чувства риска у этих подростков – 

это ориентация на деструктивные внутриличностные переживания. Для подростков-

экстремалов основное значение чувства риска заключается в стремлении раскрыть 

потенциал собственной личности, во взаимодействии с окружающей действительно-

стью и ориентации на конструктивные переживания. Подростки-школьники связы-

вают чувство риска с общим процессом жизнедеятельности в целом и преодолением 

неприятных личностных переживаний, обусловленных главным образом школьной 

ситуацией. 

Таким образом, проведенное исследование ставит вопрос об актуальности про-

должения изучения личностного смысла чувства риска. Мы предполагаем, что диаг-

ностировав подростков, со склонностью к деструктивной направленности пережива-

ния чувства риска и проведя с ними соответственные мероприятия по переориента-

ции их деятельности, связанной с потребностью в переживании чувства риска, в рус-

ло самопознания и саморазвития, возможно предупредить их приобщение к употреб-

лению наркотических веществ. На основании проведенного исследования можно 

предположить, что чувство риска, ориентированное на самораскрытия может высту-

пать одним из барьеров наркотизации.  
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The material presented is the result of a study of the value of the sense of feeling of risk in 

adolescents using drugs. The study utilizes the concept of D. V. Kolesov, according to which 

one of the possible ways of prevention of drug addiction is to identify in the psyche of the pa-

tient addiction of any psychological education on which to lean against the dominant patholog-

ical system and the concept of B. I. Dodonov, accent the overall value of emotions as a means 

and as a goal. As one of the possible feelings that you could rely in the struggle against the dom-

inant pathological system, this study examined the sense of risk. We examined 150 adolescents 

aged 15 to 19 years with a different type of risk (social risk, physical risk, intellectual activity). 

The results of the study suggest that an updated sense of risk, results-oriented self-revelation in 

extreme sports may be one of the barriers of drug addiction. The obtained results can be used to 

develop programmes for the prevention of drug addiction among teenagers. 
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В статье рассматривается проблема этнопсихологической детерминации невербально-

го поведения и обосновывается значение этого феномена для сотрудников таможенного 

контроля на границе РФ (Республика Кaлмыкия и Астраханская область). 
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Обосновывается необходимость разработки обучающей программы для формирова-

ния навыка у специалистов пограничного контроля адекватной интерпретации невер-

бального поведения вероятных нарушителейпограничного режима. Представлена техно-

логия разработки обучающей программы по этапам с учетом универсальных проявлений 

лжи и обусловленных культурой. Экспериментально доказана эффективность разработан-

ной программы. 

 

Ключевые слова: этнопсихологическая детерминация, невербальное поведение, обучаю-

щая программа. 

 

Рассматривая проблему этнопсихологической детерминации невербального поведе-

ния, отметим следующие моменты:на сегодняшний день имеется большое количество ра-

бот, посвященных рассмотрению тех или иных средств невербальной коммуникации, од-

нако работ, уделяющих должное внимание культурным аспектам невербального поведе-

ния явно недостаточно. Количество же работ в области исследования этнопсихологии-

ческой детерминации невербального поведения, сигнализирующего о проявлениях лжи, 

настолько малочисленно, что ощущается их явная нехватка в различных областях соци-

альных практик, чтоуказывает на недостаточную разработанность проблемы в приклад-

ном аспекте. В этой связи, особое значение приобретает умение декодировать невербаль-

ную информацию в процессе общения, что особенно важно для представителей ряда про-

фессий, работающих с людьми [9]. Поэтому, к важнейшим направлениям изучения про-

блемы этнопсихологической детерминации невербального поведения, в прикладном ас-

пекте, можно отнести как создание методов, методик, позволяющих выявлять успешность 

восприятия (перцепции), распознания, понимания и интерпретации невербального пове-

дения [5]; так и разработку обучающих программ, технологий, способствующих приобре-

тению человеком навыка адекватной интерпретации невербального поведения других 

людей [6; 7; 8]. 

В ситуации же таможенного контроля на границе РФ (Республика Кaлмыкия и Астра-

ханская область) особое значение для сотрудников пограничного контроля в плане повы-

шения эффективности их профессиональной деятельности приобретает развитие навыка 

адекватной интерпретации проявлений невербального поведения мигрантов, сигнализи-

рующих о лжи, с учетом этнической принадлежности мигрантов.В свете сказанного ста-

новится понятной необходимость разработки обучающей программы развития навыка 

адекватной оценки этнопсихологических признаков невербального поведения у сотруд-

ников пограничного контроля. 

При разработке обучающей программы для сотрудников пограничного контроля по 

формированию у них навыка оценки комплекса паттернов невербального поведения (эт-

нопсихологических и универсальных), которые сигнализируют о возможном обмане со 

стороны вероятных нарушителей пограничного контроля, основанием может служить вы-

явление в процессе перцептивной идентификации этноспихологически детерминиро-

ванных признаков невербального поведения на фоне его универсальных проявлений. 

В этой связи, начиная разработку обучающей программы для формирования навыка у 

специалистов пограничного контроля адекватной интерпретации невербального поведе-

ния вероятных нарушителей, учитывались как универсальные проявления лжи, так и обу-

словленные культурой вситуации редуцированного коммуникативного процесса, когда 
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социальная перцепция сводится, в основном, к проблеме идентификации признаков не-

вербального поведения, сигнализирующих о возможном обмане. 

Проявление социальной способности к адекватной интерпретации невербального по-

ведения актуализируется в рамках конкретной деятельности и зависит от коммуника-

тивных, социально-перцептивных задач, поставленных перед человеком[5]. Поэтому, рас-

сматриваемая ситуация коммуникации между вероятными нарушителями пограничного 

режима и сотрудниками пограничного контроля сама по себе специфичнаи предполагает 

выполнение сотрудниками ряда задач, важнейшей из которых является предупреждение 

каких-либо противоправных деяний со стороны человека, пересекающего границу. 

При разработкеобучающей программы были выявлены наиболее значимые средства 

невербальной коммуникации, на которые в первую очередь обращают внимание опытные 

сотрудники пограничного контроля в процессе идентификации признаков лжи, были уч-

тены рекомендации ведущих специалистов в области невербальной коммуникации по 

выявлению признаков лжи. Такжеуделялось особое внимание проблеме утечки информа-

ции и симптомам обмана по выражению лица [9]: изучались такие аспекты выражений 

лица, как морфология, скорость появления, длительность сохранения эмоций, место про-

явления эмоции в ходе беседы, микровыражения лица, внезапно проскальзывающие на 

фоне более длительных выражений. Причем все перечисленные аспекты выражений лица 

рассматривались с учетом социально-культурного контекста. 

Также «утечка информации» связывалась с эмблематическими оговорками [7]. Обра-

щалось внимание на информацию о наличии обмана через проявления этих признаков в 

ВНС, в жестикуляции (появление адаптеров), в психолингвистических характеристиках, в 

асимметрии жестов и тела и т.д. Понимание того, что при ложных сообщениях у человека 

осуществляется переход мышления с правого полушария на левое, также является значи-

мым при изучении «невербальных глазных сигналов доступа» [4]. Большое значение при 

разработке программы уделялось распознаванию тех эмоций, которые чаще всего испы-

тывает лжец – страх, чувство вины, удовольствие [8]. 

Огромное значение при разработке обучающей программы, придавалось идее относи-

тельно того, что все способы невербального кодирования, кроме основных эмоцио-

нальных состояний человека (хотя и в этом случае высказывается идея о «правилах ото-

бражения»), подвержены влиянию многих факторов, главными из которых являются 

«культурные и этнические нормы выражения индивидуальных особенностей личности» 

[3]. Учитывались данные ряда исследований, в которых была доказана эффективность 

формального обучения интерпретации невербального поведения [6]. 

В обучающей программе предполагалось проведение таких форм занятий, как лекци-

онные, практические, применение комплекса групповых упражнений, ролевых и деловых 

игр, а также предусматривались задания для самостоятельной работы.  

Разработанная программа реализовывалась в три этапа, что было обусловлено специ-

фикой подобранного обучающего материала, позволяющего постепенно и с наибольшей 

эффективностью развить навык адекватной интерпретации признаков лжи у сотрудников 

пограничного контроля: 

Вначале подбирались задания, с помощью которых человек приобретал знания в об-

ласти невербальной коммуникации (1-ый этап). Проводились лекционные и практиче-

ские занятия. Использовались обучающие упражнения, подготавливающие человека к 

восприятию и адекватной интерпретации негативных признаков, проявляющихся в не-
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вербальном поведении собеседника (модификация методики «Оценка воздействия не-

вербальных факторов на успешность общения» [1]).  

На основании соответствующих методик (В.А. Лабунская, В.А., Меграбян) и их твор-

ческой переработки разрабатывались рисуночные карты, позволяющие человеку нау-

читься (на основании схематических изображений) «читать» мимику лица, поз собесед-

ника.Были предложены упражнения, подготавливающие человека к пониманию и про-

гнозированию намерений другого по невербальным признакам. Предъявлялось упраж-

нение, способствующее развитию такого навыка, как узнавание внешних особенностей 

человека и способности выявлять наиболее характерные для человека внешние призна-

ки. 

В виде лекционных и практических занятий, а также, с использованием такой формы 

проведения занятий, как деловая игра, прорабатывался основной курс, направленный на 

понимание невербальных признаков, которые могут являться вероятными индикаторами 

проявлений лжи (2 – ой этап). Основное внимание уделялось идее комплексного оцени-

вания вероятных признаков лжи (универсальных и этноспецифических), проявляющих-

ся в невербальном поведении. 

На данной ступени разработки программы использовались некоторые упражнения из 

книги-тренажера П. Экмана и У. Фризена [9]. Использовалась модифицированная версия 

программы по «изучению внутреннего мира человека» [1],  т.е. оценки внешних признаков 

лжи. Изучалась техника, используемая в НЛП (нейролингвистическое программиро-

вание), – «ключи глазного доступа» в контексте изучения невербальных проявлений лжи 

[2]. 

Для обучения использовались материалы, полученные в ходе изучения этнопси-

хологических особенностей проявления невербального поведения вероятных нарушите-

лей пограничного режима на территории Астраханской области (3 –ий этап). Были по-

добраны фрагменты фотографий жителей данного региона, в которых представлялись 

различные признаки невербального поведения представителей различных этнических 

групп пресекающих границу. Составлена презентация в формате “PowerPoint” с пошаго-

вым высвечиванием фрагментов лица. Сотрудникам пограничного контроля предлагалось 

оценить выразительные признаки невербального поведения у женщин и мужчин. Само-

стоятельная работа была направлена на изучение проявлений собственных эмоций чело-

века, а также при работе в парах. Особое внимание уделялось дискуссии по изучаемой 

проблеме. 

Разработанная обучающая программа, направленная на развитие навыка у сотруд-

ников пограничного контроля адекватной интерпретации этнопсихологически детерми-

нированного невербального поведения вероятных нарушителей пограничного режима, 

была апробирована в двух экспериментальных группах: 10 сотрудников пограничного 

контроля со стажем до 1года и 10 – со стажем 3-4 года. Соответственно были выделены и 

две контрольные группы, в которыхобучение по программе не проводилось. 

Эффективность разработанной обучающей программыи необходимость ее исполь-

зования в целях обучения сотрудников пограничного контроля были доказаны экспери-

ментально. 
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In the article the issue of nonverbal behavior ethnopsychological determination is dis-

covered, as well as is founded the meaning of that phenomena for boundary control 

employeeon the border of Russian Federation (Republic of Kalmykia and Astrakhan re-

gion).It is founded the necessity of educational program elaboration for forming the skill 

of adequate interpretation of nonverbal behavior of possible infringerof boundary 

regimefor boundary control employee.In the article are presented the parts of forming the 

educational program taking into consideration the universal features of the lieand depend-

ing on culture. It is proved the effectivity of elaborated program. 
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Статья просвещена исследованию особенностей смысловых аспектов этнокуль-

турной идентичности в структуре самопонимания армянской молодежи титульного 

этноса и сопряженной диаспоры. 
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В основе формирования «Я-концепции», ее основных составляющих – самооценки, 

уровня притязаний, рефлексии лежит самопонимание, самоотношение. В зарубежных 

психологических исследованиях самопонимание рассматривается в ракурсе его отно-

шений с окружающей реальностью, точнее, с образом мира. Картина мира и ее субъек-

тивное восприятие позволяет человеку лучше познавать себя и других, осознавать соб-

ственную этнокультурную идентичность.  

Сама дефиниция «самопонимание, самоотношение» трактуется неоднозначно: не-

редко она заменяется категориями самопринятия (К. Роджерс, Д, Марвел), эмоцио-

нально-ценностным отношением (С. Р. Пантилеев, И.И.Чеснокова), самооценкой (М. 

И. Лисина, М. Розенберг, А. В. Захарова), самоуважением (И. С. Кон, Х. Каплан). Такой 

разброс подходов не мешает в содержательном аспекте вычленить стержневое начало и 

его виды: позитивное и негативное. На наш взгляд, наиболее убедителен в концепту-

альном плане теоретический подход С. Р. Пантилеева, выделяющего эмоционально-

ценностное самоотношение, превалирующее, и второй уровень – самооценку. Это дает 

возможность, на наш взгляд, самопонимание исследовать со смыслообразующих, экзи-

стенциальных позиций. В данном контексте очень важно, как личность понимает, 

принимает и оценивает себя, анализирует собственные поступки и умеет критически 

оценить собственные психологические качества – самоинтерпретация как познание 

самого себя, своих личностных качеств позволяет осознать свою уникальность и свое-

образие. 

Известно влияние социального контекста на этническую идентичность в зависимо-

сти от того, живет ли человек в моноэтнической или полиэтнической среде [4]. Однако 

в настоящее время недостаточно исследований, посвященных проблеме различия в 

идентичности и самоотношения представителей одного народа, живущего в различной 

этнической среде. 

Можно определить идентичность как некую структуру, состоящую из определен-

ных элементов, переживаемых индивидом субъективно как чувство принадлежности, 

тождественности и непрерывности [3, 5]. Именно эти чувства позволяют человеку 

осознавать себя как представителя социальной среды. Рассматривая проблему иден-

тичности в рамках символического интеракцианизма, Дж. Мид различает осознавае-

мую и неосознаваемую формы. Неосознаваемая идентичность базируется на основе 

неосознанно принятых норм, правил, привычек, - комплексе ожиданий, принятых от 

социальной группы. Переход к стадии неосознаваеой идентичности осуществляется, 

когда человек начинает размышлять о себе, анализировать свое поведение, то есть 

важно значение рефлексии, когнитивных процессов. Сама идентичность осознается 

человеком в процессе размышления о себе в социальноя контексте. Таким образом, 

осознаваемая идентичность означает, с одной стороны, связь личности с социальной 

средой через приобретенный в социуме язык, с другой стороны, осознаваемая иден-

тичность свидетельствует о определенной свободе и автономии личности, поскольку 

личность осмысливает свое «Я» и стратегии поведения. И Гоффман, развивая идеи 

Дж. Мида, классифицирует идентичность и выделяет 3 ее вида: социальная идентич-

ность, трактуемая им как типизация личности со стороны других людей на основе 

признаков и атрибутов принадлежности к социальной группе; личная идентичность, 

понимаемая им как совокупность индивидуальных признаков человеков и осознан-

ных фактов своей жизнедеятельности; «Я»-идентичность, как субъективное воспри-

ятие, самоощущение своего своеобразия, проживание своего личностного опыта. По-
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ведение человека регулируется посредством «Образа-Я», являющшейся составной ча-

стью «Я-концепции», и делает более выраженным осознание личностной и социаль-

ной идентичности. 

 Исследователями выделяются способы самоинтерпретации: независимая, взаимо-

зависимая и металичностная. Независимая самоинтерпретация – это способ самопо-

нимания, который представляет постановку вопросов, направленных на выявление 

информации о своеобразии, своих отличительных особенностях, уникальности своего 

«Я» [6]. Благодаря такому способу самопонимания, человек осознает свои внутренние 

ресурсы, реальные возможности и цели своей жизнедеятельности. Взаимозависимая 

самоинтерпретация – это способ самопонимания, когда вопросы направлены на соз-

дание представления субъекта о себе как члене социальной группы. Этот способ са-

мопонимания является показателем способности и склонности индивида субъекта к 

идентификации себя с конкретной группой, самопониманию через соответствие нор-

мам и ценностям этой группы. Металичностная самоинтерпретация представляет со-

бой постановку вопросов, которые направлены на поиск смысла своего существова-

ния, осознания своих поступков в системе координат, она выходит за пределы самой 

личности и охватывает стороны человеческого существования, жизни или космоса, 

это - трансценденция души в ее движении «к универсальному центру, связующему 

все человечество» [6].  

Целью исследования является исследование особенностей смысловых аспектов 

этнокультурной идентичности в структуре самопонимания армянской молодежи ти-

тульного этноса и сопряженной диаспоры. Эмпирическим выражением содержатель-

ных характеристик самопонимания личностью этнокультурной идентичности явля-

ется ряд конструктов, в числе которых находятся особенности представления о себе в 

рамках этнокультурных норм и ценностей и доминирующий тип самоинтерпретации. 

Гипотезой исследование является предположение о связи особенностей социокуль-

турной ситуации и ведущего типа самоинтерпретации. 

Изучение этнокультурной идентичности как элемента структуры самопонимания 

проводилось при помощи модифицированной методики «граф-схем» Б. В. Кайгородо-

ва и шкалы Сингелиса. Для выявления особенностей смысловых аспектов этнокуль-

турной идентичности в структуре самопонимания респондентам был задан вопрос: 

«Что для вас значит быть представителем вашей этнической группы?» Обработка 

данных методом контент-анализа и сопоставление результатов исследования было 

проведено в следующих группах респондентов: представители армянской диаспоры 

России, представители армянского этноса в Армении.  

Контент-анализ ответов армянских студентов Армении показал, что для них ха-

рактерно отождествление этнической и гражданской идентичности (55,5 % ответов 

мужчин и 54,3 % ответов женщин). Это проявляется, прежде всего, в чувстве принад-

лежности к своей национальности (9 % ответов мужчин и 8 % ответов женщин), а 

также гордости за талантливых представителей армянского этноса (11% ответов муж-

чин и 7 % ответов женщин). Вторым по значимости для армянских респондентов яв-

ляется фактор «этнокультурные традиции» (31,5 % ответов мужчин и 37,6 % ответов 

женщин), что значительно меньше по сравнению с ответами представителей диаспо-

ры. Главными среди них являются родной язык (7 % и 7,7 %), соблюдение обычаев и 

одобряемых правил поведения (5,4% и 7,5 %), гордость за принадлежность к этниче-

ской группе (7,3 % и 8,3 %), религия (3,7% и 5,7 %). При этом знание и использование 
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фольклорных традиций (свадебных обрядов, музыки, танцев) в данной группе менее 

значимо, чем у представителей диаспоры (5,4 % и 7,5 %). Следующим важным факто-

ром является система ценностных ориентиров (13,5 % ответов мужчин и 15,4 % отве-

тов женщин), в осмыслении которой были выявлены существенные гендерные разли-

чия: для юношей это, прежде всего, «быть сильным духом» (7,3 % ответов мужчин и 4 

% ответов женщин), а для девушек – сохранение семейных ценностей (3,1 % ответов 

мужчин и 6,7 % ответов женщин). Контент-анализ ответов армянских респондентов 

российской диаспоры показал, что для них наиболее значимым является фактор «эт-

нокультурные традиции» (59,2 % ответов мужчин и 46,2 % ответов женщин), среди 

которых главными являются родной язык (10 % и 5 %), соблюдение обычаев и одоб-

ряемых правил поведения (10 % и 4,4 %), особенности воспитания в семье (4,8 % и 

3,6 %), а также знание и активное использование фольклорных традиций (свадебных 

обрядов, музыки, танцев) (20,1 % и 18,4 %). Вторым важным фактором является сис-

тема ценностных ориентиров (22 % ответов мужчин и 14 % ответов женщин). Данное 

положение подчеркивает такой ценностный ориентир как соответствие националь-

ному идеалу, необходимость воспроизводства в практической плоскости форм эти-

кетного поведения, выражающего базовые национальные ценности, что должно спо-

собствовать созданию положительного образа представителя армянского этноса в 

иноэтнической среде. Третьим значимым фактором самопонимания этнокультурной 

принадлежности является «этническая солидарность» (забота о других представите-

лях этноса, ответственность за поведение и образ жизни других армян) – 10% ответов 

мужчин и 19,9% ответов женщин. Армянские респонденты большое значение прида-

ют этнической солидарности, поддержке соотечественников и формированию пози-

тивного образа представителей этноса. У армянской молодежи осознание своих куль-

турных отличий вызывает желание быть достойными представителями своей этниче-

ской группы, они осознают свою ответственность в формировании образа представи-

телей этнокультурной общности в глазах этнического большинства. Вместе с тем ар-

мянские респонденты осознают и свою принадлежность к России, к ее народу, этно-

культурная идентичность в условиях диаспоры не противопоставляется гражданской, 

а осознается как ее составляющая, что ведет к осознанию двойной ответственности за 

свои поступки – перед этнокультурной общностью и страной в целом [1, 2].  

Проведенное исследование подтвердило предположение о связи особенностей со-

циокультурной ситуации и ведущего типа самоинтерпретации: выраженность каждого 

типа самоинтерпретации армянских респондентов значимо различается в условиях 

диаспоры и в условиях титульного этноса. В группе армян, проживающих в Армении, 

значимо выше уровень независимой, взаимозависимой и металичностной самоинтер-

претации, чем в группе армян, проживающих в России. Результаты исследования 

уровня самоинтерпретации армянских респондентов занимают промежуточный уро-

вень: уровень независимой и металичностной самоинтерпретации значимо выше, чем 

в группе российских армян и значимо ниже, чем в группе армян из Армении, уровень 

взаимозависимой самоинтерпретации значимо ниже, чем в группах армянских рес-

пондентов. Полученные данные позволяют выявить общие признаки личностно-

смыслового аспекта самопонимания личностью этнокультурной идентичности как в 

рамках исследуемого этноса, так и разных условиях бытия этнической группы – ти-

тульного этноса и диаспоры. Бытие личности в условиях титульного этноса способ-

ствует формированию в личностно-смысловом аспекте самопонимания этнокультур-
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ной идентичности, слияния представления об этничности и гражданственности, при 

этом наблюдается тенденция противопоставления народа как историко-культурной 

общности и государства как системы. Однако в условиях малого титульного этноса 

(армянские респонденты Армении) гражданственность с позитивным оттенком обу-

словлена генетической принадлежностью и гордостью за наиболее ярких представи-

телей армянского этноса. Деятельностной составляющей любви к Родине представи-

тели титульного этносов считают патриотизм, проявления которого, однако различа-

ются в этих общностях. Для армян титульного этноса патриотизм - это, прежде всего, 

готовность к защите прав армян и национального достоинства (5% и 7,3%). В услови-

ях диаспоры респонденты четко разделяют гражданскую и этническую идентич-

ность, причем этнокультурная идентичность осознается как составляющая граждан-

ской идентичности, что ведет к осознанию двойной ответственности за свои поступ-

ки – перед этнокультурной общностью и гражданской общностью.  

В личностно-смысловом аспекте самопонимания этнокультурной идентичности 

представителей диаспоры наиболее важное место занимают этнокультурные тради-

ции и ценностные ориентиры, именно это осознается как способ сохранения этно-

культурной самобытности и воспроизводства этничности. Особенности смыслового 

аспекта самопонимания этнокультурной идентичности связаны с особенностями бы-

тия этнической группы: в условиях титульного этноса особенность смыслового ас-

пекта самопонимания этнокультурной идентичности заключается в том, что этниче-

ское и гражданское переплетаются в чувстве принадлежности к народу, его истории 

и культуре, гражданственность воспринимается как личностная ценность; в условиях 

диаспоры особенностью смыслового аспекта самопонимания этнокультурной иден-

тичности является понимание своей этнокультурной идентичности через осознание 

чувства ответственности перед множеством общностей, что обусловлено множест-

венностью идентичностей; этническая сплоченность осмысливается как личностная 

ценность. 

Выводы. В результате проведенного исследования были выявлены как общие 

принципы, так и особенности включения субъекта в культурно-историческую тради-

цию в процессах самопонимания своей этнической принадлежности.  
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STUDY OF SEMANTIC ASPECTS OF ETHNOCULTURAL IDENTITY IN THE 

STRUCTURE OF SELF-UNDERSTANDING OF ARMENIAN YOUTH IN TITULAR 
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The impact of social context on ethnic identity depending on the nature of the social 

environment is explored in the article. Self-understanding and Self-attitude form the basis 

of "Self-concept" formation and its main components - Self-esteem, level of aspiration and 

reflection . Empirical expression of substantial characteristics of the individual's Self-

understanding is a number of ethnocultural identity constructs, among which there are 

the features of Self-image within ethnocultural norms and values and the dominant type 

of Self-interpretation. Methods of study of ethnocultural identity as an element of the 

structure of Self-understanding are a modified B.V. Kaygorodov's method of "graph-

schemes" and Singelis scale . We conducted processing of data by content analysis and 

comparison of the results of the research in the following groups of respondents: repre-

sentatives of the Armenian Diaspora of Russia, representatives of the Armenian ethnos in 

Armenia. The study confirmed the assumption about the connection of socio-cultural situ-

ation's features and the leading type of Self-interpretation. There is significantly higher 

level of independence, interdependence and meta-personal Self-interpretation in the 

group of Armenians living in Armenia than in the group of Armenians living in Russia. 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ АРМЯНСКОЙ И 
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Статья подготовлена при поддержке ГКН МОН РА в рамках научного проекта № SCS. 13RF-013 

 

Берберян Э. С. (Российско-Армянский (Славянский) университет, Ереван, Армения) 
 

В XXI столетии предстало парадоксальное явление — этническое возрождение, 

характеризующееся тем, что повышается роль и значение этнической идентичности в 

социальном контексте, особое внимание стало уделяться языку, культуре, традициям, 

этническим нормам, обычаям и другим этноинтегрирующим характеристикам. Пара-

доксально, что в эпоху глобализации интеграционные процессы, несмотря на их ин-

тенсификации, не вступают в конфронтацию в социальном мире с процессами, кото-

рые характеризуются резким осознанием этнической идентичности и самоидентифи-
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кацией этноса. Исходя из вышесказанного, данный парадокс называется этническим 

парадоксом современности. 

Целью работы является исследование самоактуализации армянской и русской 

студенческой молодежи в РФ и РА. 

 

Ключевые слова: самоактуализация личности, армянская и русская студенческая мо-

лодежь, этническая идентичность. 

 

Личность в контексте экзистенциально-гуманистической концепции определяет-

ся фундаментально. Развивая подходы, исследующие Я-концепцию, А. Маслоу ввел 

понятие самоактуализации, центрального понятия в концепции гуманистической 

психологии. 

Наиболее полная самоактуализациязаключается в реализации смысложизненных 

и ценностных ориентаций, то есть имеет место аутентичная самоактуализация - реа-

лизация потребности в самоактуализации как стремление актуализировать свои спо-

собности и таланты. 

Характеризуя самоактуализацию, А. Маслоу понимал наиболее полное раскрытие 

способностей и реализацию потенциала человека. Исследовав восемнадцать гениаль-

ных личностей истории и современности, он выделил следующие характеристики 

самоактуализирующихся личностей: 1) наиболее эффективное восприятие реально-

сти и комфортабельные взаимоотношения с ней; 2) принятие себя, других и природы; 

3) спонтанность, а также простота и естественность; 4) центрированность на конкрет-

ной задаче , отличается от центрированности на себе; 5) потребность в уединении; 6) 

автономия, независимость от культуры и среды; 7) перманентная свежесть в оценке; 

8) характеристика мистичности и опыта высших состояний; 9) чувство сопричастно-

сти и единения; 10) глубокие межличностные отношения; 11) структура характера 

как демократическая; 12) достоверное различие средств и целей, добра и зла; 13) фи-

лософское чувство юмора; 14) самоактуализирующееся творчество; 15) препятствие 

аккультурации, трансцендирование любой конкретной культуре. [6] 

К. Роджерс разработал уникальную систему понятий о самопредставлении инди-

вида в жизненном развитии, формируемого на основе этих подходов концепцию пол-

ноценно функционирующего человека.К. Роджерс, определяя стремление “быть са-

мим собой”, говорит о мешающих ему тенденциях, которые осложняют жизненное 

функционирование личности. К этому относится подчинение образу “кем он должен 

быть” и страх “двигаться прочь от "Я", коим в реальности он не является”. [8] 

Для исследования этнокультурных аспектов самоактуализации личности нами 

было проведено исследование с этническими армянскими и русскими студентами, 

проживающими в РФ и РА, с использованием методов наблюдения и тестирования, 

методики диагностика самоактуализации личности А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. 

Калина и опросника на осознание этнической принадлежности. Общее количество 

респондентов-160. 

Испытуемые были разделены на четыре группы: 1. этнические армяне титульно-

го этноса (51), 2. этнические армяне сопряженной диаспоры (40), 3. этнические рус-

ские титульного этноса (40), 4. этнические русские сопряженной диаспоры (29). Ре-

зультаты опросника на осознание этнической принадлежности, где респонденты 
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описывали свое генеалогическое древо, послужили основанием для подтверждения 

деления по этническому признаку.  

Таким образом, были получены следующие результаты по четырем группам:  

1. В группе этнических армян титульного этноса преобладает шкала контактности и 

шкала аутосимпатии (более, чем у 90%) и наиболее низкие результаты по шкале 

ориентации во времени (у 30%). 

2. В группе этнических армян российской диаспоры преобладают высокие результа-

ты по шкалам аутосимпатии и ценностей (более, чем у 90%), наиболее низкие ре-

зультаты по шкалам самопонимания, ориентации во времени и автономность (в 

среднем у 50%). 

3. В группе этнических русских титульного этноса преобладают высокие баллы по 

шкалам ценностей, стремления к творчеству и автономности (у 90% респонден-

тов), наиболее низкие баллы по шкалам взгляд на природу человека и самопони-

мание (у 60%). 

4. В группе этнических русских армянской диаспоры преобладают высокие резуль-

таты по шкале высокой потребности в познании (у 90%), а наименьшие- по шкале 

автономность (у 30%).  

Результаты практического исследования отражены в диаграмме. 

 

 
 

1. Анализируя полученные показатели, мы пришли к выводу, что между резуль-

татами этнических армян РА и РФ, наличествует достоверная связь, в частности, и у 

этнических армян РА и РФ преобладают высокие результаты по шкале аутосимпатии 

(более,чем у 90%), которая является источником устойчивой адекватной самооценки, 

и наиболее низкие результаты по шкале ориентации во времени (у 30% и 50% соот-

ветственно), что связано с погруженностью личности в события прошлых пережива-

ний. На наш взгляд, подобные результаты по шкале ориентации во времени связаны с 
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трагическими событиями прошлого армянского народа, переживанием Геноцида ар-

мян 1915 года. Данное предположение также связано с нашими предыдущими по 

данной теме [1, 3, 4]. 

2. Для большинства этнических русских РФ по результатам исследования харак-

терны высокие результаты по шкале автономности (у 90 %), в то время как у боль-

шинства этнических русских РА преобладают наименьшие результаты по данной 

шкале (у 30 %). Также у этнических армян РФ были выявлены наименьшие результа-

ты по шкале автономности (у 50 %). Таким образом, в условиях проживания этниче-

ских армян и русских в сопряженной диаспоре наблюдаются меньшие показатели по 

шкале атономности, то есть независимости и свободы личности. 
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THE STUDY OF ARMENIAN AND RUSSIAN STUDENT YOUTH'S SELF-

ACTUALIZATION IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 

Berberian E. S. (Russian-Armenian (Slavonic) University, Yerevan, Armenia) 
 
Key words: person's self-actualization, Armenian and Russian student youth, etnical iden-

tity. 

 

In the XXI century, paradoxical phenomenon was presented- ethnic revival, charac-

terized by the fact that increases the role and importance of ethnic identity in a social 

context. The aim is to study self-actualization of the Armenian and Russian students in the 

Russian Federation and the Republic of Armenia.We conducted a study of ethnic Armeni-

an and Russian students in the Russian Federation and the Republic of Armenia for the 

study of ethno-cultural aspects of self-actualization. Analyzing the figures, we came to the 

conclusion that there is a significant correlation between the results of ethnic Armenians 

of Armenia and the Russian Federation, in particular, the majority of ethnic Armenians of 
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Armenia and the Russian Federation had best results on the scale of auto sympathy (more 

than 90%), which is the source of stable self-esteem, and the lowest ones on the scale of 

orientation in time (30% and 50%, respectively), which is the immersion of the individual 

in the event of past experiences. In our opinion, these results on the scale of orientation in 

time are associated with the tragic events of the past of the Armenian people, the experi-

ence of the 1915 Armenian Genocide, which is the continuous trauma of Armenians.  

 

 

 

 

СУБЪЕКТНОСТЬ КАК РЕСУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВОСТРЕБОВАННОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ (проект № 15-06-10638) 

 

Березовская Р. А. (СПГУ, Санкт-Петербург, Россия) 
 
Целью исследования является выявления взаимосвязи уровня развития субъект-

ности менеджеров и оценки их социально-профессиональной востребованности, ко-

торая выступает в качестве одного из ключевых субъективных критериев их профес-

сионального здоровья и благополучия и определяется как метасистема субъективных 

отношений личности к себе как к значимому для других профессионалу. Выборка ис-

следования представлена работниками научно-исследовательского института: 34 ме-

неджера и 53 специалиста. В исследовании использовался регрессионный анализ для 

изучения взаимосвязи между социально-демографическими факторами и субъектно-

стью (независимые переменные) и профессиональной востребованностью (зависимая 

переменная). Полученная регрессионная модель показала, что предикторами высоко-

го общего уровня профессиональной востребованности руководителей являются та-

кие атрибуты субъектности как навыки самоуправления и активность (R2 = 0523). Бы-

ло также установлено, что по сравнению с рядовыми сотрудниками руководители 

демонстрируют тенденцию к отходу от субъектной позиции и более частому исполь-

зованию объектных моделей поведения. Рассматривается роль субъектности как пси-

хологического ресурса сохранения и поддержания профессионального здоровья ру-

ководителей, а также представлены направления дальнейших исследований. 

 
Ключевые слова: субъектность, профессиональная востребованность, ресурсы, руко-

водители, психология профессионального здоровья. 

 

Основной проблемой, на которую направленно данное исследование, является 

проблема выявления взаимосвязи уровня развития субъектности менеджеров и оцен-

ки их социально-профессиональной востребованности, которая выступает в качестве 

одного из ключевых субъективных критериев их профессионального здоровья и бла-

гополучия. Изучение особенностей данной взаимосвязи, на наш взгляд, позволяет 

прогнозировать степень успешности самореализации человека в профессии, так как 

профессиональная востребованность характеризует не только процесс, но и результат 

вхождения человека в профессиональную реальность; что, в свою очередь, позволяет 
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нам подойти к решению ряда вопросов психологического обеспечения профессио-

нального здоровья в управленческой деятельности [1]. 

В настоящее время социально-профессиональная востребованность личности рас-

сматривается как одна из ключевых проблем нового научного направления – соци-

альной психологии труда [3]. Основные положения концепции социально-профес-

сиональной востребованности личности (СПВЛ) представлены в работах Е. В. Хари-

тоновой, которая опираясь на результаты теоретического анализа и последующего 

эмпирического изучения, определяет ее как многоуровневую динамическую метаси-

стему субъективных отношений личности к себе как к значимому для других про-

фессионалу [5].  

Проблема профессиональной востребованности менеджеров требует анализа, 

оценки и прогнозирования, что предполагает не только исследование общего уровня 

и особенностей структуры СПВЛ, но и выделения и изучения влияющих на нее фак-

торов. В нашей работе в качестве такого фактора выступает субъектность личности, 

выбор которой обусловлен особенностями профессиональной деятельности в совре-

менных условиях. Следует отметить, что, по мнению ряда авторов, современная со-

циально-организационная ситуация характеризуется высокой степенью неопреде-

ленности и изменчивости, обусловленными, прежде всего, объективными процесса-

ми глубокой трансформации сферы профессионального труда [3]. Так, например, из-

менения в характере управленческой деятельности, связанные с существенным по-

вышением требований к гибкости, инновационности, креативности, аутентичности 

личности руководителя, находят свое отражение в актуализации потребности в раз-

витии субъектных качеств менеджера для его успешной профессионализации; а субъ-

ектность выступает как одна из ключевых (системообразующих) управленческих 

компетенций [2]. Субъектность также может быть рассмотрена как стержневой или 

«сквозной» интрасубъектный ресурс профессионализма современного руководителя. 

Постановка проблемы исследования. Обратимся к результатам проведенного на-

ми исследования, целью которого было эмпирическое изучение роли субъектности 

личности в обеспечении профессионального здоровья менеджеров, в качестве субъ-

ективного критерия которого в исследовании рассматривалась субъективная оценка 

уровня социально-профессиональной востребованности личности. В качестве гипоте-

зы нами было выдвинуто предположение, что субъектность личности вносит вклад в 

изменчивость социально-профессиональной востребованности личности, и ее высо-

кий уровень развития является предиктором высокого общего уровня профессио-

нальной востребованности менеджеров. Также нами была сформулирована частная 

гипотеза, в соответствии с которой предполагалось, что при сравнении с рядовыми 

сотрудниками уровень развития субъектности и, как следствие, профессиональной 

востребованности у руководителей будет значимо выше. 

Выборка исследования представлена работниками научно-исследовательского 

института, занимающегося проектными разработками и испытаниями энергетическо-

го оборудования; общее количество респондентов составило 87 человека. В соответ-

ствии с задачами исследования выборка была разделена на две группы: менеджеры (в 

том числе руководители проектных групп) – 34 человек; специалисты (инженерно-

технические работники) - 53 человека. Все респонденты мужчины; средний возраст в 

выборке составил 40,8 лет; средний общий стаж работы - 20,1 год; средний стаж ра-

боты в данной организации – 14,0 лет. 
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Методы и методики исследования. Для решения поставленных задач мы исполь-

зовали следующие психодиагностические методики: опросник «Социально-профес-

сиональная востребованность личности» Е. В. Харитоновой и Б. А. Ясько, утвержде-

ния которого построены на принципе стандартизованного самоотчета оценки субъек-

тивного отношения к себе как значимому для других профессионалу и не имеют не-

посредственной связи со спецификой какой-либо профессиональной деятельности 

[5]; опросник «Уровень развития субъектности личности» М. А. Щукиной для оценки 

уровня развития и структуры внеситуативной субъектности личности [6]. Достовер-

ность результатов исследования, а также степень их обоснованности подтверждены 

статистической обработкой полученных данных: дисперсионный, корреляционный и 

множественный регрессионный анализы.  

Результаты исследования и их обсуждение. Описание полученных результатов 

начнем с общей характеристики социально-профессиональной востребованности ме-

неджеров, которая отражает актуальное отношение личности к себе как значимому 

для других профессионалу. В целом, следует отметить, что для большинства (56 %) 

опрошенных нами руководителей свойственен гармоничный профиль СПВЛ, сфор-

мированный на среднем уровне. Низкий уровень профессиональной востребованно-

сти выявлен у 20 % менеджеров, принимавших участие в исследовании. Для них 

свойственно переживание своей профессиональной некомпетентности, неудовлетво-

ренность и негативная оценка результатов профессиональной деятельности, что по-

зволяет говорить о кризисном характере их профессионального становления и о не-

обходимости отнесения этих респондентов к «группе риска», нуждающейся в соци-

ально-психологическом сопровождении.  

Анализ группового профиля и количества респондентов с высоким, средним и 

низким уровнем сформированности основных функциональных компонентов СПВЛ 

показал, что в выборке наблюдается сдвиг распределения в сторону низких показате-

лей по таким конструктам как удовлетворенность степенью реализации профессио-

нального потенциала (35 %) и переживание профессиональной востребованности 

(29%). Следует также отметить, что по последнему показателю были получены зна-

чимые различия при сравнении с группой специалистов (р<0,01). Относительно низ-

кий уровень переживания профессиональной востребованности руководителей, на 

наш взгляд, может быть объяснен особенностями их карьерного развития в организа-

ции, а именно частичной потерей своей квалификации как специалистов в связи с 

перемещением на управленческую должность. При этом невысокая вероятность 

дальнейшего карьерного роста менеджеров среднего звена затрудняет формирование 

их профессиональной идентичности в качестве управленцев и, как следствие, может 

приводить к негативным изменениям в самооценке своей профессиональной квали-

фикации. 

Результаты исследования также показали, что большинство опрошенных менед-

жеров демонстрируют средний уровень сформированности субъектных моделей по-

ведения, наиболее выраженными атрибутами которых выступают целостность, харак-

теризующая достаточно высокую эффективность интегрированности человека в со-

циальный контекст при соблюдении субъект-субъектных моделей поведения, и авто-

номность, свидетельствующую о высокой готовности наших респондентов к самооп-

ределению в межличностных отношениях, выделению себя в качестве самостоятель-

ного исполнителя собственных желаний, целей и потребностей. 
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При сравнении с группой специалистов были получены значимые различия по 

такому атрибуту субъектность как «самоценность–малоценность», который характе-

ризует степень самодостаточности поведения человека (р<0,01). Более выраженная 

ориентация на установки социальной среды у руководителей, вероятно, может быть 

объяснена тем, что поднимаясь по управленческой лестнице, они становятся более 

зависимыми от мнения как вышестоящего руководства, от которого зависит возмож-

ность их дальнейшего карьерного продвижения, так и от мнения подчиненных. Вы-

явленные различия также могут быть связаны с большим стажем работы в организа-

ции, что способствует образованию более прочных межличностных отношений с 

другими сотрудниками, которые, в свою очередь, могут опосредовать принимаемые 

руководителем решения. Таким образом, в поведении менеджеров чаще наблюдаются 

объектные стратегии поведения, проявляющиеся в том, что человек действует с ог-

лядкой на то, как его оценят окружающие.  

В соответствии с задачами исследования нами был проведен корреляционный 

анализ с использованием коэффициента Спирмена, результаты которого показали, 

что между показателями общего самоотношения и общим уровнем развития субъект-

ности, а также ее атрибутами имеются положительные взаимосвязи, т.е. установлена 

совместная изменчивость изучаемых переменных. Однако, с научной точки зрения, 

простое установление связи между двумя переменными не означает существования 

причинно-следственных отношений. Оно просто указывает, что две переменные (в 

нашем случае – это субъектность личности и СПВЛ) взаимосвязаны между собой в 

большей степени, чем это можно ожидать при случайном совпадении. Тем не менее, 

опираясь на основные положения концепции Е.В. Харитоновой, в соответствии с ко-

торыми СПВЛ порождается ее способностью к своевременному проявлению активно-

сти [5], мы предположили, что высокая самооценка общего уровня СПВЛ является 

следствием высоких показателей развития субъектности личности. Для проверки 

этой гипотезы в работе применялся множественный регрессионный анализ с исполь-

зованием пошагового метода. В результате регрессионного анализа получена модель, 

в соответствии с которой 52 % (R2=0,523) изменчивости общего уровня СПВЛ руково-

дителей (зависимая переменная) могут быть объяснены такими предикторами как 

опосредствованность (β=0,506) и активность (β=0,309). При этом наибольший вклад в 

изменчивость вносит такой атрибут субъектности как опосредствованность, который 

характеризует сформированность навыков самоуправления, развитые способности к 

планированию действий, необходимых для достижения значимых целей, а также к 

прогнозированию их последствий. 

Таким образом, полученные результаты подтвердили общую гипотезу, но не под-

твердили частную гипотезу исследования. Тенденция к отходу от субъектной пози-

ции и более частого использования объектных моделей поведения, выявленная в 

группе руководителей, требует дальнейшего изучения и уточнения. Перспективы ис-

следований, на наш взгляд, могут быть связаны, во-первых, с переходом на другой 

уровень анализа проблемы: от интроанализа механизмов и факторов активизации 

личностных ресурсов социально-профессиональной востребованности к мезоанализу 

различных моделей формирования благоприятных условий по рациональному ис-

пользованию профессиональных компетенций и актуализации потенциальных воз-

можностей сотрудников в организации [5]. А, во-вторых, с изучением динамики ак-
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туализации субъектности личности как ресурса ее профессиональной востребованно-

сти в разные периоды профессиогенеза [4]. 
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AGENCY AS A RESOURCE OF PROFESSIONAL DEMAND AMONG MANAGERS 
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occupational health psychology. 

 

The study addresses the improving of occupational health among managers and ana-

lyzes the role of agency (“subjectivity”) in this process. As a subjective criterion of occupa-

tional health is considered a self-assessment of the level of professional demand which is 

defined as meta-system of person's subjective attitudes to him/herself as significant profes-

sional for others. A cross-sectional design was conducted; participants were 34 managers 

and 54 employees of research institute. To answer the research questions we used regres-

sion analysis as analytical model to explore the relationship between socio-demographic 

factors and agency (independent variables) and professional demand (dependent varia-

bles). The study produced significant findings: we received the stepwise linear regression 

models according which self-management skills and activity have statistically reliable in-

fluence on managers’ professional demand (R2=0,523). It was also found that managers 

tended to move away from the subject position and the more frequent use of object behav-

iors than employees. The significance of focus on agency as one of the personal resources 

for occupational health promotion and the areas of future research are discussed.  
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УСТАНОВОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ ДИСТРЕССА 

 
Бжалава Т. И., Сакварелидзе Р. Т. (Университет им. Г.Робакидзе, Тбилиси, Грузия) 
 

Проблема дистресса является актуальной практической проблемой. Ганс Селье 

считал дистресс результатом биологического истощения. По теории установки дист-

ресс является результатом специфической установки - психической программы бло-

кировки жизненных процессов, которая возникает, когда личность чувствует себя по-

страдавшим. 

 

Ключевые слова: стресс, дистресс, установка, значение, программа.  

 

Считается, что стресс является бичом современности. Но в этом контексте, как и 

во многих других местах говорят «стресс» и подразумевают «дистресс» - напряжение 

организма имеющее отрицательные для организма последствия. Развитые страны тра-

тят миллиарды долларов на преодоление последствии стресса. Поэтому все возраста-

ет актуальность практической проблемы формирования дистресса. 

По известной  модели Г.Селье стресс возникает после кратковременной шоковой 

реакции на стрессор, потом способствует мобилизации сил организма для адаптации, 

выполняя положительную функцию (эустресс). Но, по мнению Селье, при длитель-

ном воздействии стрессора стресс истощает биологические ресурсы организма и воз-

никают дисфункции пищеварительных, кровеносных и иммунных систем. Это со-

стояние Селье назвал дистрессом. Словом, автор теории стресса первичной причиной 

дистресса считает биологические факторы.  

Многие факты ставят под сомнение первичность биологических факторов. Среди 

них можно выделить эксперименты на выученную беспомощность. Собаки, которые 

долго находились в ситуации где они не могли уклонится от воздействия электриче-

ского тока, потом были так же беспомощны и в той ситуации, где легко избежали бы 

боль перепрыгнув через перегородку, как это делали те их сородичи, которых не 

обучали пассивности [5]. Следует отметить, что схема этого эксперимента, как схема 

многих опытов по научению, совпадает со схемой узнадзевского метода фиксирован-

ной установки. На первом этапе фиксируется установка действовать в определенном 

направлении, а на втором – проверяется влияние этой установки в новой ситуации. 

Сходство экспериментов позволяет предполагать, что в описанных выше опытах у со-

бак фиксируется установка на дистресс. Установочная детерминация дистресса уже 

подразумевает, что даже на уровне животных ключевую роль в формировании дист-

ресса играют психологические механизмы.  

Роль психологических факторов более рельефно выступает в психологическом 

стрессе. После того, как Р.Лазарус экспериментально подтвердил влияние психоло-

гических факторов на стресс и отметил, что психологическая оценка опасности 

предшествует стрессу, последовал длинный ряд исследований, где выявляются раз-

ные проявления стресса у человека (тревожность, фобия, депрессия и т.д.), его раз-

ные виды (учебный, организационный, посттравматический и т.д.), их психологиче-

ские причины (восприятие «Я» и среды, каузальная атрибуция, личностные диспози-

ции, культурные стереотипы и т.д.), психологические последствия (переживания 

дискомфорта, дезорганизация поведения, конфликтность в социальных взаимоотно-
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шениях и т.д.), также психологические методы управления стрессом и формирования 

стрессоустойчивости (методы психотерапии и личностного роста). Легко заметить, 

что в разработке проблемы дистресса включены, практически, все отрасли психоло-

гии, что еще раз указывает на значение психологических факторов в его формирова-

нии. 

 Знание того, что дистресс формируется под влиянием психологических факто-

ров, до конца не решает задачу его объяснения. Для понимания логики воздействия 

психологических факторов необходимо уточнить внутренные психологические меха-

низмы дистресса опосредствующие воздействие стрессора. Раз эксперименты указы-

вают на существование установочной детерминации дистресса, для раскрытия психо-

логического механизма дистресса решили обратиться к теории установки 

Д.Н.Узнадзе. 

Известно, что по теории Узнадзе установка является готовностью, целостной не-

осознанной настройкой живого существа к поведению, в силу этого она предопреде-

ляет любое поведение и переживание. В данном определении указано, что готовность 

представляет собой фактор активности, но тут тоже до конца не уточняется каков ме-

ханизм формирования самой установки. Эта недоговоренность оставляет впечатление 

того, что Узнадзе не рассмотрел детали формирования установки с расчётом а то, что 

это понятие хорошо известно его современникам. Следовательно, для детализации 

установочного механизма необходимо обратиться к истокам данного понятия.  

 Понятие установки Узнадзе взял из Вюрцбургской школы. Это видно хотя бы с 

того, что именно с представителями этой школы дискутировал он по поводу эври-

стичной природы установки. В школе Кюльпе исследовали переживания возникшие в 

процессе мышления. Испытуемым предъявляли задачи, фразы или отдельные слова и 

спрашивали о возникших переживаниях. Испытуемые отмечали появление чувства 

целостного настроя, установки, без осознания её конкретного направления (поэтому 

установку считали формой бессознательной психики). Следовательно, в этом контек-

сте установка была, с одной стороны, психическим эквивалентом содержания (мыс-

ли, значения, семантики) текста или слова, а с другой – общей готовностью действо-

вать.  

В 1927 году Узнадзе повторил опыты Вюрцбургской школы, но в качестве стиму-

ла использовал не языковой материал а предметы [3]. В переживании испытуемых 

психическим эквивалентом предметного значения опять выступила «установка соз-

нания». Этот факт уже открывал путь к построению общей теории, так как предмет-

ное значение присутствует везде, где мы говорим о психике. Следовательно, в 30-ых 

годах для Узнадзе установка была той же готовностью и психическим эквивалентом 

значения (семантики, содержания, смысла), что и для психологов Вьюрцбурга, но 

стала более общей – кроме языковых стимулов она присутствовала в восприятии 

предмета, собственного состояния, в осмыслении будущего поведения и т.д. Исходя 

из сказанного, формула Узнадзе, что установка является детерминантом поведения, 

подразумевает, что детерминантом поведения она, прежде всего, является как значе-

ние, смысл поведения, и этим, по мнению Узнадзе, психическое поведение отличает-

ся от физического [4].  

Хотя семантика (значение) трудно поддается исследованию даже в лингвистике, 

не оспаривается её одно свойство: в семантике целостно дано все знание связей объ-

екта семантизации. Так как связи описываются алгоритмом, можно сказать, что се-
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мантика содержит в себе алгоритм, программу всех связанных с означаемым процес-

сов. Исходя из этого, программа семантики (семантическая программа) после её раз-

вертывания в психике становится программой психических, соматических и пове-

денческих процессов субъекта. Когда субъект ориентирован на будущее, семантиче-

ская программа трансформированная в установке, служит для вероятностного про-

гнозирования среды (И.М.Фейгенберг [2]), или для сформирования программ буду-

щего поведения субъекта (И.Т.Бжалава [1]). Необходимо отметить, все эти процессы 

происходят на уровне неосознанной психики.  

Программа поведения не сможет реализоваться в поведении, если не произойдет 

необходимая для действия модификация организма (сомы) и самой психики. Следо-

вательно, после сформирования установки на когнитивном уровне в виде семантики 

ситуации, заложенные в ней семантические программы производят соответствующую 

модификацию психических и соматических структур, что формирует состояние го-

товности, тенденции, настроя всего субъекта. Именно это состояние является непо-

средственной причиной поведения. Наверно поиск непосредственных детерминант 

активности заставил Узнадзе в дефиниции установки сделать акцент на целостное 

психофизическое состояние готовности. Для Узнадзе это состояние не появляется на 

пустом месте. Во многих фрагментах теории отмечается, что до готовности субъект 

должен определить, к чему надо готовится; что готовность формируется восприятием 

среды и организма; что постигается взаимосвязь между ними; что «инсайтом» и дру-

гими включенными в осмыслении ситуации процессами выбирается правильное ре-

шение проблемы и т.д.  

 Следовательно, общая механизм психической активности по теории установки 

выглядит следующим образом: неосознанные когнитивные процессы формируют се-

мантику будущих явлении; семантические программы вызывают психосоматические 

изменения в субъекте необходимые для активности; после формирования соответст-

вующего психосоматического модуса, субъект может действовать и действует, если 

не возникают препятствия. Более лаконично эта схема будет заключаться в следую-

щей последовательности психических функций субъекта: процессы Когниции –> 

психосоматическое Состояние –> Поведение (К-С-П). Нетрудно заметить, что в этой 

схеме фигурируют единицы классической классификации психических функции с 

той разницей, там они являются функциями процессов сознания, а тут неосознанны-

ми процессами (Узнадзе считал, что если не возникает препятствие, поведение реа-

лизуется без включения сознания; а вслед за возникновением препятствия, включает-

ся процесс объективации – основа сознательной и волевой активности человека). Мо-

тивационные процессы (потребность, эмоция) формируются комбинацией этапов 

когнитивной обработки информации и психосоматического состояния (К-С). В про-

цессе активности возникают новые реалии (процесс активности, результат активно-

сти, реакция среды и т.д.). Надо предполагать, что любая новизна отражается в пси-

хике по вышеуказанной схеме К-С-П и происходит коррекция состояния субъекта 

или поведения.  

Как эустресс, так и дистресс являются состоянием субъекта активности. Если ис-

ходить из модели К-С-П, состоянию готовности к действию предшествует решение 

действовать (что включает и оценку опасности). Аналогично, можно предполагать, 

что дистрессу предшествует осмысление беспомощности, поражения при продолжи-

тельном действии стрессора. Семантике поражения соответствует состояние отказа от 
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активности, иногда – и от жизни. Реализация заложенных в этой семантике программ 

приводит к блокировке жизненных процессов. Психогенная блокировка жизненных 

процессов встречается в разных случаях - в фактах психогенной смерти, в ятрогениях, 

в ступоре (как симптоме при тяжелых формах эндогенного психоза), в психосомати-

ческих заболеваниях, в эффектах ноцебо. В этих случаях налицо влияния семантики 

на организм и невозможно говорить о первичности его биологического истощения. 

Аналогично теоретическая условие возникает в противоположной ситуации - невоз-

можно говорить о появлении новых биологических ресурсов в эффектах плацебо, при 

успешной терапии психосоматических нарушении, при влияния положительных 

эмоции на организм, и везде, где присутствует оптимистическое осмысление будуще-

го. Перечисленные и известные всем факты указывают, что семантика имеет прямое 

влияние на состояние субъекта, так как семантика содержит в себе программы моди-

фикации биологических процессов субъекта. Примерами такого «программирующе-

го» воздействия на организм изобилует материал по гипнотическому и постгипноти-

ческому словесному внушению. В школе Узнадзе считали, что вушением создается 

установка. Это тоже соответствует модели К-С-П. 

Так как, дистресс у субъекта возникает в той ситуации, где он считает себя пора-

женным, возникновение дистресса можно считать результатом семантики поражения, 

результатом программы заложенной в этой семантике. Соматические изменения ко-

торые наблюдают врачи после дистресса вторичны – они возникают под влиянием 

психологических факторов, как, например, в психосоматических заболеваниях. Уста-

новочная модель дистресса подразумевает первичность неосознанной когниции по 

отношению к соматическим процессам. Следовательно, концепция Узнадзе предлага-

ет теоретическое обоснование использования психологических знании и методов в 

преодолении дистресса, значимость выработки правильной установки личности к се-

бе для укрепления стрессоустойчивости, что связано с психологическими аспектами 

воспитания, управления и терапии. 
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The problem of distress is an urgent practical problem. Hans Selye thought, that dis-

tress is the result of biological еxhaustion. In the theory of set distress is the result of spe-

cific set - mental software blocking of life processes, which occurs when person feels him-

self affected. 
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Статья посвящена исследованию психолого-организационных аспектов конст-

руирования активных взаимодействий педагога и обучаемых в учебном процессе. 

Процесс совместного определения собственных интересов обучаемого, представляет 

основу педагогической поддержки. Педагогическая поддержка реализуется в процес-

се активного взаимодействия педагога и обучаемых и представляет собой систему 

средств, которые обеспечивают помощь в самостоятельном индивидуальном выборе, 

а также в преодолении трудностей и проблем самореализации в учебной, коммуника-

тивной, трудовой и творческой деятельности.  

 
Ключевые слова: организации учебного процесса, рейтинговое оценивание, педаго-

гическая подддержка. 

 

Как и любая другая наука, педагогика изменяется и развивается под воздействием 

научно-технического прогресса, системы новых организационных и экономических 

факторов. Одной из наиболее важных задач современной педагогики является повы-

шение эффективности и интенсификация учебного процесса. Это обусловлено про-

цессами научно-технической революции и глобализации в мире, развитием инфор-

матизации, компьютеризации, телекоммуникаций и т. д. При этом остро встает про-

блема отбора и использования таких образовательных методов и технологий, дидак-

тических форм, которые резко повысят качество процессов обучения, сделают их бо-

лее производительными, действенными и плодотворными. 

Чтобы решить эту задачу, недостаточно разработать или отобрать методы эффектив-

ного обучения. Их необходимо объединить и интегрировать в одну взаимосвязанную не-

противоречивую и взаимодействующую систему, которую, в сущности, можно рассматри-

вать как современную конструктивную педагогику. Подбор оптимального состава средств 

и методов обучения предполагает и совершенствование сложившейся методики управле-

ния педагогическим процессом.  

В этой связи необходимо обратить внимание на методологию организации учеб-

ного процесса. Методология – система принципов, способов организации и построе-

ния теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе, т. 

е. методология – это учение об организации деятельности [2, 6]. Такое определение 

однозначно детерминирует и предмет методологии – организация деятельности. При 

этом методологию можно рассматривать очень широко – как учение об организации 
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любой человеческой деятельности – с одной стороны, а с другой – индивидуальной и 

коллективной деятельности [6]. Организовать деятельность означает упорядочить ее 

в целостную систему с четко определенными характеристиками, логической струк-

турой и процессом ее осуществления – временной структурой.  

Современным типом организации деятельности является проектно-технологичес-

кий тип, который состоит в том, что продуктивная деятельность человека (или орга-

низации) разбивается на отдельные завершенные циклы, которые называются проек-

тами. Теоретические основы внедрения метода проектов в России разработаны в тру-

дах Е. С. Полат [8]. 

 Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться реальным, практи-

ческим результатом, оформленным тем или иным образом. Основное предназначение 

метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требую-

щего интеграции знаний из различных предметных областей. Преподавателю в рам-

ках проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта.  

В образовательной сфере распространение получил метод «Портфолио» [4, 9]. 

Идея портфолио связывается с новым пониманием сути учебного процесса, с новыми 

целями образования. Портфолио - способ фиксирования, накопления и оценки инди-

видуальных достижений учащихся. Понимаемая так идея портфолио связывается с 

процессами модернизации современной школы.  

В системе образования и обучения используются так же системный, гуманистиче-

ский, дифференцированный, информационный, деятельностный, технологический, 

интегративный, личностно ориентированный, инновационный и другие подходы [10 

и др.]. Подобное многообразие форм и методов педагогического воздействия затруд-

няет их выбор педагогами, так как часть из них предполагает наличие достаточного 

административного ресурса и участия всего педагогического коллектива, а так же ма-

териально-технического обеспечения учебного процесса, увеличения учебной на-

грузки преподавателей за счет проведения внеурочных занятий. По-видимому, зада-

чи воспитания, обучения и развития могут быть решены на основе методов активного 

обучения, с предоставлением обучаемым возможности выбора учебного материала в 

вариативной части занятия. Так, методы активного обучения создают условия, кото-

рые мотивируют учащихся к самостоятельному, инициативному и творческому ус-

воению учебного материала в процессе их познавательной деятельности [5]. При этом 

В. Н. Кругликов выделяет четыре вида активности: мышление, действие, речь и эмо-

ционально-личностное восприятие информации. Степень активизации учащихся оп-

ределяется в зависимости от того, какие и сколько из указанных видов активности 

учащихся проявляются на занятии. 

Вместе с тем, недостаточность информации о личных особенностях учебной дея-

тельности обучаемого на протяжении периода изучения им учебной дисциплины, 

как правило, содержащейся в одиночных оценках, выставляемых при устном или 

письменном опросе, выполнении контрольной работы и т. д., приводит к необходи-

мости оценивать его по среднему баллу. Однако ориентация на средний уровень ока-

зывает отрицательное влияние не только на формирование качества знаний обучае-

мых, но и лишает способных обучающихся возможности максимально раскрыть свой 

индивидуальный потенциал.  
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В современной педагогике решение этой проблемы связывается с разработкой 

различных рейтинговых способов оценивания, особенностью которых является опре-

деление ранга (места) обучающегося, которое он занимает при изучении дисциплины 

в учебной группе [7]. Преимущества рейтингового контроля заключаются в том, что 

использование шкалы с унифицированными рейтинговыми градациями позволяет 

вычислять индивидуальный рейтинг каждого из обучаемых за определенный период 

обучения (месяц, семестр, учебный год). Открытое информирование всех участников 

учебного процесса о его результатах вызывает живой интерес их большинства из-за 

возможности сопоставления результатов своей учебы с результатами товарищей. При 

этом повышаются мотивация к обучению, состязательность, активизируются амбиции 

субъекта обучения, что снижает влияние таких субъективных факторов, как личность 

преподавателя и самого обучающегося, их взаимоотношения. 

Наряду с вышеприведенными методами взаимодействия педагога с обучающими-

ся, необходимо рассмотреть педагогическую поддержку как инструмент оказания 

превентивной и оперативной помощи обучаемому в учебном процессе. Понятия под-

держки, по мнению Т.В. Анохиной, заключается в том, что поддерживать можно 

лишь то, помогать можно лишь тому, что уже имеется в наличии, но на недостаточ-

ном уровне, количестве, качестве [1]. Процесс совместного определения собственных 

интересов обучаемого, целей, возможностей и путей преодоления препятствий, ме-

шающих ему сохранить свое человеческое достоинство и самостоятельно достигать 

желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни пред-

ставляет основу педагогической поддержки [4]. Таким образом, педагогическая под-

держка реализуется в процессе активного взаимодействия педагога и обучаемых и 

представляет собой систему средств, которые обеспечивают помощь в самостоятель-

ном индивидуальном выборе, а также в преодолении трудностей и проблем самореа-

лизации в учебной, коммуникативной, трудовой и творческой деятельности.  

Репродуктивный характер педагогической деятельности является слепком, копи-

ей с деятельности другого человека, либо копией своей собственной деятельности, 

освоенной в предшествующем опыте, как например, повседневная деятельность учи-

теля. В тоже время продуктивная деятельность направлена на получение объективно 

нового или субъективно нового результата. Учебная деятельность всегда направлена 

на субъективно новый (для каждого конкретного обучающегося) результат. В случае 

продуктивной деятельности и возникает необходимость ее организации, то есть не-

обходимость применения методологии. Поэтому уметь конструировать учебное заня-

тие на основе логической и временной структуры активного взаимодействия педагога 

и обучаемых в учебной деятельности, знать его структуру, а так же современные тре-

бования к нему – основа успешной деятельности каждого педагога.  
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In interaction of the teacher with trained, pedagogical support needs to be considered 

as the instrument of rendering the operational help to the trainee in educational process. 

Advantages of rating control are that use of a scale with the unified rating gradation al-

lows to calculate an individual rating of each of trainees for a certain period of training 

(month, a semester, academic year). Open informing all participants of educational process 

on its results causes a keen interest of their majority because of possibility of comparison 

of results of the study to results of companions. Thus raise motivation to training, compet-

itiveness, ambitions of the subject of training that reduces influence of such subjective fac-

tors as the identity of the teacher and the most trained, their relationship become more 

active. 
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В статье исследованы гендерные особенности пиэевого поведения.  
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Показаны гендерные различия в степени склонности к аддиктивному поведению. 

Выявлены половые различия по типу пищевого поведения: у женщин превалиру-

ет эмоциогенный тип пищевого поведения, в то время как у мужщин доминирует 

экстернальный тип поведения. Обнаружены также гендерные различия в устойчиво-

сти к влиянию психотерапевтических мероприятий у людей разной половой принад-

лежности.  

 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, ожирение, половая принадлежность, эмо-

циогенное пищевое поведение, пищевые привычки, коррекция. 

 

Актуальность проблемы пищевого поведения обусловлена широким спектром 

биологических, психологических и социальных факторов риска. Проявление пищево-

го поведения человека удовлетворяет не только физиологические и биологические, 

но и психосоциальные потребности. В. Д. Менделевич под пищевым поведением по-

нимает ценностное отношение к пище и её приёму, стереотип питания в обыденных 

условиях и в ситуации стресса, ориентация на образ собственного тела и деятель-

ность по её формированию [1]. В. Д. Менделевич описывает пищевое поведение как 

совокупность форм поведения человека, включающих режим (частота, распределение 

во времени), темп (скорость) приема пищи, предпочтительность потребления отдель-

ных видов продуктов, побудительные причины (не только появление чувства голода 

и аппетита) и поводы к приёму пищи, субъективное отношение к процессу питания 

[6]. 

Известно, что существуют различные патологии пищевого поведения, одним из 

которыхявляется феномен ожирения, избыточный вес. По данным ВОЗ у 30% насе-

ления нашей планеты фиксируется избыточный вес, а в экономически развитых 

странах эта цифра приближается к 50%[5]. При ютом, важно отметить, что следстви-

ем избыточной массы тела являются как многочисленные осложнения физического 

здоровья, так и усугубление невротических проявлений личности, а также социаль-

ная дезадаптация [4].  

В тоже время, пищевое поведениеотражает эмоциальные потребности и душевное 

состояние человека. Ни одна другая биологическая функция в ранние годы жизни не 

играет столь важной роли в эмоциональном состоянии человека, как питание. Ребё-

нок впервые испытывает избавление от телесного дискомфорта во время грудного 

вскармливания; таким образом, удовлетворение голода обретает крепкую связь с 

ощущением комфорта и защищённости. Страх голодной смерти становится основой 

ощущения и незащищённости (страх перед будущим), даже если учесть, что всовре-

менной цивилизации смерть от голода – явление редкое. Для ребенка ситуация на-

сыщения эквивалентна ситуации «меня любят»; фактически чувство защищённости, 

связанное с насыщением, основано на этом тождестве (оральная чувствительность) 

[1].  

С другой стороны, пищевое поведение предопределяется не только физиологиче-

скими или психологическими потребностями, но и полученными в прошлом знания-

ми и стратегиями мышления, общественными и семейными традициями, религиоз-

ными представлениями, жизненным опытом, советами врачей, близких людей, мо-

дой, экономическими и личностными причинами [3, 7]. 
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В работах Конан и Андерлух, отмечается, что пищевые расстройства во многом 

определяются такими психологическими характеристиками как компульсивность и 

импульсивность (8, 9). При этом импульсивность детерминирует булимические рас-

стройства, в то время как компульсивные люди больше склонны к анорексии.  

Немаловажным является также исследование гендерных особенностей этиологии 

пищевого поведения и его коррекции. Так, в работах Валеева и Камалова показано, 

что удовлетворенность пищей выше у мужщин [2]. 

На основании вышеизложенного мы предположили, что существуют гендерные 

различия в этиологии пищевого поведения, а также устойчивости к влиянию психо-

терапевтических мероприятий, направленныхна коррекцию веса.  

В связи этим, целью нашего исследования было проведение сравнительного ана-

лиза причинности пищевого поведения у людей разной половой принадлежности, а 

также устойчивости к влиянию соответственных психотерапевтических мероприятий.  

Задачами данного исследования были:  

1. Выявление склонности к аддиктивному поведению у людей разной половой 

принадлежности.  

2. Исследование влияния комплекса психотерапевтических мероприятий на кор-

рекцию веса у людей разной гендерной принадлежности. 

 3. Выявление устойчивости к влиянию психотерапевтических мероприятий лю-

дей разной половой принадлежности.  

Объектом исследования является психологические корреляты избытка веса.  

Предметом исследования являются гендерные особенности влияния психотера-

певтических мероприятий на избыток веса. 

В исследовании участвовали 31 женщина и 34 мужчин с избытком веса (ИМТ был 

зафиксирован в корридоре от 30-40). Возраст испытуемых колебался от 25-35 лет. Для 

исследования была отобрана гомогенная выборка по социальному положению и заня-

тости людей, для исключения влияния этих факторов на результаты исследования.  

С целью выявления склонности к аддиктивному поведению был использован тест 

"Склонность к зависимому поведению" (В. Д. Менделевич). 

Для диагностики этиологии пищевовго поведения был составлен опрос-

ник,состоящий из 25 вопросов и направленный на выявление двух типов пищевого 

поведения: экстернального и эмоциогенного.  

Для проведения психотерапевтических мероприятий, нацеленных на снижение 

веса, нами была создана тренинговая программа с использованием техник и методов 

когнитивно-поведенческой, рациональной, психоаналитической терапии, техники 

семейной психодраммы и семейной растановке по Хеллингеру. Психотерапевтиче-

ский групповой тренинг состоял из нескольких этапов. Тренинг проводился 5 дней 

поочерёдно, по 3 часа каждый день. После чего. в течении полугода, ежемесячно по 3 

часа. В каждой группе было по 13 участников обоего пола. Первые два дня участники 

получали информацию о биопсихосоциальных факторах ожирения, которые осваива-

лись практическими упражнениями. Третий и четвёртый день – это дни познания 

Нового/ую Себя, собственных личностных качеств, ресурсов и т.д, которые в даль-

нейшем будут интегрированы в процессе снижения веса. Испытуемые,до проведения 

психотерапевтических мероприятий, также заполняли опросник, направленный на 

выявление особенностей пищевого поведения. Данный опросник позволяет диагно-

стировать тип пищевого поведения: эмоциогенного и экстернального. 
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Результаты исследования выявили достоверные (p<0.05) гендерные различия как 

по уровню склонности к аддиктивному поведению, так и по типу причинности пи-

щевых расстройств. 

 В частности показано, что у большинства женщин (87 %) превалирует эмоцио-

генный тип пищевого поведения. В то время как у мужщин доминирует экстерналь-

ный тип пищевого поведения (64.7 %), с менее выраженным типом эмоциогенного 

поведения (35.3 %).  

Сравнительный анализ склонности к аддиктивному поведению выявил, что сте-

пень склонности к аддиктивному поведениэ был довтоверно выше (p<0.05) у женщин. 

В тоже время данные наблюдения позволяют говорить также и о гендерных осо-

бенностях в устойчивости к влиянию психотерапевтических мероприятий. Так, пока-

зано, что женщинам свойственно быстрое, но неустойчивое похудение, в то время как 

мужщинам свойственен медленный но устойчивый темп похудения.  

Таким образом, полученные нами данные позволяют судить о разной этиологии 

расстройств пищевого поведения у людей разной половой принадлежности, что в 

свою очередь может стать основой для разработки различных программ, направлен-

ных на снижение веса у людей разной гендерной принадлежности. Так, известно, что 

экстернальное пищевое поведение связано с повышенной чувствительностью к внеш-

ним стимулам потребления пищи; человек с таким поведением ест не в ответ на 

внутренние стимулы (уровень глюкозы и свободных жирных кислот в крови, пустой 

желудок и т.д.), а на внешние: «ест глазами» – увидел, значит сьел. При эмоциоген-

ном пищевом поведении желание поесть возникает в ответ на негативные эмоцио-

нальные состояния [10], что было показано у женщин.Как было показано выше, жен-

щины более обращают внимание на собственную внешность, желание соответствовать 

каким-то общепринятым идеалам, что и приводит к их зависимости к попыткам при-

держиваться разных диет и к аддиктивному поведению. Длительная зависимость 

мыслить, что можно есть, а что нет, часто приводит к повышению склонности к ад-

диктивному поведению. 

Резюмируя вышеизложенное, можно предположить, что гендерная принадлеж-

ность является значимой детерминантой различных причин пищевых расстройств, и 

как следствие, может стать основой разработки различных программ по снижению 

веса.  
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The gender-specific eating behavior was investigated.The gender differences in the 

propensity to addictive behavior were found out.  

The sex differences by type of behavior eating were revealed: at women prevails the 

emotion-type feeding behavior, while at man dominatesthe externalitytype of behavior. 

The gender differences in the resistance to the effects of psychotherapeutic interven-

tions in people of different sex also found out. 
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Проведенное эмпирическое исследование, в котором приняли участие 86 нович-

ков двух организаций, выявило существенные различия в уровне самомониторинга и 

карьерных установках у представителей возрастных групп: Беби Бумеры (1946-1964), 

поколение Х (1965-1983), поколение Y (1984 и позже). Поколения Х и Y проявляют 

большую способность к управлению поведением в соответствии с требованиями со-

циальной ситуации, чем поколение Беби Бумеров. Установлены различия в воспри-

ятии организационной культуры сотрудниками разного возраста как до начала рабо-

ты, так и в процессе трудовой деятельности по истечении периода первичной адап-

тации (4-6 месяцев работы). 

 

Ключевые слова: адаптация персонала, карьерные установки, организационная со-

циализация, поколения, самомониторинг. 
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Запросы служб по управлению персоналом все больше внимания акцентируют на 

технологии, которые смогут облегчить процесс вхождения вновь принятых сотруд-

ников в организацию. Соответственно, практический интерес вызывают особенности 

первичной адаптации персонала (on-boarding) - процесса в течение которого новички 

постепенно постигают и приспосабливаются к социальным и функциональным ас-

пектам новой работы.  

Ряд зарубежных исследователей рассматривает процесс вхождения в компанию в 

контексте организационной социализации (organizational socialization) в ходе которой 

вновь принятые сотрудники начинают осваивать культуру предприятия, большинст-

во элементов которой становятся доступными для понимания при социальном взаи-

модействии и выполнении должностных обязанностей (Ashforth, Saks, 1997). В лите-

ратуре выделяют краткосрочные и долгосрочные результаты, на основе которых оце-

нивают эффективность технологий по введению новичков в компанию. К кратко-

срочным итогам относят уровень самоэффективности (self-efficacy) или степень уве-

ренности в выполнении поставленных профессиональных задач, понимание конеч-

ных результатов работы (role clarity), социальную адаптацию в коллективе (social in-

tegration) и усвоение основных элементов организационной культуры (knowledge of 

and fit within organizational culture) (Bauer, 2010). Положительный эффект по этим 

четырем показателям достигается посредством формирования структурированных 

программ первичной адаптации персонала. Долгосрочные результаты включают: 

удовлетворенность работой, организационную приверженность, уровень производи-

тельности и текучести (Ashforth, Saks, 1997) для достижения которых требуется про-

должительный промежуток времени и, соответственно, их можно отнести к показате-

лям организационной социализации. Таким образом, первичную адаптацию персона-

ла можно рассматривать как начальный этап организационной социализации, резуль-

таты которой достигаются в долгосрочной перспективе и требуют глубокой интерио-

ризации организационных культурных ценностей и норм (Волкова, 2013). Речь идет 

об адаптации личности к своему официальному социальному статусу в группе (орга-

низации), к соответствующей роли и условиям ее осуществления (ролевого поведе-

ния) [3, c.54]. 

На результаты первичной адаптации персонала оказывают влияние не только ме-

роприятия, которые организует администрация для скорейшего введения новичка в 

компанию, но и ряд индивидуальных различий новых сотрудников (Налчаджян, 

2010; Bauer, 2010): 1) социально-психологические особенности личности 

(personality); 2) мотивационные потребности (motivational orientation); 3) предыду-

щий опыт работы (previous work experience); 4) демографические характеристики 

(demographic variable).  

Важным показателем усвоения организационной культуры является лояльность, 

которая выражается в присвоении работниками системы убеждений и норм поведе-

ния в компании. Отечественными и зарубежными исследователями отмечено, что 

для развития лояльности система ценностных ориентаций новичка и организации 

должны максимально соответствовать друг другу. К ценностным ориентациям отно-

сят карьерные установки, которые были сформированы у человека в процессе общей 

социализации, а также накопления профессионального и социального опыта. В зару-

бежных исследованиях отмечены отличия в отношении к карьере у представителей 

разных поколений, что особенно важно с позиций психологии управления (Lyons, 



 386 

Schweitzer et al., 2015; Kapoor, Solomon, 2011). Возраст относится к демографическим 

характеристикам новичка и, соответственно, может оказывать влияние на результаты 

первичной адаптации персонала. Таким образом, целесообразно изучить особенности 

вхождения в организацию представителей различных возрастных групп, сформиро-

ванных в соответствии с теорией поколений. Коротко отметим, что теория поколений 

основана на анализе ключевых ценностей, представлений и ожиданий людей, ро-

дившихся в определенный период времени: Беби Бумеры (1946-1964), поколение Х 

(1965-1983) и поколение Y (1984 и позже) (Kapoor, Solomon, 2011). Речь идет о том, 

что развитие в возрасте от 8 до14 лет - основной период общей социализации челове-

ка, происходило под влиянием одинаковых исторических, политических и экономи-

ческих событий, определенной социокультурной среды и, соответственно, наложило 

определенные взгляды на систему ценностных ориентаций.  

С другой стороны, исследования, проведенные нами ранее, показали, что, поми-

мо ценностных ориентаций, важным аспектом адаптации в коллективе является такая 

индивидуальная особенность новичка как самомониторинг (self-monitoring) - спо-

собность контролировать и изменять поведение в соответствии с требованиями соци-

альной ситуации с целью произвести желаемое впечатление на других людей.  

Цель исследования: выявить психологические особенности восприятия организа-

ционной культуры вновь принятыми сотрудниками в зависимости от их принадлеж-

ности к возрастной группе (поколению).  

Гипотеза: результаты первичной адаптации персонала с определенной долей уве-

ренности можно спрогнозировать, если на стадии рекрутинга анализировать данные 

о системе ценностных ориентаций (социально-психологические установки по отно-

шению к карьере и работе) и уровне самомониторинга кандидатов на работу, а также 

их соответствие особенностям организационной культуры.  

Описание выборки: в исследовании приняли участие 86 вновь принятых сотруд-

ников двух организаций (48 мужчин, 38 женщин; средний возраст 32 года), из кото-

рых 16 (8 мужчин, 8 женщин; средний возраст 29 лет) уволилось в период первичной 

адаптации персонала, т.е. в течение четырех месяцев после оформления на работу. 

Все участники были распределены на группы: поколение Y (1984-и позднее; n=55), 

поколение Х (1965-1983; n=18) и поколение Беби Бумеры (1946-1964; n=13).  

Методы исследования: 1) Для исследования особенностей восприятия организа-

ционной культуры (далее ОК) использовался опросник «Определения организацион-

ной культуры» американских исследователей Камерона К. и Куинна Р., адаптирован-

ный для российских предприятий [2, c.25-38]. Опросник заполнялся дважды: в день 

приема на работу на основе информации, полученной в период рекрутинга, суть вто-

рого этапа заключалась в получении аналогичных данных по истечении 4-6 месяцев 

работы в организации. Оценивались 10 элементов для иерархической, рыночной, 

клановой, а также адхократической организационных культур. 2) Для исследования 

карьерных установок использовался опросник «Якоря карьеры» Э. Шейна [4, с.85-96]. 

Методику дополнили шкалой «Патриотизм» из опросника «Привлекательности куль-

туры» Снеткова В.М. с целью получения представлений об успехах организации. Оп-

росник заполнялся в день приема на работу. 3) Для исследования самомониторинга 

использовалась методика М. Снайдера «Шкала самомониторинга», которая заполня-

лась в день приема на работу [4, с.97-100]. 

Результаты и их обсуждение: 1. Первоначально анализировались значения карь-
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ерных установок и самомониторинга, которые можно отнести к психологическим ха-

рактеристикам устойчиво работающих сотрудников каждого поколения. С помощью 

дисперсионного анализа и t-критерия Стьюдента для независимых выборок установ-

лены значимые различия между группами по шкале Менеджмент (p<0.01) и Самомо-

ниторинг (p<0.01). Поколения Х и Y проявляют большую способность к управлению 

поведением в соответствии с требованиями социальной ситуации, чем поколение Бе-

би Бумеров. Полученные данные вполне соотносятся с представлением об этих воз-

растных группах, как людях, полагающихся на свои собственные силы и стремящихся 

к новым социальным контактам (Kapoor, Solomon, 2011).  

2. Значимые различия между представителями молодого поколения Y и людьми 

старшего возраста по карьерной ориентации Менеджмент показывают стремление 

молодежи к управленской роли. Поколение Y отличается по такой шкале как Вызов 

(p<0.05), что говорит об их желании решать сложные, но, в тоже время, новые и инте-

ресные задачи, т.к. по карьерной установке Предпринимательство (p<0.01) выявлены 

значимые различия с представителями старших поколений. Эти результаты соответ-

ствуют информации, полученной Edge K. (2014) на зарубежных выборках: молодое 

поколение более требовательно к признанию на работе и карьерному росту.  

3. Различия психологических характеристик отразились и на восприятии ОК в 

целом, и ее элементов, в частности. У молодого поколения Y и Беби Бумеров до на-

чала работы в организации выявлены значимые различия в представлении об особен-

ностях иерархической ОК (p<0.01), которые сформировались по элементам ОК «Цели 

и ценности» (p<0.01), «Направленность» (p<0.01), «Сплоченность» (p<0.05), а также 

«Связующая сущность организации» (p<0.05). По истечении 4-6 месяцев работы, 

только элемент «Связующая сущность организации» (p<0.05), сохранил различия ме-

жду возрастной группой Y и Беби Бумерами. Следовательно, в ходе адаптации персо-

нала молодые люди стабилизировали мнение об этой непростой для них культуре. 

4. В ходе первичной адаптации поколение Y проявило интерес к адхократическо-

му типу ОК и эти различия значимы по сравнению с результатами поколения Х 

(p<0.05). До начала работы только представления о таких элементах адхократической 

ОК как «Традиции и ритуалы» (p<0.05), а также «Цели и ценности» (p<0.05) отлича-

лись и значительно превышали оценку, данную старшими поколениями, но в сово-

купности они не влияли на результаты по показателю ОК в целом. По истечении пе-

риода адаптации персонала сохранились существенные отличия по элементу «Цели и 

ценности» (p<0.05), и добавились различия по «Связующей сущности организации» 

(p<0.05) и «Поощрению результатов труда» (p<0.05). Интересно, что «Поощрение ре-

зультатов труда» высоко оценивается представителями поколения Y и Беби Бумера-

ми, более прагматичная возрастная группа Х не вынесла высоких оценок по этой 

шкале по истечению 4-6 месяцев работы и имеет значимые различия с двумя другими 

поколениями.  

5. Между старшими поколениями Х и Беби Бумеры до начала работы различий по 

элементам ОК не зафиксировано, зато ситуация сильно изменилась по истечении 4-6 

месяцев работы. Интересно отметить различия по элементу ОК «Стиль лидерства» 

(p<0.01), который высоко был оценен представителями поколения Х, в то время как 

поколение Беби Бумеров показало по нему довольно низкие результаты. Старшие по-

коления, полагаясь на свой предыдущий опыт, вероятно, не сильно анализируют осо-

бенности будущей организации в целом и её культуры в частности.  



 388 

Выводы: 1. Представители каждого поколения приходят в организацию с опреде-

ленными ценностными ориентациями, которые целесообразно анализировать на ста-

дии рекрутинга и учитывать при создании программ адаптации персонала, а также в 

системе по управлению талантами. Для молодых специалистов, актуально, обрисовы-

вать перспективы карьерного роста, создавать сложные, но, в тоже время, интересные 

и новые задачи, которые эффективнее будут реализованы в рамках организационной 

среды, которая открыта к современным технологиям. Поколения Х и Y проявляют 

большую способность к управлению поведением в соответствии с требованиями со-

циальной ситуации, чем поколение Беби Бумеров. 

2. В ходе адаптации персонала представления об организационной культуре из-

меняются различным образом. Представители старших поколений (Х и Беби Бумеры), 

полагаясь на предыдущий опыт, до начала работы меньше внимания уделяют осо-

бенностям организационной культуры. Все корректировки у них проявляются уже в 

процессе трудовой деятельности. У молодого поколения Y, наоборот, сомнения, ко-

торые были до оформления, стабилизируются в процессе работы.  
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This empirical research includes questionnaire data of 86 new full-time employees 

from two companies. Significant differences were observed in self-monitoring and career 

anchors of three generations: Baby Boomers (1946-1964), Generation X (1965-1983), Gen-

eration Y (1984 or later), with younger generations (X&Y) being higher level of expressive 

controls in order to ensure appropriate or desired public appearances. Significant differ-

ences were observed in organizational culture understanding of the various generations 

during pre-entry as well as at the end of on-boarding period (4-6 work months). 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Герасимова А. С. (НИУ «БелГУ», Белгород, Россия), 

Обознов. А. А. (ИП РАН, Москва, Россия), Агузумцян Р. В. (ЕГУ, Ереван, Армения)  
 
В работе представлены результаты эмпирического исследования динамических 

особенностей развития профессиональной направленностью будущих специалистов 

служебной деятельности в условиях колледжа и вуза. Неоднозначная динамика уров-

ня развития профессиональной направленности будущих специалистов служебной 

деятельности на разных этапах профессиональной подготовки свидетельствует, на 

наш взгляд, об особенностях существующей в колледже и вузе модели обучения, ко-

торая, в свою очередь и создает определенные внешние условия, способствующие 

или препятствующие развитию такой направленности. 

 
Ключевые слова: структура профессиональной направленности, внутренние и внеш-

ние мотивы. 

 

В условиях существующей практики профессионального обучения наблюдается 

противоречие между социальным запросом на квалифицированных специалистов, 

имеющих высокий уровень развития внутренних социально-значимых мотивов учеб-

но-профессиональной деятельности, с одной стороны, и недостаточным уровнем раз-

вития данной мотивации, с другой стороны [2]. В этой связи закономерно возникает 

вопрос о динамике и психолого-педагогических условиях развития профессиональ-

ной направленности будущих специалистов служебной деятельности на разных эта-

пах профессиональной подготовки. 

Целью настоящего эмпирического исследования является изучение динамических 

особенностей развития профессиональной направленностью будущих специалистов 

служебной деятельности в условиях колледжа и вуза. Под профессиональной направ-

ленностью мы, вслед за Л. И. Божович, понимаем «систему доминирующих мотивов, 

ориентирующих и направляющих профессиональную деятельность личности» [1, с. 65].  

Мы предположили, что уровень развития профессиональной направленности 

курсантов вуза будет выше по сравнению с уровнем развития профессиональной направ-

ленности студентов колледжа. Для проверки состоятельности выдвинутой гипотезы 

использовалась диагностическая методика «Мотивы выбора профессии» Р. В. Овчаровой 

[3]. 
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В исследовании приняли участие студенты 1 и 2 курса образовательного учреждения 

«Белгородский правоохранительный колледж имени Героя России В. В. Бурцева», а также 

курсанты 1, 3 и 5 курса «БелЮИ» МВД России. Всего – 150 человек.  

С помощью отмеченной выше модели эмпирического исследования удалось по-

лучить достаточно интересные результаты. В таблицах 1.1 и 1.2 представлены рас-

пределения студентов колледжа и курсантов вуза в зависимости от степени выражен-

ности общего уровня профессиональной направленности и отдельных мотивов, вхо-

дящих в ее структуру.  

Таблица 1.1. 
Распределение студентов Правоохранительного колледжа и курсантов БелЮИ в зави-

симости от уровня развития их профессиональной направленности (в %) 

Виды мотивов Общий уровень профессиональной направленности 

Уровень 

 

Группы 

испытуемых 

(кол-во) 

В (высокий) С (средний) Н (низкий) 

Студенты колледжа 

(76 чел.) 
59 36 5 

Курсанты вуза 

(74 чел.) 
80 19 1 

По совокупности 

(150 чел.) 
69 27 3 

 

Таблица 1.2. 
Распределение студентов Правоохранительного колледжа и курсантов БелЮИ в зави-

симости от уровня развития отдельных мотивов, входящих в структуру профессио-
нальной направленности (в %) 

Виды мотивов 

Внешние мотивы Внутренние мотивы 

Внешние 

положительные 

Внешние 

отрицательные 

Внутренние 

индивидуаль

но-значимые 

Внутренние 

социально-

значимые 

Уровень 

 

Группы 

Испытуемых 

 (кол-во) 

В С Н В С Н В С Н В С Н 

Студенты 

колледжа (76 

чел.) 

17 57 26 17 66 17 58 36 7 62 33 5 

Курсанты вуза 

(74 чел.) 
11 47 42 4 55 41 59 39 1 74 23 3 

По 

совокупности 

(150 чел.) 

14 52 34 11 61 29 59 37 4 68 28 4 
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Из таблицы 1.1 видно, что количество студентов колледжа, имеющих высокий 

уровень развития профессиональной направленности существенно меньше, чем ана-

логичное количество курсантов вуза – 59 % и 80 % соответственно. Такие изменения 

связаны с увеличением на этапе обучения в вузе процента учащихся с высоким уров-

нем развития внутренних – социально значимых мотивов (62 % в колледже и 74 % в 

вузе), а также увеличением процента обучающихся с низким уровнем развития внеш-

них отрицательных (17 % в колледже и 41 % в вузе) и внешних положительных (26 % 

в колледже и 42 % в вузе) мотивов (таблица 1.2). Все перечисленные различия явля-

ются статистически значимыми. Таким образом, наша гипотеза о том, что уровень 

развития профессиональной направленности у курсантов выше по сравнению со сту-

дентами колледжа подтвердилась.  

Вместе с тем, были выявлены следующие динамические особенности развития 

профессиональной направленности будущих специалистов служебной деятельности 

внутри каждого этапа профессиональной подготовки, которые не являются однозначно 

положительными (см. таблицу 2.1 и 2.2).  

Таблица 2.1. 
Распределение студентов 1 и 2 курсов Правоохранительного колледжа в зависимости 

от уровня развития их профессиональной направленности и отдельных мотивов, 
входящих в ее структуру (в %) 

Виды 

мотивов 

Внешние мотивы Внутренние мотивы 
Общий 

уровень 

направлен-

ности 

Внешние 

положительные 

Внешние 

отрицательные 

Внутренние 

индивидуально

-значимые 

Внутренние 

социально-

значимые 

Уровень 

 

 

Курс 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

1 курс 

(34 чел.) 
18 50 32 21 62 18 68 29 3 74 26 0 74 26 0 

2 курс 

(42 чел.) 
17 62 21 14 69 17 50 40 10 52 38 10 48 42 10 

Всего 

(76 чел.) 
17 57 26 17 66 17 58 36 7 62 33 5 59 36 5 

 

Так, в условиях обучения в колледже ко второму курсу снижается процент студентов 

с высоким уровнем развития профессиональной направленности с 74 % до 48 %, что 

происходит за счет уменьшения количества студентов с внутренними мотивами 

(социально – значимые мотивы – 74 % учащихся на первом курсе и 52 % - на втором и 

индивидуально – значимые мотивы – 68 % студентов на первом курсе и 50 % на втором).  

В вузе же происходит сначала резкое снижение от 1 к 3 курсу количества курсантов с 

высоким уровнем развития профессиональной направленности со 100 % до 52 % 

обучающихся, которое затем частично компенсируется к 5 курсу (83 %  курсантов), 

однако не достигает показателя 1 курса (см. таблицу 2.2).  



 392 

Таблица 2.2. 
Распределение курсантов 1, 3 и 5 курсов БелЮИ в зависимости от уровня развития их 
профессиональной направленности и отдельных мотивов, входящих в ее структуру (в 

%) 

Виды 

мотивов 

Внешние мотивы Внутренние мотивы Общий 

уровень 

направленнос

ти 

Внешние 

положительные 

Внешние 

отрицательные 

Внутренние 

индивидуально

-значимые 

Внутренние 

социально-

значимые 

Уровень 

 

Курс 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

1 курс 

(21 чел.) 
5 57 38 5 81 14 67 33 0 90 10 0 100 0 0 

3 курс 

(23 чел.) 
13 52 35 0 48 52 48 48 4 57 35 9 57 39 4 

5 курс 

(30 чел.) 
13 37 50 7 43 50 63 37 0 77 23 0 83 17 0 

Всего 

(74 чел.) 
11 47 42 4 55 41 59 39 1 74 23 3 80 19 1 

 

Такой результат сопровождается изменениями в самой структуре профессиональной 

направленности. Количество курсантов вуза с внутренними мотивами статистически 

значимо уменьшается от 1 к 3 курсу (социально – значимые мотивы – 90 % на первом 

курсе и 57% на третьем; индивидуально – значимые мотивы – 67 % на первом курсе и 48% 

на третьем), а затем увеличивается к 5 курсу (социально – значимые мотивы – до 77%; 

индивидуально – значимые мотивы – до 63 %). Кроме того, наблюдаются статистически 

значимые различия между 1 и 3 курсами в количестве курсантов с внешними отрица-

тельными мотивами: если на первом курсе 81 % обучающихся имеют средний уровень 

внешней отрицательной мотивации и 14 % - низкий уровень её развития, то к 3 курсу 

процент учащихся со средним уровнем развития внешней отрицательной мотивации 

снижается с 81 % до 48 % учащихся, а с низким уровнем внешних отрицательных моти-

вов, напротив, повышается от 14 % до 52 % курсантов. 

Неоднозначная динамика уровня развития профессиональной направленности 

будущих специалистов служебной деятельности на разных этапах профессиональной 

подготовки свидетельствует, на наш взгляд, об особенностях существующей в колледже и 

вузе модели обучения, которая, в свою очередь и создает определенные внешние условия, 

способствующие или препятствующие развитию такой направленности. Анализ 

психолого-педагогических условий развития учебно-профессиональной мотивации 

будущих специалистов служебной деятельности и является целью нашего дальнейшего 

исследования. 
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Article contains results of empirical research of dynamic features of development by a 

professional orientation of future experts of office activity at different stages of vocational 

training. It is shown that the level of development of a professional orientation of cadets 

of higher education institution is higher in comparison with a level of development of a 

professional orientation of students of college. At the same time, dynamic features of de-

velopment of a professional orientation of pupils in each stage of vocational training aren't 

unambiguously positive. 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПСИХИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ У ПОДРОСТКОВ ПОСЛЕ ЧМТ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

 
Горина И. С., Первичко С. В., Степанова О. Б. (МГУ, Москва, Россия) 

 
Задачей исследования являлась оценка степени нарушений динамических компо-

нентов психической деятельности у подростков после черепно-мозговой травмы 

(ЧМТ) легкой степени. Обследован 31 ребёнок с диагнозом "сотрясение головного 

мозга" трижды в течение 6 месяцев. Описаны особенности нарушений и восстановле-

ния динамических компонентов в острый, промежуточный и отдаленный период по-

сле травмы.  

 

Ключевые слова: черепно-мозговая травма (ЧМТ), подростки, нейропсихологический 

подход.  

 

Анализ материалов исследований психических функций после ЧМТ предоставля-

ет данные о специфике нарушений, связанных с проявлением как локальных, так и 

общемозговых симптомов, формирующих разнообразную картину когнитивных и по-

веденческих нарушений. В целом, наиболее чувствительными к травме оказываются 

управляющие функции и динамические показатели когнитивной деятельности, а 

также зрительно-пространственные и мнестические функции [6, 8, 9]. По данным ря-

да авторов, ЧМТ у детей и подростков может протекать асимптомно в остром перио-
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де, а в отдалённом периоде наряду с когнитивными часто отмечаются расстройства 

поведения и трудности адаптации [3]. Возникшие вследствие ЧМТ нарушения и 

трудности приводят не только к формированию школьной дезадаптации, но и могут 

повлиять в целом на дальнейшее развитие ребёнка. Своевременное выявление и по-

нимание причин психологических проблем ребенка позволяет разрабатывать коррек-

ционно-развивающие программы и оказывать адекватную помощь детям, улучшая их 

качество жизни.  

Общей целью нашего исследования являлось изучение особенностей нарушения 

и восстановления психических функций у подростков после ЧМТ лёгкой степени тя-

жести. Оценка динамических характеристик ВПФ и места их нарушений в структуре 

общей нейропсихологической картины были одной из задач данной работы.  

Исследование проводилось на клинической базе НИИ неотложной детской хи-

рургии и травматологии г.Москвы. В экспериментальную группу вошли подростки 

10-14 лет (31 чел.), имеющие диагноз «закрытая ЧМТ, сотрясение головного мозга». 

Обследование детей проводилось трижды: в острый период (3-5 дней после травмы), 

в промежуточный (спустя месяц), и третье - в отдалённый период (спустя полгода). В 

контрольную группу вошли 20 здоровых подростков с хорошей успеваемостью, без 

патологии ЦНС (по данным опроса и медицинских карт) и без жалоб на состояние 

здоровья на момент обследования.  

В обследовании использовались традиционные для отечественной нейропсихоло-

гии методики, разработанные А.Р. Лурия [5], направленные на оценку состояния раз-

личных компонентов высших психических функций (ВПФ). Обработка результатов 

включала количественный и качественный анализ. Проводилась процедура качест-

венной квалификации выявленных нарушений, и симптомы, связанные общим ней-

ропсихологическим фактором, объединялись в синдромы. Выраженность нарушений 

оценивалась по четырёхбалльной системе (где «0» - отсутствие нарушений; а "3" - вы-

раженный дефект). Для сравнения результатов выполнения обследования в различ-

ных подгруппах использовался дисперсионный анализ ANOVA. Статистический ана-

лиз данных проводился с применением статистического пакета SPSS 21.0.  

Динамические компоненты являются общими неспецифическими характеристи-

ками, проявляющимися при выполнении любого вида деятельности, и обеспечивают-

ся работой I и III функциональных блоков мозга [2, 7]. Известно, что изменения, свя-

занные с дисфункцией неспецифических интегративных систем мозга (входящих в I 

блок), ярко проявляются при целом ряде заболеваний и, в частности, в клинике ЧМТ, 

поэтому в процессе проведения обследования обращалось особое внимание на скоро-

стные и временные характеристики протекания процессов (скорость, равномерность 

выполнения и т.д.) и активационные характеристики психической деятельности 

(трудности вхождения в задание, истощаемость, уровень и колебания работоспособ-

ности и др.). 

Результаты исследования показали, что в остром периоде после ЧМТ, все «фоновые» 

характеристики у подростков оказались значительно снижены. В частности, снижение ра-

ботоспособности отмечалось у всех больных, причём у большинства (90 %) она была сни-

жена ещё в самом начале обследования. Различия между экспериментальной и контроль-

ной группами достоверно p<0,01 (Mэксп=2; Mконтр=0,5). Представители контрольной группы, 

как правило, не нуждались в перерыве, в то время как почти 30 % подростков с ЧМТ зна-

чительно утомлялись и не могли обойтись без перерыва в работе; различия между груп-
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пами достоверно p=0,000 (по параметру «восстановление работоспособности после пере-

рыва» Mэксп=1,5; Mконтр=0,6). У 61 % детей экспериментальной группы также было отмечено 

значительное снижение темпа деятельности на протяжении всего обследования, в целом 

больные дети в 1,5 раза дольше выполняли задания, чем здоровые, различия достоверны 

p=0,000 (Mэксп=2; Mконтр=0,5).  

Исследование внимания показало, что у большинства подростков с ЧМТ (81 %) при-

сутствовали негрубые трудности концентрации внимания, что проявилось в необходимо-

сти дополнительного времени для сосредоточения, а так же повышенной отвлекаемости 

при выполнении различных проб. Различия для групп достоверны (p=0,00). Существен-

ные для оценки внимания и динамических показателей психической деятельности дан-

ные были получены с помощью методики «Таблицы Шульте». Для анализа результатов 

были выделены 3 параметра: «среднее время выполнения», «среднее количество цифр, 

найденных за 10 секунд» и «профиль выполнения». Для анализа результатов первого па-

раметра среднее время выполнения было разбито на 4 интервала: (35-45 сек, 45-60 сек, 69-

75 сек, 75-90 сек, границей нормативного выполнения считалось t=45 сек). Было выявле-

но, что 71 % больных превысило нормативное время выполнения, из них 27 % значитель-

но. Среднее время выполнения по 4 таблицам для экспериментальной группы составило 

54 секунды, для контрольной – 43,5 (p=0,001). По параметру «среднее количество цифр, 

найденных за 10 секунд» оценивались 2 группы показателей (3-5 и 6-8). 77 % больных на-

ходило в среднем от 3 до 5 цифр за 10 секунд, 23% - от 6 до 8 цифр. В контрольной группе 

подростки разделились поровну. Среднее количество цифр, найденное подростками с 

ЧМТ, оказалось равно 4,6, в то время как здоровыми подростками – 5,3 (p=0,011). Профиль 

выполнения оценивался следующим образом: 0-равномерный, 1-с выраженными колеба-

ниями, 2-истощающийся, 3-"пиковый", 4-"разгоняющийся". У 77 % испытуемых с ЧМТ 

профиль выполнения был с выраженными колебаниями внимания. У представителей 

контрольной группы профиль преимущественно равномерный (p=0,000).  

Таким образом, анализ данных показал, что в остром периоде ЧМТ показатели всех 

«фоновых» характеристик психической деятельности у экспериментальной и контроль-

ной групп статистически значимо различаются. (p <0,05).  

Обследование, проведённое спустя месяц после травмы, показало следующее.  

У 48 % детей с ЧМТ работоспособность продолжала оставаться сниженной, при 

этом у 38 % детей все ещё значительно; признаки истощаемости сохранились у 60 % 

подростков с ЧМТ; результаты экспериментальной и контрольной групп достоверно 

различались (p=0,000). В то же время можно отметить, что практически все испытуе-

мые экспериментальной группы (95 %) уже не нуждались в перерыве. В целом, дети с 

ЧМТ стали выполнять задания быстрее, однако по темпу работы все ещё значимо 

(p=0,000) отставали от здоровых детей (Mэксп=1,38; Mконтр=0,45). 

Трудности концентрации внимания сохранились у 62% детей экспериментальной 

группы, различия для двух групп достоверны (р<0,05). Данные, полученные с помо-

щью методики «Таблицы Шульте» также подтвердили, что дефицит функции внима-

ния в экспериментальной группе сохранился: 57% больных превысили нормативное 

время выполнения методики (Mэксп=48,6 сек; Mконтр=42,23 сек; p=0,002). Анализ про-

филей выполнения методики показал, что по частоте встречаемости в эксперимен-

тальной группе всё ещё превалирует 1 тип, то есть с выраженными колебаниями, 

среди представителей контрольной группы мы видим преобладание ровного (0) типа 

выполнения. (p=0,001). Таким образом, анализ результатов обследования спустя ме-
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сяц после травмы выявил относительную устойчивость нарушений динамических ха-

рактеристик деятельности.  

Исследование фоновых характеристик через 6 месяцев после травмы выявило, что 

у 60 % подростков экспериментальной группы работоспособность всё ещё была сни-

жена, проявлялись признаки истощаемости на протяжении всего обследования, а 

скоростные показатели не достигли показателей темпа деятельности здоровых детей. 

Анализ результатов методики «Таблицы Шульте» показал, что у 40 % детей экспери-

ментальной группы среднее время выполнение все ещё превышало нормативные ре-

зультаты, у большинства детей сохранились значительные колебания внимания.  

Как мы уже отмечали выше, динамические компоненты ВПФ, в частности, такие 

характеристики психической деятельности как работоспособность, истощаемость, 

скорость и темп, возможности концентрации, удержания и переключения внимания, 

обеспечиваются работой подкорковых структур мозга, входящих в I функциональный 

блок (по А. Р. Лурия), а именно, неспецифическими срединными структурами, пре-

имущественно стволово-диэнцефальными.  

Проведенное нами исследование показало, что у подростков с легкой ЧМТ сим-

птомы, свидетельствующие о дифицитарности стволово-диэнцефальных структур 

мозга, остаются достаточно устойчивыми на протяжении длительного времени. Не-

смотря на значительную редукцию симптоматики, даже спустя полгода после трав-

мы, показатели детей с ЧМТ не соответствуют показателям у здоровых детей. Такая 

устойчивость симптомов позволяет нам говорить, что дисфункция стволово-

диэнцефальных отделов мозга является "ядерным" нарушением при легкой ЧМТ. Это 

положение подтверждается нейропсихологическим анализом всех нарушений психи-

ческих функций, выявленных нами при обследовании детей в остром периоде, в ре-

зультате которого было выделено три типа нейропсихологических синдромов. Цен-

тральное место во всех синдромах занимали нарушения срединных структур. В целом 

выделенные синдромы имели негрубую степень выраженности, но важно отметить, 

что по мере нарастания дисфункции стволово-диэнцефальных отделов мозга, наблю-

далось вовлечение в патологический процесс корковых отделов полушарий, преиму-

щественно передних. Такая картина нарушений ВПФ кажется нам вполне логичной в 

свете имеющихся данных об особенностях связей стволовых структур с различными 

корковыми отделами и влиянии подкорковых структур на функционирование более 

высоких отделов, в частности, лобных и теменных [1, 4]. Дефицитарность неспеци-

фических систем мозга, сохраняющаяся у подростков с ЧМТ длительное время после 

травмы может приводить к появлению вторичных корковых симптомов, а вследствие 

этого к снижению психических возможностей ребенка, трудностям обучения и пове-

денческим проблемам. Учёт выявленных особенностей нарушения и восстановления 

динамических характеристик ВПФ после ЧМТ легкой степени позволит оказывать 

адекватную помощь детям в процессе реабилитации. 
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The investigation was aimed at the estimation of the degree of the disturbance of the 

dynamic components of psychic activity in children after a mild traumatic brain injury 

(TBI). Thirty-one children with a diagnosis of a cerebral concussion were examined three-

fold in a period of six months. Specific features of the disturbances and of the restoration 

of the dynamic components in the acute, intermediate and distant periods after the trauma 

were described.  
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В данной работе анализируется значение процесса физического воспитания сту-

дентов в общей системе образовательной среды в различных странах. Рассмотрены 

подходы к управлению процессом физического воспитания студента, которые обу-

словлены многочисленными факторами, а именно, педагогическими, психологиче-

скими, социально-экономическими, культурными и национальными. 

http://www.lvrach.ru/author/4717513/
http://www.lvrach.ru/author/4717515/
http://www.lvrach.ru/author/4717517/
http://istina.imec.msu.ru/workers/444831/
http://istina.imec.msu.ru/workers/443724/
http://istina.imec.msu.ru/workers/444833/
http://istina.imec.msu.ru/workers/444832/
http://istina.imec.msu.ru/workers/464859/
http://istina.imec.msu.ru/publications/article/464861/
http://istina.imec.msu.ru/publications/article/464861/
http://istina.imec.msu.ru/publications/article/464861/
http://istina.imec.msu.ru/journals/94923/


 398 

Ключевые слова: физическое воспитание, управление, мотивация, студент, препода-

ватель, образовательная среда. 

 

Анализ многочисленных исследований позволяет констатировать тот факт, что 

проблемы управления физическим воспитанием и спортом в организациях и, в част-

ности, в высших учебных заведениях находятся в поле зрения ученных в области пе-

дагогики, психологии, менеджмента, социологии и валеологии. Практически во всех 

странах мира физическое воспитание является важной и обязательной частью общего 

образования, которое реализуется на его различных ступенях: дошкольном, школь-

ном и университетском. Подходы к управлению процессом физического воспитания 

обусловлены многочисленными факторами, которые реализуют различные институ-

ты, а именно, семья, образовательные учреждения, спортивные организации и ассо-

циации, органы местного управления и т.п. С другой стороны сама реализация про-

цесса управления обусловлена социально-экономическими, этнокультурными, пси-

хологическими и другими особенностями. А сам процесс физического воспитания 

интерпретируется с позиций педагогики, ее теории и методики. 

Известно, что одной из целей физического воспитания является создание наибо-

лее благоприятных условий для оптимизации процессов обучения в университете и 

улучшения взаимоотношений между преподавателями и студентами. Сравнение осо-

бенностей восприятия подобных ситуаций со стороны студентов и преподавателей 

обеспечит получение достоверной информации о текущей образовательной ситуации 

в университете. В результаты сравнительного анализа обнаружено, что студенты и 

преподаватели по-разному интерпретируют то, что происходит в процессе занятий, 

которые проходят вне аудиторий. Имеется ввиду условия спортивного зала или пло-

щадка, форма одежды и физическая активность. Так, существенные различия обна-

ружены у студентов по следующим показателям: агрессивность, безответственность, 

отсутствие желания следовать указаниям, желание мешать другим и слабое само-

управление [5]. 

Цель одного из исследований заключалась в выявлении влияния стиля руково-

дства руководителей департаментов физического воспитания университетов Ирана на 

мотивацию сотрудников. Исследование показало, что существует достоверное разли-

чие между приоритетом стиля руководителей факультетов физического воспитания 

университетов и трансформационным стилем руководства. Наивысший приоритет 

был получен в трансформационном стиле руководства, который влияет на мотивацию 

и удовлетворенность своей работой не только штатных сотрудников, но и волонтеров. 

Группа авторов также выявила, что руководители университетов физического воспи-

тания способны увеличить количество волонтеров и обеспечить предпосылки к наи-

более эффективному их участию в спортивных ассоциациях на основе лидерского 

стиля[6]. 

С этой точки зрения, можно предположить возможность привлечения студентов 

старших курсов наших вузов в качестве волонтеров, может иметь позитивный харак-

тер. Так как, в большинстве вузов Армении предмет физического воспитания являет-

ся обязательным только на первом и втором курсах, а на старших курсах бакалавриата 

и в магистратуре студенты вообще не привлекаются к этим занятиям. 

Интерес к физическому воспитанию в системе высшего образования актуален, как 

в развитых, так ив развивающихся странах, который стал необходимостью из-за 
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трансформаций, которые произошли в современном мире. Совершенствование обра-

зовательной среды авторы связывают с общим качеством управления (англ.: TQM- 

TotalQualityManagement), которое является особым подходом к управлению направ-

ленному на долгосрочное поддержание успеха организации. Организационный успех 

основан на поощрении обратной связи и сотрудников, направленной на удовлетворе-

ние ихпотребностей(в данном случае предоставление образовательных услуг студен-

там). Исследование показало, руководители колледжей в реализации программ физи-

ческого воспитания должны быть привержены принципам TQM, которые повышают 

качество и культуру предоставления услуг через учебные программы и различные 

формы занятий(семинары, практические занятия и т.п.) [3]. Обобщение исследова-

ний, проведенных в различных странах, свидетельствует о том, что заведующие ка-

федрами физического воспитания вуза не имеют специальной управленческой подго-

товки и овладевают профессионализмом в основном эмпирическим путем. 

Данный аспект приобретает актуальность для тех вузов, где готовят преподавате-

лей физического воспитания, которых необходимо вооружать знаниями в области 

управления. В Армении таким вузом является Армянский государственный институт 

физической культуры и педагогические университеты, в которых нет специальных 

учебных курсов по физическому воспитанию студентов. Другой возможностью пред-

ставляется внедрение специальных курсов по специальности “Физвоспитание и осно-

вы здорового образа жизни студентов” на факультетах послевузовского образования 

университетов. 

Так, например, в Нигерии физическое воспитание студентов реализуется в кол-

леджах и университетах, в которых управление этими процессами имеет свои осо-

бенности. В колледжах, как правило, организованы специальные подразделения физ-

культуры отдельно для ведомств гуманитарных и естественных наук. Университеты 

включают в себя колледжи здравоохранения, физической культуры и отдыха, кото-

рые разделенные по видам спорта и общему физическому воспитанию. Студенты, ко-

торые получают степени бакалавра и магистра могут быть зачислены в секции по ви-

дам спорта или занятиям по физической культуре. Кроме общих программ есть и 

специальные программы для тех, кто по различным показаниям здоровья, возраста, 

интересов и потребностей могут участвовать в первых. Студентам предоставляется 

возможность участия в различных спортивных мероприятиях, которые организуются 

на индивидуальной основе в программе студенческого спорта Нигерийской ассоциа-

цией университетов и другими общественными организациями [2]. 

Другое исследование направлено на выявление стилей управления преподавате-

лей физической культуры с точки зрения их самоэффективности. Исследования про-

водились в шести турецких университетах с преподавателями физического воспита-

ния, которые работают со студентами младших и старших курсов. Результаты показа-

ли, что до начала работы преподаватели имели общую тенденцию авторитарного 

стиля управления группой младших курсов. Также было выявлено, что преподавате-

лям с высоким уровнем самоэффективности в профессиональных убеждениях не 

свойствен либеральный стиль руководства учебным процессом на занятиях по физ-

культуре со студентами старших курсов [7]. 

Анализ многочисленных работ по проблеме показал, что совершенствование про-

цесса физического воспитания студентов обусловлено не только хорошей организа-

цией этого процесса, но и отношением самих студентов к этому. В одном из исследо-
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ваний, на примере венгерских университетов была поставлена цель, выявить осве-

домленность студенток о медицинских характеристиках своего здоровья и физиче-

скими возможностями. Авторами обнаружены достоверные различия между показа-

телями здорового стиля поведения членов студенческой группы и параметрами фи-

зической активности (усталости, состояние здоровья, привычки курения и потребле-

ния алкоголя). Существенные различия также обнаружены между группами по сле-

дующим переменным: частота физической активности, процент мышечной и сердеч-

но-дыхательной работоспособности. По результатам полученных достоверных дан-

ных авторы рекомендуют индивидуальные и групповые теоретические занятия ана-

лиза тестовых характеристик. Считается, что необходимо обратить внимание на фор-

мирование у них потребности в достижении надлежащего здоровья и поддержании 

здорового образа жизни [4]. 

Результаты анализа психолого-педагогических исследований по проблеме разви-

тия физического воспитания, проведенным А. А. Пасишниковым указывают на то, 

что они проводятся по следующим четырем группам: 

- социально-педагогическое (физическое воспитание как важный фактор социали-

зации молодежи, гармоничного развития личности вместе с моральным, умствен-

ным, трудовым воспитанием); 

- эколого-медицинское (физическое воспитание в контексте гигиены, санитарии, 

предотвращения заболеваний, соблюдения экологического баланса и др.); 

- психологическое (гармоничное физическое развитие как фактор психологическо-

го комфорта — внутреннего и внешнего); 

- собственно педагогическое (физическое воспитание как структурный элемент 

учебно-воспитательного процесса) [1]. 

Обобщение результатов теоретического и эмпирического исследования выявило 

конкретные противоречия современного состояния организации и управления про-

цессом физического в образовательных учреждениях. Одной из проблем создавшейся 

в области физического воспитания студентов является применяемый в вузах тради-

ционный подход к оцениванию их учебной деятельности, который не позволяет реа-

лизовать основные педагогические функции контроля и, что самое, важное, с психо-

логической точки зрения, не мотивирует их к систематической физической активно-

сти и здоровому образу жизни. 

Анализ выделенных работ указал на то, что традиционные подходы к организа-

ции педагогического контроля, реализуемые по сегодня в практике физического вос-

питания в университетах, обладают целым рядом недостатков, препятствующих со-

вершенствованию системы физического воспитания студентов.  
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This paper analyzes the importance of student’s physical education in the general sys-

tem of educational environment in different countries. The approaches to the management 

of the process of physical education of students who are due to numerous factors, namely: 

pedagogical, psychological, socio-economic, cultural and national.Summary of results of 

theoretical and empirical research has revealed specific contradictions of the current state 

of the organization and management of the physical process in educational institutions. 

 

 

 

РЕАКЦИЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ-СОЦИАЛЬНЫХ СИРОТ НА СМЕРТЬ 

МАТЕРИ 

 
Гусева Н. А., Митрофанова А. В. (ИСПиП, Санкт-Петербург, Россия) 

 
Исследование посвящено реакции подростков-социальных сирот на смерть био-

логической матери. Смерть матери оказывается травматическим переживанием для 

многих подростков, даже если общение с матерью было эпизодическим. Травматиче-

ское переживание проявляется в тревоге, расстройстве сна, социальной дезадаптации. 

Факторы, влияющие на характер переживания смерти матери: возраст подростка, об-

стоятельства, при которых подростков узнает о смерти, связь с отцом, символическая 

опора на него. 
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младшие подростки, сироты, психологическая помощь. 

 

Актуальность исследования связана с тем, что с одной стороны смерть матери для 

подростков является значительным потрясением, требующим внимания взрослых и 

зачастую психологической помощи, а с другой – реакция детей-сирот на смерть био-

логической матери является малоизученным феноменом. Обследованные нами дети-

социальные сироты, потерявшие биологическую мать, уже будучи помещенными в 

детский дом, зачастую оставались без сопровождения в своем переживании горя, и 

попадали в поле зрения психологов только из-за появившихся поведенческих про-

блем или психосоматических расстройств. Выработка адекватных стратегий и мето-

дов психологической помощи таким подросткам, профилактики развития посттрав-

матического стрессового расстройства требует исследования реакции подростков-

сирот на смерть матери. 

Цель нашего исследования – изучить реакции младших подростков-сирот на 

смерть матери, в том числе выявить признаки посттравматического стрессового рас-

стройства. Мы предполагаем, что смерть матери для младших подростков- социаль-

ных сирот выступает как травматическое событие и может стать основой для форми-

рования симптомов травматического расстройства. На характер переживания млад-

шими подростками смерти матери влияют многие факторы, в частности: возраст 

младшего подростка, наличие связей с родственниками, наличие поддержки со сто-

роны других людей в момент переживания острой фазы горя.  

Описание выборки: Нами были обследованы 40 младших подростков-сирот в воз-

расте от 11 до 14 лет. 20 из них (11 девочек, 9 мальчиков) составили эксперименталь-

ную группу, так как переживали смерть биологической матери, остальные вошли в 

контрольную группу. Все подростки находятся в детском доме более 2 лет. Подрост-

ки из экспериментальной группы утратили мать от 8 до 25 месяцев назад. 

Методы и методики исследования: Были выбраны методы исследования: наблю-

дение, беседа, проективный метод. Нами был использован комплекс психодиагно-
стических методик, в который вошли: Карта наблюдения [4], Полуструктурированное 

интервью для оценки травматических переживаний детей (Н. В. Тарабриной), Цвето-

вой тест отношений (Эткинд), Невербальный семантический дифференциал, рису-

ночные проективные методики (Человек, Человек под дождем), беседа с воспитателя-

ми и психологом учреждений. В настоящей статье будут приведены результаты изу-

чения травматического переживания подростков по результатам методики Н. В. Та-

рабриной. При обработке результатов применялись непараметрические методы мате-

матической статистики, программа Statistica 6.0. Интерпретация результатов прово-

дилась с привлечением данных исследований постравматического стресса у подрост-

ков-заложников Беслана [3], подростков-жертв физического насилия в семье [1], 

жертв насилия в следствии алкоголизации или наркотизации родителей [2].  

Результаты исследования: Полуструктурированное интервью предлагает обсле-

дуемому подростку выбрать из предложенного списка травматическое событие 

(«большие неприятности») или назвать свой вариант. Младшие подростки из кон-

трольной группы чаще называли бытовые ситуации: потеря ценной вещи, плохие 

оценки и трудности в школе, конфликты со сверстниками, а также помещение в дет-

ский дом. Подростки из экспериментальной группы в 40% случаев называют смерть 
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близкого человека, еще 40 % говорят уклончивее: «Очень плохое случилось с близ-

ким», остальные называют потерю ценной вещи и потерю ценных отношений (ссора, 

конец дружбы). 

Рассмотрим выраженность критериев посттравматической реакции: 

Среднегрупповые значения по критерию «навязчивые воспоминания» в экспери-

ментальной группе составил 7,95±0,8. Младших подростков с утратой матери часто 

беспокоят навязчивые воспоминания (младшие подростки могут рисовать свое пере-

живание). Подростки из экспериментальной группы рисуют происшедшее с ними 

травматическое событие, это говорит и о спонтанной самопомощи, и о постоянном 

возврате к травматическому переживанию. Следует отметить, что часть подростков 

экспериментальной группы (6 из 20 человек), демонстрируют выраженные признаки 

навязчивого повторения травматического события. У младших подростков из кон-

трольной группы средний показатель по группе составил 6,35±1,1.  

По критерию «избегание» у экспериментальной группы младших подростков 

средний показатель 10,85±1,1. Это означает избегание мест напоминающих травмати-

ческое событие, людей и разговоров, всего, что касается травматического пережива-

ния. Следует отметить, что часть подростков экспериментальной группы (6 из 20 че-

ловек), демонстрируют выраженные признаки избегания травматического события. 

Выраженность избегания у этой части экспериментальной группы сопоставима с ре-

зультатами подростков с диагностированным ПТСР, приведенными в доступной нам 

литературе [1; 3]. У контрольной группы младших подростков средний показатель 

6,4±1,5 балла, и не встречается выраженных признаков избегания травматических со-

бытий.  

В экспериментальной группе по критерию «возросшая возбудимость» средний 

балл 11,8±1,3. Младшим подросткам тяжело сосредоточиться, выполняя домашние 

задания и поручения воспитателей. Так же отмечается выраженное нарушение сна, 

кошмары (причем чаще всего сон один и тот же). Значительная часть младших под-

ростков экспериментальной группы (16 из 20 человек), демонстрируют признаки воз-

росшей возбудимости вследствие травматического события. 

В контрольной группе по критерию «возросшая возбудимость» средний показа-

тель составил 9,95±1,4.  

По критерию «нарушение функционирования» у экспериментальной группы 

младших подростков средний показатель – 6,4±0,5 Значительная часть подростков 

экспериментальной группы (16 из 20 человек), демонстрируют выраженные признаки 

нарушения функционирования. Им стало сложнее узнавать что-то новое (познава-

тельное или учебный материал), появилось стремление к изоляции от других людей. 

У контрольной группы средний показатель составляет 5,05±0,8.  

Выявленные различия между группами подростков по всем описанным критери-

ям статистически достоверны при p≤0,05 

Общий индекс травматической реакции у экспериментальной группы составил в 

среднем 43,3±2,8. У контрольной группы – 33,8±4,6. Различия статистически досто-

верны. Следует отметить, что часть подростков экспериментальной группы (6 из 20 

человек), демонстрируют высокий общий уровень травматической реакции по всем 

критериям, соответствующий ПТСР. 

По результатам корреляционного анализа, выявлены связи травматической реак-

ции с возрастом (чем младше подросток тем более выражена травматическая реакция) 
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и с символической опорой на отца (чем больше индекс ПТСР, тем реже опора на от-

ца, слабее связь с отцом как копинг-стратегия). 

Обсуждение результатов: Если сравнивать полученные нами данные с результа-

тами полуструктурированного интервью, проведенного с младшими подростками, 

пострадавшими от физического насилия в семье, и подростков-заложников (г. Бес-

лан), а также с подростками контрольных групп из условно благополучных семей 

(n=126), можно отметить, что младшие подростки, переживающие утрату матери, за-

нимают промежуточное место между подростками с ПТСР и контрольной группой [1; 

2; 3]. 

Следует отметить, что обследованные нами подростки имеют более выраженные 

признаки травматического реагирования на стрессовое событие, чем это характерно 

для нетравмированных подростков. Возможно, это связано с тем, что младшие подро-

стки контрольной группы оставшиеся без попечения родителей, (20% обследован-

ных) отметили травмирующим событием попадание в детский дом. 

Выявлена группа риска развития ПТСР у подростков в связи со смертью матери, в 

неё вошли чуть больше четверти обследованных. Показательно, что эти подростки 

узнавали о смерти матери случайно, или им сообщали мимоходом. Приведем один 

случай: Л. (12 лет) – одна из трех сестер, попала в 9 лет в детский дом, 19 месяцев на-

зад у нее умерла мать. Со слов девочки: «после того как нас забрали в детский дом, 

мама стала меньше пить, ну или хотя бы старалась» и навещала детей, когда была 

трезвой. Л. упоминала о том, что плохо спит, ей снится мама, часто хочется плакать, 

но она не плачет, чтобы не расстраивать сестру, боится ходить куда-либо одна, бро-

сила танцы и стала хуже учиться. Известие о смерти матери Л. получила не сразу, так 

как уезжала в Англию на конкурс по танцам. Узнала о смерти матери случайно. Через 

неделю после прибытия в детский дом, девочка подслушала разговор сестры по теле-

фону, откуда и узнала что мать умерла месяц назад. Общий индекс травматической 

реакции у Л. – 57 баллов, что соответствует значениям для младших подростков с ди-

агностированным ПТСР (выше, чем среднегрупповые значения индекса подростков, 

подвергавшихся насилию, и чуть ниже, чем у подростков-заложников). 

Выводы: 

1. У младших подростков, переживающих смерть матери, достоверно выше 

уровень симптоматики, характерной для ПТСР по следующим факторам: навязчивые 

воспоминания, избегание, возросшая возбудимость, нарушение функционирования, и 

общий индекс ПТСР. Можно рассматривать смерть матери как травматическое 

событие для подростков-сирот, длительное время находящихся в детском доме, даже 

если общение с матерью было эпизодическим или отсутствовало.  

2. Анализ литературных данных показал, что уровень выраженности травмати-

ческой реакции у подростков-сирот на смерть матери ниже, чем у подростков-

заложников и переживших физическое и сексуальное насилие в семье, но гораздо 

выше, чем в контрольной группе как подростков из семей и так и подростков-сирот.  

3. Чем младше подросток, тем сильнее происходит избегание любых напомина-

ний о смерти матери.  

4. Выраженность травматической реакции у подростков тем ниже, чем больше 

выражена символическая опора на отца (связь с отцом). Можно предположить, что 

даже символические родственные связи помогают подростку более благополучно 

пережить смерть матери.  
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5. Более выраженные симптомы ПТСР наблюдаются у тех подростков, которые 

узнали о смерти матери случайно, они не присутствовали на похоронах, их не подго-

товили к восприятию новости о смерти матери.Дети–сироты все равно переживают 

утрату и такое преподнесение новости может повлечь за собой переживание горя со 

значительными сбоями, и застреваниями на стадиях переживания на длительный 

срок. Возможно, именно эти обстоятельства способствовали развитию посттравмати-

ческой реакции. 
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ORPHAN TEENAGERS' REACTION ON MOTHER DEATH 

 
Guseva N. A., Mitrofanova A. V. (ISPiP, Sankt-Petersburg, Russia) 
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The study has shown that teenagers living at orphanage have strong reaction on their 

mothers death. Mother death is a trauma. The teenagers have psychological disorders in 

emotional and cognitive spheres, anxiety, sleep disorders, and social maladjustment. The 

discovered trauma factors are the teenager's age, the circumstances in which he or she 

finds out about mother death, the symbolic role of father. 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА 

 

Дашинимаева А. Ц., Романина Е. В.  
(ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» (ГЦОЛИФК), Москва, Россия ) 

 
В данной статье рассмотрена одна из проблем психологии спорта на современном 

этапе ее развития – изучить и выделить индивидуально-типологические особенности 

спортсмена в контексте психологической подготовки в спорте.  
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Любой стрелок должен быть хорошо подготовлен и физически, и тактически, 

чтобы успешно конкурировать. Финал на современных соревнованиях по стрельбе из 

лука это борьба на уровне психологической подготовки. Поэтому отличие результа-

тивного стрелка от хорошего стрелка – это уровень психологической подготовки в 

общей системе подготовки стрелков из лука. Также отметим, слова Олимпийского 

призера 2012 года в Лондоне Баира Баденова о значении психологии в избранном ви-

де спорта: «На самом деле, стрельба из лука предполагает огромные физические и 

психологические нагрузки. Она требует от спортсмена хорошей физической формы, 

точного расчета, правильной техники. Помимо этого перед соревнованием присутст-

вует определенное волнение, с которым обязательно нужно справиться. Поэтому 

психологической подготовке придается большое значение….».  

На основе знания индивидуально-типологических свойств стрелков из лука, ана-

лиза учебно-тренировочного процесса подготовки спортсменов нами был разработан 

план психологической подготовки стрелков. Цель психологической подготовки стало 

совершенствование их специальных способностей и качеств, способствующие успеш-

ному выступлению на соревнованиях в условиях многочисленных стресс-факторов. 

Каждое неверное движение может отразиться на выстреле, а в финале все стрелы 

должны лететь в десятку.  

Для реализации диагностического этапа нами были применены следующие мето-

дики: опросник структуры темперамента В.М. Русалова, опросник «Стилевые особен-

ности саморегуляции поведения» В.И. Моросановой, универсальный психодиагно-

стический комплекс УПДК-МК – тест «Реакция на движущийся объект», тест «Слож-

ная двигательная реакция – СДР-М», тест «Стрессоустойчивость – СТР-М». 

Разработанный план психологической подготовки включает в себя четыре основ-

ных этапа – ознакомительный, диагностический, обучающий, этап индивидуализа-

ции. На ознакомительном этапе проводились: беседы с тренерами и спортсменами по 

основным аспектам психологической подготовки в стрелковых видах спорта, анализ 

учебно-тренировочных программ с целью определения объема времени отводимого 

на психологическую подготовку. Это позволило выявить недостатки в организации 

психологической подготовки спортсменов – отсутствие практических занятий, эпи-

зодическое использование идеомоторной, аутогенной тренировок всеми спортсмена-

ми без учета их индивидуальных особенностей. 

Диагностический этап программы представляет из себя исследование свойств 

темперамента, психомоторных качеств, уровень развития регуляторных процессов и 

регуляторно-личностных свойств и построение на этой основе индивидуально-

типологического профиля спортсмена.  

Обучающий этап программы психологической подготовки включает в себя обу-

чение приемам и совершенствование навыков саморегуляции. В плане обучения 

приемам саморегуляции, нами предложено пять блоков, каждый из которых решает 

специфические задачи.  

На этапе индивидуализации нами были разработаны индивидуальные рекомен-

дации по организации психологической подготовки стрелков на основе учета их ин-
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дивидуально-типологических свойств и сравнения с профильными характеристиками 

высококвалифицированных спортсменов. 

Реализация плана психологической подготовки была произведена в течение шес-

ти месяцев на контингенте стрелков из лука (1 спортивный разряд, КМС) Республики 

Бурятия. Занятия проводились в групповой и индивидуальной формах. 

Математический анализ результатов двух этапов исследования с использованием 

t-критерия Стьюдента позволяет сделать вывод, что испытуемые на втором этапе ис-

следования демонстрируют следующие результаты: 

1. РДО:  

 Увеличение количества точных реакций (t=4,8 , ρ≤0,001);  

 Уменьшение количества запаздывающих и опережающих реакций (соответствен-

но t=3,1, ρ≤0,01; t=1,5, ρ≤0,05). 

2. СТР-М:  

 Значимое сокращение времени простой реакции (t=2,2, ρ ≤0,05);  

 Улучшение времени дифференцировочной реакции с оценочными и фрустри-

рующими сигналами на фоне уменьшения времени реакции (соответственно 

t=2,2, ρ≤0,05; t=4,5, ρ≤0,001). 

3. СДР-М:  

 Значимое сокращение времени реакции выбора из трех альтернатив (t=4,8 , 

ρ≤0,001);  

 Значимое улучшение времени принятия решений (t=5,2 , ρ≤0,001) на фоне незна-

чимого снижения количества ошибочных реакций (t=1,7 , ρ≥0,05). 

Математический анализ результатов исследования регуляторных процессов и ре-

гуляторно-личностных свойств спортсменов-стрелков на двух этапах эксперимента 

показал следующие значимые различия. Были получены значимые различия по от-

дельным шкалам – «Планирование» (t=2,38 р≤0,05), «Программирование» (t=2,78, 

р≤0,05), «Гибкость» (t=5,71, р≤0,001), «Общий уровень саморегуляции» (t=2,96, р≤0,05). 

Для стрелков стала более характерна потребность в осознанном планировании дея-

тельности, при этом деятельность стала более детализирована и иерархична; потреб-

ность более четко продумывать способы своих действий и поведения для достижения 

поставленных целей. При возникновении непредвиденных обстоятельств спортсмены 

стали легче перестраивать планы и программы своего поведения, своевременно вно-

сить коррективы. В целом, это свидетельствует о позитивной тенденции к большей 

самостоятельности, гибкой адаптации к изменению внешних условий. 

Выводы. Психологическая составляющая общей системы подготовки обычно рас-

сматривается намного позже, чем необходимо. При правильном построении про-

граммы психологической подготовки уровень профессионализма спортсменов со 

временем меняется. Грамотное сочетание каждого вида подготовки, знание индиви-

дуально-типологических свойств стрелков из лука раскрывает их резервы, что спо-

собствует более высоким результатам.  

Проведенное исследование показывает, что предложенная нами программа пси-

хологической подготовки улучшает психомоторные показатели спортсменов, регуля-

торные процессы. Недостаточный самоконтроль, отсутствие саморегуляции, низкая 

стрессоустойчивость – это непозвалительная роскошь во время финальной стрельбы.  
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This article examines one of the problems of sports psychology at the present stage of 

its development - to explore and identify the individual-typological features of the athlete 

in the context of psychological training in sport. 

 

 

 

 

РАЗЛИЧИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ О ЛЮБВИ И РОМАНТИЧЕСКИХ СЦЕНАРИЯХ У 

МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
исследование выполнено при финансовой поддержке Гранта Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских ученых кандидатов наук МК- 7109.2015.6 
 

Екимчик О. А. (КГУ им. Н.А. Некрасова, КГТУ, Кострома Россия) 
 
В статье анализируется феномен любви в близких отношениях мужчины и жен-

щины. Обосновывается актуальность изучения представлений о любви у мужчин и 

женщин, их романтических сценариях. Автор акцентирует внимание на теории Р. 

Стернберга «Любовь как история», позволяющей изучать имплицитные теории люб-

ви. В исследовании апробирована методика Р. Стернберга «Шкала истории любви» с 

участием 282 респондентов, состоящих в близких гетеросексуальных отношениях. 

Приводятся результаты эмпирического исследования представлений о любви и ожи-

даний от близких отношений у мужчин и женщин.Доказано, что между мужчинами и 
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женщинами существуют достоверно значимые различия в выраженности определен-

ных романтических сценариев, «историй любви», что может служить предпосылкой к 

конфликтности и непонимания в близких отношениях (Р. Стернберг, 1996), причи-

ной их распада. При этом необходимо отметить, что «истории любви» имеют несо-

мненную культурную обусловленность и более многообразны, чем предложенные в 

используемой нами методике. Кроме того, они могут изменять с течением времени, 

развитием отношений или в ходе поддерживающей терапии. Проведенное нами ис-

следование позволяет утверждать, что идеалы, представления и ожидания мужчин и 

женщин в близких отношениях различаются. Адаптация используемой нами методи-

ки в дальнейшем может открыть хорошие перспективы для более детального изуче-

ния близких гетеросексуальных отношений. 

 
Ключевые слова: любовь, близкие отношения, индивидуальный романтический сце-

нарий. 

 

Феномен любви в отношениях мужчины и женщины давно интересует людей, что 

отражено в мифах разных народов мира, в литературе и искусстве. С относительно 

недавнего времени интерес к любви и попытки его исследования появились и в нау-

ке: философия (В. С. Соловьев, А. Шопенгауэр, С. Л. Рубинштейн), социология (С. И. 

Голод, В. И. Паниотто), культурология и психология (З. Фрейд, Э. Фромм, В. Франкл, 

Э. Бершид, Р. Стернберг), антропология (Х. Фишер) [1]. Каждая из перечисленных 

наук пытается изучать и объяснять любовь в рамках собственных концептуальных 

положений и исследовательского инструментария. Для нас наибольший интерес 

представляют психологические работы,направленные на анализ любви в отношениях 

мужчины и женщины. Близкие отношения мужчины и женщины, основанные на 

любви, с одной стороны способствуют удовлетворению ряда потребностей человека, 

повышают его качество жизни, укрепляют психологическое здоровье, с другой сторо-

ны, могут травмировать личность в случае их деструктивности, нестабильности, кон-

фликтов и при распаде. 

Необходимо отметить, что в рамках психологии существует ряд подходов к пони-

манию любви: как проявления сексуальной энергии – либидо (З. Фрейд), как дейст-

вия (Э. Фромм), привязанность как составляющая любви к партнеру (Дж. Боулби, Ф. 

Шейвер, С. Хейзен), три фактора любви - интимность, страсть и обязательства (Р. 

Стернберг), двухступенчатая модель любви (Э. Бершид, Д. Майерс), стили любви к 

партнеру (Дж. А. Ли, К. Хендрик и С. Хендрик) и др. [1]. 

Для нас интересно понимание любви как истории у Р. Стертнберга (1996). Дан-

ная концепция представляет собой синтез когнитивно-поведенческого и нарративно-

го подходов, который пытается постичь суть имплицитных теорий любви и объяс-

нить их многообразие, так как с одной стороны описывает представления о любви и 

ожидания партнеров в отношениях, с другой стороны романтический сценарий мо-

жет конструироваться в процессе отношенийи изменяться с течением времени на ос-

нове собственного опыта проживания в мире. В то же время данная теория предпола-

гает наличия у человека нескольких историй любви, которым он отдает разное пред-

почтение, их иерархия может изменяться [2]. 

Истории любви имеют свою структуру, предполагающую наличие сюжета, темы и 

ролей. Сюжет – это краткое изложение того, что происходит во взаимоотношениях с 
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точки зрения одного из партнеров. Характеристика сюжета может очень отличаться у 

двух людей, каждый из которых видит отношения так, словно рассказывает совер-

шенно иную историю. Темы – это те смыслы, которыми человек наделяет отношения. 

Роли – это определённые физические, поведенческие и личностные характеристики, 

которыми должен обладать каждый из партнеров в отношениях. 

В связи с тем, что история любви тесно связана с опытом человека, то важную 

роль в исследовании занимает социокультурный фактор. 

Кроме того нас привлекала эта теория еще и по тому, что она имеет большой по-

тенциал не только для изучения феномена любви и близких отношений, но и для 

оказания консультативной помощи как парам, так и отдельным людям, переживаю-

щим психологические затруднения в близких отношениях, основанных на любви. 

Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена значимостью 

близких отношений для человека, а также необходимостью оказания профессиональ-

ной помощи людям, которые столкнулись с трудностями и конфликтами в близких 

отношениях, основанных на любви. 

Начиная свое исследование, мы предположили, что в «историях любви» мужчин 

и женщин существуют различия. 

В исследовании принимали участие мужчины и женщины, состоящие в гетеро-

сексуальных близких отношениях от одного года и более. Всего приняли участие 282 

человека, из них 115 мужчин и 167 женщин в возрасте от 18 до 43 лет, средний воз-

раст 27 лет. 

Для изучений «истории любви» у мужчин и женщин мы использовали методику, 

разработанную Р. Стернбергом коллегами в 1996 году, позволяющую изучать наибо-

лее распространенные истории, характерные для западной культуры [2]. В рамках 

этого опросника предложены 12 историй любви, отражающих представления о парт-

нёрах и некоторые идеалы отношений: «жертва», «полиция», «путешествие», «порно-

графическая история», «история ужасов», «история поддержки», «садоводство», «биз-

нес-история», «фантастическая история», «любовь-война», «юмористическая исто-

рия», «коллекционирование». Мы приводим перевод авторских названий историй, не-

сомненно, они метафоричны. Необходимо отметить, что истории: «полиция», «порно-

графическая история», «история ужасов», «история поддержки», «юмористическая ис-

тория» - в своей основе содержат две комплементарные роли, каждый из партнеров в 

тот или иной момент развития отношений может примерять на себя одну из ролей, в 

дальнейшем меняя ее на противоположную в рамках этой истории. Но мы не делали 

акцент на изучении конкретных ролевых предпочтений в рамках приведенного ис-

следования. Нашим респондентам было предложено оценить, насколько та или иная 

история любви больше им подходит. Далее нами было проведена статистическая об-

работка результатов с помощью описательной статистики и сравнение посредствомt-

критерия Стьюдента, которая позволила выявить сходства и различия между мужчи-

нами и женщинами в предпочтении «историй любви». 

Посредством описательной статистики и ранжирования результатов, нами было 

выявлено: какие «истории любви», романтические сценарии в большей мере харак-

терны мужчинам и женщинам,а какие менее характерны (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Предпочтения в историях любви у мужчин и женщин 
по методике Р. Стернберга (1996) 

 

Историй любви Женщины (n=167) Мужчины (n=115) 

Среднее зна-

чение 

ранг Среднее зна-

чение 

ранг 

«жертва» 3,73 7 4,60 5 

«полиция» 4,00 5 4,00 8 

«путешествие» 6,63 2 5,83 2 

«порнографическая история» 3,08 10 3,57 9 

«история ужасов» 2,34 11 2,51 12 

«история поддержки» 3,53 8 3,14 11 

«садоводство» 6,70 1 6,22 1 

«бизнес-история» 3,52 9 4,08 7 

«фантастическая история» 5,59 3 4,53 4 

«любовь-война» 3,98 6 4,17 6 

«юмористическая история» 5,24 4 5,09 3 

«коллекционирование» 2,17 12 3,22 10 

 

С помощью анализа средних значений и ранжирования мы можем сказать, что 

наиболее характерными (первый и второй ранги), как для мужчин, так и для женщин 

являются истории любви «садоводство» (оба партнера ориентированы на развитие от-

ношений, заботу о них, о партнере, прикладывают совместные усилия для поддержа-

ния отношений, отсутствие спонтанности в отношениях) и «путешествие» (любовь и 

отношения рассматриваются как некое приключение с неизвестным заранее конеч-

ным пунктом прибытия, с одной стороны, с другой – выраженная ориентация на со-

вместное будущее).На третьем месте по интенсивности выраженности у женщин 

«фантастическая история» - любовь – это сказка, в которой будет принц на белом ко-

не и он спасет принцессу от опасностей и невзгод, при этом избранник идеализиру-

ется, нет недостатков. У мужчин на третьем месте «юмористическая история» - пред-

полагающая комплементарные роли «комик» и «слушатель» - характеризуется нали-

чием юмора в отношениях, стремлением решать все конфликты с его помощью, раз-

влекать и веселить партнера. 

Наименее характерными, распространенными историями любви среди мужчин и 

женщин являются такие, как коллекционирование (предполагает отсутствие обяза-

тельств перед партнером, который рассматривается как объект удовлетворения собст-

венных желаний, некий «трофей», наличия отношений с несколькими партнерами 

одновременно), «история ужасов» (предполагает наличие комплементарных ролей 

«жертва и террорист», один партнер подавляет другого, получая удовольствие от это-

го, для отношений характерно применение разного рода насилия). 

Проанализировав позиционирование всех историй у мужчин женщин,мы прихо-

дим к выводу, что только три «истории любви» занимают у мужчин и женщин равные 

позиции – это «садоводство», «путешествие», «любовь-война» - 6 ранг (наличие сопро-
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тивления, столкновения интересов партнеров постоянно, напряжение и накал стра-

стей). По остальным «историям любви» для мужчин и женщин характерна различная 

степень выраженности. Расхождение в позиции рангов позволило нам предположить 

половых наличие различий в романтических сценариях. С помощью статистического 

сравнения нами было выявлено, что между мужчинами и женщинами существуют 

достоверно значимые различия в отношении конкретных «историй любви», романти-

ческих сценариев. 

Достоверно значимые различия существуют между мужчинами и женщинами в 

выраженности историй: «жертва» (t=3,03p=0,003), «путешествие» (t=-2,52 p=0,012), 

«порнографическая история» (t=2,11 p=0,036), «фантастическая история» (t=-3,46 

p=0,001), «коллекционирование» (t=3,83p=0,000). Для мужчин (m=4,60) данный сцена-

рий, «история любви» более характерен, чем для женщин (m=3,73). Мужчина острее 

женщины ощущает те, ограничения, которые на него накладывают отношения, острее 

переживает отказ от индивидуальных интересов в пользу отношений. Также мужчи-

ны(m=3,57)чаще женщин (m=3,08) отдают предпочтение «порнографической исто-

рии», которая предполагает сексуальное манипулирование с партнером, удовлетво-

рение своих фантазий, для женщин это менее характерно. Больше среди мужчин 

(m=3,22) по сравнению с женщинами (m=2,17) распространена история «коллекцио-

нирование». Они меньше степени склонны к сохранению верности, фантазируют на 

тему отношений с несколькими партнершами. Женщины (m=6,63) чаще мужчин 

(m=5,83) отдают предпочтение истории «путешествие», что отражает их готовность к 

непредсказуемости в отношениях с одной стороны, а с другой нацеленность на общее 

будущее с партнером. Также женщины (m=5,59) более подвержены продуцировать 

фантастическую историю, чем мужчины (m=4,53). Женщины больше верят в сказку, 

склонны к идеализации партнера, ожидание подвига во имя отношений и любви. 

Таким образом, между мужчинами и женщинами существуют достоверно значи-

мые различия в выраженности определенных романтических сценариев, «историй 

любви», что может служить предпосылкой к конфликтности и непонимания в близ-

ких отношениях (Р. Стернберг, 1996), причиной их распада [2]. При этом необходимо 

отметить, что «истории любви» имеют несомненную культурную обусловленность и 

более многообразны, чем предложенные в используемой нами методике. Кроме того, 

они могут изменять с течением времени, развитием отношений или в ходе поддержи-

вающей терапии. Проведенное нами исследование позволяет утверждать, что идеалы, 

представления и ожидания мужчин и женщин в близких отношениях различаются. 

Адаптация используемой нами методики в дальнейшем может открыть хорошие пер-

спективы для более детального изучения близких гетеросексуальных отношений, ос-

нованных на любви. 
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DIFFERENCES IN IDEAS ABOUT LOVE AND ROMANTIC SCENARIO, MEN AND 

WOMEN 

 
Ekimchik O. A. (KSU, Kostroma, Russia) 

 

Key words: love, close relationship, individual romantic scenario. 

 

The paper describes the phenomenon of love in a close relationship between men and 

women. The relevance of the study of men`s and women`s love representations and their 

romantic scenarios is found. 

The author focuses on the R. Sternberg’s theory "Love as a story", which allows to 

study the implicit love theory. The study tested a R. Sternberg`s method "Love story scale" 

with 282 respondents sample, who are in close heterosexual relationships. The empirical 

study results about men`s and women`s love representations and close relationship expec-

tations are describes. 

It is proved that there are significant differences in the certain romantic scenarios, 

"love story" between men and women. That fact may be a prerequisite for conflict and 

misunderstanding in a close relationship (R. Sternberg, 1996), and a reason for their disso-

lution. 

It should be noted that the "love story" have cultural conditioning and more diverse 

than the proposed method we use. Moreover, they can change over time, with the devel-

opment of relations or during therapy. 

Our study suggests that the ideals, representations and expectations of men and wom-

en in a close relationship are different. The adaptation of method we use in the future may 

open up good prospects for a more detailed study of heterosexual family relationships 

based on love. 

 

 

 

СТИЛЬ ЛЮБВИ В КОНТЕКСТЕ ЖИЗНЕННОГО СТИЛЯ СОВРЕМЕННИКА 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ №15-16-44004 а(р) 

 

Екимчик О. А., Сапоровская М. В. (КГУ им. Н.А. Некрасова, Кострома, Россия) 
 
В статье анализируется проблемы жизненного стиля современника и его состав-

ляющих. Вслед за А. Адлером авторы статьи понимают под жизненным стилем уни-

кальный для каждого человека способ взаимодействия с жизнью и адаптации к ней. 

Нами проанализированы в жизненном стиле современника следующие составляю-

щие: социальный интерес, самооценка важных сфер жизни, копинг-стратегии. Пред-

принята попытка обоснования и включения стиля любви к партнеру в структуру 

жизненного стиля. Стиль любви является хорошо разработанным понятием в рамках 

зарубежной психологии (Дж. А. Ли, К. Хендрик, С. Хендрик и др.). Мы определяем 

стиль любви как осознанные, относительно устойчивые модели поведения в близких 

отношениях с партнером и оценкиего. Цель: проанализировать стиль любви как со-

ставляющую жизненного стиля современника. Начиная исследование, мы предполо-

жили, что стиль любви к партнеру у современной женщины тесно связан с другими 
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аспектами жизненного стиля. Выборка: 26 женщин, состоящих в отношениях, возраст 

от 20 до 31 года, средний возраст 23 года. В эмпирическом исследовании мы выясни-

ли, что преобладающими стилями любви являются – эротическая и самоотверженная 

любовь.  

Продуктивный стиль современной женщины характеризуется высокой самооцен-

кой таких жизненных сфер, как любовь, здоровье, ум, красота, любовь, счастье, пози-

тивной оценкой будущего и средней степенью выраженности социального интереса. 

Мы можем рассматривать стиль любви как один из элементов жизненного стиля. 

 
Ключевые слова: стиль жизни, сталь любви, близкие отношения, социальный инте-

рес. 

 

В психологии все чаще возникает вопрос, что определяет канву повседневной 

жизни современного человека, ее наполнение, своеобразие и неповторимость, помо-

гает справляться с трудностями и приспосабливаться к интенсивно меняющейся ре-

альности? В связи с этим в современных психологических исследованиях мы перио-

дическивстречаемся с понятием «жизненный стиль личности» (Крюкова Т. Л, Сапо-

ровская М. В., Хазова С. А., Подобина О. Б., Воронина М. Е., Грищенко О. А., Тимо-

феева Т. С.). Данное понятие не является новым, впервые оно появляется у А. Адлера, 

который определял жизненный стиль как уникальный для каждого человека способ 

взаимодействия с жизнью и адаптации к ней [1].По его мнению, стиль жизни челове-

ка не только определяет неповторимую картину существования человека, он нацелен 

на решение таких глобальных задач, как: работа, любовь, дружба. 

Анализ современных исследований по психологии позволил выявить два парал-

лельных направления: первое – пытается определить теоретический конструкт «стиль 

жизни» и проверить его эмпирическим путем (Грищенко О. А., Тимофеева Т. С.); вто-

рое - изучает стилевую природу любви (Дж. А. Ли, С.Хендрик и К., Хендрик и др.), 

понимая под стилем любви осознанные, относительно устойчивые модели поведения 

в близких отношениях c партнером и оценкиего. Причем в большинстве исследова-

ний по стилю любви внимание фокусируется на особенностях отношений, а не на 

личностных характеристиках его носителя [2]. 

Вышесказанное позволяет сформулировать нам проблему следующим образом: 

как стиль любви, как модель поведения в близких отношениях вписывается в струк-

туру конструкта жизненного стиля человека? 

Цель: проанализировать стиль любви как составляющую жизненного стиля со-

временника. 

В предыдущих наших исследованиях [3, 4] мы анализировали в жизненном стиле 

современника следующие составляющие:социальный интерес, самооценку, самооцен-

ку важных сфер жизни, копинг-стратегии. Субъективное благополучие нами рассмат-

ривалось в качестве одного из показателей эффективности жизненного стиля. В кон-

тексте данной работы основное внимание мы уделяем стилю любви современника и 

попытаемся определить связь с другими показателями жизненного стиля и его эф-

фективностью. 

Начиная исследование, мы предположили, что стиль любви к партнеру у совре-

менной женщины тесно связан с другими аспектами жизненного стиля. 
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Выборка: 26 женщин, состоящих в отношениях, возраст от 20 до 31 года, средний 

возраст 23 года. 

Методы: в соответствии с эмпирическими референтами был подобран следующий 

комплекс методов исследования: Шкала социального интереса (Шкала личностной 

значимости черт (Crandall, J. E., 1991), Шкала субъективного благополучия (Perru-

dent-Badox, Mendelsohn и Chiche, 1988) в адаптации М.В.Соколовой, 1996, Шкала са-

мооценки по А. Адлеру (Manaster G. J. и Corsini R. J., 1982), Опросник способов сов-

ладания (WCQ Lazarus R. и Folkman S., 1988) в адаптации Крюковой Т.Л. и др., 2003), 

методика «Установки на любовь и секс» (Hendrick K., Hendrick S., 1984, адаптирована 

Крюкова Т. Л., Екимчик О. А., 2009) 

Математическая обработка данных производилась с помощью электронного паке-

та SPSS 19.00. Мы использовали описательную статистику для определения парамет-

ров выраженности компонентов жизненного стиля и стиля любви. Для определения 

взаимосвязей мы использовали корреляционный анализ Пирсона. 

Сначала мы проанализировали выраженность компонентов жизненного стиля у 

наших респондентов (таблица 1). 

Таблица 1. 
Компоненты жизненного стиля современника (n=26) 

Элемент 

жизненного 

стиля 

Среднее 

значение 

(m) 

Стандартное 

отклонение 

(SD) 

Элемент жизнен-

ного стиля 

Среднее 

значение 

(m) 

Стандартное 

отклонение 

(SD) 

Социальный 

интерес 

7,38 2,80 Желаемая пози-

ция сейчас 

83,27 20,64 

Здоровье 76,73 16,06 Комплекс недос-

таточности 

15,77 16,47 

Счастье 78,27 17,72 Конфронтативный 

копинг 

44,66 13,74 

Ум 71,54 16,42 Дистанцирование 50,21 17,81 

Красота 75,00 21,63 Самоконтроль  60,23 13,26 

Любовь  70,58 31,76 Поиск социаль-

ной поддержки 

53,42 18,80 

Общая 

оценка 

67,50 21,69 Принятие ответ-

ственности 

51,28 21,95 

«Как оцени-

вают дру-

гие» 

63,08 21,31 Бегство-

избегание 

45,67 13,62 

Максимум 90,31 20,65 Планирование 

решения пробле-

мы 

67,95 17,66 

Оценка себя 

в будущем 

84,04 21,45 Положительная 

переоценка 

64,65 19,01 

 

Анализируя данные представленные в таблице 1, мы можем утверждать, что со-

циальный интерес у наших респондентов выражен немного ниже (на 1 пункт), чем в 

результатах разработчика методики J. E. Crandall (1981). Следовательно, наши рес-
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понденты менее склонны проявлять социальный интерес, а больше ориентироваться 

на собственные способности и желания. Полученный результат противоречит кон-

цепции А. Адлера, согласно которой социальный интерес и его высокая выражен-

ность является важнейшим показателем продуктивного жизненного стиля. С другой 

стороны, это можем быть свидетельством изменения стиля жизни человека в общест-

ве в целом, его переориентации в соответствии с трансформацией общественных 

ценностей и установок.  

Анализ самооценки респондентамиценностей продемонстрировал очень высокие 

показатели для таких параметров, как: «здоровье» (76,73), «счастье» (78,27), «ум» 

(71,54), «красота» (75,00), «любовь» (70,58). Выше среднего мы получили показатели 

по «общей оценки себя» (67,50) и другим параметрам самооценки. Также необходимо 

отметить слабую выраженность комплекса недостаточности у респондентов (15,77). 

Обобщая, мы можем утверждать, что для современных женщин характерна высокая 

самооценка. Они высоко оценивают у себя такие характеристики жизни, как любовь, 

здоровье, счастье, красота и ум, вполне довольны занимаемой ими жизненной пози-

цией, но при этом имеют перспективы роста. 

О продуктивности жизненного стиля, адаптации к изменяющимся условиям сре-

ды и успешном преодолении жизненных трудностей свидетельствуют сформирован-

ные копинг-навыки. Выявлено, что доминирующими являются такие стратегии сов-

ладающего поведения, как: планирование решения проблемы (67,95), положительная 

переоценка (64,65) и самоконтроль (60,23), менее всего выражены стратегии – кон-

фронтативный копинг (44,66) и бегство-избегание (45,67). Следовательно, современ-

ная женщина предпочитает в трудные жизненные ситуации формулировать как про-

блемы, требующие решения, находить в них положительные моменты и при этом 

контролировать себя и свои потребности, не убегая от проблем и не проявляя агрес-

сию. В тоже время полученный результат говорит о стрессогенности жизни совре-

менной женщины, так как мы видим высокую напряженность копинг-стратегий. 

Анализ данных по шкале субъективного благополучия (m=4,38 SD=1,49) показал: 

несмотря на относительно большой разброс значений, наши респонденты удовлетво-

рены собой и своей жизнью, респондентов с явно выраженным субъективным небла-

гополучием не выявлено. Полученный результат свидетельствует об эффективности 

демонстрируемого стиля жизни современника и еще раз заставляет задуматься и 

усомниться о первостепенной роли в нем социального интереса. 

Далее мы проанализировали выраженность стиля любви у наших респондентов 

(таблица 2). 

Таблица 2. 
Стили любви по методике «Установки на любовь и секс» (n=26) 

Стиль любви 
Среднее значение 

(m) 

Стандартное отклонение 

(SD) 

Эротическая любовь (эрос) 3,63 0,54 

Любовь-флирт (людус) 2,43 0,79 

Любовь-дружба (сторгэ) 2,80 0,72 

Прагматичная любовь (прагма) 2,68 0,86 

Любовь-одержимость (мания) 2,51 0,69 

Самоотверженная любовь (агапэ) 3,12 0,97 
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Из результатов, представленных в таблице 2, следует,что у респондентов преоб-

ладают такие стили любви, как эротическая и самоотверженная, по сравнению с дру-

гими. Интересен тот факт, что оказался невыраженным стиль любви – любовь-

одержимость, который согласно нашим предыдущим исследованиям также свойстве-

нен женщинам (Екимчик, 2009). Следовательно, когнитивные оценки любви, себя, 

отношений и партнера, а также поведенческие проявления наших респондентов ха-

рактеризуются с одной стороны выраженным чувственным влечением к партнеру, 

стремление к чувственному удовольствию и восхищение физической красотой, с дру-

гой – ограничением собственных желаний и притязаний ради благополучия партне-

ра, жертвенностью в отношениях, сочетанием страсти и духовности в переживаемом 

чувстве. 

Следующим этапом нашего анализа было выявление связи между стилем любви к 

партнеру и другими характеристиками жизненного стиля современника. С этой це-

лью мы использовали корреляционный анализ. Выявлены достоверные прямые связи 

между стилем эротическая любовь к партнеру и общей оценкой себя (r=0,473 

p=0,015), оценкой себя в будущем (r=0,452 p=0,020), полнотой жизни (осмысленно-

стью в настоящий момент) (r=0,449 p=0,021). Стиль самоотверженная любовь к парт-

неру также достоверно значимо коррелирует с параметрами жизненного стиля: на-

прямую с самооценкой любви (r=0,424 p=0,031). Следовательно, данные стили любви 

мы также можем отнести к жизненному стилю присущему нашим респондентам. Ин-

тересным стал факт отсутствия связей между доминирующими стилями любви и ко-

пинг-стратегиями, а также субъективным благополучием. 

Таким образом, продуктивный стиль современной женщины характеризуется вы-

сокой самооценкой таких жизненных сфер, как любовь, здоровье, ум, красота, лю-

бовь, счастье, позитивной оценкой будущего и средней степенью выраженности со-

циального интереса. Мы можем рассматривать стиль любви как один из элементов 

жизненного стиля. 
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THE LOVE STYLE IN THE CONTEXT OF LIFE STYLE IN CONTEMPORARY PEOPLE 

SAMPLE 

 

Ekimchik О. A., Saporowskaya M. V. (KSU, Kostroma, Russia) 
 

Keywords: lifestyle, love style, close relationships, social interest. 

 

The paper describes analyze of the life style and its components problem. As A. Adler 

the authors understand the life style as unique to each person the way to interact with life 

and adapt to it. We analyzed the life stylecomponent:social interest, self-esteem, self-

esteem important life areas, and coping strategies. We attempt to validate and incorporate 

the love style to partner in the life style structure. The love style is a well-developed con-

cept in foreign psychology (J. A. Lee, K., Hendrick, S. Hendrick, etc.).We define the love 

style as conscious, relatively stable behavior patterns in aclose relationship with partner 

and evaluation of his. 

Objective: to analyze the love style as a life style component in contemporary people 

sample. 

We suggest that the love style to partner is closely correlate with other aspects of life-

style in contemporary women sample. 

Sample: 26 women, who are in close relationships with partner, age from 20 to 31 

years (M=23). 

In empirical study we found that the predominant love styles in woman sample are: 

erotic and selfless love. 

Productive life style of the contemporary woman is characterized by high esteem of 

themselves, of important life areas such as love, health, intelligence, beauty, happiness,by 

positive assessment of the future and the average degree of social interest. We found a 

close correlation between the love style and lifestyle in woman sample and can consider 

the love style as one of the lifestyle elements. 

 

 

 

ОЦЕНКАФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

СТУДЕНТОВ-БОРЦОВ С РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Исаев А. В. (МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия) 
 
В представленном исследовании проведенсравнительный анализ работы сердеч-

но-сосудистой системы у студентов-спортсменов разной квалификации, занимаю-

щихся борьбой в период годичной тренировочной подготовки и студентов с обычной 

двигательной активностью в процессе учебного года. Исследования показали, что в 

условиях покоя при дыхании атмосферным воздухом у двух изучаемых групп пара-

метры сердечно-сосудистой и дыхательной систем подвержены влиянию сезонных 

ритмов. Было выявлено, что максимальные значения кардиореспираторной системы 

у студентов-спортсменов приходится на зимнее время года, а студентов не спортсме-

нов на весенний период. 
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Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, респираторная система, адаптация, 

спортивная борьба, биоритмы, студенты, сезоны года, спортивные нагрузки. 

 

В приспособительных механизмах организма к условиям окружающей среды 

важную роль играют биоритмы, которые, несмотря на индивидуальность, подчиня-

ются общим законам [1]. Во время тренировок учет биологических ритмов может ока-

зывать значимое воздействие на функциональные системы человека, несмотря на вы-

сокоинтенсивные нагрузки. Эти нагрузкибезусловно имеют влияние на динамику 

физиологических сдвигов, происходящих в организме человека. Нивелирование этих 

сдвигов (компенсация) в организме человека можетосуществляется лишь в течение 

нескольких суток [2]. 

Спортивные нагрузки тренировок увеличивают функциональные возможности 

человека. Это выражается в росте показателей эффективности функционирования 

кардиореспираторной системы (КРС). Формирование физиологических механизмов 

адаптационных процессов спортсменов при планировании физических упражнений 

основывается на понимании нейрогуморальных реакций работы КРС в годичном 

цикле подготовки [11]. 

Исходя из этого целью данного исследования явилось изучение реактивности 

КРС у студентов-спортсменов, активно занимающиеся спортивной борьбой в процес-

се годичных тренировок. 

Материалы и методы. Нами в течение учебного года было проведено исследова-

ние 104 студентов из которых 52студентов-спортсменов, занимающихся 

борьбойcразным уровнем спортивной квалификации (1-й и 2-ой разряд) и 52 студен-

тов,не занимающихся спортом. Возраст исследуемой выборки был 18—24 года. 

Изучение функционального состояниястудентов-спортсменовпроводилось в че-

тыре этапа: 1-й этап — осенний период, период подготовки (сентябрь — октябрь); 2-

й этап — зимний период, период высоких физических тренировок (декабрь — ян-

варь); 3-й этап — весенний период, период подготовки к соревнованиям (март — ап-

рель); 4-й этап — летний период, начало соревновательного периода (май — 

июнь).Подобный подход кзанятиям был связан с тем, что правильное построение 

тренировочного процесса в подготовительном периоде может оказать большое влия-

ние на результат выступления спортсмена на ответственных соревнованиях сезона. 

Изучение функционального состояние нетренированных лиц (контрольная группа) 

проводилось в те же временные периоды года, что и обследование борцов. 

Уровень работысердечно-сосудистой системы (ССС) оценивалось с помощью 

«Психофизиолога УПФТ 1-30» (ООО Медиком, Таганрог). Артериальное давление 

измерялось методом Короткова. Исследовались следующие показатели: частота сер-

дечных сокращений (ЧСС, уд./мин), минутный объем кровообращения (МОК, л/мин), 

артериальное давление (мм рт. ст.) систолическое (САД), диастолическое (ДАД). Со-

стояние дыхательной системы оценивались на спирометре (Спирометр сухой порта-

тивный ССП). Определяли жизненную емкость легких (ЖЕЛ),частоту дыхания (ЧД) 

и минутный объем дыхания (МОД). 

Съем функциональных показателей в исследуемой выборке проводили во второй 

половине дня (15 часов). 
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Статистическая обработка результатов проводилась с использованием t-критерия 

Стьюдента в статистических программах Statistica 6.0 и программного обеспечения 

Microsoft Excel 2000. 

Результаты исследования и их обсуждение.Результаты исследованияССС в покое 

испытуемых показали, что результаты изучаемых параметров подвержены сезонным 

колебаниям  

Анализ полученных данных по всем показателям работы ССС показывает, что на 

всех этапах исследования выборки студентов–спортсменов и не спортсменов в тече-

ние учебного года отмечается значимость различий (р<0,05). Так данные по ЧСС по-

казали, что у студентов–спортсменовони были значимо ниже (р<0,05) на всех этапах 

подготовки чем у студентов не спортсменов и составляла впокое от 62,9±0,7 уд/мин. 

(1-й этап, осень) до 54,3±0,6 уд/мин. (4-й этап, лето). У нетренированных студентов-

показатели ЧСС впокое составили от77,4±0,7 уд/мин. (1-й этап, осень) до 81,6±0,9 

уд/мин. (4-й этап, лето). Полученные данные по работе ССС испытуемых показали, 

что начало учебного года в целом вызывает напряжение функциональных систем у 

нетренированных студентов, что согласуется с данными комплексных исследований 

В.В. Глебова [3-7,10]. 

Такая же тенденция при сравнительном анализе между студентами-спортсменами 

и студентами не спортсменами отмечалась и по артериальному давлению (САД и 

ДАД). 

При исследовании респираторной системы между студентами-спортсменами и 

студентами не спортсменами были получены следующие результаты. 

По первому показателю –ЖЕЛ отмечалось, что под влиянием тренировки у 

спортсменов этот показательрастет с первого этапа до второго: 4,76±0,03 л. (1-й этап, 

осень) и 5,12±0,03 л. (2-й этап, зима), а затем снижается:4,99±0,04 л. (3-й этап, весна)и 

4,85±0,03л. (4-й этап, лето). У студентов не спортсменов имеющие повседневные на-

грузки рост отмечался с осени до весны: 3,38±0,03 л. (1-й этап, осень), 3,29±0,03 л. (2-

й этап, зима), и 3,40±0,03 л. (3-й этап, весна), а затем было снижение3,33±0,04л. (4-й 

этап, лето), при значимом различи между группами (р<0,05).  

Та же закономерность отмечалась и по другим показателям респираторной сис-

темы,исследуемой выборки спортсменов и не спортсменов - ЧД, МОД и МОК.  

Таким образом, сравнительный анализ выборки спортсменов и не спортсменов 

выявил достоверно меньший уровень ЧСС у спортсменов в условиях покоя по срав-

нению с нетренированными лицами, что является результатом систематических 

спортивных тренировок и связано с изменением вегетативной регуляции сердечной 

деятельности и преобладанием парасимпатических влияний на сердечный ритм [9]. 

Величины МОК у спортсменов борцовбыла достоверно выше, чем у студентов не за-

нимающихся регулярно физическими упражнениями (p<0,05), что согласуется с дан-

ными ряда авторов [8,9]. При этом систолическое и диастолическое артериальное 

давление у борцов оказалось достоверно ниже, чем студентов с обычной двигатель-

ной активностью(p<0,05). 

 В отношение дыхательной системы можно отметить сходную тенденцию и зна-

чимость различий между выборкой спортсменов и не спортсменов(p <0,05). Так в ус-

ловиях покоя при дыхании у всех обследуемых параметрыреспираторной системы 

были подвержены влиянию сезонных ритмов, где максимумы у студентов-
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спортсменов приходились на зимнее время года (2-й этап, зима), а у студентов не 

спортсменов на весенний период (3-й этап, весна). 

Выводы. При исследовании выборки студентов-спортсменов и студентов не 

спортсменовотмечаются сезонные ритмы показателей КРС обследуемых. Выявлено, 

что в условиях покоя при дыхании атмосферным воздухом у студентов-спортсменов 

максимальные значения ЧД, ЖЕЛ, МОД, ЧСС, МОК, САД, ДАД наблюдались в зим-

ний период времени (2-й этап, зима), что связано с началом подготовительного пе-

риода усиленных физических тренировок. По мере увеличения аэробных способно-

стей спортсменов ЧСС покоя значительно снижается. Исследование показало, что у 

студентов-спортсменов показатели ЧССпосле усиленных тренировок снижались. 

Другая двигательная активность в выборкестудентов не спортсменов выявила 

иную сезонные ритмику в показателях КРС обследуемых. Данные по исследуемой 

выборке показало, что в условиях покоя при дыхании атмосферным воздухом у сту-

дентов не спортсменов максимальные значения ЧД, ЖЕЛ, МОД, ЧСС, МОК, САД, 

ДАД наблюдались в весенний период (3-й этап, весна), что было связано с накопле-

нием общей усталости и некоторой физической активностью. 
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ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE AND ADAPTATION PROCESSES OF 

STUDENTS FIGHTERS FROM DIFFERENT QUALIFICATION 

 

Isaev A. V. (MSU after M. Lomonosov, Moscow, Russia) 
 

Keywords: cardiovascular system, respiratory system, adaptation, wrestling, biorhythms, 

students, seasons of year, sports loadings. 

 

In the presented research it is carried out the comparative analysis of work of cardio-

vascular system at the student’s athletes of different qualification who is engaged in fight 

during year training preparation and students against usual physical activity in the course 

of academic year. Research was shown that in the conditions of rest at breath by atmos-

pheric air at two studied groups’ parameters of cardiovascular and respiratory systems are 

subject to influence of seasonal rhythms. It was revealed that the maximum values on car-

diorespiratory system at students athletes it is the share of a winter season, and students 

not of athletes for the spring period. 

 
 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ТОП-

МЕНЕДЖЕРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

Капустина А. Н. (СПГУ, Санкт-Петербург, Россия) 
 

Данное исследование, проведённое в 2015 году, посвящено изучению социально-

психологических особенностей личности топ-менеджера малого и среднего бизнеса. В 

исследовании использовался комплекс тестовых личностных методик: опросник Р. Кет-

телла, «Якоря карьеры» Э. Шейна, «Командные роли» М. Белбина. Проведен сравнитель-

ный анализ показателей у двух групп менеджеров - топ менеджеров (33чел.) и менедже-

ров среднего звена (25 чел.) по полу и статусу, а также корреляционный анализ для сово-

купной выборки топ-менеджеров.  

В результате было выявлено, что базовым конструктом социально-психологических 

особенностей личности топ-менеджера малого и среднего бизнеса является ценностно-

мотивационная сфера, представленная в его карьерных ориентациях и ролевых предпоч-

тениях. В целом, его мотивационную сферу характеризует невысокие устремления к по-

вышению индивидуальной карьеры и недостаточная выраженность социальной, лично-

стной и аналитической активности. Полученные факты говорят о необходимости повы-

шения управленческой компетентности и раскрытию личностного потенциала топ-

менеджера малого и среднего бизнеса. 

 

Ключевые слова: менеджер, социально-психологические характеристики личности, 

управленческая деятельность, командные роли, карьерные ориентации, ценностно-

мотивационная сфера личности. 
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Новые условия управленческих практик, существующие в современных бизнес-

структурах, а также возрастающее развитие малого и среднего бизнеса, требуют более 

внимательного изучения личности руководителя этого типа бизнеса. Знания о социально-

психологических особенностях личности топ-менеджера подобного рода организаций 

дают возможности для успешной реализации и развития его профессиональной компе-

тенции и личностного потенциала, что особо подчёркивает актуальность данной пробле-

мы.  

Целью исследования, проведенного в 2015 году, явилось изучение социально-

психологических особенностей личности топ-менеджера малого и среднего бизнеса.  

Основная гипотеза заключается в том, что базовым социально-психологическим кон-

структом, определяющим психологическое своеобразие личности топ-менеджера средне-

го и малого бизнеса, является ценностно-мотивационная сфера личности, отражающаяся в 

карьерных ориентациях топ-менеджера и в выборе им командных ролей.  

Методы исследования представляют собой комплекс тестовых психодиагностических 

методик: 

1) многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла (форма «С»);  

2) методика Э. Шейна «Якоря карьеры»;  

3) методика М. Белбина «Командные роли»;  

4) социально - психологический метод экспертных оценок (для топ-менеджеров – 

180', для линейных менеджеров – 360').  

Математико-статистическая обработка осуществлялась с использованием критерия 

различий U-Манна-Уитни, который оценивает достоверные различия между двумя вы-

борками менеджеров, половые различия внутри каждой группы, а также различия, в зави-

симости от статуса у мужчин и у женщин. Для изучения взаимосвязей между показателя-

ми тестовых методик в совокупной выборке топ-менеджеров применялся корреляцион-

ный анализ (коэффициент корреляции r-Спирмена). 

Объектом исследования явились 2 группы менеджеров, имеющие высшее образова-

ние:  

1-ая группа - топ-менеджеры -33 чел. (17 мужчин и 16 женщин, средний возраст - 42,4 

лет; стаж работы в этой должности от 4-х до 8-ми лет). Руководимые ими организации со-

стоят из нескольких отделов (от 4-х до 7-ми).  

2-ая группа – менеджеры среднего звена управления (линейные менеджеры) - 25 чел. 

(13 мужчин, 12 женщин, средний возраст - 41,6 лет, стаж работы от 3-х до 8-ми лет). Они 

являются руководителями отделов, в подчинении которых находятся от 6-ти до 12 чело-

век. 

При оценке выбора менеджерами командных ролей участвовала группа экспертов –

121 чел. Для группы топ-менеджеров на каждого испытуемого приходилось по 5–9 экс-

пертов. Для группы линейных менеджеров на каждого из них было 5–7 экспертов. 

Обсуждение результатов эмпирического исследования 

Сравнительный анализ средних величин личностных показателей (методика Р. Кет-

телла) между группами топ-менеджеров и менеджеров среднего звена выявил определён-

ное совпадение профиля личности данных групп. При этом были обнаружены статисти-

чески значимые различия на 1% уровне по показателям определяющие эмоциональные 

свойства личности. Различия на 5% уровне указывают на то, что группа линейных менед-

жеров обладает более выраженной межличностной общительностью, что сближает её с 
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человекоориентированными профессиями. Сравнительный анализ различий по полу в 

обеих группах выявил на 1% уровне общую тенденцию отличий мужчин и женщин. Вы-

борку мужчин топ-менеджеров отличает от женщин своей группы более высокие показа-

тели, характеризующие социальную смелость в общении (p < 0,05) и более высокая анали-

тичность мышления (p < 0,01). Мужчины - линейные менеджеры отличаются от женщин 

своей группы повышенной самооценкой, самоуверенностью, излишним спокойствием и 

эмоциональной расслабленностью, что предполагает недостаточно выраженную мотива-

цию личности.  

Сравнительный анализ различий по статусу с учётом половой принадлежности вы-

явил, что в выборке мужчин обнаружены различия на 1% уровне. Топ-менеджеров харак-

теризует более выраженная адекватность самооценки, эмоциональная стабильность, 

стрессоустойчивость, контроль эмоций и поведения, уверенность в себе. Сравнительный 

анализ в выборке женщин выявил значимые различия на 1% уровне по показателям, оп-

ределяющих женщин-менеджеров среднего звена как более общительных в сфере меж-

личностного непосредственного общения, склонных к эмоциональному сопереживанию, 

обладающих более выраженными интеллектуальными интересами. Женщин топ-менед-

жеров, напротив, характеризует сдержанность и избирательность в выборе партнёра по 

общению, эмоциональная стабильность и консервативность в интеллектуальных интере-

сах. 

Анализ результатов в изучении карьерных ориентаций топ-менеджеров и менеджеров 

среднего звена (методика Э. Шейна «Якоря карьеры») показал, что статистически значи-

мых различий между показателями этих групп не обнаружено. Различия по полу в группе 

топ-менеджеров показали, что мужчины чаще выбирают карьерную ориентацию «пред-

принимательство», а женщины – «стабильность места работы» (p<0,05). Сравнительный 

анализ статусных различий с учётом половой принадлежности выявил, что в выборке 

мужчин обнаружились различия на 1% уровне по показателю карьерной ориентации «ин-

теграция стилей жизней». Женщин топ-менеджеров отличает ценность служение людям, 

а женщин менеджеров среднего звена – более выраженное стремление к предпринима-

тельству. В целом, можно сделать вывод, что для обеих групп менеджеров характерно 

равномерное и невысокое распределение оценок по сравнению с нормами данной мето-

дики [4, 7].  

 Изучение распределения командных ролей в исследуемых группах менеджеров про-

водилось в два этапа (методика Р. Белбина). На первом этапе лист опроса заполнялся рес-

пондентами как самооценка, на втором – распределение ролей заполнялся на каждого ме-

неджера с позиций их коллег и подчинённых.  

На первом этапе выявились различия в самооценках по полу и статусу в обеих выбор-

ках менеджеров. В группе топ-менеджеров мужчины выбирают три ведущие роли: «спе-

циалист», «координатор», «реализатор». Наиболее низко они оценивают себя в роли «ис-

полнитель». Для женщин этой группы основными ролями являются – «реализатор», «душа 

команды», «координатор» и «исполнитель». Наиболее низко они оценивают роли: «генера-

тор идей» и «исследователь ресурсов».  

В группе менеджеров среднего звена мужчины своими основными командными ро-

лями считают роли «реализатора», «исполнителя» и «специалиста», женщины - «душа ко-

манды», «координатор», «специалист» и «генератор идей». 

Сравнительный анализ самооценок и оценок со стороны экспертов обнаружил и сход-

ство, и различия. В выборке топ-менеджеров у мужчин выявлены различия в оценках та-
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ких ролей как «исследователь ресурсов», «душа команды», «исполнитель» и «координатор» 

(p<0,01). Подчинённые оценивают их как хороших исполнителей и эмоциональных лиде-

ров, но не деловых социальных лидеров. У женщин самооценочное распределение ролей 

соотносится с оценками со стороны подчинённых.  

В выборке менеджеров среднего звена в группе мужчин обнаружилось расхождение в 

оценках роли «генератор идей» - эксперты низко оценивают её выполнение (p < 0,01). По 

остальным ролям, особенно ведущим, существует совпадение оценок. В группе женщин, 

наоборот, совпадение самооценок с мнением подчинённых обнаружено только по одной 

роли – «душа команды». По основным ролям отмечаются различия в оценках на 1% уров-

не. Этот факт говорит о том, что женщины менеджеры среднего звена не имеют чёткого 

представления о своих функциональных обязанностях в управленческой структуре своей 

организации.  

Корреляционный анализ отражает связи исследуемых показателей по совокупной 

выборке топ-менеджеров (N = 33). Выявилось, что центральными признаками в стати-

стически значимых взаимосвязях на 1% уровне (r = 0,45) оказались показатели карь-

ерных ориентаций: «профессиональная компетентность», «менеджмент», «интеграция 

стилей жизни» и «стабильность места работы». Эти карьерные ценности связаны с по-

казателями выбора ролей «реализатор», «эксперт», «генератор идей», «душа команды» 

и «исполнитель», который обуславливается определёнными личностными качества-

ми: волевыми свойствами, творческой, коммуникативной и аналитической активно-

стью личности [1, 3, 4].  

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Сравнительный анализ личностных качеств в обеих группах менеджеров обна-

ружил половые различия, которые в основном носят традиционный характер. Наибо-

лее существенными оказались гендерные различия по социально-психологическим 

личностным характеристикам в сравниваемых группах по статусу с учётом их поло-

вой принадлежности.  

2. Личностные характеристики топ-менеджера, независимо от пола, соответствуют 

полученным ранее эмпирическим данным, характеризующих личность делового лидера 

[3, 5, 7]. Однако, наша выборка отличается невысоким уровнем социальной активности, 

склонностью к консерватизму, недостаточным проявлением самостоятельности и незави-

симости в принятии социальных и интеллектуальных решений.  

3. Изучение якорей карьеры выявило, что менеджеров обеих групп характеризует 

равномерное и невысокое распределение оценок по всем карьерным ориентациям. Дан-

ные факты позволяет говорить о том, что обе группы менеджеров довольствуются своим 

социальным положением и не испытывают стремлений к повышению индивидуальной 

карьеры, что говорит о недостаточной мотивации в формировании этих ценностей [4, 6,7].  

4. В исследовании выбора командных ролей наиболее показательным явился сравни-

тельный анализ самооценочного определения командных ролей топ-менеджерами и оце-

нок их выбора со стороны подчинённых. В группе женщин отмечается совпадение оценок 

выбора ими ролей, однако эти роли свойственны линейным менеджерам. Для мужчин - 

характерным явилось рассогласование самооценок с мнением подчинённых, а также их 

неумение делегировать полномочия. Эти факты характеризуют топ-менеджера как не 

имеющего достаточного представления о ведущих функциях делового лидера, необходи-

мых для успешного и эффективного осуществления руководства [1, 3, 5, 7].  
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5. Корреляционный анализ обнаружил, что центральными признаками во взаимосвя-

зях социально-психологических показателей явились карьерные ориентации, две из кото-

рых «профессиональная компетентность» и «менеджмент», представляют собой основное 

ядро в карьерных установках личности топ-менеджера [4, 6]. Карьерные ориентации от-

ражаются в выборе командных ролей и обусловлены личностными показателями, харак-

теризующие, прежде всего, эмоционально-волевую, мотивационную и интеллектуальную 

сферы личности.  

Таким образом, подтвердилась наша гипотеза о том, что базовым конструктом соци-

ально-психологических особенностей личности топ-менеджера малого и среднего бизне-

са является ценностно-мотивационная сфера, в которой обнаруживается недостаточность 

социальной и личностной активности в формировании карьерных установок, являющихся 

ведущими в реализации личностного и профессионального потенциала руководителя 

высшего звена управления. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 

повышения управленческой компетентности и раскрытию сильных сторон личности топ-

менеджера.  
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Based on the results of the study were formulated the main conclusions. Distinctive charac-

teristics of the personality of the top Manager are in large measure based on their status posi-

tion. They showed an insufficient knowledge of the necessary functions for implementing ef-

fective management behavior. Women determine the adequacy of the assessments of his work, 

but they perform the duties of line managers. Men determine the inability to delegate authori-

ty. For the whole sample group of top managers is characterized by a feebly marked motivation 

in the development of career mindsets and choice of team roles, those that are not required in 

the activity of chief. 
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It has been discovered, that the basic construct of socio-psychological characteristics of the 

Top Manager personality of small and medium business is the value-motivational sphere, repre-

sented in its career values and role preferences. It is characterized by low aspirations to develop 

individual career, insufficient severity of social, personal and analytical activity. Attained results 

show the need to improve managerial competence and disclosure of personal potential top 

Manager of this type of business. 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ЭЭГ-ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОВ В СОСТОЯНИИ 
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Исследование посвящено динамике ЭЭГ во время состояния релаксации у сту-

дентов. Выборка состояла из 19 правых здоровых студентов 18-19 лет. Результаты по-

казали, что релаксационное состояние может уменьшить корковую напряженность, 

следовательно, уменьшить беспокойство и уровень стресса. 

 
Ключевые слова: электроэнцефалография, релаксация, функциональное состояние. 

 

Различные методы релаксации представляют собой альтернативу лекарственным 

методам борьбы со стрессами, позволяющими человеку раскрыть психофизиологиче-

ские резервы своего организма и направить их на адаптацию к информационным на-

грузкам [2, 7, 8]. 

Настоящее исследование посвящено изучению изменений биоэлектрической ак-

тивности головного мозга студентов под действием состояния релаксации с целью 

возможного применения полученных результатов для коррекции их функционально-

го состояния. В исследовании приняли участие 19 студентов в возрасте 18-19 лет, все 

праворукие, практически здоровые. Всем испытуемым проводили регистрацию ЭЭГ 

монополярно от следующих отведений: Fp1, Fp2, P3, P4, T5, T6, O1, O2. Фоновая за-

пись ЭЭГ производилась в изолированной комнате при закрытых глазах в течение 5 

минут (фон1). Затем испытуемому давали задание при помощи определенной дыха-

тельной техники достигать состояния релаксации («активная» релаксация, 10 мин), 

затем продолжить пребывание в состоянии релаксации без каких-либо дополнитель-

ных усилий («пассивная» релаксация, 5 мин). В это время также регистрировали ЭЭГ. 

И в конце еще раз проводилась фоновая запись ЭЭГ (фон2, 5 мин). 

После статистической обработки данных было проведено сравнение полученных 

параметров ритмов ЭЭГ в фоновом состоянии и во время активной и пассивной ре-

лаксации. Изучались следующие диапазоны частот: 5-6.5, 6-7.5, 7-9, 9-11, 11-13, 13-

15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-40 Гц. В результате статистического анализа оказалось, что 

в затылочных отведениях не происходит достоверных изменений ритмов ЭЭГ ни в 

одном из исследованных диапазонов при переходе от одного состояния к другому. В 

других отведениях были получены достоверные отличия по некоторым диапазонам. 
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Итак, при переходе от фона к активной релаксации наблюдаются следующие дос-

товерные изменения: снижение мощности колебаний с частотой 6-7.5 Гц в Р3, сни-

жение мощности колебаний частотой 7-9 Гц в Fp2, P3, P4, снижение мощности диа-

пазона 9-11 Гц в обеих префронтальных зонах (Fp1 и Fp2), снижение мощности коле-

баний в диапазоне 15-20 Гц в Fp2, Р3 и Т5 отведениях, снижение мощности диапазона 

25-30 Гц в Т5, снижение мощности диапазона 30-40 Гц в Т5. 

При сравнении ЭЭГ-показателей в фоне и в состоянии пассивной релаксации бы-

ли выявлены следующие достоверные изменения: снижение мощности колебаний в 

диапазоне 13-15 Гц в лобных, височных и левом теменном отведении; снижение 

мощности колебаний в диапазоне 15-20 Гц во всех отведениях, кроме затылочных; 

снижение мощности колебаний в диапазоне 20-25 Гц в лобных и левых височном и 

теменном (P3, T5); снижение мощности колебаний в диапазоне 7-9 Гц в теменных и 

правом височном; снижение мощности колебаний в диапазоне 25-30 Гц в теменных и 

височных отведениях обоих полушарий; снижение мощности диапазона 30-40 Гц в 

обоих теменных и левом височном отведении.  

Итак, в состоянии пассивной релаксации происходит больше достоверных изме-

нений в ЭЭГ, также направленных на снижение мощностей колебаний преимущест-

венно высокочастотных диапазонов (от 13 до 40 Гц). В некоторых отведениях (темен-

ных и правом височном) снижается также и мощность альфа-диапазона (7-9 Гц). 

Только по одному ЭЭГ-показателю были выявлены достоверные отличия между 

состояниями активной и пассивной релаксации – при переходе к пассивной релакса-

ции у испытуемых наблюдалось снижение мощности диапазона 15-20 Гц в правой 

префронтальной области (Fp2). 

При возвращении к фоновому состоянию (фон2) после пассивной релаксации 

происходит рост мощностей большинства высокочастотных колебаний, мощность ко-

торых снижалась при достижении состояния релаксации. Однако биоэлектрическая 

активность в конце эксперимента (фон2) отличается от таковой в исходном фоновом 

состоянии (фон1) более низкой мощностью колебаний 13-15 Гц в левом теменном от-

ведении (Р3). 

Наиболее лабильным при переходах между состояниями является диапазон бета-

ритма. Традиционно к этому диапазону относятся колебания с частотой выше 13 Гц, 

которые можно подразделить на низкочастотный бета-ритм (бета1, 13-21 Гц) и высо-

кочастотный бета-ритм (бета2, 22-35 Гц) [8]. Функционально бета1 связывают с акти-

вацией коры, когнитивными процессами, тревожностью. Более высокочастотные ко-

лебания бета2 отражают высокий уровень концентрации, напряжения [8]. Активность 

с частотой выше 35 Гц (гамма-ритм) связывают с познавательными операциями, це-

ленаправленными движениями [4, 3]. Бета-ритм (частота 18-30 Гц) значительно уси-

ливается при различных видах деятельности, связанных с активацией рабочих меха-

низмов мозга, увеличение мощности бета-ритма происходит при стрессе [6]. Таким 

образом, снижение мощности бета-ритма в нашем эксперименте свидетельствует о 

достигнутом состоянии релаксации по БЭА головного мозга, о снижении раздраже-

ния коры и стрессового состояния. 

Во время релаксации наблюдалось снижение спектральной плотности мощности 

всех ритмов, а при возвращении к фоновому состоянию этот показатель вновь возрас-

тал. Этот факт согласуется с данными Голошейкина С.А. о том, что при сравнении 
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состояния гипнотической релаксации с фоном было выявлено выраженное снижение 

показателя спектральной мощности [1].  

Выводы: 

1. Достоверное снижение спектральной мощности высокочастотных ритмов в 

большинстве отведений позволяет говорить о том, что состояние релаксации было 

достигнуто и оказало положительное влияние на БЭА головного мозга испытуемых. 

2. Состояния активной и пассивной релаксации сопровождаются снижением 

мощностей преимущественно высокочастотных колебаний ЭЭГ, преимущественно в 

левом полушарии, его теменно-височных областях, что отражает снижение возбуж-

дения ассоциативных зон коры доминантного (левого) полушария. 

3. После выхода из состояния релаксации (фон2) в ЭЭГ достоверно снижена (по 

сравнению с исходным состоянием, фон1) мощность бета1-диапазона в левой темен-

ной зоне, что можно считать положительным эффектом. 

4. Пребывание в состоянии кратковременной релаксации позволяет снизить уро-

вень стресса и напряжения испытуемых за счет снижения возбуждения корковых 

нейронов.  
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This study investigates EEG dynamics during relaxation state in students. The sample 

consisted of 19 right-handed healthy students 18-19 years old. EEG was recorded from 8 

cortical leads (Fp1, Fp2, P3, P4, T5, T6, O1, O2) in four conditions: background1 (5 min), 

active relaxation with breathing control (10 min), passive relaxation (5 min maintenance 

of the previous functional state), background2 (5 min). Brain activity was analyzed in 

wide frequency range from 5 to 40 Hz. There were no significantly changes in occipital 

areas in all experimental situations. However, in other regions spectral power of beta and 

gamma rhythms significantly decreased during relaxation. This process was the most nota-

ble in parietal and temporal regions of the left hemisphere. These results suggest that such 

function state as relaxation could be useful to reduce cortical tension, consequently reduce 

anxiety, and stress level. 

 

 

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ  

 

Коновалова Н. Л. (СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия)  
 
 Проблема изучения интеграционных ресурсов личности подростков с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях модернизации образования в нашей 

стране является актуальной.  

 Целью исследования явилось изучение социально-личностных детерминант го-

товности учащихся с умственной отсталостью к интеграции в социум. 

Программу исследования составили: тест Дж. Гилфорда и М. Салливена, адапти-

рованный Е. С. Михайловой; «Карта наблюдений» Д.Стотта, в адаптации В. А. Мур-

зенко. 

В обследовании участвовало 130 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, из них 70 

старшеклассников с легкой степенью умственной отсталости.  

Оказалось, что уровень развития социального интеллекта умственно отсталых 

подростков достоверно ниже, чем у их нормально развивающихся сверстников, и от-

личается рядом специфических особенностей. При этом отмечается большой диапа-

зон индивидуальных различий, оказалось, что более половины обследованных умст-

венно отсталых подростков способны усвоить нормативные требования общества, 

ориентироваться в обычных повседневных ситуациях общения, понимать логику раз-

вития событий, опираясь на имеющийся жизненный опыт. 

 Анализ результатов изучения интеграционного потенциала личности подростков 

с легкой степенью умственной отсталости показал, что он детерминирован не только 

биологическими, но, в большой степени, социальными факторами: неблагоприятны-

ми условиями развития и воспитания, неудовлетворенностью социально-

эмоциональных потребностей, несформированностью социальных способностей, что 

необходимо учитывать в процессе PMS –сопровождения. 

 
Ключевые слова: социальный интеллект, интеграционный потенциал личности, под-

ростки с умственной отсталостью, социально-психологическая адаптация.  

 



 431 

 

В современных условиях модернизации образования в нашей стране, в том числе 

специального актуализируется проблема изучения интеграционных ресурсов лично-

сти детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья с целью усовер-

шенствования психолого-педагогического сопровождения, способствующего процес-

су их социализации. В трудах Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и других отечествен-

ных психологов социализация рассматривается как процесс взаимодействия человека 

и общества с учетом возможностей самого субъекта социализации: особенностей его 

личности, собственной активности, способностей к социальному познанию, системы 

установок, осознания своих возможностей, социальной компетентности [4].  

Способность подростков с умственной отсталостью к познанию социальных взаи-

модействий, усвоению принятых в обществе норм поведения затруднены, в связи с 

особенностями их психического развития. Однако ряд авторов отмечает, что в юно-

шеском возрасте у подростков с легкой степенью умственной отсталости происходит 

регресс психопатических симптомов, улучшается адекватность и социальная компе-

тентность личности, повышается интеллектуальный уровень, происходит интенсив-

ный рост самосознания. Выпускники коррекционных школ могут осознанно выби-

рать для себя профессию и неплохо приспосабливаться к жизни [1-3].  

Целью исследования явилось изучение социально-личностных детерминант го-

товности учащихся с умственной отсталостью к интеграции в социум, в том числе 

социальный интеллект (СИ), социальная ситуация развития, толерантность к фруст-

рации, а также их социально- психологическая адаптация.  

В исследовании использовались методы беседы, наблюдения, тестирования, сбора 

психологического анамнеза, изучения педагогической и медицинской документации, 

математической статистики. Программу исследования составили: тест социального 

интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена, адаптированный Е.С. Михайловой; тест 

толерантности к фрустрации Розенцвейга; «Карта наблюдений» Д. Стотта, в адапта-

ции В. А. Мурзенко [5-7].  

В обследовании участвовало 130 подростков от 14 до 17 лет. Экспериментальную 

группу составили 70 старшеклассников с легкой степенью умственной отсталости. 

Все испытуемые имели диагноз F70. (Коэффициент интеллекта по Векслеру находил-

ся в диапазоне 60-69 баллов по МКБ- 10). Контрольную группу составили нормально 

развивающиеся подростки в количестве 60 человек.  

Анализ выполнения отдельных субтестов методики Дж. Гилфорда испытуемыми 

экспериментальной и контрольной групп показал, что имеются количественные и 

качественные отличия между результатами обследованных. Достоверность различий 

определялась с помощью Т-критерия Стьюдента. Оказалось, что уровень развития со-

циального интеллекта умственно отсталых подростков достоверно ниже, чем у их 

нормально развивающихся сверстников, и отличается рядом особенностей. Для них 

характерно недостаточное понимание контекста ситуаций межличностного взаимо-

действия: невербальных компонентов общения, отражающих разные эмоциональные 

состояния человека, скрытого смысла речевых высказываний, а также их эмоцио-

нальной окраски в зависимости от ситуации общения; они обладают меньшей спо-

собностью понимать взаимоотношения людей, их социальные роли, анализировать 

логику развития событий в типичных ситуациях взаимодействия.  
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Однако среди испытуемых обеих групп выявляется большой диапазон индивиду-

альных различий по качеству выполнения отдельных субтестов, что свидетельствует 

о неоднородности групп по степени сформированности отдельных социальных спо-

собностей.  

При этом необходимо отметить, что более половины обследованных умственно 

отсталых подростков обладают потенциальными возможностями усвоения норматив-

ных требований общества, способны ориентироваться в обычных повседневных си-

туациях общения, понимать логику развития событий, опираясь на имеющийся жиз-

ненный опыт. Социальные способности в структуре интеллекта каждого отдельного 

испытуемого развиты в различной степени, что необходимо учитывать при разработ-

ке коррекционно-развивающих программ.  

Как показало исследование, недостаточная сформированность социального ин-

теллекта отражается на относительно низком уровне социально-психологической 

адаптации умственно отсталых подростков. Вследствие недостаточно развитой спо-

собности к социальному познанию, эти испытуемые слабо дифференцируют ситуа-

ции по таким критериям как значимость и степень угрозы, что снижает их социаль-

но-психологическую адаптированность. Однако при относительно более высоких 

оценках социального интеллекта умственно отсталых подростков отмечаются и более 

адекватные реакции на фрустрирующую ситуацию, что повышает уровень их адапта-

ции.  

Анализ результатов изучения интеграционного потенциала личности подростков 

с легкой степенью умственной отсталости показал, что он детерминирован не только 

биологическими, но, в большой степени, социальными факторами: неблагоприятны-

ми условиями развития и воспитания, неудовлетворенностью социально-эмоцио-

нальных потребностей, несформированностью социальных способностей и конструк-

тивных стратегий совладающего поведения.. Известно, что социальный интеллект и 

социальная компетенция являются одними из основных механизмов, обеспечиваю-

щих адаптацию личности, но способы их совершенствования различны. Так, социаль-

ный интеллект развивается благодаря формированию социально-желательных лич-

ностных и коммуникативных свойств, совершенствованию механизмов психической 

регуляции и самоконтроля, повышающих стрессоустойчивость, и, в большей степени, 

определяется социальной ситуацией развития. Тогда как, совершенствование соци-

альной компетентности происходит через научение, расширение знаний и опыта, 

включение активных методов социально-психологического обучения, чему необхо-

димо больше уделять внимание в процессе психолого-педагогического и медико-со-

циального сопровождения детей с умственной отсталостью. Полученные результаты 

являются базой для совершенствования системы ППМС сопровождения подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, что должно способствовать их более ус-

пешной интеграции в общество.  

Список использованной литературы: 

1. Исаев Д. Н. Умственная отсталость у детей и подростков. СПб, Речь, 2003.  

2. Коновалова Н. Л. Профилактика дизадаптогенеза личности детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. СПб, Изд-во СПб Ун-та, 2009.  

3. Коробейников И. А. Нарушения развития и социальная адаптация, М., 2002. 

4. Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное общение, 

СПб, Питер, 2001.  



 433 

5. Михайлова (Алешина) Е. С. Руководство по использованию «Методика исследо-

вания социального интеллекта». СПб, Иматон, 2006. 

6. Guilford J. P. The nature of human intelligence. New York, McGraw Hill, 1967.  

7. O’Sullivan M., Guilford J. P. Six factors of behavioral cognition: Understanding other 

people // Journal of Educational Measurement, 1975, v. 67, p.p. 255–271.  
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Problem of study of integrative resources of integrative potential of personality of 

mentally handicapped teenagers in conditions of modernization of education in our coun-

try is of immediate interest.  

Purpose of the research is study of social and personal determinants of readiness of 

mentally handicapped students to be integrated into the environment.  

Program of the research consists of: test by J. Guilford and M. O’Sallivan adapted by 

E.S. Mikhailova: “Observance card” by J. Stott adapted by V.A. Murzenko.  

130 teenagers aged between 14 and 17 participated in the assessment, 70 of which are 

upper-formers with mild mental handicap.  

It emerged that level of social intellect development of mentally handicapped teenag-

ers is definitely lower than of their normally developing peers, and has a number of spe-

cifics.  

At that, a broad range of individual differences has been noted; it emerged that more 

than a half of the assessed mentally handicapped teenagers are able to internalize norma-

tive requirements of the society, to orientate themselves in usual daily situations of com-

munication, to understand logic of progression of events relying on their background.  

 

 

 

ЖИЗНЕННЫЙ СТИЛЬ СОВРЕМЕННИКА В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГИИ 

ПОВЕДНЕВНОСТИ В РОССИИ 
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Крюкова Т. Л.  
(Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова, Кострома, Россия)  

 

В статье представлены результаты эмпирического исследования жизненного сти-

ля современных жителей областного центра и отдаленной сельской местности. Ока-

залось, что для понимания специфики жизненного стиля важен социокультурный 

контекст повседневной жизни, а также понимание ценностей; удовлетворенности 

жизнью в разных сферах; степень адаптивности субъекта, выраженная через страте-

гии совладания с трудностями 
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Ключевые слова: жизненный стиль; эмпирические референты жизненного стиля; 

стиль совладания с жизненными трудностями повседневной жизни; продуктивное 

совладание как жизнеутверждение.  

 

Цель исследования - выделить и изучить составляющие или эмпирические рефе-

ренты повседневного жизненного стиля россиян (городских и сельских жителей). В 

работе рассматривается актуальная проблема жизненного стиля современника в кон-

тексте повседневной жизни, анализ которой позволяет глубже понять психологию 

«маленького» человека, раскрыть его особенности и потенциалы. Выделены и эмпи-

рически проверены компоненты жизненного стиля городских и сельских жителей в 

повседневной жизни, такие как ценности, способы совладающего поведения в слож-

ной ситуации, удовлетворенность качеством жизни (физическое здоровье, эмоцио-

нальные переживания, свободное время, общение). 

Гипотеза исследования: Жизненный стиль россиян связан с содержанием их по-

вседневной жизни и может быть достоверно описан через такие эмпирические рефе-

ренты как определенное сочетание ценностей; удовлетворенность жизнью в разных 

сферах; степень адаптивности субъекта, выраженная через стратегии совладания с 

трудностями; отношение к своему дому (как ценности и символу жизненного стиля). 

Среди задач назовем создать портрет «повседневного» человека как носителя жизнен-

ного стиля: - изучить и описать критерии позитивного/негативного/иного жизненно-

го стиля; - определить роль совладающего поведения в жизненном стиле человека [4]. 

Понятие жизненный стиль, введенное А. Адлером, раскрывает его как уникаль-

ный для каждого человека способ взаимодействия с жизнью и приспособления к ней 

для достижения личностью своих целей, который раскрывается как особый, прису-

щий данному индивиду способ восприятия условий жизни, особая манера поведения, 

действий, отличающаяся индивидуально неповторимыми чертами и вариативностью. 

Стиль жизни присутствует всегда, но проявляется лишь при столкновении человека с 

жизненными проблемами [1]. Мы предполагаем, что жизненный стиль – это одно-

временно принятый и реализуемый человеком паттерн поведения и принятая им 

концепция жизни. Жизненный стиль как интегративная характеристика включает в 

себя личностные диспозиции, особенности когнитивных процессов и параметры по-

ведения, в том числе, совладающего поведения [6]. Содержание жизненного стиля 

включает все, что определяет ход повседневной жизни человека: пищевое, сексуаль-

ное поведение, употребление алкоголя, наркотиков, курение, физическую актив-

ность, потребительскую активность, установки по отношению к моде, быт, труд, от-

дых, обычаи, то есть все, что называют поведением, обеспечивающим жизненный 

стиль (там же). По мнению Гидденса, жизненный стиль как будто задает образцы по-

вествования о себе (a narrative of self), но выбор человеком жизненного стиля не 

предсказывает какой-либо определенной жизненной истории. Стиль больше похож 

на некий жанр, а человек как режиссер уже сам выбирает, будет ли его жизнь роман-

тической историей, вестерном или фильмом ужасов [Giddens, 1991, с. 81]. Так же 

сложно не согласиться с Бергером П. и Лукманом Т., что повседневная жизнь есть ре-

альность, которая интерпретируется людьми и имеет для них субъективную значи-

мость в качестве цельного мира. Они выделяют черты повседневности: целостность и 

упорядоченность, самоочевидность существования, ориентация на присутствие, фак-
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тичность, интерсубъективность, ориентация на ситуацию «здесь-и-сейчас, простран-

ственно- временная локализация [3]. 

 Описание образа современника по представлениям студенческой молодежи при-

вело к выделению четырех подтипов социального характера: Обывательский подтип 

(принимает и поддерживает общественные нормы / стремится к личному благополу-

чию и материальной состоятельности). Нарциссический подтип (выше всего ценит 

социальную успешность / гордится своей нестандартностью, непохожестью на дру-

гих). Творческий подтип (исходит из общечеловеческих культурных норм / чувствует 

себя причастным всему миру). Прокреационный подтип (избирательно относится к 

общественным установкам / живет чувствами и переживаниями) [7]. По И.П. Шкура-

товой, стиль представляет собой проявление целостности индивидуальности; стиль 

связан с определенной направленностью и системой ценностей личности; стиль вы-

полняет компенсаторную функцию, помогая индивидуальности наиболее эффектив-

но приспособиться к требованиям среды [8]. 

Метод. В исследовании добровольно приняло участие 84 человека: 43 жителя го-

родской местности и 41- сельской, 12 мужчин и 72 женщины. Возраст варьировал от 

20 до 66 лет, средний возраст – 36,3 лет. Методики: опросник Ш. Шварца для изуче-

ния ценностей личности (адаптация Карандашева, 2004); методика Q-Les-Q-18 - 

Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire - Опросник качества жизни и 

удовлетворенности, краткая версия (Ritsner et al., 2005, адаптация Е. И. Рассказовой, 

2012; экспресс-опросник копинг-стратегий Ч. Карвера Brief COPE, 1989.  

Результаты: Выраженность всех типов ценностей высокая. Наибольшее значение 

для выборки имеют ценности в следующем порядке: 1) безопасность (5,17); 2) добро-

та (5,05); 3) самостоятельность и конформность (4,66); 4) достижения (4,5); 5) универ-

сализм (4,15); 6) традиции (3,8); 7) гедонизм (3,4); 8) власть (3,19); 9) стимуляция 

(2,99). Из рейтинга видно, что наибольшее значение имеют такие ценности, как безо-
пасность и доброта. Люди стремятся к тому, чтобы не были нарушены границы лич-

ного пространства, чтобы соблюдалась стабильность отношений, при этом, чтобы су-

ществующие отношения сохранялись и повышали благополучие людей. Наименьшее 

значение имеют стимуляция, власть и гедонизм. Можно предположить, что для лю-

дей не представляет ценностью наслаждение, чувственное удовольствие, доминиро-

вание над другими, волнение и новизна. Люди мало или недостаточно наслаждаются 

жизнью, не получая от неё удовольствие и не открыты новому, что могло бы волно-

вать и радовать душу человека. Возможно, это происходит потому, что жизни целых 

поколений в России и СССР были посвящены выживанию. "Русский человек более 

ста лет воспитывался в культе войны. Никогда не было достатка, никогда не было 

важно, чтобы человек мог просто хорошо жить. Важно было то, чтобы страна была 

большая и чтобы была напичкана ракетами. Советского человека десятилетиями об-

манывали, а потом, после перестройки, систематически обворовывали. Поэтому это 

очень агрессивный и безжалостный тип человека" [Алексиевич, 2013, с. 38]. Ценно-

сти самостоятельность и конформность выражены противоречиво – конфликтуют. По 

предпочтениям респондентов и тот и другой тип ценностей имеют одинаковое зна-

чение: люди стремятся быть независимыми от окружающих, выражать своё мнение и 

поведение самостоятельно, и одновременно сдерживать свои действия и побуждения, 

скрывать свою истинную точку зрения, особенно ту, что не соответствует социаль-
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ным ожиданиям. Могут сказываться травма и страх, которые до сих пор не изжиты, 

не проработаны в пост-тоталитарном обществе. 

Существуют различия в характеристиках жизненного стиля современников, про-

живающих в городской и сельской местностях, связанные с содержанием и ходом по-

вседневной жизни человека. Сравнивая жизненный стиль городских и сельских 

жителей, можно сказать: 

1) По выбору типа ценностей (методика Шварца) у людей, проживающих в городе, 

ценность «Стимуляция» выражена сильнее, чем у сельских жителей (p = 0, 029): несо-

мненно, у городских жителей существует больше возможностей для активности в город-

ской среде, нежели в сельской. Они стимулируют людей открывать, узнавать что-то новое 

для себя, ранее неизвестное. Тип ценностей «Гедонизм» у городских жителей выражен 

больше, чем у жителей, проживающих в селе (p = 0,00) и связан с ценностью «Стимуля-

ция». При наличии новых возможностей в городской среде, люди получают больше чув-

ственного наслаждения от открытости миру. А тип ценностей «Безопасность» у сельских 

жителей выражен сильнее, чем у городских (p = 0,00). Для сельских жителей более часты 

и значимы переживания за безопасность и стабильность общества, отношений и самого 

себя, в том числе. 2) По удовлетворенности жизнью также выявлены различия: удовлетво-

ренность своим физическим здоровьем больше выражена у городских жителей, в отличие 

от сельских (p = 0,00). Это, конечно, связано с состоянием сферы здравоохранения и за-

груженностью физическим трудом. Городские жители имеют больше возможности обра-

щаться к врачам. Сельские жители нередко не могут сразу обратиться к врачу в связи с 

удаленностью медицинского учреждения. И, возможно, это связано с большими физиче-

скими нагрузками. Свободного времени больше у городских жителей, чем у сельских (p = 

0,03), они посвящают его развлечениям и досугу, спорту. Для сельского жителя отдых – 

это, в основном, удовлетворение основных, витальных потребностей – сон, еда. Удовле-

творенность общением у городских жителей выше, чем у сельских жителей (p = 0,01). Это 

связано с замкнутым пространством и ограниченным кругом общения сельских жителей и 

большими возможностями налаживания всё новых и новых контактов у городских жите-

лей. 3) Копинг-стратегии также различны. По выбору стратегий совладания с трудными 

ситуациями стратегию «Отрицание» чаще используют сельские жители, чем городские (p 

= 0,00); стратегию «Избегание» больше используют сельские жители (p = 0,03). Сельским 

жителям проще игнорировать некую часть реальности и избегать контакта с окружающей 

действительностью, проще уйти от решения проблем (из высказываний: «наплевать» и си-

нонимы). Стратегией «Поиск инструментальной поддержки» пользуются больше город-

ские жители (p = 0,00).  

Факторный анализ переменных выявил 8 факторов, описывающих 56 % общей 

дисперсии характеристик стиля жизни. Так переменные конформность, традиции, 

доброта, универсализм, безопасность, уход в религию тесно связаны внутри одного 

фактора. Этот фактор отражает патриархальный (традиционный, провинциальный) 
стиль жизни с доминированием патриархальных ценностей в сочетании с религиоз-

ностью, которая служит копинг-стратегией. Это во многом характеризует коллекти-

вистический тип культуры, присущий СССР и частично - России [5]. 

Второй фактор описывает более современный молодежный стиль жизни, который 

представляет собой совокупность усилий о поддержании здоровья, эмоциональном 

благополучии, насыщенности общением, занятиями в свободное время. Ведущей сис-

темообразующей фактора является переменная «Эмоциональные переживания». Лю-
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ди с данным стилем жизни стремятся к получению новых эмоций, поддержанию хо-

рошего настроения и т. д. Такой жизненный стиль является приметой новых пост-

перестроечных поколений, в нем коллективистическая культура во многом начинает 

уступать индивидуалистической [5]. Третий фактор отражает потребительский стиль 

жизни и переменные стимуляция, гедонизм, достижения, власть. Люди с данным 

стилем жизни стремятся к получению наслаждения и чувственного удовольствия от 

новизны, личного успеха и социального статуса. Ведущей переменной в этом факторе 

является власть. Люди с данным образом жизни желают доминировать над людьми и 

возможными ресурсами. Отношение к власти, с одной стороны – признак коллекти-

вистической вертикальной культуры, а с другой – это ценность индивидуализма и 

эгоизма. Еще один фактор представлен избегающим стилем, куда вошли отрицание, 

употребление психоактивных веществ и избегание. Ведущая переменная - избегание. 

Люди с данным стилем жизни предпочитают отказаться от реальности как таковой, 

возможно, с применением психоактивных веществ, которые приводят к изменению 

психического состояния. Возможно, уход, эскапизм обусловлены либо трудностями и 

жизненными неудачами, либо оппозиционными настроениями людей, либо тем и 

другим.  

Итак, гипотеза подтверждена: стилевой подход к психологии повседневной жиз-

ни дал возможность увидеть, что жизненный стиль россиян связан с содержанием их 

повседневной жизни и может быть достоверно описан через следующие эмпириче-

ские референты: сочетание ценностей; удовлетворенность жизнью в разных сферах; 

степень адаптивности субъекта, выраженная через стратегии совладания с трудно-

стями. Особое место занимает копинг субъекта, так как он отчетливо проявляется при 

столкновении человека с трудноразрешимой ситуацией.  
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CONTEMPORARY LIFE STYLE IN EVERYDAY PSYCHOLOGY CONTEXT IN RUSSIA 
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ing as life affirmation. 

 

The results of modern citizens` and a remote region country people` life style 

empirical study are represented on the paper. It turned out that everyday socio-cultural 

context of life style is important as well as understanding of values; life satisfaction in 

many spheres; adaptivity level connected with coping with hardships strategies.  
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Крюкова Т. Л., Хазова С. А.  
(Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова, Кострома, Россия) 

 
В статье описываются результаты изучения субъективно значимых событий у 

студентов университета (n=115). На основе интервью и психобиографического метода 

анализируется возрастная и субъективная динамика восприятия трудных жизненных 

ситуаций, а также изменение отношения к тому или иному значимому событию на 

протяжении жизни. Констатируется общая тенденция к «затуханию» остроты пере-

живания стрессов по прошествии времени. 

 
Ключевые слова: трудная жизненная ситуация, динамика восприятия и оценки стрес-

сора. 

 

Современные исследователи едины во мнении о том, что наши возможности сов-

ладания со стрессогенными событиями жизненного пути в определяющей мере зави-

сят от того, как мы эти события воспринимаем и оцениваем (R. S. Lazarus, S. Folkman, 

Е. В. Битюцкая, Л. А. Виноградова, Т. Л. Крюкова, С. А. Хазова), то есть от активной 

интеллектуальной переработки этого события. Однако не все копинг-исследования 

учитывают этот факт, поскольку изучать мир индивидуальных значений и опыта – не 

простая задача. Наше исследование восприятия стрессоров в период юности, осно-

ванное на качественных методах (клиническом интервью и психобиографическом 

методе), в некоторой мере позволяет восполнить этот пробел. Исследование включа-

ло в себя два этапа.  

На первом этапе изучалась возрастная динамика в восприятии студентами труд-

ных жизненных ситуаций; респондентами в данном случае выступали студенты вто-
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рого (n=22) и четвертого (n=20) курсов гуманитарных специальностей университета. 

На основе клинического интервью нами были выделены три категории эу- и дисст-

рессовых ситуаций, которые происходят в жизни студентов в последние 3-4 года и 

которые они воспринимают как наиболее трудные и важные, потребовавшие от них 

мобилизации значительных ресурсов: 1) повседневные трудности: а) ситуации, свя-

занные с учебной деятельностью, б) ситуации, связанные с межличностными отно-

шениями, 2) ситуации, связанные с изменением привычного образа жизни; 3) экстре-

мальные ситуации (происшествия), оказывающие травмирующее воздействие на че-

ловека. 

Первая группа ситуаций включает в себя, прежде всего, учебные трудности. 

Примечательно, что учебные ситуации как стрессор называются студентами как вто-

рого, так и четвертого курса, хотя все же они более волнуют студентов второго курса 

(63,6 % против 20%; φ*=2,97, р≤0,001), при этом студенты второго курса оценивают 

выше и стресс, связанный с первым экзаменом (54,5 % против 20 %; φ*=2,37, р≤0,001). 

С периодом адаптации к новым требованиям связано возникновение у студентов вто-

рого курса коммуникативных трудностей (13,6 %) и страха публичных выступлений 

(18,2 %, φ*=2,75, р≤0,001), которые полностью отсутствуют у студентов четвертого 

курса. Этот факт мы объясняем спецификой обучения в Институте педагогики и пси-

хологии, предполагающего развитие в процессе обучения коммуникативной компе-

тентности. 

Отдельного анализа требует ситуация учебной педагогической практики в лет-

нем детском лагере отдыха, которую проходят все студенты университета после 1 

курса. Эта ситуация была названа 75 % студентов «экстремально трудной», «атакой на 

эмоциональное благополучие»: «Я очень боялась, что могу выбрать неправильный 

подход к ребятам, неправильные методы взаимодействия. Не понравлюсь, не смогу 

заинтересовать, этот страх жил со мной почти пол смены» (девушка, 20 л.. 2 курс). 

Романтические отношения отмечают чаще студенты четвертого курса (25 % про-

тив 9 %, на уровне тенденции), поскольку в этом возрасте актуальной становится мо-

тивация выбора партнера и установления интимных отношений. Выдержки из эссе 

свидетельствуют, что эта ситуация не просто воспринимается как трудная, но она по-

стоянно «занимает» умы юношей и девушек, часто приобретая характер пролонгиро-

ванного стресса. Именно поэтому и юноши, и девушки отмечают, что «любовь требу-

ет сил», времени, то есть вложения ресурсов: «Самое тяжелое в отношениях – это пе-

режить измену. Все время думаешь: уйти или оставить все, как есть…. А вдруг она 

изменит тебе снова?» (юноша, 20 лет, 4 курс). 

Что касается напряженных ситуаций, связанных с изменением образа жизни, то 

здесь в обеих группах в качестве трудной рассматривается единственная ситуация  

переезд в большой город (13,6 % и 10 %), объясняющаяся тем фактом, что значитель-

ная часть студентов вуза – жители районов области.  

Важно, что все перечисленные события можно отнести к группе нормативных, 

хотя и имеющих значительную долю новизны (первый экзамен, первая практика, пе-

реезд), но все же описывающих юношеских возраст как этап жизненного пути, свя-

занный с профессиональным обучением и выстраиванием близких отношений.  

Экстремальные ситуации – избиение, тяжелая болезнь и смерть близкого челове-

ка – в данной выборке названы редко (1-2 человека).  
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На втором этапе исследования нами был применен психобиографический метод 

(Ш. Бюлер, Г. Олпорт, Б. Г. Ананьев, Н. А. Логинова) для измерения стрессогенности 

событий и ситуаций, которые студенты оценили как значимые на их жизненном пу-

ти. Испытуемыми были студенты пятого курса специальности «Психология»: (n=73).  

Среди самых стрессогенных для студентов событий (они указаны более чем у 

двух третей испытуемых) оказались события, отнесенные к следующим категориям: 

1) «смерть родных, близких» (средняя оценка стрессогенности М= 85,7 баллов, 49 % 

респондентов); 2) «романтические отношения» (М=70,21 баллов; 95%) – самая часто 

встречаемая категория событий; 3) «операции, болезни, угроза жизни, здоровью» 

(М=66,51 баллов; 77 %); 4) «ссоры со значимыми людьми» (М=54,54 баллов; 89 %). 

На наш взгляд, исходя из частотности указания студентами именно этих событий, 

можно судить о типичности и даже, в некоторой мере, «нормативности» данных 

стрессов. Эти результаты подтверждают уже известные факты, например, о сложно-

сти перенесения «потери близкого человека» или сложности перенесения и значимо-

сти событий, связанных с угрозой здоровью, а в особенности жизни. Можно также 

сказать, что последняя категория - «ссоры со значимыми людьми» - имеют особую 

значимость именно для студентов-психологов.  

Важные результаты получены по ретроспективной оценке стрессов из детства и 

подростничества. Было выяснено, что детьми тяжело переносились периоды депри-

вации - моменты, когда их оставляли одних (56 %), когда они впервые ехали в дет-

ский лагерь (72 %) или испытывали чувство вины, стыда перед родителями и близ-

кими (64 %). Также выяснилась большая значимость событий, связанных с обретени-

ем в детстве и подростничестве новых умений и навыков, как например, «начала хо-

дить», «начала говорить», «научилась ездить на велосипеде» (52 %).  

Были получены также и парадоксальные факты – например, наравне со смертью 

родственника студент тем же баллом стрессогенности оценивал «смерть крысы – до-

машнего питомца». Таких данных достаточно много, и они говорят, во-первых, о 

субъективном характере переживания и оценивания стресса, неоднозначности и не-

предсказуемости человеческих ценностей, установок, оценок тех или иных событий; 

во-вторых, о важности знания того факта, что значимость событий для разных людей 

может быть уникальна.  

Студенты сохранили в воспоминаниях довольно ранние факты своей жизни, но 

чем раньше происходило указываемое событие, тем обычно короче его продолжи-

тельность, растянутость во времени. Если, например, для юношеского возраста можно 

говорить, что студенты отмечали целые периоды своей жизни за одно событие - 

«окончание школы, выпускной, поступление», то для раннего детства это может быть 

одно мгновение – «стояла перед стадом коров в красном платье». 

Наибольшее количество стрессов указывалось студентами в 7 лет и в 17-19 лет, 

т.е. периоды начала обучения в школе и ВУЗе. Эти нормативные сложные жизненные 

ситуации, накладывают отпечаток на восприятие действительности человеком. Пик 

стрессогенности событий отмечается в 2 года (страх быть оставленным одному), а 

также в период 20-23 года, что можно объяснить недавностью происходящих собы-

тий (средний возраст испытуемых 21,7 лет). Количество стрессов и оценка их стрес-

согенности имеют тенденцию возрастать по мере приближения к настоящему момен-

ту.  
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Мы также использовали еще одну разновидность психографического метода, где 

студентами отмечались оценки стрессогенности события на момент, когда оно про-

изошло и в настоящий момент. Общее количество указанных событий равно 456. 

Среднее количество указываемых событий у одного человека  11. 

Важно, что студентами назывались практически только дистрессы. Как и в пре-

дыдущих срезах, в качестве наиболее стрессогенных оцениваются ситуации смерти 

близких (М=80) и угрозы здоровью и жизни (М=74), а также расставание с родными и 

близкими (М=79). Интерсно. Что романтические отношешния оцениваются преиму-

щественно как дистресс (М=77).  

При общей тенденции к ослабеванию со временем напряженности отношения к 

событию отмечены разные варианты изменения оценки стрессогенности - от сущест-

венного снижения оценки (до 35 пунктов) до ее неизменности и даже увеличения. 

Например, несмотря на то, что «поступление в вуз» отмечено как одно из самых 

стрессогенных событий, оно же в достаточной мере «сглаживается» временем, а вот 

такое событие как «смерть родственников, близких» не только не ослабевает, но даже 

усиливается со временем. Последний факт, видимо, можно объяснить тем, что чело-

век ничего не может сделать в этой ситуации – не контролирует ее, становится лишь 

свидетелем. Иногда это усугубляется неожиданностью смерти или наоборот дли-

тельной тяжелой болезнью близкого человека, ожиданием «ухода». Человек справля-

ется с потерей близкого, проходя различные стадии – это достаточно растянутый во 

времени процесс. Возможно, поэтому студенты оценивали данные эпизоды своей 

жизни таким образом - находясь на стадии юношества, они просто еще не имели дос-

таточно времени, чтобы справиться с утратой. «Болезни, травмы родных, близких» 

оцениваются также очень высоко и оценка их стрессогенности также снижается не-

значительно. Среди событий, оценка стрессогенности которых мало снижается, – 

«переезды». Скорее всего, это можно объяснить сравнительной недавностью проис-

шедших событий, так как при поступлении очень много студентов переезжают на но-

вое место жительство, либо в другой город, либо на новую квартиру, в общежитие. 

Среди причин снижения оценки стресса мы выделяем: - давность происшедшего 

события, особенность памяти «стирать» и вытеснять некоторые моменты жизни; - ут-

рачивание значимости события для человека; - повторяемость данного события; - 

нормализация состояния, ситуации, исправление положения (например, «тяжелое 

материальное состояние» забывается, так как чаще всего является лишь периодом в 

жизни); - событие, ситуация нормативным.  

В целом, наши данные позволяют сделать такие обобщения: во-первых, существу-

ет возрастная специфика в восприятии событий собственной жизни, по мере взросле-

ния изменяется как перечень событий, так и их значимость; во-вторых, можно гово-

рить о возрастной динамике в восприятии событий, поскольку по мере отдаления со-

бытия его оценка чаще всего меняется, либо его значимость существенно снижается, 

либо в контексте приобретения жизненного опыта и развития самосознания событие 

приобретает для человека новый смысл, его значимость повышается; в третьих, суще-

ствуют экстремальные стрессоры, которые одинаково оцениваются как молодыми 

людьми разного возраста, так и сохраняют свой травматичный характер на долгие го-

ды; наконец, в-четвертых, исследование еще раз доказало возможности качественных 

методов для исследования индивидуальных значений и смыслов, а также для анализа 

причин внутренних изменений человека на протяжении его жизненного пути.  
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The paper presents the research results about referent events in university students` 

sample (n=115). Based on interview and psychobiography method there are analyzes age 

and subjective dynamics of difficult life situations perception. It is also described the 

changing of attitudes to a particular referent event occurred during life. The general trend 

to "dying" of the stress experience power over time is stated. 
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Кузьмина Т. И.  
(Московский городской психолого-педагогический университет, Москва, Россия) 
 
В статье рассматривается алгоритм и методологические условия создания психо-

логической методики, адаптированной к самостоятельному использованию команди-

рами в рамках подготовки личного состава к участию в боевых действиях. В основе 

методики лежит лингвистичесий контент, полученный в беседах с командирами и 

бойцами, отражающий структурно-содержательные аспекты психолого-

поведенческих паттернов и характеристик личности бойца, содержащий не только 

"гражданскую", но и "боевую" терминологию, обеспечивающую более полное погру-

жение респондентов в материал. В рамках использования данной методики командир 

имеет возможность самостоятельно сравнивать и интерпретировать полученные ре-

зультаты и на основе имеющихся данных выделять тенденции отношения бойцов к 
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тем или иным аспектам событийной, характерологической, поведенческой специфи-

ки боевых действий. 

 
Ключевые слова: участники боевых действий, методика оценки боевых качеств, пози-

тивные и негативные личностно-поведенческие проявления. 

 

Разница в поведении человека в боевых ситуациях может быть значительной по 

сравнению с его поведением в учебных условиях (например, учебные стрельбы и ре-

альный бой). Ответственность по психологическому сопровождению бойцов в бою 

ложится на командира [5]. Командир в восприятии и оценке психологического со-

стояния бойцов в большей степени опирается на свой практический опыт. Важной 

представляется системная [1] разработка такой психологической методики, которая 

могла бы быть полезна командиру для обеспечения его профессиональной деятель-

ности и взаимодействия с подчиненными.  

Цель. Разработка методики качественно-количественной оценки боевых качеств 

личности и потенциальных поведенческих паттернов в экстремальных условиях во-

енных действий, доступной для самостоятельного использования командиром. 

Гипотеза: Возможно создание такой методики, вербальный материал которой от-

ражает актуальную для бойцов и командиров структуру, содержание психолого-

поведенческих паттернов и характеристик личности бойца, и имеет в лингвистиче-

ском контенте не только "гражданскую", но "боевую" терминологию, обеспечиваю-

щую на вербальном уровне [3] более полное погружение респондентов в материал. 

Методика позволяет командиру самостоятельно сравнивать и интерпретировать ре-

зультаты ее выполнения, а также на основе полученных данных выделять тенденции 

отношения бойцов к тем или иным аспектам событийной, характерологической, по-

веденческой специфики боевых действий. 

Метод. Наблюдение, беседа, контент-анализ. Для получения вербального мате-

риала методики были проведены беседы с респондентами младшего и старшего ко-

мандного состава, выполнявшими в боевых условиях различные функции (команди-

ры отделений, командиры разведгрупп, командиры спецгрупп, старшие групп и т.д.) 

спецподразделений МВД, Министерства обороны и Федеральной службы безопасно-

сти (анонимность сохранена). Респонденты отмечали, что есть качества личности и 

поведения бойцов, которые необходимо оценивать командиру, и которые помогают 

прогностически определять пригодность бойца к выполнению боевых задач.  

По материалам 30 бесед с помощью контент-анализа были выбраны и конкрети-

зированы с точки зрения позитивных/негативных проявлений в боевых условиях 10 

качеств личности и поведения (от 23 до 6 упоминаний в 30 беседах), обозначенных 

командирами:  

1) возможность применения бойца в условиях военных действий, готовность и 
способность бойца находиться в боевых условиях (общая готовность к действиям в 

боевых условиях, способность к адаптации в экстремальных условиях, а также мо-

рально-волевые, физические качества, боевые навыки, умение обращаться с огне-

стрельным и холодным оружием) страх перед выполнением боевой задачи и действи-

ем в боевых условиях, применением боевых навыков, страх перед смертью, болью, 

возможностью оказаться в плену, остаться инвалидом, потерять друзей);  
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2) психологический порог терпимости бойца (способность к принятию реально-

сти в условиях боевых действий, принятие возможности оставления в опасности дру-

гими, несогласованности действий, потерь, способность мириться с неправильными, 

на собственный взгляд, действиями командиров, сослуживцев, друзей, оставаясь пол-

ноправным участником событий) неспособность выдерживать реальную ситуацию 

боевых условий, потери, несогласованность действий, оставление в опасности, сры-

вы, истерики и т.д.);  

3) специфика самоконтроля бойца (способность самостоятельно сдерживать соб-

ственную агрессию, высокий уровень самоконтроля [2], снижение действия эффекта 

«последнего дня» [4], и соответствующее этим особенностям поведение) эмоциональ-

но-агрессивное отреагирование проблем и состояний (например, в условиях недос-

татка сна, пищи, вынужденного ожидания приказа и усталости повышается общий 

уровень агрессии субъекта по отношению к окружающему);  

4) универсальность боевого применения бойца (готовность к трудностям бытово-

го характера, способность к выполнению как боевых задач, так и бытовой «грязной» 

работы) «доминанта комфорта», неприятие сложных условий жизнедеятельности, не-

способность и нежелание выполнять наряду с боевыми заданиями бытовую и «гряз-

ную» работу);  

5) скорость реакции в боевых ситуациях (способность быстро ориентироваться, 

выполнять приказы, поручения, команды, задавать минимум уточняющих вопросов 

при их выполнении, незамедлительная реакция на неожиданную нештатную ситуа-

цию) неспособность быстро выполнять команды, приказы или иные поручения, свя-

занные с выполнением боевой задачи и обеспечением деятельности в условиях бое-

вой обстановки);  

6) сообразительность, инициативность, умение ориентироваться в ситуации (уме-

ние самостоятельно выбирать стратегии поведения в нештатной ситуации, способ-

ность принятия командования, способность выбрать самостоятельную линию пове-

дения в экстремальной ситуации и принять ответственное решение) невозможность 

самостоятельного выбора стратегии поведения в нештатной ситуации, неспособность 

принятия командования, неспособность выбрать самостоятельную линию поведения 

в экстремальной ситуации и принять ответственное решение);  

7) решительность, смелость (готовность и способность к принятию решения и 

действия самостоятельно в сложившейся ситуации, способность действовать в ситуа-

ции угрозы жизни и здоровью) страх принятия решения и действия самостоятельно в 

сложившейся ситуации, препятствующий осуществлению необходимых действий, 

исключительная ценность собственной жизни и здоровья, неготовность жертвовать 

ими ни при каких условиях, неспособность принимать самостоятельные решения и 

вступать в борьбу с внешними угрозами);  

8) уровень боевого применения бойца (высокий уровень боевого применения, 

связанный со способностью основываться на личностных установках, позволяющих 

решать практические боевые задачи, связанные с особенностями морального выбора в 

условиях выполнения приказа или самостоятельно менять установки гражданской 

жизни в связи с потребностями, возникающими в условиях реального боя) низкий 

уровень боевого применения в результате психологического конфликта между ранее 

сформированными установками гражданской жизни и необходимостью поступать 

определенным, неприемлемым для себя образом при выполнении боевой задачи);  
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9) степень доверия бойца командиру (высокая степень доверия командиру, уме-

ние в тот момент, когда не понятно, что происходит и как должно поступить, слы-

шать командира и не думать «за всю жизнь», принятие того, что командир понимает и 

знает больше, и если отдает приказ, то берет на себя ответственность и за решение, и 

за состояние бойца, выполняющего приказ) низкая степень доверия командиру, 

вплоть до его полного отсутствия, непризнание авторитета, невозможность и нежела-

ние соглашаться с командиром, его решениями, приказами;  

10) способность бойца к подчинению собственных интересов внешним факторам 

(способность подчинения собственных интересов общественной необходимость в за-

висимости от изменения внешних факторов) неготовность поступиться личным ради 

общественного ни при каких условиях). 

В методике МОБК-1 предлагалось оценить по степени значимости представлен-

ные психологические характеристики компонентов обеспечения деятельности бойца 

в реальных и учебных условиях. Диапазон оценок был от -10 до +10 в зависимости от 

того, насколько значимой считали респонденты представленную характеристику для 

условий реального боя (отрицательно значимой и положительно значимой). Чем вы-

ше значимость - тем выше балл. Перед влияющими отрицательно качествами ставил-

ся знак "-", перед положительно значимыми "+". Если респондент считал, что есть 

еще качества, которые нуждаются в оценке, но они не указаны в методике, то он впи-

сывал их в отдельную колонку «Другое» и тоже оценивал. 

Данная методика была предложена на апробацию для работы с личным составом 

десяти из тридцати респондентов, участвующих в пилотной части эксперимента. По 

результатам использования было проведено анкетирование с открытыми вопросами о 

специфике практического использования МОБК-1 командирами.  

Выводы: респонденты отметили, что использование МОБК-1 1) демонстрирует 

качественную и количественную индивидуальную специфику отношения бойцов к 

значимости тех или иных позитивных или негативных личностно-поведенческих 

проявлений человека в условиях боевых действий, 2) позволяет создавать свой "эта-

лонный вариант" выполнения и сравнивать его с вариантами выполнения бойцов, 3) 

помогает анализировать, дополнять, изменять характер воспитательного и педагоги-

ческого взаимодействия с личным составом, учитывая отношение и мнение подчи-

ненных, 4) позволяет проводить собственное анонимное исследование с целью оце-

нить тенденции декларируемого отношения бойцов к тем или иным фактам боевой 

реальности с их наблюдаемыми поведенческими проявлениями, 5) повышает оценку 

компетентности командира в глазах подчиненных, 6) перечень представленных в 

МОБК-1 личностно-поведенческих проявлений нуждается в расширении и дополне-

нии (из предложенных дополнений: "способность к самопожертвованию, умение 

критически оценивать себя, критически мыслить и находить лучшие решения, спо-

собность сделать шаг вперед, когда требуются добровольцы, умение перенимать 

лучшее от других и постоянно совершенствоваться как в профессиональном, так и в 

личностном плане, способность вести трезвый образ жизни при необходимости, здра-

вомыслие), 7) для удобства использования командиром необходимо автоматизировать 

ввод данных, обработку и представление результатов в графической форме. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF PSYCHODIAGNOSTIC 

METHOD (BASED ON THE METHOD OF ESTIMATING THE FIGHTING QUALITIES) 

 

Kuzmina T. I. (Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia) 
 

Key words: combatants, method of estimating the fighting qualities, positive and negative 

personality and behavioral manifestations. 

The article examines the algorithm and methodological conditions for the creation of 

psychological techniques, adapted to the use of independent commanders in preparation of 

personnel to participate in hostilities. The method is based on verbal content received in 

conversations with commanders and fighters, reflecting structural and substantive aspects 

of psychological and behavioral patterns and characteristics of the individual soldier, con-

taining not only "civil" and "military" terms, providing a total immersion into the material 

of the respondents . Within the framework of the use of this technique commander has 

the opportunity to compare and interpret the results, and based on available data highlight 

trends in relation to men in some aspects of event, characterological, behavioral specifics 

of fighting. 
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ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ: ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА 

 

Леонов Н. И., Леонова И. Ю. (УдГУ, Ижевск, Россия) 
 

В статье представлены результаты теоретических и эмпирических исследований в 

изучении социального поведения. Концептуальной основой данного исследования 

являются теория социальных представлений С. Московичи, идеи онтологии мира 

С.Л. Рубинштейна и социального мышления К.А. Абульхановой-Славской, онтологи-

ческий подход в изучении конфликтов и конфликтного поведения Н.И. Леонова. 

 

Ключевые слова: онтологический подход, социальные представления, образ кон-

фликтной ситуации. 

 

Парадигмальный подход использует для объяснения многообразия социально-

психологической реальности общенаучное понятие «парадигма» в качестве рамочно-

го мыслительного или деятельностного образца, характеризующего принадлежность 

объекта, явления процесса к определенной гносеологической (познавательной) или 

онтологической (бытийной) модели. Онтологический подход, разрабатываемый на-

ми, рассматривает соотнесение внешнего и внутреннего через их взаимодействие, оп-

ределяя человека как активного, конструирующего социальную реальность. 

Теоретический анализ литературы показал, что в отечественной и зарубежной 

психологии по-разному рассматривают детерминанты социального поведения. В 

концепциях диспозиционного подхода выделяют внутренние детерминанты поведе-

ния. В исследованиях представителей ситуационного подхода сложилось представ-

ление о социальной ситуации как определенном типе взаимодействия субъектов и о 

ситуационной детерминации поведения. Реципрокный подход объединяет ситуаци-

онные и диспозиционные детерминанты. Данный подход предполагает постоянное 

взаимовлияние между внутренними состояниями и характеристиками участников 

социального взаимодействия.  

Теоретической основой онтологической модели являются: идея онтологии мира 

С. Л. Рубинштейна, онтологический подход в изучении социального поведения, 

обоснованный в социальной психологии Н. И. Леоновым; субъектный подход К. А. 

Абульхановой-Славской; теория социальных представлений С. Московичи; концеп-

ция образа мира А. Н. Леонтьева, С. Д. Смирнова; концепция Б. Ф. Ломова, трактую-

щего образ в качестве субъективной реальности, преобразующей объективную реаль-

ность, идея соотношения номотетического и идиографического подходов в исследо-

вании социального поведения, выдвигаемая Н. И. Леоновым. 

Онтологический подход, впервые заявленный в психологии С. Л. Рубинштейном, 

характеризует человека как субъекта жизни. Самое существенное в работах С. Л. Ру-

бинштейна состоит в том, что мир и человека автор рассматривает в соотношении 

друг с другом, впервые высказав мысль о взаимопроникновении человека в мир и ми-

ра в человека. Онтологический подход, заявленный С. Л. Рубинштейном в психоло-

гии, не был теоретически и концептуально обоснован в социальной психологии. Тео-

ретическое обоснование и реализация данного подхода осуществляются в рамках на-

учного направления «Онтология социального поведения субъекта» (научный руково-

дитель Н. И. Леонов), что способствует решению проблемы всестороннего и много-
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уровневого выявления закономерностей и механизмов работы онтологической реаль-

ности и ее влияния на актуальное поведение человека. Образ социального мира, в 

нашем понимании, – это онтологическая реальность, присущая субъекту, которая су-

ществует в свернутом виде и является целостной и непротиворечивой для него. Он 

может носить как осознаваемый, так и неосознаваемый характер и оказывать влияние 

на социальное поведение субъекта в личностно-значимых ситуациях. Компонентами 

образа социального мира могут быть представления человека о себе, других людях, 

отношениях и жизненных ситуациях, через которые проходит субъект. Особенно это 

актуально в переходные и кризисные периоды жизни субъекта. Предлагаемый нами 

онтологически ориентированный подход позволяет выявить специфику многообра-

зия социальных миров человека, определяющих специфику актуального социального 

поведения человека в жизненных ситуациях. 

Несомненный интерес, в контексте нашего исследования, представляет разрабо-

танный К. А. Абульхановой-Славской [1] ряд категориальных характеристик субъекта 

и способа включения индивида в решение проблем. Субъектность каждого индивида, 

как отмечает исследователь, проявляется и в способе интерпретации действительно-

сти. При этом последствия интерпретации нужно искать в том, изменяет ли она объ-

ективно позицию индивида в жизнедеятельности, помогает ли ему в реальной борьбе 

за достойную жизнь, меняя объективный ход событий, дает ли выход из наличных 

отношений и т.д. 

С помощью процессов категоризации и интерпретации человек тем или иным об-

разом «определяет» ситуацию. Следствием этого «определения» ситуаций становится 

его поведение, которое он строит в соответствии со своим «определением». Таким об-

разом, человек не просто реагирует на ту или иную ситуацию, но определяет её, од-

новременно «определяя» себя в этой ситуации. Тем самым личность фактически сама 

создает, конструирует тот социальный мир, в котором живет. Возможность увидеть и 

исследовать процесс конструирования составляет наиболее притягательную сторону 

изучения в области психологии восприятия социальных ситуаций. 

Идеи онтологического подхода наиболее эффективно реализуются при изучении 

современных социально-психологических явлений. С одной стороны, данный подход 

объясняет, как человек познает социальный мир, в котором он живет, и выявляет ме-

ханизмы конструирования этого мира в сознании субъекта. С другой стороны, как это 

ирреальный мир функционирует и может определять специфику актуального пове-

дения субъектов социального взаимодействия. Современная социальная психология 

утверждает, что социальная информация о мире структурируется и хранится в виде 

представлений, схем, протортипов, образов, моделей, скриптов и т.д. С. Московичи 

полагает, что социальные представления – это когнитивные системы, в которых не 

просто представлены мысли, образ или установки в отношении некоторого объекта, 

но с их помощью конструируется реальность социальных групп многих индивидов, 

что, в свою очередь, детерминирует социальное поведение [4]. 

Таким образом, с одной стороны, человек познает социальный реальный мир, в 

котором живет, результатом чего является конструирование этого мира и модели сво-

его поведения, а с другой стороны – этот второй ирреальный мир функционирует и 

может опосредовать деятельность и социальное поведение человека в реальном мире. 

Онтологическая парадигма успешно реализуется нами в исследовании особенностей 

конфликтного поведения субъектов взаимодействия в конфликте. Л. А. Петровская, С. В. 
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Ковалев, Н. В. Гришина, Н. И. Леонов и другие одним из компонентов структуры кон-

фликта считают образы конфликтной ситуации. Они являются опосредующим звеном 

между характеристиками участников конфликта и условиями его протекания, с одной 

стороны, и конфликтным поведением с другой стороны. 

В контексте онтологической парадигмы необходимо отметить, что образ кон-

фликтной ситуации по своему происхождению есть часть образа мира, которая опре-

деляет возможность познания и управления поведением. По содержательной своей 

сути – это организованная репрезентация конфликтной ситуации в системе знаний 

субъекта, которая представлена в двух аспектах: структурном и динамическом. 

Структура образа конфликтной ситуации, определяемая самим субъектом, включает 

следующие его презентирующие составляющие: самого себя, другого человека (парт-

нера) и концептуальность ситуации. Динамический аспект характеризуется такими 

феноменами как целостность – незавершенность, взаимосвязанность – автономность, 

статичность – динамичность, типичность – индивидуальность. Образ конфликтной 

ситуации соответствует всем основным показателям и характеристикам онтологиче-

ской реальности: 1) она всегда соотнесена с субъектом, 2) представлена в сознании 

человека в «свернутом» виде, 3) опосредует и преломляет через себя внешние воздей-

ствия, 4) имеет системный характер; в функциональном плане предшествует поведе-

ния, а в генетическом – следует вслед за деятельностью человека [3, 5]. 

Таким образом, специфические особенности этой онтологической реальности, 

представленной в образе конфликтной ситуации, которая определяет специфику по-

ведения субъекта, может выступать в качестве дифференцирующего признака актив-

ности субъекта и определять специфику конфликтного поведения. 

Под конфликтным поведением понимается пространственно-временная органи-

зация активности субъекта, регуляция которой опосредована образом конфликтной 

ситуации [5, с. 257]. 

С целью подтверждения данных теоретических положений в рамках научной 

школы онтологического подхода проводятся исследования. Так, эмпирическое ис-

следование, проведенное М. М Главатских [2] по выявлению особенностей образа 

конфликтной ситуации юношей и девушек с разными преобладающими стратегиями 

поведения в конфликте, показало, что испытуемые имеют общие категории воспри-

ятия ситуации конфликта: сила, активность, оценка. В данных категориях существу-

ют различия в типичных и индивидуальных компонентах образа. 

Полученные результаты позволили автору сделать заключение, что существую-

щие различия в структурном компоненте образа конфликтной ситуации юношей и 

девушек по характеристикам структурированность – незавершенность, типичность – 

индивидуальность, различие в оценивании объектов конфликтной ситуации по дан-

ным категориям – все это определяет конфликтное поведение испытуемых. 

На основании анализа взаимосвязи образа конфликтной ситуации и поведения 

юношей и девушек в конфликте М. М. Главатских выделены типы конфликтного по-

ведения. Испытуемым с преобладающей стратегией поведения в конфликте «сопер-

ничество» присущи напряженный, доминантный, психозащитный, недружелюбный, 

агрессивный типы поведения. Юноши и девушки с преобладающей стратегией пове-

дения в конфликте «сотрудничество» характеризуются сотрудничающим, чувстви-

тельным, социально-нормативным, доверчивым типом поведения. Юноши и девушки 

с преобладающей стратегией поведения в конфликте «приспособление» имеют психо-
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защитный, пессимистичный, конформный тип поведения. Юноши и девушки с пре-

обладающей стратегией поведения в конфликте «избегание» отличаются независи-

мым, психозащитным типом поведения. Юноши и девушки с преобладающей страте-

гией поведения в конфликте «компромисс» характеризуются побеждающим, ригид-

ным типом поведения. 

Следовательно, гипотеза о том, что конфликтное поведение юношей и девушек опре-

деляется структурными характеристиками существующего образа конфликтной ситуации, по-

лучила свое эмпирическое подтверждение. 

 Таким образом, проведя анализ теоретических и эмпирических исследований по 

изучению социального поведения, можно сказать, что исследование конфликтного пове-

дения в рамках онтологического подхода подтверждает эвристический потенциал онтоло-

гической парадигмы. 
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The article presents the results of theoretical and empirical research to the study of 

social behavior. The conceptual basis of our research are the theory of social representa-

tions by S. Moscovici, the idea of the ontology of the world of S. L. Rubinstein, social 

thinking by K. A. Abulkhanova-Slavskaya and the ontological approach to the study of 

conflict and conflict behavior by N. I. Leonov. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ДОВЕРИЯ К СЕБЕ НА СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

 
Леонова И. Ю. (УдГУ, Ижевск, Россия) 

 

В статье приводятся результаты эмпирического исследования которые подтвер-

ждают, что доверие к себе является предиктором смысложизненных ориентациий 

личности в юношеском возрасте. Юношеский возраст является сензитивным перио-



 451 

дом для смысловой саморегуляции личности. Доверие к себе как внутриличностное 

интегративное образование обретает свою целостность и относительную самостоя-

тельность к началу юношеского возраста и начинает выполнять функции, связанные 

с саморегуляцией. Изучение смысложизненных ориентаций является актуальным, 

поскольку они оказывают влияние на последующее жизненное самоопределение. 

 

Ключевые слова: доверие к себе, смысложизненные ориентации личности. 

 

В настоящее время исследование доверия является одним из востребованных на-

правлений в общественных науках, в том числе и в психологии. Целенаправленные 

действия людей все значительнее влияют на мир, в котором мы живем. Н. Луман счи-

тает, что мы живем во времена, когда «будущее общества во все большей степени за-

висит от решений, которые мы принимаем сами» [8, с. 55]. Мир, в котором мы живем, 

предлагает нам все больший объем возможностей. Предоставление большого количе-

ства возможностей и альтернатив выбора требует от человека увеличения собствен-

ной активности, самостоятельности в совершении выбора и обретения смысла в со-

вершенном выборе. 

В психологической науке лишь в конце XX столетия стали появляться теории, ав-

торы которых пытаются по-новому переосмысливать сущностные характеристики 

личностного в человеке. Именно к таким внутриличностным образованиям относится 

доверие к себе. Первоначально доверие к себе рассматривали как условие и ресурс 

исцеления личности. В зарубежной психологии доверие к себе понимается по-

разному. Впервые выделили феномен доверие к себе и сделали попытку его описания 

представители гештальттерапии. К. Роджерс рассматривал доверие к себе как инте-

гральную характеристику, предполагающую ценностное отношение к своему жиз-

ненному опыту [5]. Ф. Перлз связывал доверие к себе с умением находить источник 

поддержки в самом себе и принятием ответственности за самого себя [3]. Э. Шостром 

отмечал, что недоверие к себе связано с тем, что в поведении человек ориентирован 

не на свои потребности и переживания, а на обстоятельства» [3, с. 47]. Ф. Перлз отме-

чал, что «недостаточно доверяющий себе человек может искать поддержку в про-

шлом или в фантастическом будущем вместо того, чтобы жить настоящим и опирать-

ся только на самого себя» [3, с. 47]. А. Бандура феномен доверия к себе отождествлял 

с понятием самоэффективности [7], т.е. доверяющий себе человек - это человек уве-

ренный в себе и своих силах, способный преодолевать любые препятствия и умею-

щий подчинить себе неблагоприятные обстоятельства и события жизни. 

Длительное время феномен доверия к себе как субъектное свойство личности в 

отечественной психологии не выделялся. Впервые в отечественной психологии в 

конце XX столетия Т. П. Скрипкина строит теоретическую модель доверия к себе и 

описывает его феноменологические проявления. Она полагает, что доверие к себе 

есть «рефлексивный феномен личности, позволяющий человеку занять определен-

ную ценностную (пристрастную) позицию по отношению к самому себе и, исходя из 

этой позиции, строить собственную жизненную стратегию» [6, с. 139]. Именно такая 

позиция позволяет человеку быть суверенным субъектом активности. Оптимальный 

уровень доверия к себе предполагает овладение способностью к самоорганизации 

своей жизни. Поэтому Т. П. Скрипкина определяет доверие к себе как специфическое 

отношение человека к своему внутреннему миру, «к своей субъектности как к ценно-
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сти» [2, с. 46]. По ее мнению человек, «доверяющий себе, - это человек относительно 

независимый, ориентированный на достижения, позитивно себя принимающий, т.е. 

относящийся к себе, к своей субъектности как к ценности» [2, с. 47]. Он способен 

ставить перед собой цели, чувствовать свои потребности и реализовывать свои воз-

можности, не вступая в противоречие со своими ценностями.  

Результаты эмпирических исследований, проведенных Т. П. Скрипкиной, позво-

лили констатировать, что показатель уровня доверия к себе коррелирует с показате-

лями самоотношения, самоактуализации и локус-контроля личности, но к ним не-

сводим.  

К 18-19 годам личность выходит на уровень смысловой саморегуляции, основу 

которой составляет возможность охвата мира в целом в представлении человека; у нее 

появляется свое собственное, независимое мнение, стремление самостоятельно при-

нимать жизненно важные решения и нести ответственность за их осуществление; в ее 

сознании выкристаллизовываются и иерархизируются смыслонесущие ценности. 

Поиск и обретение смысла жизни – это длительный процесс, его трансформация 

может происходить в течение всей жизни человека. Наиболее сензитивным периодом 

жизненного самоопределения принято считать юношеский возраст, когда происходит 

осознание себя, своего "Я", прояснение временной перспективы будущего, определе-

ние жизненных и профессиональных планов. Наличие смысла жизни является веду-

щим критерием сформированности личности, показателем того, насколько человек 

готов управлять своей жизнью и независим от внешних обстоятельств. Вектором, за-

дающим направление, по которому идет развитие "Я" в сторону обретения смысла 

жизни как вершины человеческого бытия, является такое динамическое образование 

как смысложизненные ориентации.  

Смысложизненная ориентация - это состояние направленности личности на дос-

тижение смысложизненных ценностей и смысла жизни. Вектор этой направленности 

формирует текущие задачи, деятельность личности и в конечном итоге влияет на от-

ношение к окружающему миру, характер, поведение и т.д. Смысложизненные ориен-

тации — это регуляторы или механизмы направленной деятельности человека как 

субъекта, как личности. Они представляют собой обобщенную структурно-

иерархическую и динамическую систему представлений, являющуюся базовым эле-

ментом внутренней (диспозиционной) структуры личности, сформированную и за-

крепленную жизненным опытом индивида в ходе социализации и социальной адап-

тации на фоне индивидуально-типологических особенностей, и являются, таким об-

разом, субъективными составляющими феномена смысла жизни. Большинство иссле-

дователей говорят о том, что смысложизненная концепция не является чем-то навсе-

гда застывшим, а изменяется в течение жизни.  

Целью данного эмпирического исследования является выявление влияния дове-

рия к себе на смысложизненные ориентации девушек и юношей.  

Выборка участников исследования. В исследовании приняли участие студенты 

первого курса Удмуртского госуниверситета в количестве 420 человек (250 девушек и 

170 юношей). Средний возраст участников на момент исследования составил 18 лет. 

Методы эмпирического исследования. Для определения доверия к себе применя-

лась «Методика изучения доверия к себе» Н.Б.Астаниной [1].  
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Для выявления смысложизненных ориентаций был использован тест «Смысло-

жизненные ориентации» Д.А. Леонтьева, который является адаптированной версией 

теста “Цель в жизни” (Purpose-in-Life Test , PIL) Дж. Крамбо и Л.Махолика[4]. 

Методы анализа данных. Первичные данные обрабатывались с помощью стати-

стической программы Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 21.0). Применя-

лись однофакторный дисперсионный, корреляционный, линейный регрессионный 

анализы и критерий Колмогорова-Смирнова с поправкой Лильефорса. 

Результаты эмпирического исследования. На первом этапе исследования мы про-

вели проверку на нормальность распределения показателя «доверие к себе» (ДкС). 

Большой объем выборки (n=420) позволяет корректно использовать для этого крите-

рий Колмогорова-Смирнова с поправкой Лильефорса. Значение статистики критерия, 

равное 0,041 при p=0,084>0,05, свидетельствует о том, что эмпирическое распределе-

ние не отличается от нормального (МДкС=68,64, ϬДкС=11,644). Выполнив z- преобразо-

вание по показателю ДкС, мы отнесли первичный результат каждого испытуемого к 

той или иной группе. Так в группу с низким уровнем ДкС вошло 66 человек, со сред-

ним уровнем – 286 человек, а с высоким – 68 человек. 

На следующем этапе исследования мы проверили гипотезу о том, что изучаемый 

фактор (уровень ДкС) оказывает влияние на переменные «цели в жизни», «процесс 
жизни», «результативность жизни», «локус контроля – Я», «локус контроля-жизнь», 

т.е. средние значения по данным показателям, соответствующие разным градациям 

фактора, различаются. Для этого мы использовали однофакторный дисперсионный 

анализ (ANOVA). Поскольку группы различаются по численности, необходима про-

верка однородности дисперсий с использованием критерия Ливиня. Критерий Ливи-

ня показал, что дисперсии для каждой из групп статистически достоверно не разли-

чаются по переменным «цели в жизни» (p = 0,071) и «результативность жизни» 

(p=0,705). По переменным «процесс жизни», «локус контроля – Я», «локус контроля - 
жизнь» дисперсии для каждой из групп не однородны. Следовательно, допустимо 

применение ANOVA только к двум преременным: «цели в жизни» и «результатив-
ность жизни». Результаты ANOVA свидетельствуют о том, что влияние фактора (уро-
веня ДкС) имеется для переменных «цель жизни» (статистика Фишера F = 39,769 при 

p = 0,000) и «результативность жизни» (F = 34,178 при p = 0,000). Таким образом, фак-

тор принадлежности к группе по уровню ДкС влияет на цели и результативность 

жизни. Юноши и девушки с высоким уровнем доверия к себе характеризуются нали-

чием целей в их жизни, которые придают жизни осмысленность, направленность и 

временную перспективу и считают, что пройденный ими отрезок жизни был продук-

тивным и осмысленным. Юноши и девушки с низким уровнем доверием к себе не 

имеют целей в жизни, живут сегодняшним или вчерашним днем и неудовлетворены 

прожитой частью жизни. 

На следующем этапе исследования мы попытались ответить на вопрос: «Влияет 

ли переменная ДкС на переменные «смысложизненных ориетаций» (СЖО) и, если да, 

то в какой степени?» Для установления этого факта был применен линейный регрес-

сионный анализ. Первоночально была проведена проверка на нормальность распре-

деления всех показателей СЖО. Для этого мы использовали метод оценки показате-

лей асимметрии и эксцесса. Считается, что распределение с асимметрей (As) и экс-

цессом (Ex), лежащих в пределах от -1 до +1 близко к нормальному распределению. 

http://psycabi.net/testy/475-metodika-orlova-yu-m-test-oprosnik-potrebnost-v-dostizhenii-tseli-shkala-otsenki-potrebnosti-v-dostizhenii-uspekha
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Распределение по показателям СЖО :«цели в жизни» (As=0,105, Ex=-0,468), «про-
цесс жизни» (As=-0,207, Ex=-0,399), «результативность жизни» (As=-0,568, Ex=0,381), 

«локус контроля – Я» (As=-0,206, Ex=-0,145), «локус контроля-жизнь» (As=-0,732, 

Ex=0,674) близко к нормальному виду. 

Для выявления связи между показателем ДкС и показателями СЖО был исполь-

зован коэффициент корреляции Пирсона. Так, показатель ДкС коррелирует с показа-

телями: «цели в жизни» (r=0,458, p=0,000), «процесс жизни» (r=0,475, p=0,000), «ре-
зультативность жизни» (r=0,442, p=0,000), «локус контроля – Я» (r=0,541, p=0,000), 

«локус контроля-жизнь» (r=0,433, p=0,000). 

На следующем этапе исследования, мы проверяем гипотезу о линейности отно-

шений между изучаемыми переменными. В качестве независимой переменной (пре-

диктора) выступает переменная ДкС, а зависимыми переменными – переменные 

СЖО. Цель работы с регрессиями – определить, существуют ли статистически зна-

чимые отношения между зависимой переменной и независимыми переменными, и 

как они себя проявляют. Так, для переменных ДкС и «цели в жизни» значение 

R=0,458, а R2=0,210 при p=0,000. Это означает, что 21% дисперсии переменной «цели в 
жизни» объясняется влиянием независимой переменной ДкС. Для переменных ДкС и 

«процесс жизни» - R=0,475, а R2=0,225 при p=0,000, т.е. 22,5% дисперсии переменной 

«процесс жизни» объясняется влиянием независимой переменной ДкС. Переменная 

ДкС является предиктором для переменных «результативность жизни» (R=0,442, 

R2=0,196 при p=0,000), «локус контроля – Я» (R=0,541, R2=0,293 при p=0,000) и «локус 
контроля-жизнь» (R=0,433, R2=0,188 при p=0,000). 19,6% дисперсии переменной «ре-
зультативность жизни», 29,3% дисперсии переменной «локус контроля – Я» и 18,8% 

дисперсии переменной «локус контроля-жизнь» объясняется влиянием независимой 

переменной ДкС. Значения F- критерия и соответствующие значимости p=0,000 (для 

F и t) говорят о сильном воздействии на все зависимые переменные предиктора ДкС.  

В результате проведенного исследования нам удалось установить, что доверие к 

себе, как рефлексивный феномен личности, оказывает влияние на достижение смыс-

ложизненных ценностей и смысла жизни. Чем выше уровень доверия к себе у юно-

шей и девушек, тем большую осмысленность они придают своей жизни, а сам про-

цесс своей жизни будут оценивать как интересный, эмоционально насыщенный и 

наполненный смыслом. Пройденный ими отрезок жизни, будут считать продуктив-

ным и придающим смысл будующему. Высокий уровень доверия к себе будет способ-

ствовать тому, что юноши и девушки будут считать себя сильными личностями, об-

ладающими достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответст-

вии со своими целями и задачами и представлениями о ее смысле. Чем выше уровень 

доверия к себе, тем большей уверенностью обладают юноши и девушки в том, что 

они сами смогут контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и вопло-

щать их в жизнь. 

Таким образом, в данном исследовании был установлен факт влияния доверия к 

себе на смысложизненные ориентации в юношеском возрасте. 
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The paper represents the results of an empirical study to confirm hypothesis that self-

trust is a predictor of purpose-in-life orientations of youth. Youth is a sensitive period for 

forming sense-based self-regulation. Self-trust as intrapersonal integrative constitution be-

comes integrated and relatively independent by the beginning of youth age and gets in-

volved in self-regulation. Study of purpose-in-life orientations is relevant because of its 

effect of future life self-determination. 

 

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРОБЛЕМА ФАКТА В 

ПСИХОЛОГИИ 
(Работа выполнена при поддержке РГНФ грант 15-06-10716) 

 
Мазилов В. А. (ЯГПУ, Ярославль, Россия) 

 

Статья посвящена важной методологической проблеме современной психологии. 

Особенная актуальность данной работы состоит в том, что многими психологами она 

вообще не осознается как методологическая проблема. В психологии отсутствуют ис-

следования, посвященные проблеме факта. Факт традиционно трактуется как резуль-

тат наблюдения или эксперимента, не допускающий неоднозначного толкования. Это 

противоречит широко известным ситуациям, когда факт оценивается и интерпрети-

руется по-разному. Такой подход не позволяет конструктивно решить проблему. В 

статье утверждается, что решить проблему факта возможно только рассмотрев его в 

соотношении с другими методологическими категориями. Формулируется новый 

подход к анализу факта: рассмотрение факта должно быть включено в интегративную 

методологическую концепцию. Это когнитивная методология психологии. Утвер-

ждается, что для психологии необходим уровневый подход к трактовке факта. Со-
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гласно этому подходу, могут быть выделены уровни в анализе факта. В структуре 

факта могут быть выделены следующие уровни: идеологический, предметный, про-

цедурный. Идеологический уровень связан с трактовкой предмета психологии, пред-

метный и процедурный, соответственно, с базовой категорией и моделирующими 

представлениями. Уровневый подход, таким образом, может быть реализован, если 

проблема факта рассматривается в контексте методологической теории научного ис-

следования. Намечается перспектива дальнейших исследований, направленная на 

поиски синтеза уровневого строения и структурного анализа.  

  

Ключевые слова: Методология, факт, психологическое исследование, когнитивная 

методология, философия науки, структура, уровень, предтеория. 

 

Нам уже неоднократно приходилось писать о том, что в современной психологиче-

ской науке существует явная недооценка роли методологии психологии. Это заключение 

может показаться ошибочным: налицо интерес к методологии психологии, методологиче-

ские идеи интенсивно обсуждаются на научных конференциях, издается довольно значи-

тельное число книг и статей по методологическим вопросам и проблемам. По нашему 

мнению, в современной психологической литературе имеет место устойчивая недооценка 

роли методологических аспектов психологического знания в целом. Попробуем показать 

это на примере проблемы психологического факта.  

Термин "факт" активно используется в современной психологии, что является аб-

солютно естественным, поскольку психология позиционирует себя как эмпирическая 

дисциплина. Не подлежит сомнению, что отношение к фактам на разных этапах раз-

вития психологии существенно различалось. 

Если воспользоваться известной периодизацией М. С. Роговина, то окажется, что 

факты становятся значимы только на этапе научной психологии: в донаучной психо-

логии говорить о фактах можно лишь условно, в философской психологии фактам не 

уделялось сколь-нибудь существенного внимания [7]. 

Научная психология заявила о себе как эмпирическая дисциплина, наука "о фак-

тах". Сыграл свою роль и позитивизм, в котором "факт" был одним из ключевых поня-

тий. На авансцену научной психологии "факт" вышел в тех версиях психологии, ко-

торые использовали субъективный метод. Очень скоро обнаружилось, что для полу-

чения "настоящего" (то есть соответствующего ожиданиям исследователя) "факта" 

стихийного самонаблюдения недостаточно, необходимо выполнение особых проце-

дур, позволяющих зафиксировать именно то, что необходимо. В школе В.Вундта, в 

Вюрцбургской школе, в Корнелле у Титченера использовались специальные проце-

дуры, позволявшие вычленять те аспекты опыта, которые полагались значимыми в 

данной школе. 

Отметим принципиальное отличие: в направлениях, исповедующих объективный 

подход, проблеме факта традиционно отводили существенно меньшее внимание. 

Это обстоятельство важно для понимания того, почему в некоторых психологиче-

ских направлениях проблема факта не привлекала пристального внимания исследо-

вателей. Для темы нашей статьи важно подчеркнуть, что в советской психологии 

проблема факта не была популярна, так как опосредствованный метод, являвшийся 

основным в психологическом исследовании, был объективным. 
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Если в психологии проблеме факта "не повезло", то на основных ролях она оказа-

лась в философских направлениях, в первую очередь тех, которые продолжали тра-

диции позитивизма. Через логический позитивизм проблема факта в качестве пред-

мета исследования попала в философию науки, где успешно и продуктивно разраба-

тывалась многими исследователями. В отечественной философии проблема факта 

оказалась в значительной степени "вытесненной" из исследовательского пространства 

категориями "явления" и "сущности", соотношением эмпирического и теоретического 

уровней познания. 

Итак, обратимся к психологии и попробуем выяснить, в чем именно состоит про-

блема факта. Обратимся к популярному Большому психологическому словарю, кото-

рый сообщает, что факт "в обыденном смысле синоним понятия «истина», т. е. зна-

ние, достоверность которого несомненна, в более узком смысле - результат наблюде-

ния (в том числе измерения) и эксперимента, не допускающий нескольких истолко-

ваний" [1, c. 586].  

Подчеркнем, что в современной психологии отсутствуют специальные исследования, 

посвященные факту в психологии. Этот момент достоин акцентирования, поскольку ока-

зывается, что структура психологического факта, отражающая специфику психологиче-

ского исследования, до настоящих пор по сути не раскрыта и не изучена.  

Это касается и зарубежных психологических исследований. 

В понимании природы факта в современной философии науки выделяются две 

основные тенденции: фактуализм и теоретизм. Эти тенденции выступают одной из 

форм проявления старой дилеммы эмпиризм – рационализм. Если первая подчерки-

вает независимость и автономность фактов по отношению к различным теориям, то 

вторая утверждает, что факты полностью зависят от теории и при смене теорий про-

исходит изменение всего фактуального базиса науки [5, с. 157-158]. А. Л. Никифоров 

справедливо отмечает: «В настоящее время все шире распространяется убеждение в 

том, что неверно как абсолютное противопоставление фактов теории, так и полное их 

растворение в теории. Факт является результатом активного взаимодействия субъекта 

познания с объектом и обладает сложной структурой, одни элементы которого де-

терминируются теорией и, следовательно, зависят от нее, а другие – особенностями 

познаваемого объекта. Зависимость фактов от теории выражается в том, что теория 

формирует концептуальную основу фактов: выделяет изучаемый аспект реальности, 

задает язык, на котором описываются факты, детерминирует средства и методы экс-

периментального исследования. В то же время полученные в результате эксперимен-

та или наблюдения данные определяются свойствами изучаемых объектов. Они за-

полняют содержанием концептуальную схему. Таким образом, научный факт, обла-

дая теоретической нагруженностью, в то же время сохраняет автономность по отно-

шению к теории, ибо его содержание не зависит от теории. Именно благодаря этой 

относительной независимости факты способны противоречить теории и стимулиро-

вать развитие научного познания» [5, с. 158]. В другой работе А. Л. Никифоров разви-

вает новое представление о научном факте как о некотором сложном целом, состоя-

щем из нескольких элементов, связанных определенными отношениями: можно кон-

статировать, что научный факт включает в себя три компонента: лингвистический, 

перцептивный и материально-практический, каждый из которых в равной мере необ-

ходим для существования факта» [6, с. 75-76]. «Три компонента факта теснейшим об-

разом связаны между собой, и их разделение приводит к разрушению факта» [6, с. 76]. 
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А. Л. Никифоров дает достаточно подробную характеристику компонентам факта. 

«Всякий факт, прежде всего, связан с некоторым предложением… Будем называть это 

предложение лингвистическим компонентом факта. Лингвистический компонент, 

очевидно, необходим, так как без него мы вообще не могли бы говорить о чем-то как 

о факте» [6, с. 73]. «Вторым компонентом научного факта является перцептивный 

компонент. Под этим я подразумеваю определенный чувственный образ или сово-

купность чувственных образов, включенных в процесс установления факта. Перцеп-

тивный компонент также необходим. Это обусловлено тем обстоятельством, что вся-

кий естественнонаучный факт устанавливается путем обращения к реальным вещам и 

практическим действиям с этими вещами. Контакт же с внешним миром осуществля-

ется только через посредство органов чувств. Поэтому установление всякого научно-

го факта неизбежно связано с чувственным восприятием и перцептивная сторона в 

той или иной мере необходимо присутствует в каждом факте [6, с. 73]. «Не столь оче-

видно наличие в факте третьего, не менее важного компонента – материально-

практического. Под «материально-практическим компонентом» факта мы имеем в 

виду совокупность приборов и инструментов, а также совокупность практических 

действий с этими приборами, навыки, умения, используемые при установлении фак-

та» [6, с. 74]. 

Представляется важным выделение и описание структуры научного факта, про-

деланное в работах А.Л.Никифорова. Для психологии, возможно, более важным явля-

ется то, что факт (по крайней мере, факт психологический, но, представляется, что 

данная характеристика достаточно универсальна) имеет не только «горизонтальное», 

но и «вертикальное» строение. Иными словами, психологический факт имеет и уров-

невое строение. 

Не имея возможности дать в рамках настоящего текста развернутого анализа, на-

помним только характеристику предтеории, так как она чрезвычайно важна для по-

нимания психологической структуры факта. Предтеория представляет собой ком-

плекс исходных представлений ученого, являющихся основой для проведения эмпи-

рического (и даже теоретического) психологического исследования. Предтеория, та-

ким образом, предшествует не только теории как результату исследования, но и са-

мому эмпирическому исследованию. Предтеория имеет сложную детерминацию (об-

разование исследователя, научные традиции, идеалы научности и т. п.). Может быть 

описана структура предтеории: проблема, "опредмеченная" проблема, базовая катего-

рия, моделирующее представление, идея метода, объясняющая категория, способ 

(вид) объяснения [2], [4]. 

 Вернемся к проблеме факта. В структуре факта могут быть выделены следующие 

уровни: идеологический, предметный, процедурный. Идеологический уровень свя-

зан с трактовкой предмета психологии, предметный и процедурный, соответственно, 

с базовой категорией и моделирующими представлениями. Не имея возможности 

здесь останавливаться на анализе уровней научного факта, сделаем лишь одно заме-

чание, важное для истории психологии [3]. Скажем, возьмем классическое исследо-

вание М. Вертгеймером «фи»-феномена. Иногда замечают, что стробоскопический 

эффект был известен до этого, факт не был новым. Это правильно, но лишь по отно-

шению к процедурному уровню. Ценность этого научного факта – в идеологическом 

и предметном уровнях. На предметном уровне была доказана целостность гештальта 

(«видимого движения»), на идеологическом Вертгеймер показал наличие феноме-
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нального поля. Поэтому уровневая трактовка факта, на наш взгляд, открывает новые 

перспективы в намеченном направлении. 

Интеграция структурного и уровневого подходов к анализу факта возможна, но 

представляет собой самостоятельную исследовательскую задачу (этого аспекта в на-

стоящем тексте мы касаться не будем). Отметим, что такая трактовка факта позволяет 

по-новому решить ряд традиционных психологических проблем и объяснить извест-

ные факты: почему разными учеными одни и те же факты воспринимались и оцени-

вались принципиально по-разному. С нашей позиции, ответ очевиден: в этих случаях 

факты воспринимались так потому, что оказались по-разному теоретически нагру-

женными, так как оценивались с позиции разных предтеорий. Итак, предваритель-

ный анализ проблемы факта свидетельствует, что психологический конструкт "факт" 

нуждается в специальной методологической проработке. 

Как нам представляется, этот момент является ключевым для организации даль-

нейшего исследования. Поскольку для понимания факта столь важна соответствую-

щая предтеория, важно понять, каким образом происходит эта интерпретация. Таким 

образом, неизбежно актуальным становится исследование более общей структуры, в 

которую включены разного рода предтеории, имеющиеся в наличии у того или иного 

субъекта. В этом случае логично говорить о профессиональном сознании, в котором 

должны быть представлены такого рода структуры. Вероятно, не стоит специально 

говорить о том, что названные нами структуры исследованы чрезвычайно слабо. 

Можно сказать, что они вообще не исследованы. Здесь мы сталкиваемся с одной из 

острейших проблем психологии. Действительно, психологами исследовано много 

различных видов профессиональной деятельности, в частности, выявлена информа-

ционная основа многих видов деятельности. И, вероятно, никто не станет утвер-

ждать, что то же самое можно сказать о деятельности самого психолога. Похоже, оче-

редной случай, когда сапожник оказывается без сапог. Конечно, нельзя сбрасывать со 

счетов и то, что изучение профессионального сознания связано с большими пробле-

мами. Не будем в данном тексте их обсуждать. Как представляется, более конструк-

тивно рассматривать обсуждаемые вопросы в другом контексте. Речь идет о понятии 

внутреннего мира человека. Применительно к нашей проблематике, можно говорить 

о внутреннем мире психолога. Таким образом, ставится задача исследования внут-

реннего мира психолога-профессионала. Осознавая сложность предстоящей задачи, 

тем не менее, приступаем к эмпирическим исследованиям структуры этого мира.  
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METHODOLOGY OF PSYCHOLOGICAL SCIENCE AND THE PROBLEM OF FACT IN 

PSYCHOLOGY 

 
Mazilov V. A. (YSPU, Yaroslavl, Russia) 

 

The article is dedicated to the important methodological problem of modern psycholo-

gy. The special topicality of the work is in the fact that this problem is not realized as 

methodological problem by many psychologists. There are no researches on the problem 

of the fact in psychology. The fact is traditionally interpreted as the result of observation 

and experiment, not allowing polysemantic interpretation. It contradicts widely known 

situations when the fact is estimated and interpreted in different ways. Such approach 

doesn’t allow to solve the problem constructively. In the article it is claimed that it is pos-

sible to solve the problem of the fact only considering it in the ratio with other methodo-

logical categories. A new approach to the analysis of the fact is being formed: considera-

tion of the fact should be included into the integrative methodological conception. It is 

cognitive methodology of psychology. It is stated that psychology needs a level approach 

to the interpretation of the fact. According to this approach some levels can be empha-

sized in the structure of the fact: ideological, subject and procedural. Ideological level is 

connected with the interpretation of the subject of psychology, subject and procedural 

levels, accordingly, with the base category and modeling ideas. So the level approach can 

be realized if the problem of the fact is considered in the context of methodological theory 

of the scientific research. The perspective of further researches, directed to the search of 

synthesis of level structure and structural analysis, is planned. 

Кeywords: methodology, fact, psychological research methodology, philosophy, cogni-

tive science, structure, level, pre-theory 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

ПРАКТИКИ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ЧИНОВНИЧЕСТВА ИМПЕРСКОЙ РОССИИ 

 

Марасанова В. М., Мельникова И. Г.  
(Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Россия) 

 
В данной статье на основании широкого круга исторических источников и иссле-

довательской литературы рассмотрены исторические аспекты деятельности государ-

ственных управленческих структур в первой половине XIX века. Представлены кон-

кретные управленческие практики, применявшиеся чиновниками губернских и уезд-

ных учреждений Верхнего Поволжья. Государственная служба и различные привиле-

гии превратили чиновничество в особую прослойку общества, для которой были ха-

рактерны такие негативные черты, как произвол, взяточничество, коррупция, деспо-

тизм. Среди чиновничества было немало и тех, кто ответственно относился к возло-

женным на них обязанностям и проявлял такие качества, как бескорыстие, порядоч-

ность, честность. Эффективность местного аппарата управления зависела не только 

от законодательства, структуры учреждений, организационных способностей началь-

ства, но и от непосредственных исполнителей, профессиональная подготовка и лич-
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ностные особенности которых определяли их служебную деятельность и повседнев-

ную жизнь. 

 

Ключевые слова: государственная служба, чиновничество, губернские и уездные уч-

реждения, управленческие практики, личностные качества, профессиональные обя-

занности. 

 

В последнее время все более востребованными и перспективными становятся ис-

следования в области исторической психологии государственного управления, пси-

хологии представителей и носителей власти. Психология государственного управле-

ния представляет собой психологию конкретных людей и их взаимоотношений, пси-

хологию личностей, живших и служивших в условиях различных культур и эпох, ха-

рактеризуемых определенной ментальностью и идеологией. Изучение психологии 

государственного управления в ее историческом аспекте позволяет проследить разви-

тие психологии власти, психологическую составляющую ее взаимоотношений с об-

ществом на различных исторических этапах. 

В первой половине XIX столетия в России происходил рост чиновничьей бюро-

кратии, и совершенствовались методы государственного управления. В российском 

законодательстве перечислялись «общие качества лица, состоящего на гражданской 

службе, и общих обязанностей, которые должны быть всегда зерцалом всех его по-

ступков: здравый рассудок; добрая воля в отправлении порученного; человеколюбие; 

верность службе Его Императорскому Величеству; усердие к общему добру; радение 

о должности; честность, бескорыстие и воздержание от взяток; правый и равный суд 

всякому состоянию; покровительству невинному и скорбящему» (в «Уставе о службе 

гражданской»). Как видим, правительство ожидало от чиновников таких личностных 

качеств как бескорыстие и человеколюбие. Непосредственно к профессиональным 

обязанностям можно отнести: исполнение должности, верность и подчинение монар-

ху и начальству [10, с. 401].  

Указ 16 августа 1802 г. утверждал обязанность начальства «воздерживаться от 

пристрастных представлений к определению на места и к производству в чины без 

заслуг и не в урочное годы недостойных; а против того в поощрении к службе не ос-

тавлять ревностно и долговременно служивших» без представления к награждению; 

также предполагалось, чтобы в решении дел они «не смотрели ни на какое лицо, ни 

на какое предложение, тем менее на партикулярные письма, хотя бы от первых лю-

дей в государстве, но поступали бы в решении дел по точной силе и словам законов». 

Но на практике реализовать эти нормы закона удавалось не всегда. 

Основными методами, применявшимися для искоренения недостатков в деятель-

ности аппарата управления, были организационные перестройки государственных 

учреждений, судебное преследование чиновников, повышение окладов. Однако 

только жалованье высшего губернского начальства было сопоставимо по своим раз-

мерам с доходами поместного дворянства, оплата остальных чиновников губернских 

учреждений была намного ниже, что создавало предпосылки для взяточничества, 

казнокрадства и злоупотребления служебным положением. Подобные факты нельзя 

было скрыть, они неизбежно дискредитировали правительственные учреждения в 

глазах населения и усиливали разрыв власти и общества. Причем, естественно, одним 

только повышением жалования решить эти проблемы было невозможно. Поэтому од-
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новременно со складыванием системы государственной службы формировалась сис-

тема поощрений и наказаний чиновников.  

В рамках данной статьи рассматриваются материалы о злоупотреблениях и видах 

наказаний губернского чиновничества. В ходе исследования изучались материалы 

губерний Верхнего Поволжья – Владимирской, Костромской, Тверской и Ярослав-

ской (в рамках современного административно-территориального деления к одно-

именным областям добавилась пятая – Ивановская).  

К середине XIX столетия численность классных чиновников, без канцелярских 

служителей, в губернских правлениях и канцеляриях губернаторов Верхнего Повол-

жья составляла от 56 (Костромская губерния) до 79 человек (Владимирская). Общая 

численность чиновников губернских правлений губерний Верхнего Поволжья на 

1837 г. составляла без канцелярских служащих 140 человек, а вместе с ними – 260 че-

ловек. Численность дворян в губернских учреждениях Верхнего Поволжья (канцеля-

риях губернаторов и губернских правлениях) к середине XIX в. составляла в среднем 

около 20%, а преобладающими категориями чиновников были дети канцелярских 

служителей и выходцы из духовного звания. Основная масса чиновников губернских 

учреждений Верхнего Поволжья была сравнительно молодой, и их возраст в основ-

ном не превышал 40–50 лет. Наиболее многочисленной в губернских учреждениях 

была возрастная группа чиновников от 18 до 30 лет, для которых служба при губер-

наторе давала перспективы карьерного роста. В ходе исследования было изучено 

свыше 1,5 тыс. формулярных списков чиновников, отложившихся в федеральном и 

местных архивах, что представляется вполне репрезентативной выборкой для рас-

сматриваемого периода [5; 6].  

Традиционно мнение исследователей, которое подтверждается и большинством 

современников, о бесправном, угнетенном, подчиненном положении «чиновничьего 

пролетариата» [8, янв., с. 35-36] в губернских и уездных учреждениях по отношению 

к начальству. Так, В.Р. Зотов в своих автобиографических записках писал: «Полней-

шая покорность судьбе и начальству» – философия народного духа и характера; пред-

ставляется забитая покорная судьбе понурая фигура, однако в действительности, ду-

мается, все было не так однозначно, «ведь каждый прежде родится человеком, а по-

том уже делается чиновником» [8, июнь, с. 545].  

Власть начальника охватывала все стороны жизни чиновников: их политические 

и религиозные убеждения, занятия вне службы, времяпровождение. В фонде Яро-

славского губернского правления обнаружена копия указа императора 1824 г. о за-

прещении «без дозволения своих Начальств, издавать в свет свои сочинения» чинов-

никам, как служащим, так и отставным, которые «позволяют себе издавать в свет пе-

чатные известия о поступках своих в исполнении возложенных на них должностей; а 

другие напротив…опровергают первые, и что отсюда проистекают неприличные су-

ждения, доводящие до нескромности о предметах как по обязанностям службы, так и 

по самим правилам благопристойности». В деле содержатся рапорт об исполнении и 

подписка чиновников губернских и уездных учреждений, «что ни каковых сочине-

ний доводящих до нескромности в свет издавать без позволения начальства не буду в 

чем подписываюсь» [6, Д. 365, л. 1-26 об.]. 

Основой для распространения взяточничества в среде чиновничества являлись 

низкий нравственный и образовательный уровень, мизерные оклады, многоступенча-

тость в прохождении бумаг. Правительство вело постоянную борьбу со взяточничест-
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вом, о чем свидетельствует большое количество указов, посвященных данной про-

блеме. В 1810 г. вышло распоряжение о воспрещении приношения «подарков от об-

ществ начальникам губерний и другим чиновникам» [3, с. 100-101]. В ноябре того же 

года министерство полиции разослало по губерниям данное распоряжение, в фонде 

канцелярии Ярославского губернатора обнаружено письмо от 25 ноября 1810 г. гене-

рал-губернатора принца Г.П. Ольденбургского гражданскому губернатору кн. М.Н. 

Голицыну, сопровождающего эти документы «для сведения и надлежащего исполне-

ния» [5, д. 722, л. 1-3]. Однако на практике подарки были весьма распространены. 

Получая жалованье ассигнациями, чиновники должны были за квартиру, одежду и 

продукты расплачиваться серебром. 

Исследователями много написано о злоупотреблениях, взяточничества и казно-

крадстве в среде чиновничества. Эта тема заняла значительное место в русской клас-

сической литературе. Яркие запоминающиеся образы чиновников создали Капнист, 

Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин. А.Е. Измайлов писал о «приказных синонимах»: 

«…доложить все то же, что и приложить» [9, с. 158-159]. Так, повытчик объяснял не-

задачливому просителю, дело которого решалось больше месяца, и пригрозил еще и 

себе мзду: 

«Фунт чаю взять с тебя за объясненье! 

Истец исполнил все тот час 

И на другой же день как раз, 

Поспел экстракт, определенье 

И выдали ему указ». 

Взятка всеми признавалась злом, но при низком жалованье губернского и уездно-

го чиновничества – злом неизбежным. Н. П. Макаров в своих воспоминаниях писал: 

«все брали взятки». Ему вторил П. Берлин: «русская взятка» имеет «весьма древнюю 

родословную» и исторические традиции [2, с. 159]. С. И. Писарев описал характер-

ный факт раздачи «праздничного» чиновникам в Смоленске «натурой в виде яиц, ди-

чи и зайцев». Он приводит реестр даров к празднику Пасхи, составленный «по рангу, 

кому что дано, начиная с губернатора, …кончая секретарями». Л. Н. Трефолев в не-

большой статье привел своеобразный прейскурант, составленный секретарем Г. Му-

ратовым, осужденным Ярославской палатой уголовного суда в 1789 г. за взяточниче-

ство. Размер взятки не был постоянным, изменялся «по обстоятельствам» в пределах 

5-50 руб. 

В фонде канцелярии ярославского губернатора выявлено дело 1824 г. «о предос-

тережении канцелярских чиновников от дурных поступков», содержащее предложе-

ние ярославского губернатора А.М. Безобразова губернскому правлению: «Неодно-

кратно доходит до моего сведения, что некоторые из канцелярских чиновников, слу-

жащих» в правлении, в палате, уездных и земских судах, в полициях, городнических 

правлениях, магистратах и думах, ведут себя невоздержно и несоответственно зва-

нию, предаются разврату и крайнему о должности нерадению, от чего делают упуще-

ния по возложенным на них обязанностям и порождают различные беспорядки и хо-

тя начальники присутственных мест употребляют возможные меры к «обращению их 

на путь чести, их доброму поведению», эти попытки остаются безуспешными [5, д. 

1777, л. 1].  

В связи с этим губернатор предложил: 



 464 

1. «таких канцелярских чиновников в Ярославле, которые не исправляют непри-

личное поведение внутренними мерами, представлять лично к губернатору через его 

секретарей для «должного начальственного внушения или поступления с ними по 

дальнейшему усмотрению»; 

2. предписать указами всех прочим уездным городам высылать рапорты с описа-

нием поступков подобных чиновников и принятых мер для дальнейшего распоряже-

ния губернатора; 

3. вменить в обязанность начальникам присутственных мест «иметъ строгое вни-

мание» на поведение и образ жизни подчиненных, не только тогда когда занимаются 

они обязанностями по службе, но и когда «из должности пребывают» [5, д. 1777, л. 

1об.-2]. 

Н. П. Макаров упоминал о ярославском губернаторе А. М. Безобразове как о грозе 

«нерадивых» чиновников и взяточников, а сам губернатор был охарактеризован им 

как «взятки берущий», но отправляющий их на благотворительность и «богоугодное 

дело». 

В учреждении о губерниях предписывалось местным властям «прилежно» следить 

за исполнением закона, а также «взыскание чинить во всех непослушных, роптивых, 

ленивых и медлительных», пеню на них налагать, а «буде не исправляются, то оных к 

суду отсылает…». Указы 20 июня 1805 г., 15 мая 1815 г., января 1817 г. разъясняли 

разницу между пенями и штрафами, а также порядок их взыскания с провинившихся 

чиновников. Пеня и штраф являлись наказанием, но различной степени, пеня была 

только легким взысканием, налагаемое без производства суда, а штраф был наказани-

ем, определяемым по суду. Пени следовало отсылать в приказ общественного при-

зрения, а штрафы «причислять в государственный доход». Указ августа 1815 г. разре-

шал уездным стряпчим пользоваться третьей частью пени в случае, если она действи-

тельно их стараниями взыскана. 

В XIX столетии уже ушли в прошлое суровые наказания канцелярских служите-

лей. Хотя отдельные случаи истязаний еще встречались и в это время. Так Н.Н. Рус-

сов писал, что в 1827 г. «служилый сотник Григорий Левицкий – сажал малороссия-

нина Климова в станичной избе в какую-то неподвижную колоду», «каковой способ 

держания людей» был признан за «род пытки, от последствий каковой пытки Климов 

и умер». В 1804 г. за подложное письмо с целью получения 200 руб. Ярославская уго-

ловная палата присудила виновным: губернского секретаря Петерсона лишить чинов, 

личного дворянства и определить в воинскую службу, канцеляриста Бурнашева ли-

шить чинов, наказать плетьми 50 ударами и определить в воинскую службу [5, д. 505, 

л. 1-8 об.]. Приказнослужитель Вязниковского уездного суда коллежский регистратор 

Д.И. Павлов «за употребленный против начальства обман» был наказан содержанием 

на хлебе и воде на 3 дня. 

Во всех верхневолжских губерниях выявлены данные о чиновниках, находивших-

ся под судом за различные нарушения. Их доля от общей численности чиновников 

составляла в среднем 2,6%. Такой небольшой процент судимостей либо говорит о 

том, что мнение о значительном размахе правонарушений в среде чиновничества яв-

ляются преувеличенными, либо далеко не все случаи нарушений вскрывались и до-

водились до суда, либо действительно чиновники, зная неотвратимость наказания, 

боялись нарушать закон. Не случайно Н.П. Макаров отмечал, что в первой четверти 

XIX в. «слово «уголовная палата» было… пугалом, страшилищем в глазах всех служа-
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щих и не служащих». Попасть в нее (под суд) считалось «бесчестием, неизгладимым 

позором, вечным, несмываемым пятном, а сверх того, часто и разорением для людей 

состоятельных; и потому все дрожали от страха при одной мысли быть постигнутым 

таким неизбывным несчастием». Половина причин отдачи под суд приходилась на 

дисциплинарные нарушения («самовольная отлучка», «избиение», «ругань», пьянст-

во).  

В русской литературе сложно найти образ честного чиновника. И все же такие 

примеры есть. Так, в комедии Плавильщикова «Сиделец» одним из действующих лиц 

является честный городской голова. Н.С. Лесков в своем рассказе «Однодум» повест-

вует о честном Солигаличском квартальном надзирателе А.А. Рыжове, который «да-

ров не принимал», «взяток совсем не брал». Был он родом из приказных детей, обра-

зование получил «у дьячка», жил «по священному писанию и своей совести», не про-

сил повышения по службе, потому что «а кто же эту занимать станет». Был пожалован 

Костромским губернатором С.С. Ланским Владимирским крестом, дарующим дворян-

ство. Это был первый владимирский крест, пожалованный квартальному надзирате-

лю. О самом губернаторе, будущем министре внутренних дел, упоминается, что он 

«уважал в людях честность и справедливость и сам был добр», выгнал со службы «ве-

ликое множество» нерадивых и злоупотреблявших своей должностью чиновников. В 

другом своем рассказе Н.С. Лесков пишет: «У нас не переводились, да и не переве-

дутся праведные. Их только не замечают, а если стать присматриваться они есть… И, 

заметьте, все, не из чернородья и не из знати, а из людей служилых, зависимых, коим 

соблюсти правоту труднее». 

В архиве канцелярии костромского губернатора хранится представление губерна-

тору от губернского предводителя дворянства генерал-майора Г.И. Нелидова, в кото-

ром он «всепокорнейше» просит засвидетельствовать «на вид главного правительства 

и публики» «бескорыстие и содеянное добро» протоколиста коллежского секретаря С. 

Протопопова [4, Д. 2647. Л. 1-1 об.]. Последний, «обладая беспристрастием и добро-

детельными свойствами», выполнил поручение покойного генерал-майора и кавалера 

Ф.М. Кутузова о продаже родового имения в 400 душ, «доверие и завещание покойно-

го действительно исполнено и дети имение получили». Вдова генерал-майора А.Н. 

Кутузова, заболев, вручила коллежскому секретарю «скрытно от всех на сохранение 

деньги золотою и серебряною монетою и государственными ассигнациями 2285 руб., 

знатное имущество в жемчуге, бриллиантов, золотых и серебряных вещах и серебря-

ной посуды состоящее». После ее смерти по завещанию он все передал в опеку ее ма-

лолетних детей титулярному советнику А. Яковлеву.  

В архиве канцелярии ярославского губернатора сохранились прошения за 1827 г. 

с просьбой принять на службу чиновниками особых поручений «без всякого жалова-
нья», поскольку были «побуждаемы рвением быть более и более полезны Отечеству», 

от отставных полковника Николая Васильевича Посникова и штаб-капитана и кава-

лера Петра Николаевича Колычева [5, д. 1773, л. 37 об., 39, 39 об., 42]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что не все чиновники были поглоще-

ны только погоней за чинами, наградами и деньгами. Так, граф Хвостов в одной бас-

не писал: 

«Мы ищем на земле, спросите всех людей, 

Чинов, богатств, честей… 

Какой-то господин 
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Был средственно богат, имел середний чин; 

И человек достойный, 

Лишь хлопотал: 

Зачем не Генерал…» [1, с. 79]. 

Традиция «служить – значило добывать чины всякими путями и извлекать из сво-

его привилегированного положения всевозможные личные выгоды» – все же только 

одна сторона чиновничьей службы. Чиновники были обычными людьми со своими 

достоинствами и недостатками. К примеру, разные психологические черты чиновни-

ков проявились в результате расследования «чрезвычайного происшествия» во Вла-

димире, когда для сличения почерка и определения автора анонимной бумаги, под-

брошенной в губернское присутствие начальство велело всем служащим написать не-

сколько слов. Часть из них написали свою фамилию, канцеляристы И. Цветаев и Фе-

доров при этом приписали: «Вот почерк руки моей…». Некоторые чиновники подо-

шли к данному процессу творчески, приведя отрывки из лирических стихов (губерн-

ский регистратор В. Дарковский, канцелярист И. Алякринский). Часть служащих 

привела цитаты из Священного писания, а канцелярист Братолюбов и копиист Д. 

Орфанов даже со своими комментариями. А вот губернский секретарь Сакульский 

написал поэтические строки: 

«Искал я к истине пути, 

Хотел узнать всему причину – 

Но нам ли таинств ключ найти – 

Измерить мудрости причину». 

В. Н. Геттун вспоминал, как, в молодости исправляя должность секретаря дворян-

ской опеки, он «пошутил» во время заседания [7, с. 38]. По прошению о дозволении 

он, заранее приготовив две резолюции, начал читать «отказ», немного погодя изви-

нился (не та бумага), просители обрадовались и «в благодарность» за успешное реше-

ние дела угостили всех обедом, за которым «довольно повеселились». Никаких по-

следствий для карьеры В.Н. Геттуна это происшествие не имело. 

Государственная служба и различные привилегии превратили чиновничество в 

особую прослойку общества, для которой были характерны такие негативные черты, 

как произвол, взяточничество, коррупция, деспотизм. У значительной части чинов-

ников была сильно выражена карьерная и материальная зависимость от занимаемой 

должности и, следовательно, от взаимоотношений с начальством, но не обществом. 

Среди чиновничества было немало и тех, кто ответственно относился к возложенным 

на них обязанностям и проявлял такие качества, как бескорыстие, порядочность, че-

стность. Эффективность местного аппарата управления зависела не только от законо-

дательства, структуры учреждений, организационных способностей начальства, но и 

от непосредственных исполнителей, профессиональная подготовка и личностные 

особенности которых определяли их служебную деятельность и повседневную 

жизнь. 
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This article discusses the historical aspects of the activities of state administrative 

agencies in the first half of the XIX century based on a wide range of historical sources 

and research literature. t was presented the specific management practices by officials of 

provincial and district agencies of the Upper Volga region. Civil Service and various privi-

leges have made the bureaucracy as a special stratum of society that has been character-

ized by such negative traits as tyranny, bribery, cor-ruption, despotism. Among the offi-

cials there were many people who take responsibility for their duties, and showed the 

qualities of selflessness, integrity, honesty. The efficiency of the local administrative appa-

ratus depends not only on the laws, the structure of these institutions, the organizational 

abilities of the authorities, but also from the immediate perpetrators, training and personal 

characteristics that determine their performance and daily life. 

 

 

 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В СИТУАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

 
Медведева Т. И., Большакова С. П., Зинченко О. О., Ениколопова Е. В. (ФГБНУ НЦПЗ; 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия) 
 

Анализируется способность здоровых людей принимать решения, основанные на ме-

ханизме эмоционального научения (гипотеза соматических маркеров Дамасио). Оценива-

ется связь этого механизма с эмоциональным интеллектом. Рассматривается зависимость 

эмоционального научения от параметров регуляторных функций. Анализируется влияние 
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склонности к риску и импульсивности на принятие решений. Показано, что снижение 

таких показателей регуляторных функций, как подавление нерелевантных ответов и кон-

троль результата собственного действия, связаны со снижением способности к принятию 

решений в неопределенной ситуации. Личностные особенности (интерес к решению 

сложных задач и нацеленность в будущее) связаны с лучшим принятием решений в неоп-

ределенной ситуации.  

 

Ключевые слова: гипотеза соматических маркеров, принятие решений, эмоциональ-

ный интеллект, исполнительные функции, импульсивность, склонность к риску. 

 

Принятие решений - процесс, основанный на когнитивной информации и реализую-

щийся с участием эмоциональной составляющей. Ряд суждений формируется на основа-

нии явного осознанного понимания, анализа, рассуждений, тогда как другие - в ситуации 

неопределенности и зависят в большей степени от прошлого эмоционального опыта. В 

гипотезе А. Дамасио [5; 6] описывается нейрокогнитивный механизм, с помощью которо-

го эмоциональные процессы могут направлять поведение и влиять на принятие решений. 

С точки зрения А. Дамасио, мозг создает многочисленные соматические маркеры — ощу-

щения эмоциональной привлекательности или отвращения, которые помогают находить 

короткий путь при рассмотрении многих возможных вариантов решений. В том числе в 

случаях, когда сложность вариантов решения, неопределенность ситуации, многочислен-

ность влияющих факторов не позволяют принять сознательное решение [3; 7]. Для оценки 

роли эмоций в принятии решений в современных исследованиях широко используется 

Игровая задача -Iowa gambling task (IGT), разработанная Bechara [4]. В компьютерной ме-

тодике участнику предлагается 4 колоды карт. В двух колодах карточки высокого риска – 

они дают высокие выплаты, но и редкие разорительные штрафы и поэтому долговремен-

ный проигрыш, две другие колоды– небольшие выплаты и небольшие штрафы, но долго-

временный выигрыш. Задача – получить за 100 ходов максимальный суммарный выигрыш 

[3; 4]. Задача позволяет измерить дефицит эмоционального научения. 

Целью настоящего исследования является анализ связи принятия решений в ситуации 

неопределенности с эмоциональными процессами, регуляторными (управляющими) 

функциями и личностными особенностями у здоровых людей.  

Материалы и методы исследования. Использованы методики: Игровая задача 

(IGT), тест на эмоциональный интеллект MSCEIT, Висконсинский тест сортировки 

карточек (WCST), Словесно-цветовой интерференционный тест (D-KEFS Color-Word 

Interference Test), Шкала импульсивности Барратта BIS-11, опросник «Импульсив-

ность 7» (I7). Всего в исследовании приняли участие 95 человек. Для статистического 

анализа результатов выполнения использовалась программа SPSS. 

Результаты. Игровая задача (IGT). Вся группа здоровых участников значимо 

улучшила выполнение Игровой задачи (IGT), увеличила количество хороших выбо-

ров в Игровой задаче на последних 40 ходах (ANOVA с повторными измерениями, 

p<0,001). Среднее значение общего превышения «хороших» выборов над «плохими» 

11,26.  

Тест на эмоциональный интеллект (MSCEIT). Интегральный показатель Игровой за-

дачи - превышение «хороших» выборов над «плохими» на последних 40 ходах значимо по-

ложительно коррелирует с параметром «использование эмоций» (секции B+F) (,384**) и с 

составными частями этого параметра - распознаванием эмоций, эффективных для фаси-
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литации конкретной деятельности (B) (364**) и поиском обозначений эмоциональных со-

стояний (F) (,291*). Кроме того, этот параметр Игровой задачи коррелирует со способно-

стью к регуляции эмоциональных состояний других людей (H) (,240*) и на уровне стати-

стической тенденции со способностью различать сочетания эмоций, понимать их взаимо-

действия (G). Не выявлено связи между выполнением Игровой задачи и секциями вос-

приятия эмоций.  

Словесно-цветовой интерференционный тест. Для анализа результатов использова-

лась серия «ингибирование» - оттормаживание (подавление) нерелевантных ответов, оце-

нивались параметры «количество ошибок», «количество ошибок с коррекцией», «количе-
ство ошибок без коррекции». Выявлена отрицательная корреляция общего счета Игровой 

задачи и «количества ошибок без коррекции» (-,352, p=0,018). Чем больше ошибок без кор-

рекции, тем ниже общий счет в Игровой задаче.  

Если разделить всех участников на две подгруппы в зависимости от наличия ошибок 

без коррекции: подгруппа без ошибок (80% участников – не сделано ни одной ошибки без 

коррекции) и подгруппа с ошибками (20% участников – сделана хотя бы одна ошибка без 

коррекции), то сравнение выполнения Игровой задачи этими подгруппами показывает 

статистически значимые различия в суммарном выигрыше Игровой задачи. Для подгрупп 

без ошибок и с ошибками без коррекции он составляет 2038±775 и 1378±510 соответствен-

но (p=,021). На уровне статистической тенденции обнаружено различие между подгруп-

пами в интегральном параметре Игровой задачи – общее преобладание «хороших» выбо-

ров над «плохими» - 12±23 и -5±18 соответственно (p=,054), и в интегральном параметре - 

превышение «хороших» выборов над «плохими» на последних 40 ходах - 9,44±14,6 и,44±9,9 

соответственно (p=,090). То есть подгруппа, которая делала ошибки без коррекции в Сло-

весно-цветовом интерференционном тесте значимо хуже выполняла Игровую задачу.  

Не выявлено связи выполнения Игровой задачи с Висконсинским тестом.  
Шкала импульсивности Барратта (BIS-11). Интегральный параметр - превышение «хо-

роших» выборов над «плохими» на последних 40 ходах, а также результаты по блокам из 

20 ходов (на ходах 60-80 и 80-100) - отрицательно коррелировали с Когнитивной сложно-
стью (-,445**). Когнитивная сложность в Шкале импульсивности Барратта определяется 

как интерес к решению сложных задач, нацеленность в будущее. Поскольку это обратная 

шкала, больше хороших выборов в Игровой задаче у тех, у кого выше когнитивная слож-

ность, больше интереса к решению сложных задач, выше нацеленность в будущее. Кроме 

того, выявлена значимая отрицательная корреляция между параметром Игровой задачи, 

который показывает, как часто оставался участник на плохой колоде после большого 

штрафа («остался после штрафа») и шкалой «способность к планированию и самоконтро-
лю» в тесте Барратта (-,459**). 

Опросник «Импульсивность 7» (I7). В данном исследовании анализировалась шкала 

«склонность к риску», в которой участник оценивает свою склонность к поиску сильных 

ощущений. При анализе процесса выполнения Игровой задачи в блоках по 20 ходов: для 

блоков ходов 20-40 и 60-80 выявлена отрицательная корреляция со склонностью к риску 
(-,398**Error! Reference source not found.). Чем больше склонность к риску, тем больше 

«плохих» выборов делает испытуемый в этих блоках. Если разделить всех участников на 

две подгруппы в зависимости от склонности к риску: «подгруппа низкого риска» (39% 

участников – параметр склонность к риску <=0) и «подгруппа высокого риска» (61% уча-

стников – параметр склонность к риску >0), то сравнение выполнения Игровой задачи 

этими подгруппами показывает статистически значимые различия в ходе выполнения Иг-



 470 

ровой задачи (ANOVA с повторными измерениями p=,029). При этом значимые различия 

наблюдаются в середине выполнения задачи - подгруппа с высокой склонностью к риску 

делает значимо больше «плохих» выборов в середине задачи (среднее количество преоб-

ладания «хороших» выборов над «плохими» в середине задачи, на ходах 20-80 для «под-

группы низкого риска» и «подгруппы высокого риска» 16,8±20,8 и 1,8±16,1 соответственно 

(p=,011), однако в конце задачи различия между подгруппами не выявляются. 

Обсуждение. Здоровые участники продемонстрировали успешное эмоциональное 

научение - в ходе выполнения Игровой задачи значимо улучшили выполнение на по-

следних блоках. Как было показано в предыдущих исследованиях, выполнение Игровой 

задачи здоровыми участниками значимо отличалось от выполнения задачи участниками 

из клинической выборки [1; 2]. 

Лучшее выполнение Игровой задачи отмечено у тех, кто имеет более высокие баллы в 

тесте на эмоциональный интеллект. Полученные результаты показывают, что механизм 

принятия решений в неопределенной ситуации, оцениваемый с помощью Игровой зада-

чи, связан с эмоциональными процессами. Это согласуется с данными литературы и пре-

дыдущих исследований [2]. 

Особенности выполнения Словесно-цветового интерференционного теста – количе-

ство допущенных ошибок без коррекции - показали, что участники, у которых снижена 

способность подавлять нерелевантные ответы и выявляется недостаточный уровень кон-

троля результата собственного действия, хуже принимают решения в неопределенной си-

туации.  

Анализ связи выполнения Игровой задачи и Шкалы импульсивности Барратта (BIS-

11) показал что личностные особенности - интерес к решению сложных задач, то, на-

сколько человеку свойственно действовать под влиянием момента, ориентироваться на 

настоящее, а не на будущее, связаны с более эффективным принятием решений на основе 

эмоционального опыта. Отрицательная корреляция между параметром Игровой задачи, 

который показывает, как часто оставался участник на плохой колоде после большого 

штрафа и шкалой «способность к планированию и самоконтролю» в опроснике Барратта, 

показала, что чаще на плохих колодах после большого штрафа остаются люди с хорошей 

способностью к планированию и самоконтролю. Поскольку высокий самоконтроль в це-

лом не приводит к ухудшению выполнения Игровой задачи, а отражается на стилистиче-

ских особенностях ее выполнения, можно предположить, что механизм эмоционального 

научения, который тестируется Игровой задачей, у участников с высоким уровнем само-

контроля не нарушен. Желание контролировать ситуацию может приводить к тому, что 

они меньше полагаются на эмоциональные процессы и могут обращать меньше внимания 

на проигрыш, и, возможно, больше полагаться на логику и рассуждения. 

Оценка связи склонности к риску по результатам опросника «Импульсивность 7» (I7) 

и результатов Игровой задачи показывает, что склонность к риску влияет на обучение на 

основе эмоционального опыта и приводит к тому, что в середине выполнения задачи лю-

ди, склонные к рискованному поведению, делают больше плохих выборов. Однако к кон-

цу выполнения Игровой задачи результаты подгрупп с высокой и низкой склонностью к 

риску выравниваются. Это позволяет сделать вывод, что у участников, склонных к риско-

ванному поведению, позже наступает обучение на основе эмоционального опыта.  

Выводы. Показана связь успешности принятия решений в неопределенной ситуации с 

более высокими показателями эмоционального интеллекта. Снижение таких показателей 

регуляторных функций как подавление нерелевантных ответов и контроль результата 
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собственного действия связаны со снижением способности к принятию решений в неоп-

ределенной ситуации. Личностные особенности (интерес к решению сложных задач и 

нацеленность в будущее) связаны с лучшим принятием решений в неопределенной си-

туации. У людей, склонных к рискованному поведению, позже наступает обучение на ос-

нове эмоционального опыта.  
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The paper analyses the ability of healthy patients to make decisions based on the 

mechanism of emotional learning (the hypothesis of somatic markers by Damasio). The 

relation of this mechanism to the emotional intellect is analyzed. The dependence of emo-

tional learning on parameters of the executive functions is considered. The influence of 

risk propensity and impulsiveness on the decision making is estimated. Gaming task (IGT), 

MSCEIT, Wisconsin card sorting test (WCST), D-KEFS Color-Word Interference Test, 

Barrat BIS-11, questionnaire “Impulsiveness 7” (I7) are used. The connection of the deci-

sion making in ambiguity with emotional processes is demonstrated. It is shown that im-

pairment of the executive functions, such as inhibition of irrelevant answers and control 

of the result, is connected to decreasing capability of decision making in uncertainty. Per-
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sonal features (the interest to complex problem solving and the focusing on future) are 

connected with better decision making in uncertain situations.  

 

 

 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ И СУИЦИДАЛЬНЫЙ РИСК У БОЛЬНЫХ С 

ЭНДОГЕННЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

 

Медведева Т. И., Воронцова О. Ю., Ениколопов С. Н., Казьмина О. Ю. 
(ФГБНУ «"Научный центр психического здоровья"» Москва, Россия) 

 
Исследуются особенности принятия решений в определенной ситуации  у боль-

ных эндогенными психическими расстройствами. В исследовании принятии участие 

85 человек, из них 35 человек - «группа суицидального риска». Контрольная группа 

состояла из 77 здоровых человек. Использованы методики: Игровая задача ( IGT), Вис-

консинский тест сортировки карточек (WCST). Результаты проведенного исследова-

ния подтверждают возможность оценки суицидального риска с точки зрения нару-

шения нейрокогнитивных механизмов принятия решений. Показано, что  при сниже-

нии способности принимать основанные на эмоциях решения в неопределенных си-

туациях и сохранности способности к формальным логическим рассуждениям у 

больных эндогенными психическими расстройствами повышается потенциальный 

риск суицидального поведения. 

 
Ключевые слова: суицидальный риск, принятие решений, гипотеза соматических 

маркеров, исполнительные функции. 

 

Актуальность проблемы изучения суицидального поведения пациентов, стра-

дающих эндогенными психическими заболеваниями, обусловлена высоким уровнем 

самоубийств в этой группе. Последнее время все больше внимания уделяется нейро-

когнитивным факторам суицидального поведения. В рамках нейрокогнитивного под-

хода речь может идти как о когнитивном дефиците, так о нарушении процесса при-

нятия решений. Суицидальный акт является следствием принятого решения. Суици-

дальное решение, как и всякое другое решение, детерминировано различными фак-

торами, знание и учет которых может помочь в диагностике и профилактике риска 

суицида.  

Принятие решений - процесс, основанный как на когнитивной информации, так 

и реализующийся с участием эмоциональной составляющей. Считается, что в процес-

се принятия решений параллельные эмоциональные и когнитивные пути обработки 

информации функционируют как единый механизм, однако при сложных неопреде-

ленных ситуациях или при различных патологиях возможно рассогласование в работе 

этих систем. Для оценки роли эмоций в принятии решений в современных исследо-

ваниях используются методики, которые приводят к конфликту между рациональ-

ным и эмоциональным принятием решений. Проблема роли эмоций при принятии 

решений наибольшее развитие получила с появлением гипотезы соматический мар-

керов А. Дамасио [5; 1], в которой описан нейрокогнитивный механизм, с помощью 

которого эмоциональные процессы могут направлять поведение и влиять на приня-
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тие решений. Для оценки роли эмоций в принятии решений в современных исследо-

ваниях широко используется Игровая задача (IGT- Iowa Gambling Task) [3; 1]. 

Целью исследования являлось изучения связи суицидального риска у больных 

эндогенными психическими расстройствами и нарушений процесса принятия реше-

ний.  

Обследованную когорту составил 85 человека, проходящих лечение в стационаре 

в отделе по изучению эндогенных психических расстройств и аффективных состоя-

ний (46 мужчин и 39 женщин). Из них 35 человек (19 мужчин и 16 женщин) - «группа 

суицидального риска» - имели в анамнезе либо попытку суицида, либо явно заявляли 

о наличии суицидальных идей. Остальные пациенты (50 человек) - «группа без суи-

цидального риска» - не имели в анамнезе суицидальных попыток и идей. Группа 

нормы состояла из 77 здоровых человек, без диагностированных психических заболе-

ваний и без суицидальных попыток или идей. 

При выполнении исследования были использованы методики:   
Компьютерная методика Игровая задача (IGT) [3; 1]. Использовалась модель 

«ожидание-результат» Expectancy-valence (EV) [4], в которой вводятся параметры для 

вероятностного моделирования принятия решений: «внимание к выигрышу-

проигрышу», «научение-забывание», «импульсивность-детерминированность». Вы-

числяется вероятность каждого следующего хода на основе введенных параметров с 

учетом коэффициента импульсивности, который определяется по результатам всех 

испытаний и не меняется со временем. При помощи функции fmincon из системы 

Matlab 7 находятся значения параметров, максимизирующих функцию правдоподо-

бия, вычисляемую по результатам всех ходов в отдельном испытании. В данном ис-

следовании использовался параметр «внимание к выигрышу-проигрышу».  

Висконсинский тест сортировки карточек (WCST). В Висконсинском тесте поми-

мо стандартных параметров теста был использован параметр «персеверации на основе 
последних 3 ходов» [2]. Кроме того, Висконсинский тест позволяет оценить импуль-

сивность, на основе параметра «прерванные категории», прерывание категорий про-

исходит из-за персевераторного переключения на предыдущий принцип решения, 

или же отвлечения на другой принцип. В нашем исследовании мы оценивали им-

пульсивность отдельно от персевераторного выбора как «количество неперсевератор-
ных прерываний категорий». 

Для оценки результатов использовались методы статистического анализа.  

Игровая задача. Значимые отличия между группами были выявлены в интеграль-

ном показателе Игровой задачи – «преобладании хороших выборов над плохими». 

Группа с суицидальным риском статистически значимо отличалась как от группы 

нормы, так и от группы без суицидального риска (для группы без суицидального 

риска и группы с суицидальным риском 17,2 и 1,3 соответственно, p=0,009). При этом 

различий в выполнении игровой задачи группой нормы и группой без суицидального 

риска выявлено не было. Также у группы с суицидальным риском были значимо ни-

же показатели «общего счета» и «минимального счета Игровой задачи» («общий счет» 

2099 и 1698 для группы без суицидального риска и группы с суицидальным риском) .  

В группе с суицидальным риском было значимо снижено «внимание к проигры-

шу» в Игровой задаче. Было выявлено статистически значимое отличие значения это-

го параметра для группы с суицидальным риском по сравнению с группой нормы и с 
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группой без суицидального риска (для групп без суицидального риска и с суици-

дальным риском 0,37 и 0,65 соответственно, p=0,001).  

Висконсинский тест. Группа больных без суицидального риска значимо хуже вы-

полняла Висконсинский тест по сравнению с группой нормы. Ухудшение касалось 

«количества собранных категорий», «общего количества ходов» (группа нормы за 

меньшее количество завершала тест), «количества прерванных категорий», «процента 
персевераторных ошибок» (все различия статистически значимы). Группа с суици-

дальным риском по показателям Висконсинского теста занимала среднее положение 

между группой больных без суицидального риска и группой нормы, выполнив тест 

лучше, чем группа больных без суицидального риска. Но статистически значимые 

отличия группы с суицидальным риском от группы нормы были выявлены в только в 

«общем количестве ходов». Больные с суицидальным риском завершали тест после 

большего количества ходов и делали больше персевераторных ошибок, по количеству 

собранных категорий, количеству прерванных серий статистически значимых разли-

чий выявлено не было. При этом группа с суицидальным риском выполнила Вискон-

синский тест лучше, чем группа без суицидального риска, это проявилось в одном из 

основных показателях Висконсинского теста – «проценте персевераторных ошибок», 

которых в группе с суицидальным риском делали значимо меньше (20,05 и 15,79 для 

групп без суицидального риска и группы с суицидальным риском соответственно).  

Обсуждение. Принятие решений на основе эмоционального опыта было наруше-

но у группы с суицидальным риском, и отличалось как от группы нормы, так и от 

группы без суицидального риска. Больные с суицидальным риском игнорировали от-

рицательные последствия своего выбора. В то же время выполнение группой без суи-

цидального риска не отличалась от группы нормы. Данный результат соответствует 

другим исследованиям [8], и позволяет сделать вывод о специфичности измеряемого 

дефицита в принятии решений именно для риска суицидального поведения, а не для 

самого по себе психического расстройства.  

Отличия в «проценте персевераторных ошибок» в Висконсинском тесте между 

группами больных с суицидальным риском и без суицидального риска и обеих групп 

больных от группы нормы позволяет говорить о специфичности этого показателя для 

психических заболеваний, но при этом в группе суицидального риска этот показатель 

оказался ниже. В группе суицидального риска делали меньше персеверационых оши-

бок, чем в группе больных без суицидального риска. Это говорит о том, что больные 

с суицидальным риском отличаются лучшей способностью к логическим рассужде-

ниям, им проще удерживать принципа решения и легче переключаться на новое ре-

шение. 

Связь выполнения Висконсинского теста с риском суицидального поведения под-

тверждается не всеми исследователями, хотя данные противоречивы. Для аффектив-

ных расстройств показано, что нет различий в выполнении Висконсинского теста 

группами с суицидальными риском и без суицидального риска [8]. Для больных ши-

зофренией показано, что факторами риска являются чувство безнадежности и осозна-

ние болезни, но при этом относительно более высокое когнитивное функционирова-

ние [7], в том числе меньший процент персевераторных ошибок у больных с суици-

дальным риском, по сравнению с больными без суицидального риска.  

Полученный в нашем исследовании результат может отражать тот факт, что груп-

пы больных включали как больных шизофренией с первым психотическим эпизодом, 
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так и больных с аффективными расстройствами. В исследовании, близком по составу 

выборки с нашим исследованием [6], получен аналогичный результат для Вискон-

синского теста. Подгруппа с попытками суицида выполняла лучше Висконсинский 

тест по сравнению с подгруппой с суицидальными идеями, из чего авторы делают 

выводы о лучшей способности к рассуждению и решению логических задача у лю-

дей, совершивших попытку суицида.  

Еще одним из объяснений может быть тот факт, что в ряде исследований связы-

вают снижение способности к инсайду о своем психическом заболевании и увеличе-

ние количества персевераторных ошибок в Висконсинском тесте [9]. Пациенты с пер-

вым эпизодом шизофрении с более высоким уровнем инсайта выполняли лучше Вис-

консинский тест и делали меньше персевераторных ошибок. А известно, что высокий 

уровень инсайта при психическом заболевании является фактором риска суицида. 

Некоторые авторы полагают, что низкий уровень инсайта при первом эпизоде ши-

зофрении и ухудшение исполнительных функций, которые измеряются Висконсин-

ским тестом, могут иметь под собой общую нейробиологическую основу, они связы-

вают это с уменьшением объема дорсолатеральной префронтальной коры.  

Выводы: Результаты проведенного исследования подтверждают возможность 

оценки суицидального риска с точки зрения нарушения нейрокогнитивных механиз-

мов принятия решений. Показано, что при снижении способности принимать осно-

ванные на эмоциях решения в неопределенных ситуациях и сохранности способно-

сти к формальным логическим рассуждениям у больных отдела эндогенными психи-

ческими расстройствами повышается потенциальный риск суицидального поведения. 
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Decision making in ambiguity are studied for patients of the department of endoge-

nous mental disorders and affective states. The study involved 85 people with 35 of them 

from the “group of suicidal risk”. The control group involved 77 healthy people. The fo l-

lowing methods were used: Iowa Gambling Task (IGT) and Wisconsin Card Sorting Test 

(WCST). The results of the study confirm a possibility of the suicidal risk estimation from 

the point of view of the lesion of neurocognitive mechanisms of decision making. It was 

shown that potential risk of suicidal behavior increased with impairment of emotionally 

biased decision making in ambiguity and with good ability of formal logical reasoning in 

the patients with endogenous mental disorders. 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫРАЖЕННОСТИ 

ЭКСТЕРНАЛЬНОСТИ-ИНТЕРНАЛЬНОСТИ У ЛИЦ СТРАДАЮЩИХ 

ГОРМОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Мирзоян В. Х. (ВГУ, Ванадзор, Армения) 

 

Многочисленные исследования в области психосоматики подтверждаютналичие 

связи между психологическим состоянием, личностных свойств человека и его здо-

ровьем. 

В статье обсуждается проблема увеличения и “омоложения” психосоматических 

заболеваний, подчёркивается важность психологических факторовв возникновении 

соматических заболеваний, в частности гормональных нарушений щитовидной желе-

зы. 

Первая часть обзора посвящена гипо- и гипертиреозу, где подробно представлены 

физиологические и психологические симптомы болезни,а также причины её возник-

новения.  
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Во второй части обзорапредставленасущность локуса контроля, психологическая 

характеристика типов локализации,результаты опросникаДж.Роттера “Локус кон-
троль”. 

На основе анализа результатов исследования была выявлена определённая связь 

между локусом контроля и гормональными нарушениями. Сделана попытка объяс-

нить причины гипотиреоза у лиц с интельнальным типомщитовидной железы. Выде-

лены и описаныпричиныгормональных сбоевуженщин. 
В статье также представлены практические рекомендации, которые позволят пре-

дотвратить возникновение гипо- и гипертиреоза, сохранить и укрепить психическое 

здоровье человека.  
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За последние годы обнаруживается тенденция “омоложения” многих болезней, 

причины которых учёные до сих пор не могутустановить. К ним относятся заболева-

ния сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, дыхательной системы, эндокрин-

ные заболевания, гипертония и т.д.  

Существует множество причин объясняющих возникщую проблему: генетическая 

предрасположенность, плохая экология, загрязнённость воздуха, нездоровое питание, 

пассивный образ жизни, отсутствие физических нагрузок и т.п. 

В возникновении заболеваний щитовидной железынемаловажную роль играют 

психологические факторы. Постоянный стресс, нервозность, тревожность, агрессив-

ность, фрустрированность, апатия, дисфория, индивидуально-психологические осо-

бенности людей, их определённый образ жизни, профессиональная деятельность, пе-

регрузки в жизни и в работе способствуют прогрессирующим изменениям щитовид-

ной железы.  

В зависимости от психологическихособенностей человека могут возникнуть те 

или иные заболевания.Существующая взаимосвязь проявляется двояко: с одной сто-

роны болезнь влияет на психическоесостояние человека, с другой стороны, психиче-

ское состояние, пережитый стресс могут стать причиноймногих болезней, например 

рака груди, бронхиальной астмы, болезни сердца и др. 

Исследований, выявляющих взаимосвязь между психологическими и соматиче-

скими заболеваниями довольно много. По данным Бройтигам у 4/5 больных обнару-

живают стремление непрерывно добиваться успеха, чувство долга, у женщин – по-

вышенная потребность вывести детей в люди. У 1/3 больных гипертиреозом обнару-

живается выраженная контрфобическая установка. Известно также, что гипо- и ги-

пертиреоз встречается у нервных, чувтсвительных людей [2, с 87]. 

Согласно Данбар болезнями сердца страдают упорные, сдержанные, нацеленые 

на успех люди. Александер сердечные расстройства связывает с тревогой, а расстрой-

ства желчного пузыря с депрессивными чертами личности. Альварес обнаружил, что 

жёсткие, энергичные, предприимчивые люди болеют язвенной болезнью [1, с. 28]. 

На сегодняшний деньсреди прогрессирующих болезней особое место занимают 

болезни эндокринной системы. Резко возрасло количество людей страдающих болез-

нями щитовидной железы. По данным министерства здравохранения РА в 2007 число 
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больных составляло 8,5 тыс., а в 2013 году это число возрасло на 3 тыс. К тому же 

увеличивается не только число больных, но и тяжесть заболевания. 

Существуют несколько причин возникновения этой болезни,среди которых сле-

дует отметить дефицит йода.Возможно именно дефицитом йода объясняется рост 

числа больных в отделтьных регионах РА, в частности в Лорийском. В Лорийском 

регионе содержание йода в воде и в земле достаточно низкое. Климат региона и не-

частое употребление морепродуктов являются основными причинами йододифицита.  

Эндокринная система отвечает за рост и развитие человека, сохраняет баланс сек-

реции и гормонов в организме, принимает участие в эмоциональных реакциях и в 

психической деятельности человека. При гормональных сбоях развиваются разнооб-

разные недуги:нарушения в работе сердечно-сосудистой, нервной, иммунной систе-

мах, сахарный диабет, нарушения развития плода во время беременности, бесплодие 

и т.д. Эндокринная система влияет также на деятельность репродуктивных органов 

женщины [2]. 

Нарушения функций щитовидной железы могут проявляться симптомами, свя-

занными либо с усиленной продукцией гормонов, либо со сниженной. При избытке 

гормонов щитовидной железы возникает гипертериоз, а при недостаточном снабже-

нии клеток организма гормонами щитовидной железы - гипотериоз. 

Несмотря на многочисленные эпидемиологические и психологические исследо-

вания по проблеме гипо- и гипертериоза, в научной литературе до сих пор не прово-

дилось исследований, выявляющих взаимосвязь типа локализации личности с гипо- и 

гипертериозом.  

Локус контроль - личностная характеристика, отражающая предрасположенность 

и склонность индивида атрибутировать ответственность за успехи и неудачи своей 

активности либо внешним обстоятельствам, условиям и силам, либо самому себе, 

своим усилиям, своим недочётам [4, с. 202]. 

Понятие “локус контроль” в психологиюввёл известный психолог Дж. Роттер. Он 

считал, что люди по-разному действуют в одной и той же ситуации, по-разному вос-

принимают окружающий мир и по-разному реагируют на на те или иные явления со-

бытия жизни.  

Локус контроль характеризует тип личности. По типу локализации людей под-

разделяют на экстерналов и интерналов [5]. 

Экстернал, личность с внешним локусом контроля, убеждён, что его неудачи яв-

ляются результатом невезения, случайностей, отрицательного влияния других лю-

дей. Он неуверен в себе, неуравновешен, проявляет тревожность, конформность, аг-

рессию, подозрительность, депрессивность, догматизм, авторитарность. Экстерналы 

эмоционально более нестабильны, чем интерналы. 

Интернал, личность с внутренним локусом контроля, напротив, считает, что ус-

пехи или неудачи зависят от его компетентности, целеустремлённости, уровня спо-

собностей. Он уверен в себе, последователен, настойчив в достижении цели, незави-

сим, склонен к самоанализу, уравновешен, общителен, доброжелателен. У интернала 

вследствии повышенной потребности мотивации достижения успеха, повышен уро-

вень личностной и реактивной тревожности, который может стать причиной фруст-

рированности и понижения стрессоустойчивости [3]. 

Экстернальность и интернальность, как устойчивое свойство личности, формиру-

ется в процессе социализации, влияет на коммуникативную и мотивационную сферы 
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личности, её когнитивную активность, профессиональную и продуктивную деятель-

ность, социальное положение. Экстерналы проявляют социальную активность, а ин-

терналы – когнитивную.  

У экстерналов и интерналоввосприятие болезни, её течение и исход протекает 

по-разному. Как правило экстернал проявляет пассивность по отношению к себе и 

воспринимает болезнь как результат внешних обстоятельств. Экстернал процесс вы-

здоровления приписывает внешним факторам, а интернал, напротив, считает, что его 

здоровье в его руках и именно от него зависит как быстро он выздоровеет.  

Для определениявзаимосвязи между гипо- и гипертиреозом и эктернальным и 

интернальным типом личности было проведено эмпирическое исследование.  

В качестве методов исследования были выбраны методизучения эпикриза боль-

ного и опросникДж.Роттера “Локус контроль” [3, с. 413]. 

В медицинских учреждениях города Ванадзора, Дилиджана, Алаверди были изу-

чены 75 эпикризов больных гипо- и гипертиреозом. 

Исследование показало, что преобладающее большинство респондентов больные 

с интернальным типом локуса контроля. 

На основе сравнительного анализа данных результатов можно сделать следующие 

выводы: 

1. Число больных гипотериозом превышает число больных гипертиреозом. 

2. Интернальный тип личности больше подвержен гормональным нарушениям щи-

товидной железы (60 %), чем экстернальный тип (40 %).  

3. Гипотериоз сильновыражен у лиц с интернальным типом локуса контроля. 

Таким образом, тип локализации играет определённую роль в возникновении бо-

лезни щитовидной железы. Причём с точки зрения психологического анализа у лиц 

интернального типа чаще проявляется как гипотериоз, так и гипертиреоз, чтообъяс-

няется ихсклонностью обвинять себя в неудачах,брать на себя ответственность за все 

отрицательные события, совершать рискованные поступки.Кроме того, интерналы 

менее стрессоустойчивы и более фрустрированы, чем экстерналы. Свойственныеин-

терналам такие личностные свойства, как целеустремлённость, настойчивость, по-

следовательность, склонность к самоанализу приводят к тому, что человек всегда 

стремится к достижению поставленных целей, к успеху, к преодолению трудностей 

на пути, к успешной жизни. Следует предположить, что подобного склада люди в 

жизни и в карьере достигают больших высот, но возникает вопрос: какова цена успе-

ха? Зачастую приходится платить собственным здоровьем: синдром ангедонии, нев-

роз, ряд психосоматических болезней, в том числе болезни щитовидной железы свой-

ственны людям успешным, влиятельным, обеспеченным.  

Нужно перестать гоняться за амбициями, равняться на кого-либо, необходимо 

снизить планку жизни и воспринимать себя таким, каким вы являетесь, не пытаясь 

“сотворить” из себя совершенную личность. 

На основании проведённого исследования представляем практические рекомен-

дации, которые снизят риск возникновения болезни: 

1. Укрепить психологическое здоровье человека. Гипо- и гипертиреоз обуслов-

лен не только физиологическими, но и психологическими причинами. Стресс, де-

прессия, тревожность, апатия, агрессия, эмоциональная лабильность, нервозность 

способствуют нарушению щитовидной железы. 
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2. Периодически проходить медицинское обследование лицам в группе риска, 

прежде всегоженщинам после 35 лет и лицам имеющим генетическую предрасполо-
женность.  

3. Сформироватьволевые качества и свойства личности, которые повысят стрес-

соустойчивость и жизнестойкость организма. В большинстве случаев психосоматиче-
ским заболеваниям подвержены слабовольные, слабохарактерные, эмоциональные 
люди.  

4. Выработать определённое отношение к себе, к окружающим, к жизни в целом, 

овладеть навыками психической саморегуляции и самоконтроля. 

5. Активно подавлять отрицательные эмоции, мыслить позитивно. 

Ценность и новизна научной работы также в том, что зная психологические ас-

пекты заболевания можнопроконтролировать течение болезни, не позволив ему про-

грессировать,сохранив при этом устойчивое эмоциональное состояние больного. 
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Mirzoyan V. (VSU, Vanadzor, Armenia) 
 
Key words: locus of control, externality, internality, hypothyroidism, hyperthyroidism. 
 

Numerous researches in the psychosomatics sphere prove the connection between 

psychological state, human’s personal features and health. 

The article covers the problem of the increase and rejuvenation of psychosomatic dis-

ease, the influence of psychological factors on somatic disease occurrence, particularly the 

hormonal disturbance of thyroid gland.  

The first part of the study covers the hypo- and hyperthyroidism problems, where the 

physiological and psychological symptoms of diseases and their causes are described. The 

essences of locus control, as well as the psychological characteristics of localization types 

are presented. 

The second part of the study refers to J. Rotter’s “Locus Control” inquirer results. 

Comparison between the results of externality and internality, as well as hypo- and hyper-

thyroidism is conducted. 

A certain connection between the locus control and hormonal disturbance is revealed 

on the basis of the research results. An attempt is made to explain the reasons of hyper-

thyroidism among people with internal type. The reasons of women’s hormonal malfunc-

tion are also defined and described. 

http://psyfactor.org/personal/personal11-04.htm
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Practical recommendations are presented to prevent the occurrence of hypo- and hy-

perthyroidism, to retain and strengthen human’s psychological health. 

 

 

 

ДЕПРЕССИЯ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ: МОНИТОРИНГ ИНФОРМИРОВАННОСТИ 

ВРАЧЕЙ-ПСИХИАТРОВ Г. ЕРЕВАНА 

 

Мкртчян А. Г., Овсепян А. А. (ЕГМУ им. М. Гераци, Ереван, Армения) 
 
Встатье представлены результаты мониторинга осведомленности врачей-

психиатров, работающих в психиатрических клиниках г.Еревана, о проблеме депрес-

сий при шизофрении. Были опрошены 33 психиатра из Армении. Ответы сравнива-

лись с данными 13 российских психиатров. Согласно полученным результатам, уро-

вень осведомленности армянских психиатров в указанной области является доста-

точно низким, что, несомненно, оказывает серьезное влияние на эффективность ле-

чения и социальную адаптацию больных шизофренией.  

 

Ключевые слова: депрессия, шизофрения, психиатры. 

 

Проблемадепрессивныхрасстройств, сопутствующихшизофрении, внастоящеевре-

мяподвергаетсянедооценкесо стороны практикующих психиатров. Как известно, на-

личие депрессивных расстройств при шизофрении оказывает влияние на течение и 

исход болезни, усугубляя особенно негативные симптомы заболевания, понижая эф-

фективность фармакотерапии, провоцируя суицидальное поведение, а также сильно-

влияет на качество жизни больных и их социальную адаптацию(1, 8, 12). Данное ис-

следование было проведено с целью выяснения уровень информированности врачей-

психиатров, работающих в стационарах г.Еревана. 

В опросе приняли участие 33 армянских психиатра, работающие в психиатриче-

ских стационарах: Аванской, Норкской и Нубарашенской клиниках. Для сравнения 

уровня информированности были также опрошены 13 российских психиатров, рабо-

тающих или работавших в психиатрических стационарах. Средний возраст опрошен-

ных составил 44 года в Армении и 38 лет в России. Главным критерием включения в 

исследование стало регулярное наличие в клинической практике указанных врачей 

больных с шизофренией (не менее 15 больных в месяц). Всем врачам был разослан 

самостоятельно заполняемый опросник, состоящий из 7 вопросов, с возможностью 

добавления необходимых комментариев. Статистическая обработка данных проведе-

на с помощью программы SPSSIBMStatistics 21.0. 

Недостаточный уровень осведомленности привлекает внимание при ответе на 

первый вопрос. Так, значительная часть опрошенных врачей из Армении (73 %) не 

считают наличие депрессии при шизофрении важным клиническим признаком. Часть 

из них (24 %) не признает вообще наличие клинически значимой депрессии у боль-

ных шизофренией, другие не отводят этому достаточное место. Однозначно утверди-

тельный ответ на вопрос «Считаете ли вы депрессию, наблюдаемую у больных ши-

зофренией, клинически значимым расстройством?» дали всего 9 опрошенных. Среди 

российских психиатров только 3 из 13 считают депрессию признаком умеренной зна-
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чимости. Беспокойство вызывает тот факт, что в этом случае не наблюдалось корре-

ляции положительных ответов с возрастом опрашиваемых, то есть представители мо-

лодой возрастной группы, которые должны были ожидаемо лучше владеть иностран-

ными языками и иметь доступ к международной литературе, не продемонстрировали 

лучшего знания предмета. 

Литературные данные насчет распространенности депрессивных расстройств при 

шизофрении сильно варьируют. В качестве трех основных причин этого можно при-

вести расхождение методов, используемых для диагностики депрессии, недостаточ-

ную дифференциацию депрессии от других состояний со сходными клиническими 

проявлениями (нейролептический синдром, снижение эмоциональной сферы, сни-

жение когнитивной сферы), и проведение исследований в выборочно сформирован-

ных группах, а не во всей популяции больных шизофренией (больные с первым эпи-

зодом, больные, получающие конкретные препараты, больные, находящиеся в заве-

дениях по уходу, больные с ипохондрическим бредом и др.). Однако, в любом случае 

показатели в основном находятся в диапазоне 20-40 %. Наиболее достоверными пред-

ставляются данные о 19%-й распространенности клинически значимой депрессии у 

больных с параноидной шизофренией [6].  

В нашем опросе выявилась тенденция к недооценке распространенности депрес-

сивных расстройств со стороны армянских психиатров. 18 человек или 55 % из опро-

шенных указали частоту депрессии в диапазоне до 10 %, что явно ниже реальных 

данных, в то время как из российских врачей подобную распространенность отмети-

ли лишь 15 % респондентов. Необходимо отметить, что сразу двое специалистов из 

Армении в комментариях указали, что проявление свойственных депрессии симпто-

мов у больных шизофренией они рассматривают только в качестве осложнений лече-

ния и не считают, что у данных больных возможно наличие депрессии как самостоя-

тельного расстройства. 

В графе «Насколько часто Вам встречаются больные шизофренией с признаками 

депрессии?» привлекает внимание наличие сразу нескольких ответов «не встречают-

ся». Причем если один из отвечавших имеет рабочий стаж меньше года, то остальные 

работают в психиатрии по меньшей мере 5 лет, в течение которых встречали в ста-

ционаре сотни больных. 

Многочисленные исследования доказывают, что оптимальным диагностическим 

инструментом для диагностики депрессии при шизофрении является шкала Калгари 

(Calgary Depressionat Schizophrenia Scale, CDSS), позволяющая по возможности досто-

верно дифференцировать собственно депрессивные симптомы от нейролепсии и не-

гативных расстройств [5]. Однако ни один из опрошенных врачей не пользуется дан-

ной шкалой для выявления депрессии у своих психотических пациентов. Очень не-

большое количество специалистов применяют с этой целью одну из общепринятых 

шкал – Гамильтона (HDS), Монтгомери-Асберга (MADRS) или Бека (BDS), которые, 

несмотря на свою сравнительно низкую достоверность, все же могут создать более 

или менее объективную картину. Удивительным является использование сразу не-

сколькими врачами с целью выявления депрессии Шкалы Позитивныхи Негативных 

Симптомов (PANSS), которая предназначается для оценки шизофрении и не содержит 

вопросов, направленных на обнаружение аффективных расстройств. Вторым по рас-

пространенности методом после клинического осмотра является консультация пси-

холога. Строго говоря, диагностика депрессии является процедурой именно психиат-
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рической. Однако на практике обстоятельный и откровенный разговор, который в 

наших реалиях по ряду причин невозможен с психиатром, часто помогает выявить 

нюансы, помогающие в дифференциальной диагностике депрессии от негативных 

расстройств. Любопытно, что к помощи психологов чаще прибегают врачи старшей 

возрастной группы, что, вероятно, свидетельствует о наличии явлений профессио-

нального выгорания, вследствие которого они перекладывают обязанность долгой и 

подробной беседы с больным на других специалистов. 

Часть отечественных специалистов (12 %) указала, что не будет назначать специ-

ального лечения депрессии даже при обнаружении таковой. Среди российских пси-

хиатров данный ответ не встречался ни разу, зато 76,9 % ответили, что обязательно 

назначают специальное лечение при выявлении депрессии, тогда как среди армян-

ских психиатров данного подхода придерживаются 36,4 %, то есть практически вдвое 

меньше. Если прибавить к ним процент врачей, которые не признают данной про-

блемы, или считают, что им не встречались подобные пациенты, получается внуши-

тельное число врачей, попадая к которым страдающие депрессией, лишаются шанса 

на получение адекватного лечения. 

Среди выбираемых методов лечения ожидаемо преобладает присоединение анти-

депрессантов к получаемым ранее антипсихотическим препаратам. Однако, несмотря 

на высокую безопасность и доказанную результативность данного подхода [2, 3], 

только 84,8 % применяют его на практике. Из пяти врачей, не практикующих комби-

нацию антидепрессантов с антипсихотиками, четверо не меняют схему лечения во-

обще, и только один предпочитает комбинацию транквилизаторов и антипсихотиков. 

Необходимо добавить, что наши наблюдения за годы в работе в стационаре показы-

вают, что на деле комбинирование антидепрессантов с антипсихотиками – явление 

достаточно редкое. Лишь немногие из опрошенных практикуют добавление к пред-

шествующему лечению транквилизаторов, и только один врач из всех, вошедших в 

исследование, имеет опыт отмены антипсихотика и назначения вместо него антиде-

прессанта или транквилизатора. Бытующее мнение о том, что назначение антиде-

прессантов повышает риск суицида, имеет право на существование, основываясь на 

ряде клинических случаев, однако научные данные опровергают зависимость часто-

ты суицидальных попыток от приема антидепрессантов [7, 9]. 

Несмотрянамногочисленныеданные, 

подтверждающиеэффективностькомбинированногофармакотерапевтическогои  психо-

терапевтического подхода в лечении депрессии [4, 11], мы видим,что, к сожалению, 

психиатры крайне редко обращаются к помощи психолога или психотерапевта, хотя 

во всех клиниках, в которых работали опрошенные врачи, есть штатные клинические 

психологи. Притом во время клинических конференций или семинаров эти же спе-

циалисты практически единогласно соглашаются с тем, что комбинирование лекар-

ственных и нелекарственных методов является более продуктивным и прогрессив-

ным методом. Очевидно, существует ряд технических сложностей, которые мешают 

претворению в жизнь эффективного взаимодействия психиатра и психолога. 

Среди армянских психиатров 45,5 % опрошенных считают, что наличие депрес-

сивных расстройств оказывает существенное влияние на выраженность позитивной 

психопатологической симптоматики, что не соответствует литературным данным, 

демонстрирующим отсутствие значимой взаимосвязи между ними [10]. В то же время 

большинство исследований выявляет отрицательное воздействие депрессии на нега-
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тивную психосимптоматику, в особенности на когнитивные функции и волевую сфе-

ру. Однако в нашем опросе лишь 48,5% отечественных врачей осведомлены о нали-

чии данного эффекта.  

Относительно негативного влияния депрессии на эффективность антипсихотиче-

ского лечения также существует множество данных. Тем не менее, большинство (72,7 

%) наших врачей не принимают во внимание этот факт, предпочитая увеличивать в 

подобных случаяхпри недостаточном ответе на лечение дозу нейролептика, что мо-

жет в дальнейшем стать причиной множества нежелательных явлений.Сравнительно 

чаще опрашиваемые обращаются к таким проблемам, вызываемым депрессией, как 

ухудшение социальной адаптации, затруднение социальной реабилитации и повы-

шение риска суицида, однако и здесь существует достаточно немалая группа специа-

листов, отрицающая данное влияние. И, наконец, 21,2 % армянских психиатров убе-

ждены, что наличие депрессивной симптоматики не оказывает какого-либо сущест-

венного влияния на больных шизофренией.Таким образом, становится очевидной 

разница в соответствии ответов российских и армянских психиатров научным дан-

ным. 

Подводя итог, данные нашего опроса свидетельствуют о том, что уровень осве-

домленности врачей, работающих в психиатрических стационарах г.Еревана, относи-

тельно депрессивных расстройств у больных шизофренией, является неудовлетвори-

тельным. В частности, вызывает особое беспокойство недостаточно серьезное отно-

шение к данной проблеме, низкий уровень диагностической достоверности и доста-

точное редкое применение адекватных методов терапии. Подобное отношение может 

привести к ухудшению состояния больных, в том числе развитию ряда нежелатель-

ных эффектов из-за неоправданного назначения высоких доз нейролептических пре-

паратов, снижению эффективности лечения и затруднению социальной адаптации. 
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In current article we present the results of Armenian psychiatrists monitoring of 

awareness in the problem of depression in schizophrenia. 33 practicing psychiatrists were 

involved in survey and compared with 13 of those from Russia. Data shows low awareness 

of Armenian psychiatrists, which can have serious influence on treatment efficacy, 

patients’ well-being and social adaptation. 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ МОТИВАЦИОННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В СВЯЗИ С ВОВЛЕЧЕННОСТЬЮ В 

СПОРТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Мкртчян Н. Н. (АрГУ, Степанакерт, НКР) 
 
Статья посвящена изучению содержания и источников возникновения мотивов 

для приобщения детей и подростоков к занятим спортом. Целью данной статьи явля-

ется сравнение результатов тестирования особенностей мотивационной направленно-

сти школьников, проживающих в НКР и РА, в связи с вовлеченностью в спортивную 

деятельность.  

 

Ключевые слова: психологическое тестирование, мотивация, надежда на успех, бо-

язнь неудачи, спортивная деятельность. 

 

Общество, в целом, и непосредственное социальное окружение, в частности, иг-

рают большую роль в формировании мотивации достижения и, косвенно или непо-

средственно, играют определенную роль в создании как положительной, так и отри-
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цательной атмосферы. Так, при соответствующих условиях можно повысить стремле-

ние ребенка к достижению и противостоять усвоенной беспомощности. Для дости-

жения максимального результата необходим высокий уровень мотивации. Достиже-

ние целей может стать мощным стимулом в жизни человека. Поскольку достижения в 

любом виде деятельности всегда высоко оцениваются, то достижения в спорте игра-

ют важную престижную роль.  

Учитывая, что мотивацию достижения считают субъективным феноменом, спор-

тивные психологи оценивали ее последовательно в деятельности выделяя цели дос-

тижения, а также взаимовлияние условий и ситуационных факторов. Л. П. Дмитри-

енкова, например показала, что гимнастки с высокии уровнем мотива достижения ус-

пеха имеют четко поставленные цели стремятся не только к высоким результатов, но 

и утвердиться в статусе лидера, а также у них можно заметить достаточно развитое 

чувство долга, ответственности перед командой и тренером, тогда как для гимнасток 

с более низкой потребностью достижения успеха, наоборот, недостаточное осознание 

целей, исходя из чего у них превалируют более опосредованные мотивы занятий 

спортом: стремление быть сильным, здоровым, любовь или эстетическое наслажде-

ние, получаемое в процессе занятий и т. д. [4]. 

Поведение человека управляется различными мотивами, это сфера изучена доста-

точно хорошо. Однако есть очевидная проблема, которая все еще остается вне поля 

должного внимания - снижение мотивации достижения цели. Так, до сих пор в фи-

зиологии и психологии спорта нет твердого мнения о том, каким способом можно 

привить спортсмену такие качества, как: воля к победе, стойкость к возникающим в 

процессе тренировок и соревнований трудностям, умение сдерживать свои эмоцио-

нальные порывы, что может повысить надежность и эфективность действий спорт-

смена. Одним из основных факторов эффективности соревновательной деятельности, 

помиио мотивации, определяющих успешность психологической подготовки, по 

мнению Аванесяна Г. М., является индивидуализация этого процесса на основании 

индивидуально-психологических особенностей личности спортсмена [3]. 

Для выяснения причин были разработаны специальные методики, позволяющих 

диагностировать мотивы, входящие в основу мотивации достижений. Например, для 

данной цели можно использовать как метод опроса и наблюдения, так и лаборатор-

ное тестирование. Применение только первых не всегда приводит к правильным вы-

водам, потому что показатели часто носят субъективный характер, результатом чего у 

экспериментатора и испытуемого может сложиться общее мнение о мотивационной 

сфере испытуемого. Интересно, что выраженность проблемы заключается не в том, 

что неправильно диагностируется мотивационная сфера, а в том, что беря за основу 

одно мотивационное проявление, делаются выводы о развитии у данной личности 

мотивации в целом, т.е. происходит своего рода перенос наблюдаемого поведения на 

все случаи жизни. Кроме этого, многие из предложенных методик рассчитаны для 

высокопрофессиональных специалистов в данной области исследования. 

Целью данной статьи является сравнение результатов тестирования особенностей 

мотивационной направленности школьников, проживающих в НКР и РА, в связи с 

вовлеченностью в спортивную деятельность.  

Экспериментальную базу статьи составляют результаты ранее проводимого нами 

исследования мотивационной сферы учащихся общеобразовательных школ г. Степа-

накерта, с применением методики Х. Д. Шмальта мотивации достижений [5]. 
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Актуальность работы определяется условиями, сложившимися в современном 

обществе, где наиболее острой проблемой рассматривается как мотивация деятельно-

сти, так и мотивация достижения.  

 Для достиженияпоставленной цели нами было проведено исследование с уча-

щимися г. Еревана с целью выявления воздействий социальных, экономических фак-

торов способствующих или препятствующих формированию и развитию той или 

иной мотивационной направленности. Рассмотрение данного вопроса на примере 

Армении, конечно же, предполагает ряд особенностей, включающие в себя не только 

более устойчивую позицию вышеуказанных факторов, а также политические условия, 

учитывая не признанность НКР. Это, безусловно, имеет определенное воздействие, 

которое мы и попытаемся выяснить.  

Если посмотреть на сравнительные показатели мотивации школьников РА и НКР, 

(РА: НУ - 34 %, БН1 - 31 %, БН2 - 35 %; НКР: НУ – 48 %, БН1 - 21 %, БН2 - 31 %), то 

можно увидеть, что мотивационная тенденция НУ выше у респондентов НКР.  

Это можно объяснить геополитической ситуацией и желанием доказывать не 

только мировому сообществу, но и в первую очередь себе, свое и географическое, и 

экономическое и политическое существование, что является хорошим мотиватором 

для продвижения вперед, тем более, что за последние 20 лет есть значительные по-

ложительные результаты. К ним можно отнести победу в войне, почему бы и нет. Мы 

победили, потому что верили, а верили, потому что знали, за что воюем и, мотиваци-

онная тенденция НУ зашкаливала. Несмотря на все преграды с азербайджанской сто-

роны, основанные на том, что Карабах не имеет права представлять себя как незави-

симое государство, это не мешает нашим молодым музыкантам, спортсменам, ученым 

не только заявлять о себе, но и занимать достойные места, заслуживая почет и уваже-

ние. 

Учитывая огромный внутренний потенциал армянского народа, цель как нашей, 

так и других исследовательских работ армянских психологов, должна быть направле-

на на выявление социально-психологических детерминант и перспектив развития в 

каждом из видов деятельности, тем самым способствуя изменению мотивационного 

вектора в нужное направление. Армения в этом плане может стать хорошим навига-

тором для Карабаха.  

Далее рассмотрим показатели мотивационной сферыучащихся общеобразователь-

ных школг. Еревана, сравнительный анализ которых выявил следующую картину. В 

выборке участвовало 64 учащихся, которые вовлеченными (НУ - 36 %, БН1 - 27 %, 

БН2-37%) и не вовлеченными в спортивную деятельность (НУ-31%, БН1-35%, БН2-

34% ), по 32 школьника в каждой группе. 

Как видим, у спортсменов мотивационная направленность (НУ) выше, и естест-

венно боязнь неудачи в связи с ощущением собственной неспособности (БН-1) зна-

чительно ниже. Это может быть объяснено тем, что с вовлеченностью в спортивную 

деятельность; с ростом спортивного мастерства обнаруживается и рост личностных 

качеств, что, несомненно, связанно с условиями и требованиями спортивной дея-

тельности. Психологическая обусловленность различий индивидуального поведения 

между теми, кто не занимается спортом и теми, кто вовлечен в спортивную деятель-

ность, общеизвестна. Так, в проведенном исследовании Степанян А. Г. было выявле-

но, что среди личностных черт проявляющихся у большинства юных спортсменов, 

можно отметить следующие: высокий интеллект, относительную эмоциональную ус-
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тойчивость, высокую степень независимости, ощущение себя самостоятельными и 

т.п.. [2].  

Однако, если вернуться к цифрам, то можно увидеть, что боязнь социальных по-

следствий неудачи (БН-2) выше у спортсменов, чем у учащихся не вовлеченных в 

спортивную деятельность. Это можно объяснить условиями и требованиями данного 

вида деятельности, связанного с боязнью и зависимостью от мнения и оценки трене-

ра, товарищей по команде, зрителя и т.п. В данном случае, учитывая тем более и тот 

факт, что современный спорт имеет тенденцию к чрезмерным нагрузкам, что в свою 

очередь оказывает более непосредственное влияние на соревновательное поведение 

спортсмена.В связи с этим представляется особенно актуальной проблема дозирова-

ния тренировочных нагрузок в соответствии с функциональными возможностями ка-

ждого юного спортсмена и формирование индивидуального подхода к организации 

тренировочного процесса с учетом комплекса соматических, функциональных, пси-

хофизиологических характеристик. 
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The article is devoted to studying the content and the sources of motivation for inclu-

sion of children and teenager in sports.The purpose of this research isto compare the re-

sults of testing features motivational orientation of schoolchildren living in Artsakhand 

Armenia, in connection with the involvement in sports activities. 
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РАЗЛИЧИЕ В ВОСПРИЯТИИФАКТОРОВ ДЕМОТИВАЦИИ СПОРТСМЕНАМИ И 

ТРЕНЕРАМИ, КАК ИСТОЧНИК ЭКСТРЕМАЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Мнацаканян Б. Х. (РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) Москва, Россия) 
 
Большинство тренеров не могут найти психолого-педагогического подхода к 

спортсменам из-за различия в восприятии ими актуальных ситуаций. Это приводит к 

очевидному выводу, что отсутствия диалога между тренером и спортсменом, являет-

ся одним из источников демотивации спортсменов в спортивной деятельности, уси-

ливающим её экстремальность. 

 

Ключевые слова: эмоциональное напряжение, мотивация, демотивация, психическое 

состояние, восприятия, диалог. 

 

В спортивной деятельности важное место принадлежит мотивационным факто-

рам, детерминирующим интерес и предпочтение к занятиям конкретным видом спор-

та, а также побуждающим спортсменов к действию или бездействию в различных си-

туациях. При этом действенная роль в обеспечении психологического поведения и 

многолетней спортивной деятельности на разных этапах становления профессиона-

лов принадлежит тренеру. Тренер в жизни спортсмена играет оптимизирующую, 

формирующую и регулирующая роль.  

Роль тренера значима в спортивной деятельности тем, что именнотренер проводя 

со своими учениками по 2-3 часа в день при 4-6-разовых тренировках в неделю на 

протяжении 8-10 лет, имеет возможность досконально изучить своих учеников, уз-

нать все особенности их характера, правильно воздействовать на психическое состоя-

ние в экстремальных условиях тренировки и соревнований.Тренер может и должен 

сформировать у спортсменов стремление к самосовершенствованию, саморазвитию, 

преодолению трудностей, собственных слабостей, физических и психологических 

препятствий и т.д., которые являются мощными мотиваторами спортивной деятель-

ности. 

Необходимо отметить, что знание особенностей мотивационной сферы личности 

спортсмена позволяет целенаправленно готовить его к достижению высоких резуль-

татов, воспитывает и формирует у спортсменов качество получать удовольствие не 

только от результата деятельности, но и от процесса спортивной деятельности, пре-

одоления физических и психологических трудностей. 

Вместе с тем такая долголетняя совместная работа, сопровождающаяся постоян-

ным эмоциональным напряжением, предъявляет большие требования к межличност-

ным отношениям в системе «тренер - спортсмен». Интерес к факторам и причинам 

позитивных или негативных установок к спортивной деятельности спортсменов, 

привел к серии исследований, которые показали, что тренеры строят свои отношения 

с учениками, ориентируясь, в первую очередь, на их специфические спортивные ка-

чества и только затем - на личностные, которые оцениваются под влиянием первых. 

Взаимоотношения в спорте часто могут стать причиной, как успеха, так и провала. 

Отсутствие положительного взаимоотношения «тренер - спортсмен» является источ-

ником демотивации для спортсменов в спортивной деятельности, усиливает её экс-

тремальность. 
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Термин демотивация содержит в себе негативный смысл, который противопос-

тавляется «мотивации». Можно прийти к заключению о том, что демотивация, в ос-

новном объясняется следующим обстоятельствами: отсутствие побуждения к дейст-

вию; неспособность к деятельности человека; нежелание к деятельности; отсутствие 

положительного побудителя; отсутствие заинтересованностии др. 

Проблема демотивации и отсутствие мотивации состоит в том, что во время дос-

тижении цели у индивидуума разрушается вся структура мотивации для дальнейшего 

достижении своего совершенства. И это процесс происходитв то время когда появля-

ются демотивирующие факторы.  

Цель сследования – выявить общие факторы демотивации спортивной деятельно-

сти и особенности их восприятия спортсменами и тренерами. 

В исследовании с целью выявления факторов демотивации в спортивной деятель-

ности, приняли участие 84 тренерови 507 бывших спортсменов, – студентов Россий-

ского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и ту-

ризма (ГЦОЛИФК) различных групп видов спорта (циклические, единоборства, игро-

вые, сложно-координационные) имеющих различную спортивную квалификацию (от 

3 – го разряда до МСМК). Из которых 268 мужчины и 239 – женщины (53% и 47% со-

ответственно), средний возраст – 19,2 год, средняя продолжительность занятий спор-

том - 9,4 лет. Так же средний возраст опрощенных 84 тренеров составлялась 37,6 ± 4, 

3 лет, средний стаж тренерской деятельностей 14,2 ± 3,3 лет и средний тренерская 

категория составлялась 1 категория. По результатам опроса 507 спортсменов, отка-

завшихся от спорта, 42% жалеют об этом, а 58% нет. 

Методика социально-психологического анкетирования спортсменов и тренеров 

проводилось по специальной авторской анкете.  

Результаты исследования: во время исследованный было выявлено, более 56 при-

чин, которые побуждали спортсменов оставить спорт на разных этапах спортивного 

совершенствования, и высшего спортивного мастерства. 

Из всех 56 демотивирующих факторов 15 факторов имели более сильное влияние 

на желание спортсменов завершить спортивную карьеру. Но навзгляд тренеров, 

большинство факторов, которые являются более сильными в смысле побуждения 

спортсменов к прекращению спортивной карьеры, не совпадают с факторами, кото-

рые отметили спортсмены.Для того, чтобы этот факт был нагляден, рассмотрим в 

сравнении демотивирующие факторы спортивной деятельности с точки зрения 

спортсменов и тренеров и разделим их на 3 группы: 

1. Факторы, указанные спортсменами, как причина для прекращения спортивной 

деятельности, которые по мнению тренеров тоже являются демотиваторами, и у тре-

неров и у спортсменов их влияние оценивается одинаково. Эти факторы: потеря ин-

тереса к спортивной деятельности, изменение приоритетов не в пользу спорта и от-

сутствие дальнейших перспектив. 

2. Факторы, указанные спортсменами, как причина для прекращения спортивной 

деятельности, которые по мнению тренеров тоже являются демотиваторами, но их 

влияние по разному оценивается у спортсменов и тренеров. Фактор: травмы получен-

ные во время занятий спортом, является тем фактором по причине которого спортс-

мены чаще всего оставляли спорт, но по мнению тренеров, этот фактор не имеет 

сильного влияния, необходимость больше времени уделять учебе, а не спорту, из-за 

влияния этого фактора спортсмены часто оставляют спорт, но по мнению тренеров, 
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этот фактор не имеет сильного влияния, смена тренера, негативные отношения с 

тренером из-за этого фактора спорт оставляет сравнительно меньшее число спортсме-

нов, но по мнению тренеров этот фактор является боле важным и имеет сильное 

влияние на спортсменов. 

3. Факторы, которые присутствуют по мнению одних, но не указанны другими. 

Из анкет бывших спортсменов, прекративших занятия спортом видно, что этому сле-

дующие причины: нехватка финансовых средств, нехватка времени, загруженность в 

работе, отсутствие положительных эмоций для занятия спортом (разочарование), 

личная жизнь мешает спорту (влюбленность), семейные обстоятельства, негативное 

отношение родителей к занятиям спортом своих детей, негативный фон в отноше-

ниях с коллегами, смена места жительства, нежелание заниматься «своим» видом 

спорта и переход в другой вид спорта и отдаленность места занятий от жительства, и 

эти факторы не учитываются тренерами. А по мнению тренеров основными демоти-

ваторами являются: отсутствие возможности для дальнейших тренировок, отсутствие 

надлежащих волевых качеств, неудачи в соревнованиях, достижение поставленных 

спортивных задач, неспособность соблюдать ограничения, накладываемые условия в 

спорте, изначально был выбран не правильный вид спорта, непопулярность вида 

спорте в стране, вредные привычки (курение, алкоголь) и медлительность и лень, и 

эти факторы не указаны спортсменами. 

Разнообразие выделенных факторов демотивации говорит о том, насколько 

спортсмены в ходе своей спортивной карьеры подвержены сбивающим внешним и 

внутренним раздражителям, негативно влияющим на мотивацию спортивной дея-

тельности. 

В результате исследования было выявлено, что большинство тренеров не могут 

найти психолого-педагогического подхода к спортсменам, так как больше внимания 

обращают на те аспекты, которые в данный момент не являются ключевым с точки 

зрения спортсмена. Но с другой стороны, некоторые спортсмены по разным причи-

нам не замечают в себе присутствие факторов из числа тех, важность которых подме-

тили тренеры, наблюдающие процесс демотивации со стороны. Данное различие в 

восприятии актуальных ситуаций участниками взаимодействия создает условия для 

конфликтов и придает экстремальность деятельности. 

Эти факты приводят к очевидному выводу, что нужно в первую очередь улучшать 

качество диалога между тренером и спортсменом, чтобы тренеры знали, что демоти-

вирует спортсмена изнутри, а спортсмены знали против каких невидимых для них 

барьеров им нужно бороться. 
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THE DIFFERENC IN PERCEPTION OF THE FACTORS DEMOTIVATION ATHLETES 
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The Most of coaches can't find a psychological and pedagogical approach to athletes, 

because of the differences in the perception of the current situation. This leads to the ob-

vious conclusion that the lack of dialogue between the coach and athlete, is a source of 

demotivation athletes in sports activities, reinforcing its extreme. 

 

 

 

КОМУ ИЗУЧАТЬ ПРИНЦИПЫ ПОРОЖДЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ? 

 

Надгян Р. М. (НАН РА, Ереван, Армения) 
 
В статье показывается ограниченность гносеологического и онтологического 

подходов в изучении принципов порождения психического отражения. Указывается 

на то, что поиск этих принципов проводится, согласно трансцендентальной парадиг-

ме, за пределами психологической науки. Учитывая также то, что концепция транс-

цендентальной психологии не освещается в учебниках по методологии и общей пси-

хологии, встает вопрос о том: кто будет изучать принципы порождения психической 

реальности. 

 

Ключевые слова: порождающий процесс, гносеологическая парадигма, онтологиче-

ская парадигма, трансцендентальная парадигма, принципы психического отражения. 

 
Как известно, систематическое экспериментальное изучение процесса восприятия 

началось с известных исследований Г. Фехнера [5], в которых выявлялись закономер-

ности отношений между интенсивностями стимулов и вызванных ими ощущений. 

Структура подобных исследовательских задач соответствует соотношению «объект-

субъект», которое повторяется, затем, во всех направлениях развивающейся психоло-

гии и характеризует, так называемую, гносеологическую (классическую) парадигму 

исследования процесса восприятия. С осознанием многомерности как объекта, так и 

субъекта, а также взаимовлияния субъекта на объект и обратно, начинается формиро-

вание нового подхода в исследовании восприятия, названного онтологическим (В. А. 

Барабанщиков [1]). 

Однако как в гносеологическом, так и в онтологическом подходах к изучению 

процесса восприятия исследования строились на основе субъектно-объектных отно-

шений и в соответствующих им понятиях. В этих подходах вопрос порождения пси-

хического образа не исследуется и его решение остается на уровне деклараций и по-

желаний. Причины такого положения дел понятны. Они обусловлены в основном 

двумя факторами: во-первых, тем, что процесс порождения неосознаваем, во-вторых, 
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по причине того,что в психологии восприятия объект исследования (порождающий 

процесс) и средство его изучения совпадают, поэтому существенным ограничиваю-

щим фактором становится продуктность исследования, как следствие глубоко эмпи-

рического образа мышления человека. И действительно, объект предстает перед ис-

следователем в совокупности своих, уже отраженных, свойств и качеств, поэтому, 

опираясь на них, невозможно «проникнуть» в процесс, приводящий к порождению 

этих же свойств и качеств. Поэтому появляется необходимость в поиске нового ис-

следовательского проекта, позволяющего преодолеть ограничения продуктного под-

хода. 

Такой исследовательский проект в 1987 г. был предложен А. И. Миракяном в его 

докторской диссертации [3], защищенной в Психологическом институте РАО, где он 

и работал. В своем подходе А.И. Миракянпри поиске принципов порождения психи-

ческого отражения отказывается от понятий, описывающих феноменологию психиче-

ских явлений, и сосредотачивает свое внимание на изучении природных принципов 

порождения, существующих в развивающейся материи. Предположение о существо-

вании таких принципов позволило А.И. Миракяну создать концепцию трансценден-

тальной психологии восприятия, в русле которой его последователями были прове-

дены многочисленные теоретические и экспериментальные исследования, диссерта-

ционные в том числе. Нами было показано, что образ мышления и метод теоретиче-

ского анализа автора трансцендентального подхода соответствует философским ме-

тафизическим рассуждениям, имея в виду метафизику в аристотелевском смысле [4]. 

Трансцендентальный подход радикально отличается от всех ныне существующих 

подходов к изучению психики человека и поэтому вписывается в рамки методологи-

ческого плюрализма, имеющего своих сторонников среди авторитетов психологиче-

ской науки. Однако странным кажется то, что до сих пор концепция трансценден-

тальной психологии восприятия остается вне поля внимания методологов. Даже в по-

следнем издании учебника «Методологическиеосновы психологии» Т. В. Корниловой 

и С. Д. Смирнова [2] о концепции А. И. Миракяна не сказано ни слова, несмотря на 

то что после его смерти прошло уже 20 лет, а теоретические и экспериментальные 

исследования в этом направлении продолжаются, защищаются диссертации, в 1999 и 

2004 г.г. издательством ИП РАН изданы два тома книги А.И. Миракяна «Контуры 

трансцендентальной психологии». Но, если в современных учебниках по методоло-

гии и общей психологии ничего не говорится об этой концепции, тогда возникает 

вопрос: кто же должен изучать проблему порождения психического? Вопрос возника-

ет потому, что в современных методологических подходах он не ставится в виде ис-

следовательской программы, а под порождением часто имеют в виду переход психи-

ческого феномена из одной формы существования (уровня, стадии, качественной 

особенности) в новую, например, более развитую форму, тем самым объясняя психи-

ческое психическим. 

Сложность или необычность сложившейся методологической ситуации состоит в 

том, что, как было показано А.И. Миракяном и нами, для исследования вопросов, 

связанных с порождением психического, необходимо из области психологии перейти 

в область философии, а именно - в области метафизики и философии физики. А на 

это психологи скажут: это не наше дело, пусть думают философы. В таком случае 

возникает исконный русский вопрос: что делать? 
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WHO SHOULD STUDY THE PRINCIPLES OF PROCREATION OF MENTAL REALITY? 

 

Naghdyan R. M. (NAS RA, Yerevan, Armenia) 
 
Key words: Process of procreation, epistemological paradigm, ontological paradigm, tran-

scendental paradigm, principles of mental reflection. 

 

The article introduces the limitations of epistemological and ontological approaches in 

studying the principles of procreation of mental reality. It is shown that those principles 

being looked for according to transcendental paradigm, outside the psychological science. 

Taking into consideration the fact that the concept of transcendental psychology is not 

discussed in textbooks of general psychology and methodology the question regarding who 

should study the principles of procreation of mental reality arises. 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИEФЕНОМЕНА БИОЛОКАЦИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Наджарян Г. Н. (РА, НАН, Институт прикладных проблем физики, Ереван, Армения) 
 

В работе представлены результаты поиска методом биолокации тех участков по-

ясной извилины головного мозга человека, состояния которых изменяются в соответ-

ствии с его настроением.  

 

Ключевые слова: эмоции, кора головного мозга, биолокация. 

 

Для научных исследований и терапии аффективных проблем человека необходим 

метод ранней диагностики коры головного мозга и в первую очередь – поясной изви-

лины лимбической коры. С помощью современных диагностических приборов, по-

зволяющих визуализировать структуры головного мозга, их кровенаполнение и тем-

пературу, не всегда удается обнаружить ранние признаки будушей патологии на уча-

стках коры, в том числе и на поясной извилине. В литературе по нейробиологии 

имеются лишь отдельные сообщения посвященные определению участков коры го-

ловного мозга, состояния которых изменются при том или ином аффективном со-
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стоянии человека. Получение большого массива статистических данных с помощью 

современных сложных томографов (магнитно – резонансных или других) требует, 

очевидно, значительных финансовых затрат и усилий. Для сокрашения времени ра-

боты, усилий и затрат необходимых для получения вышеуказанных статистических 

данных можно получать предварительную информацию с помощью малоизвестного 

эмпирического метода биолокации. Настоящее статья посвящена демонстрации воз-

можности и целесообразности его использования в исследованиях головного мозга 

человека. 

Известно, что люди ещё с древних времен, без помоши своих сенсорных органов – 

органов зрения, - слуха, - обоняния и др., умели находить подземные источники во-

ды, в средние века - также и полезные ископаемые.Научного объяснения “механизма” 

получения человеком такой «топографический» информации о местонахождении ис-

комой цели, пока ещё, нет и поэтому эту способность назвали феноменом – феноме-

ном биолокации, а человека способного получать такую информацию - оператором 

биолокации ( в дальнейшем – оператор).Как известно, в литературе посвященной фе-

номену биолокации имеется информация о возможности определения состояний 

внутренних органов человека с помощью этого феномена. Целью этой работы являет-

ся определение методом биолокации характерных откликов структурголовного мозга. 

Такая информация, как нам кажется, будет очень полезной для разработчиков прибо-

ров, позволяющих определять ранние функциональные отклонения от нормы в со-

стоянияхструктур головного мозга человека а таже и для разработчиков новых меди-

каментов.Структурой, для удобства,мы называемте или иные участки коры головного 

мозга человка. Состояние структуры мы рассматриваем какодно из четырех категорий 

–норма, слабое возбуждение, сильное возбуждение, патология или боль. Понятие 

норма не имеет четкого определения в медицине, но ,тем не менее, в медицинской 

литературе оно не редко используется.Как мы используем феномен биолокации для 

получения информации о состоянии внутреннего органа или структуры (в дальней-

шем – объекта)?  

Оказалось, что можно “оценивать”"степень отклонения состояния" участка объек-

та от нормы по числу, направлению и времени задержки (задержки после формиро-

вания запроса и поднятия руки с проволочной рамкой ) возникающих оборотов про-

волочной рамки (или подвесного маятника) - сопоставляя их с известными данными 

приборных обследований того же участка объектау тогоже человека.  

Как известно, топическая информация о местонахождении очага патологии явля-

ется необходимой «составной» частью полного медицинского диагноза. Для получе-

ния более подробной информации об отличии состояния структуры мозга (или ка-

кой-либо части органа ) от нормы - оператору потребуются дополнительные биоло-

кационные измерения – определения состояний более “мелких структур” (клеточных 

органел) того же “объекта”. 2-3 месяцев ежедневной работы,обязательно одновремен-

но,«синхронно» с «учителем», оказывается достаточно для того, чтобы «ученик» убе-

дился в своей способности выполнять биолокационное топическое обследование че-

ловека. Для правильной интерпретации биолокационных наблюдений, как оказалось, 

необходимо знать некоторые характерные свойства организма человека «здорового» и 

- «не здорового». Для дальнейшего совершенствования своих навыков, т.е. для работы 

уже без помощи «учителя» «ученику» необходимо еще 2- 3 месяца ежедневной рабо-

ты. Как оказалось, метод биолокации позволяет различать, с высокой чувствительно-
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стью и с высокой разрешающей способностью, состояния структур головного мозга 

человека во время его отдыха от состояний тех же структур того же человека во вре-

мя, например, выполнения им какого-либо не сложного задания – воспоминаний 

прочитанного или услышанного, или - во время чтения беллетристики, или во – вре-

мя какой-либо легкой беседы и т.п.Это наше утверждение о«возможности различать 

состояния....» основано также и на положительных результатах:-1. исследования дос-

товерности биолокационной топической диагностики «первичных» пациентов в Рес-

публиканском диагностическом центре ''Армения'';из этих результатов следует, что 

при обследовании небольшой группы первичных пациентов (14 человек) 84% ответов 

оператора биолокации оказались правильными (имеется соответствующее официаль-

ное заключение центра),. Этот результат был бы более лучшим, если бы «первичные» 

пациенты по дороге в Центр диагностики не принимали бы болеутоляющих, сердеч-

но – сосудистых или других медикаментов.-2. на совпадениии результатов наших 

биолокационных обследований головного мозга людей, которые были опубликован-

ны в 2009 г. (6,7), с результатами, полученными с помощью метода МРТ, через 1 год и 

позже после наших публикаций, в университетах Китая и США (11, 12). 

Так: а) опубликованные в 2010 г. результаты исследований, с помощью метода 

магнитно-резонансной томографии (МРТ), головного мозга детей с синдромом ран-

него детского аутизма (РДА), выполненные в университете Юта |США| [9-10], кото-

рые хорошо совпали с нашим биолокационными результатами, полученными при об-

следовании небольшой группы детей с РДА,оубликованными годом раньше, в 2009 г., 

в нашей работе [6].в) опубликованные в 2010 г. результаты исследований, с помощью 

метода функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), головного мозга 

людей находящихся в “состоянии страха”, выполненные в департаменте психологии 

Пекинского Гос. университета [8], хорошо совпали с нашими биолокационными ре-

зультатами, опубликованными годом раньше - в 2009 г.[7] В работе (7) мы сообщили – 

у каких структур головного мозга человека изменяются состояния при воспоминании 

или при переживани им различных событий - «радости». «недовольства – огорчения», 

«страха», «раздражения – злости». Полученные в этой работе результаты представле-

ны на рисунке 1.  

Рис. 1 На рисунке представлена 

цитоархитектоническая карта ме-

диальной поверхности правого по-

лушария головного мозга (11).  

Участки обозначенные цифра-

ми возбуждались при ощущении 

человеком или при его воспомина-

ниях:1 - удовольствия от приятного 

тепла, от приятного массажа и т.п, 

2 – радости от подарка или от вы-

игрыша в простой лотереи, 3 – ра-

дости при воспоминаниях своего 

знакомства с известными людьми или воспоминаниях образов известных героев и 

т.п., 4–недовольства, огорчения, печали,5–страшных событий,6–раздражения или 

злости, 7–ощущении слабой боли. В работе (12) было сообщено, что определяя со-

стояния различных участков структуры 7 и коры мозжечка можно узнать, что человек 
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ощущает слабую боль в определенном месте руки или ноги или тела. В литературе по 

физиологии мы не обнаружили информации о том, как узнать - где человек испыты-

вает слабую боль. 

Возникает вопрос - случайны ли совпадения приведенные в пунктах -1, и -2.? От-

вет на этот вопрос очень важен не только для исследования и терапии аффективных 

проблем человека, но и – для решения многих других научных и прикладных задач 

психологии, биологии и медицины. 
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This is a presentation is focused on searching those lumbar segments of the human 

brain which are responsible for mood change with the use of bio location method. 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «aSTARTa» ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

ПСИХОМОТОРНОЙ СФЕРЫ СПОРТСМЕНОВ  

 

Наконечная Л. Е., Романина Е. В. (ФГОУ ВПО РГУФКСМиТ, Москва, Россия) 
 

В статье описаны результаты экспертизы программы для диагностики психомо-

торных реакций у спортсменов. 

 

Ключевые слова: психомоторные реакции, спорт, диагностика. 

 

Время простых и сложных психомотроных реакций считается одним из наиболее 

объективных психофизиологических показателей, широко используемых в анализе 

индивидуальных различий психофизиологических функций [1]. Поэтому, изучая 

особенности психической деятельности в спорте, большое значение приобретает ана-

лиз психомоторной сферы, быстрота реакции, скорость принятия решения, особенно-

сти антиципирующей реакции. Психомоторные реакции являются важным показате-

лем готовности спортсмена к соревнованию, а так же могут характеризовать особен-

ности нервной системы и функциональное состояние спортсмена [3]. 

В сопровождении спортсменов важна мобильность диагностического оборудова-

ния, а так же чтобы оно позволяло работать с данными наиболее экономичными и 

оптимальными способами. Учитывая это нами была разработана программа для ЭВМ, 

возможности которой позволяют не только собирать психомоторные показатели, но 

графически представлять их динамику для детального анализа индивидуальных осо-

бенностей спортсмена в отдельности и команды в целом. Программа «aSTARTa» была 

зарегистрирована в Федеральном институте промышленной собственности (Свиде-

тельство о Гос.регистрации программы ЭВМ ФИПС № 2014 615 440 от 27.05.2014). 

Лабораторный эксперимент по апробации программы проводился в НИИ Спорта 

РГУФКСМиТ с использованием универсального психодиагностического комплекса 
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"УПДК-МК" и разработанной компьютерной программы «aSTaRTa» на контингенте 

студентов РГУФКСМиТ (n=14). Участники исследования были поделены на две 

группы, 1 группа (n=7) проходила тестирование в последовательости "УПДК-МК"- 

«aSTaRTa», 2 группа «aSTaRTa»-"УПДК-МК". Для сравнения применялись статистиче-

ские методы описательной статистики и математическая обработка данных с помо-

щью U-критерия Манна-Уитни. 

В «УПДК-МК» применялись тесты: «Стрессоустойчивость», «Реакция на движу-

щийся объект». В программе «aSTaRTa» использовались тесты «РДО», «Тест на реак-

цию». Диагностировался уровень развития психомоторных качеств (быстрота двига-

тельных реакций, способность к выполнению упреждающих действий, способность 

не реагировать на ложные сигналы и др.). Простая реакция позволяет зафиксировать 

скорость реакции на появление объекта, под скоростью реакции понимается, время 

от выдачи сигнала, до окончания ответного действия. РДО позволяет оценить урав-

новешенность процессов возбуждения и торможения в нервной системе, а также кА-

чество функциональных сдвигов под влиянием нагрузки. В показателях РДО прояв-

ляется способность испытуемого антиципировать (предвосхищать) время изменения 

пространственного положения стимула и соотносить с ним сенсорные процессы ре-

гуляции своего движения. Вместе с показателями точности используются показатели 

стабильности и направления ошибки, последний говорит о склонности к запаздыва-

нию или поспешности и характеризует степень сенсорного возбуждения. 

Результаты тестирования психомоторных показателей представлены ниже. 

По показателям точности (РДО) из 30 круговых циклов по данным УПДК-МК: 

Запаздывающие 6,8; Опережающие 6,7; Точные 16,5. Данные программы «aSTARTa»: 

Запаздывающие 7; Опережающие 6,8; Точные 16,5. По скоростным показателям: 

данные УПДК-МК: Время простой реакции- 0,263; Время реакции выбора-0,382; 

Время реакции выбора в условиях стресса- 0,329; Ошибки (Кол-во)- 2,2. Данные 

программы «aSTARTa»: Время простой реакции- 0,279; Время реакции выбора-0,383; 

Время реакции выбора в условиях стресса- 0,337; Ошибки (Кол-во)- 2.  

По показателям точности результаты спортсменов по данным программы 

«aSTARTa» и диагностического комплекса УПДК-МК значительных различий не наб-

людается. Однако по средним скоростных показателей результаты, полученные с 

помощью УПДК-МК выше чем с помощью программы «aSTARTa», это можно объяс-

нить различием аппаратуры, в программе УПДК-МК используется джойстик, а в 

«aSTARTa» - кнопки компьютерной мыши. 

Для статистического подтверждения отсутствия различий нами был проведена 

математическая обработка данных с помощью U-критерия Манна-Уитни. Статисти-

чески значимых различий выявлено не было. При критических значениях p≤0.01 -31 

и p≤0.05- 42, полученные значения UЭмп варьировались в диапазоне от 46-70, не по-

падая в зону значимости. 

Таким образом, мы можем констатировать, что разработанная нами программа 

«aSTARTa» может использоваться для диагностики психомоторной сферы. Примене-

ние предложенной программы позволяет не только оценить особенности психомо-

торной сферы, но и выявить индивидуальные особенности и может применяться в 

учебно-тренировочные и предсоревновательные этапы подготовки тренером или 

психологом. Программа обеспечивает выполнение следующих функций: сбор дан-

ных, формирование отчетов, сравнение данных спортсменом в динамике; составление 
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личностного профиля спортсмена; формирование базы данных спортсменов по видам 

спорта, квалификации, гендерному аспекту. Программа позволяет выгружать данные 

в Excel и выводить на печать. 
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СПОРТСМЕНА 
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В статье дается анализ зарубежных и отечественных теорий личности с точки 

зрения психологии спорта. Определяются две парадигмы исследования. Вместо пло-

скостных моделей предлагается 3-мерная модель личности, что обеспечивает даль-

нейшую перспективу исследования и практическую работу спортивного психолога.  

 

Ключевые слова: личность спортсмена, зарубежные и отечественные теории лично-

сти, парадигма, уровни организации личности спортсмена. 

 

Последние десятилетия ознаменовались значительной актуализацией исследова-

тельского интереса к проблеме личности. Личность - одно из системообразующих 

понятий в психологии и вместе с тем является центральной проблемой в психологии 

спорта. Вся психолого-педагогическая практика спортивной деятельности была все-
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гда направлена на то, чтобы сформировать активность человека и ориентировать его 

на победу в соревновательной деятельности. К сожалению, как показывает анализ ис-

следований, до сих пор проблема подготовки решалась за счет коррекции отдельных 

психических процессов (внимания, эмоциональных состояний и т.д.) или отдельных 

психомоторных функций, оставляя в стороне личностный аспект подготовки. Вместе 

с тем необходимо отметить, что в практической работе тренер так или иначе активно 

проводил психолого-педагогическую работу со спортсменом и за счет разнообразных 

воздействий на личность осуществлял подготовку его к соревнованиям. Анализ суще-

ствующих исследований позволяет выделить два момента. С одной стороны, как от-

мечает, например, Ю.М.Блудов и В.А.Плахтиенко (Личность в спорте, 1987 г.): поня-

тие «личность спортсмена» подменяется понятием «хорошо подготовленный атлет», а 

с другой стороны - проблема исследования и подготовки личности спортсмена под-

менялась изучением и формированием идейно-политической направленности, мо-

рально-политической и соревновательной надежности, высокого сознания общест-

венного долга и чувства коллективизма (там же). Таким образом, можно фиксировать 

разрыв между реальной практикой подготовки личности спортсмена и представле-

ниями личности в отечественной и зарубежной психологии, а соответственно и в 

психологии спорта. При этом необходимо подчеркнуть, что отечественная спортив-

ная психология оказалась на то время в плену существующей идеологии, что и при-

вело к тому, что результаты общепсихологических и социально-психологических ис-

следований не внедрялись в спортивную практику. Поэтому цель настоящего сооб-

щения заключается в попытке обобщить результаты этих исследований и наметить 

некоторый путь к соответствию психологических теорий и спортивной практики.  

Анализ представлений зарубежных психологов на личность характеризуется 

большей пестротой. По меньшей мере можно выделить девять направлений изучения 

личности: психодинамическое (3. Фрейд) и пересмотренный А. Адлером и К. Юнгом 

вариант этого направления, диспозиционное (Г. Олпорт, Р. Кеттел), бихевиористское 

(Б. Скиннер), социально-когнитивное (А. Бандура), когнитивное (Дж. Келли), гума-

нистическое (А. Маслоу), феноменологическое (К. Роджерс) и эго- психология (Э. 

Эриксон, Э. Фромм, К. Хорни и др.). Тем не менее, несмотря на многообразие, анализ 

этих концепций позволяет выделить общие точки соприкосновения. В большинстве 

определений личность предстает в виде некой гипотетической структуры или орга-

низации. Поведение человека организуется и интегрируется на уровне личности. 

Существующие подходы, несмотря на их неоднозначность, содержат общую природо-

сообразную и гомеостатическую парадигму, границы которой задавались координа-

тами: организм-человек, среда-индивид, наследственное - приобретенное, реакция-

поведение, эволюция-онтогенез, и т.д. При этом, концептуально они группируются 

либо на стороне «организма», либо на стороне «человека» в целом, что задает две вы-

раженные ориентации - био-физиологическую и общественно эмпирическую на-

правленность исследований. В соответствии с этим личность характеризуется в эво-

люционном процессе, как объект влияния внутренних и внешних факторов, включая 

генетическую и биологическую предрасположенность, индивидуальный опыт и ди-

намичную внешнюю среду, функция которой сводится к стимуляции и контролю за 

желательными реакциями индивида.  

Отечественная психология характеризуется в целом двумя ориентациями, каждая 

из которых в своем основании имеет две парадигмы, что и порождает разнообразие. 
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Первая ориентация направлена на изучение и описание отдельные свойств человека, 

фиксируемых в чертах личности, с последующей организацией их в подструктуры 

(направленность, характер, способность, темперамент). Вторая - деятельностная ори-

ентация с выделением психической организации внутреннего мира человека, с по-

следующей организацией в структурно-функциональные образования личности. 

Вместе с тем, выделенные основные подходы базируются на том, что личность явле-

ние общественное (К.К.Платонов, Б.Ф.Ломов и др.) или социальное (А.Н. Леонтьев, 

Г.М.Андреева и др.). Системообразующим фактором развития личности является ли-

бо направленность, либо мотивационная сфера личности. Для анализа содержания 

личности используется как естественнонаучная парадигма, основа которой ориенти-

рована на систему «организм-человек», «природа-человек» или «субъект- объектное» 

мышление, так и обще-гуманитарная парадигма, содержащее ориентацию на «чело-

век-общество», «человек-труд» или «субъект-субъектное» мышление. В соответствие с 

этим происходит разрыв между психическими процессами и личностью. В лучшем 

случае утверждается влияние личности на отдельные психические процессы, но не 

показывается обратное значение этих процессов на развитие и формирование лично-

сти, что особенно характерно для исследований в области социальной и возрастной 

психологии. 

Такова самая общая картина представлений о личности, в которой за последнее 

время наблюдается тенденция к межпредметным исследованиям и ассимиляция ре-

зультатов из области социальной и возрастной психологии в сферу спортивной под-

готовки. Так, например, за последнее время результатом этих исследований стало 

внедрение в проблематику личности таких понятий как «личностный рост», «Я-

концепции» и других. Также становится очевидным, что и эти области нуждаются в 

общетеоретическом видении проблемы личности. Другими словами, наметилась тен-

денция перехода от монопредметного рассмотрения к межпредметному и разработки 

проблемы личности как метапредмета, в рамках которого станет возможным гомони-

зировать разнородные явления и проявления личности человека. 

Учитывая размеры данного сообщения, отметим только, что с первой парадигмой 

можно согласиться, но только если это относится к индивидуально психологическим 

особенностям человека в целом, как субъекту активности, а не к личности. При этом, 

отметим также, что другое крыло отечественных психологов сформулировало три ос-

новных принципа, которые и положены в основу предполагаемой модели «личность». 

Личность - «понятие» историческое, над психическое и, что личностью не рождают-

ся, а становятся (А. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов, А. В. Петровский). 

Современная (неоклассическая) отечественная психология, исходит из того, что 

«Логическая операция изъятия личности из системы общества, из процессов взаимо-

отношений субъекта с миром, «потока» его деятельностей перекрывает дорогу к изу-

чению закономерностей становления, развития и функционирования личности в ми-

ре (А. Г. Асмолов, 2001, с. 113). Следовательно, любые попытки понимать личность 

вне контекста реального процесса взаимоотношений субъекта в мире, а, следователь-

но, вне осуществления выбора и принятия решения с самого начала обессмысливают 

изучение ее сущности.  

Таким образом, Личность - это системное качество, которое приобретает индивид 

во взаимодействии с социальным и природным окружением. Это взаимодействие 

протекает в формах общения, совместной деятельности и социального поведения, по-
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средством которых осуществляется познание человеком окружающего мира и самого 

себя. Именно во взаимодействии осваивается и интериоризуется тот социальный и 

природный мир, в котором человек родился. Основную роль в процессе становления 

личности будут играть – собственная деятельность человека и язык как средство ре-

гуляции этой деятельности.  

Это саморегулируемая динамическая функциональная система (А.А.Ухтомский, 

В.П.Зинченко) непрерывно взаимодействующих между собой свойств, отношений и 

действий, складывающихся в процессе онтогенеза человека, направленных на преоб-

разование внешнего мира и самого себя. Личность - опосредующее звено, через кото-

рое и посредством которого внешние воздействия связывают все психические явле-

ния, а вместе с тем означает, что все психические процессы или функции, управля-

ются и направляются этой структурой человека. Психические функции (процессы) 

внимание, память, мышление и т.д., носят активный и избирательный характер лишь 

в силу зависимости от структурных факторов личности (мотивации, интересов, жиз-

ненных целей, а в целом внутреннего мира человека и «Я-концепции»). Вместе с тем, 

понятно, что психические процессы не есть самодовлеющие сущности, а представля-

ют собой средства познания и саморегуляции самого человека. 

Возникновение личности как системного качества обусловлено тем, что индивид 

в совместной деятельности с другими индивидами изменяет мир и посредством этого 

изменения преобразует и себя, становясь личностью. 

Выводы. Таким образом, личность характеризуется:  

1) преобразующей активностью, т.е. стремлением выйти за собственные пределы 

организма, расширить сферу деятельности, продлить себя в социальном пространст-

ве, действовать за границами требований ситуации и ролевых предписаний;  

2) направленностью, т.е. устойчивой доминирующей системой мотивов - интере-

сов, убеждений, идеалов, вкусов и пр., в которых проявляют себя потребности чело-

века;  

3) глубинными смысловыми структурами (смысловыми динамическими система-

ми, по Выготскому Л. С.), обусловливающими ее сознание и поведение и которые от-

носительно устойчивы к вербальным воздействиям и преобразуются в совместной 

деятельности групп и коллективов (принцип деятельностного опосредования);  

4) степенью осознанности своих отношений к действительности, которые прояв-

ляются через разнообразие взаимодействий, установок, действий и пр.  

Личность как субъект активности обнаруживает себя в трех репрезентациях, но в 

реальной жизнедеятельности образующих 3-слойное единое целое.  

Во-первых, личность раскрывается в системе включенности индивида в про-

странство межиндивидных связей (1-й слой), где посредством возникающих взаимо-

действий и взаимоотношений, проявляется (или появляется) его индивидуальность, а 

соответственно и те качества и свойства, которые отмечаются и фиксируются Други-

ми как проявления характера.  

Во-вторых, личность отражается во внутреннем пространстве (2-й слой) посред-

ством осознания своих интеллектуальных и физических возможностей. Например: 

«Я» подумал, «Я» помню и т.д. Основными компонентами этого уровня являются ког-

нитивные и эмоциональные функции (процессы), которые развиваются асинхронно и 

между которыми могут возникать разнообразные противоречия и конфликты, что 

приводит к феномену «невротическая личность» или «трудный подросток».  
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Третий слой – глубинный, раскрывается через открытие своего «Я», которое на 

ранних этапах онтогенеза проявляется в речевой форме (например, Я хочу), а на бо-

лее поздних - в волевой и деятельностной форме (например, «Я могу», или «у меня 

получится»). Именно с ними с этими проявлениями имеет дело психолог в своей 

практической работе со спортсменом, изменяя установки или структуры внутреннего 

мира личности. Аналогично и тренер в своей работе со спортсменом обращается не к 

внешним проявлениям или к психическим процессам, а именно к «представленно-

сти» личности самому себе как человеку, к его «Я концепции». 

В заключении, необходимо отметить, что во-первых, предлагаемые положения, 

более направлены на активизацию обсуждения и поиска перспективных путей разви-

тия практической работы психолога в сфере спорта, и менее всего на утверждении 

однозначного представления о личности человека. Во-вторых, разрабатываемое пред-

ставление позволит создать вполне определенное видение и границы работы спор-

тивного психолога. И, в-третьих, - позволит не только более адекватно применять (в 

том числе и разрабатывать) психодиагностический инструментарий, но и более целе-

направленно проводить корректирующее воздействие на разных уровнях развития 

личности спортсмена.  

 

PRACTICAL PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF ATHLETE'S PERSONALITY 

THEORY 

 
Nepopoalov V. N. (SCOLIPE, Moscow, Russia)  

 

Key words: athelete's person, foreign and domestic personality theory, paradigm, levels of 

organization of the athlete's person. 

 

The article provides an analysis of foreign and domestic theories of personality from 

the perspective of sports psychology. Defines two research paradigm. Instead of plane 

models proposed 3-dimensional model of personality, which ensures the future perspec-

tive of research and practical work of a sports. 

 

 

 

http://www.sportedu.ru/en/
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АТРИБУЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОМАШИН РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ 
(Работа выполнена в рамках практического курса «методы социальной психологии». 

Исследовательская группа: Гванца Арабули, Мариам Бибилашвили, Нино Гачечиладзе,  

Ната Харабадзе, Мариам Чахайа) 

 

Нижарадзе Г. Г. (Свободный университет, Тбилиси, Грузия) 
 
Предполагалось, что конкретная модель автомашины может определять стерео-

типные представления о ее гипотетическом владельце. Респондентов ((n=510, ж = 

66%, м = 34%) просили (онлайн) оценить предполагаемых владельцев семи моделей 

авто (BMW-Individual, HondaCRV, LadaNiva, Mercedes-BenzVito, SkodaOctavia, 

ToyotaCamry, VolkswagenBeetle) по 10 личностным чертам, определенных в результа-

те дискуссии в фокус-группе. Анализ полученных данных показал, что наиболее 

рельефно выраженные диспозиции группируются вокруг двух характеристик - благо-

состояния и деловых качеств предполагаемых владельцев. 

 

Ключевые слова: атрибуция, автомашина, владелец автомобиля. 

 

Известно, что наиболее информативным объектом для человека является другой 

человек. Достаточно нескольких секунд, чтобы составить о незнакомце мнение 

(пусть предварительное, стереотипное или вообще ошибочное) сразу по нескольким 

параметрам. Разумеется, большую часть информации несут телесные сигналы: демо-

графическую (пол, возраст, раса и т.д.), физическую (привлекательность, физические 

кондиции и т.д.), эмоциональную (настроение, конкретные чувства), частично диспо-

зиционную («доброе лицо», «волевой подбородок»). Вместе с тем, важную информа-

цию поставляет также атрибутика данного индивида – одежда, украшения, разного 

рода символы – от религиозных до надписей на майке. По атрибутике мы судим о 

семейном статусе (обручальное кольцо), имущественном положении (богатст-

во/бедность в одежде), а также составляем мнение о некоторых диспозиционных 

свойствах (вкус, аккуратность и т.д.). 

Наряду с упомянутыми, важным атрибутом современного городского жителя яв-

ляется автомобиль(позволю себе смелость предположить, что в современной урбани-

стической среде автомашина является вторым по важности и информативности объ-

ектом). Нас заинтересовал вопрос, воспринимается ли конкретная марка/модель ав-

томобиля хоть в какой-то мере в качестве «проекции» ее владельца, и если да, то ка-

кие стереотипные диспозиционные атрибуции связаны с той или иной мар-

кой/моделью. Подчеркнем, что речь идет о стереотипах именно диспозиционных а не 

имущественных (по типу фольклорныой оппозиции «мерседес-600» - «запорожец»; 

хотя определенные диспозиционные стереотипы просматриваются и здесь). 

 Эмпирическое исследование проводилось в два этапа. На первом 30-ти респон-

дентам был представлен список из примерно 50-ти диспозиционных качеств (подоб-

ранных интуитивно) с просьбой указать по 3-х балльной шкале («нет», «может быть», 

«определенно») насколько автомобиль (без указания конкретной марки) может отра-

жать данное свойство личности его владельца. По итогам опроса были отобраны 10 

диспозиционных свойств, получивших наивысший рейтинг (по убывающей): высоко-
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мерие, скромность, «деловой/ая», экономность, честность, ум, амбициозность, легко-

мыслие, практичность, «семейный/ая». 

На втором этапе были подобраны 7 марок легковых машин конкретных моделей, 

предположительно отражающих наиболее распространенные или характерные типы-

авто в Тбилиси: BMW-Individual (кабриолет), HondaCRV, LadaNiva, Mercedes-

BenzVito (минивэн), SkodaOctavia, ToyotaCamry, VolkswagenBeetle («жук»). Затем был 

составлен опросник: на семи картинках с фотографиями автомашин предъявлялся 

список 10-ти диспозиционных свойств, перечисленных выше. Респондентам предла-

галось оценить (по трехбалльной шкале - «нет», «может быть», «определенно»), в ка-

кой степени предъявленные личностные качества, по их мнению, могут быть свойст-

венны владельцу данного автомобиля. В качестве дополнительного пункта респон-

дентов просили высказать предположение о профессии/занятии владельца конкрет-

ной модели. Опросник был разослан по университетской сети (mail@freeuni.edu.ge) c 

просьбой помочь исследованию заполнив опросник. 

Всего было получено 510 заполненных опросников, причем как от студентов, так 

и преподавателей. Среди ответивших женщин оказалось вдвое больше (66%), чем 

мужчин (34%). Ниже приводятся графические «профили» по 10-ти диспозиционным 

качествам для стереотипного владельца каждой из 7-ми марок/моделей автомашин. 

 

ВЫСОКОМЕРИЕ 

 

СКРОМНОСТЬ

 

«ДЕЛОВОЙ/АЯ» 

 

ЭКОНОМНОСТЬ 
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Как видно из приведенных диаграмм, диспозиционные тенденции выявились 

вполне отчетливо. Тем не менее начнем с методических огрехов. Не совсем удачным 

следует признать набор тестовых марок/моделей. Эту часть работы я полностью пре-

доставил исследовательской группе, не приняв во внимание, что последняя полно-

стью состоит из девушек. Не опасаясь упреков в сексизме, позволю себе высказать 

предположение, что будь в группе хоть один юноша, набор авто был бы другим. Так, 

фольксфаген-«жук» уже довольно давно не выпускается, эту модель нечасто встре-

тишь в нашем городе, что и отразилось в наиболее высоком проценте отсутствия от-

ветов в ее отношении (как мне кажется, место «жука» следовало отдать «мини-

куперу», занявшего соответствующую нишу за последние годы). Безусловным мину-

сом является также полное отсутствие хоть какой-нибудь модели «крутых» внедо-

рожников, доминирующих на улицах Тбилиси и возможно, вкупе со своими владель-

цами, стереотипизированных в наибольшей степени.Наконец, представленные моде-

ли BMW и тойоты оказались «двойниками»: практически на всех диаграммах они со-

седствуют, хотя BMW почти всегда идет с небольшим «опережением» (исключение 

составляет параметр «ум», где дело обстоит наоборот). 
Вернемся к результатам. Наибольшее количество крайних оценок получила мо-

дель BMW-Individual (высокомерие, амбициозность, легкомыслие – в наибольшей 

степени; скромность, экономность, практичность, честность, «семейный/ая» - в наи-

меньшей). Следом идет «Нива» (скромность, экономность, честность – на первом мес-

те, ум – на последнем). Видимо, эти данные иллюстрируют социальное представле-

ние об оппозиции «богатый/ая» - «бедный/ая» (или, по крайней мере, «малоиму-

щий/ая»), с соответствующими кластерами стереотипных диспозиций. Ввиду недос-

татка места, выделим наиболее характерные тенденции, полученные в исследовании. 

В частности, с одной стороны, несовместимость в социальных представлениях богат-

ства с честностью и практичностью (возможно, здесь сыграло роль то обстоятельство, 

что, судя по некоторым деталям, гипотетический владелец БМВ в основном видится 

не как богач сам по себе, а как сын/дочь богатых родителей), а с другой стороны - 

бедности, а заодно и честности, с умом. Последнее свойство, вместе с деловыми каче-

ствами и практичностью, более всего приписанывладельцу хонды. Таким образом, 

наиболее рельефно выраженные диспозиции группируются вокруг двух характери-

стик -благосостояния и деловых качеств предполагаемых владельцев, причем их по-

казателями являются пара «БМВ» – «нива» для первой и «хонда» для второй. 

 

ATTRIBUTION OF THE OWNERS OF THE CARS OF THE DIFFERENT MODELS 

 
Nijaradze G. G. (Free University, Tbilisi, Georgia) 

 

Key words: attribution, cars, car owner. 

 

Presumably, a concrete model of a car suggests a template of attribution of its sup-

posed owner. Respondents (n=510, f = 66%, m = 34%) were asked online to attribute the 

supposed owners of 7 car models (BMW-Individual, Honda CRV, Lada Niva, Mercedes-

Benz Vito, Skoda Octavia, Toyota Camry, Volkswagen Beetle) according to 10 criteria cho-

sen by focus-group discussion: arrogance, modesty, economy, honesty, intelligence, ambi-

tiousness, light-mindedness, practicality, family carer. Results obtained show that the at-
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tributions mainly group around two characteristics of supposed owner, namely wealth and 

business assets. 

 

 

 

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ У ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
(Исследование выполнено по Государственному заданию ФАНО РФ № 0159-2015-0008) 

 

Обознов А. А., Бессонова Ю. В., Петрович Д. Л.  
(Институт психологии РАН, Москва, Россия) 

 
В статье представлено описание скрининговой методики диагностики культуры 

безопасности пассажиров общественного транспорта и результаты исследования. Ме-

тодика позволяет оценить представление пассажира о потенциальных опасностях на 

транспорте; субъективное доверие пассажира различным видам общественного транс-

порта; представление о допустимом и недопустимом поведении пассажира на транс-

порте; психологическую готовность к действиям в условиях опасности; эффектив-

ность различных средств обеспечения безопасности.  

Полученные результаты раскрывают факторы, обуславливающие представление 

об опасности различных видов транспорта; особенности доверия/недоверия транс-

портным средствам, представления пассажиров об эффективности мер обеспечения 

безопасности и готовность следовать требованиям безопасности; выявлено преобла-

дающее пассивное, потребительское отношение пассажиров к обеспечению и под-

держанию безопасности и низкая информированность о действиях в ситуации опас-

ности. Создан психологический портрет потенциально опасных пассажиров, обосно-

ван комплекс факторов (психологических, организационных, технических) и спосо-

бов воздействия для повышения культуры безопасности пассажироперевозок. 
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Представление о культуре безопасности персонала как системообразующем фак-

торе снижения рисков представляется одной из ключевых проблем обеспечения 

безопасности деятельности по человеческому фактору [1, 2, 4, 5]. Предотвращение 

психологических рисков чрезвычайных ситуаций опирается на два базовых положе-

ния. Первое - рассмотрение психологических рисков техногенных чрезвычайных со-

бытий должно основываться на понимании опосредствованного влиянии психологи-

ческих свойств человека на функционирование технической системы; опосредст-

вующими переменными являются, в частности, целевые, организационные, техноло-

гические и средовые характеристики системы. Второе - поскольку параметры опо-

средствующих переменных можно целенаправленно изменять, появляется принципи-

альная возможность управлять психологическими рисками техногенных чрезвычай-

ных событий.  

Авторами теоретически обоснован и практически апробирован метод повышения 

культуры безопасности на техногенных объектах повышенного риска, в основе кото-

рого заложен переход от ретроактивного к проактивному подходу обеспечения безо-
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пасности, т.е. от пассивно-реагирующего к активно-упреждающему отношению пер-

сонала [2]. Реализация данного подхода должна базироваться, по нашему мнению, на 

совокупности следующих принципиальных положений: 

1. Как элемент организационной культуры, проактивный подход предполагает 

наличие прототипа, образца должного отношения персонала к обеспечению безопас-

ности. Структура должного активно-упреждающего отношения к обеспечению безо-

пасности включает единство трех традиционных компонентов: когнитивного, эмо-

ционального и конативного (поведенческого) компонентов. 

2. Как элемент ценностно-смысловой структуры личности специалиста, активно-

упреждающее отношение предполагает осознанное психологическое отношение ру-

ководителей и сотрудников к обеспечению безопасности, прежде всего, приоритет-

ную ценность безопасности и личную ответственность за ее обеспечение. 

3. Обеспечение критического, настороженного отношения персонала при выпол-

нении профессиональных задач, чувства «здорового страха» и понимания потенци-

альной опасности, которое целенаправленно формируется и поддерживается за счет 

совокупности внешних средств и способов (организационных, эргономических, тех-

нических, педагогических, психологических). 

4. Реализация принципа приоритетности безопасности на всех уровнях управле-

ния: приверженность приоритету ценности безопасности всех работников организа-

ции от управляющего звена до рядовых исполнителей. 

5. Реализация принципа приоритетности безопасности на всех этапах функцио-

нирования технической системы: проектирования, эксплуатации, обеспечения функ-

ционирования и ремонта, потребления результатов деятельности технической систе-

мы. 

Необходимость специального формирования культуры безопасности персонала 

была обоснована в 1991 году в атомной промышленности [1]. Активные исследования 

и практическое внедрение психологических, управленческих, технических разрабо-

ток в настоящее время ведутся на многих потенциально опасных предприятиях в 

авиационной, атомной, транспортной, промышленной отраслях. Однако, без должно-

го внимания психологии оставался и, во многом, продолжает оставаться большой 

контингент специалистов, объединяемых общим понятием «персонал по обеспече-

нию функционирования технических систем и технологических комплексов», а также 

широкий ряд лиц, вовлеченных во взаимодействие с потенциально опасными техни-

ческими системами, прежде всего конечные потребители услуг.  

В рамках реализации предложенного подхода нами была разработана методика 

оценки культуры безопасности персонала и потребителей услуг потенциально опас-

ных предприятий, а также проведено исследование культуры безопасности пассажи-

ров общественного транспорта. 

Анализ существующей литературы показывает практически полное отсутствие 

специальных исследований культуры безопасности у пассажиров, при их непосредст-

венном участии в обеспечении собственной потенциальной безопасности и безопас-

ности остальных участников движения. Вина третьих лиц (пассажиров) в дорожно-

транспортных происшествиях установлена, по разным данным, от 15 до 31 %. В про-

веденных ранее работах упоминается [3, 6, 7, 8, 9, 10], что нарушении требований 

безопасности на транспорте у многих пассажиров стало привычным и незаметным, 

выявлены устойчивые ложные стереотипы о приемлемых и неприемлемых способах 
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поведения на транспорте, представления о размытых границах дозволенного, непро-

порциональном доверии техническим средствам обеспечения безопасности и харак-

теристикам транспортного средства, о высоком уровне тревожности пассажиров и не-

удовлетворенности существующими мерами обеспечения безопасности при неготов-

ности личного участия в поддержании безопасности. Наиболее тревожной тенденци-

ей остается перекладывание ответственности пассажиров и крайне низкий уровень 

мотивации на активное участие в деятельности по обеспечению безопасности на 

транспорте, многие граждане склонны сегодня занимать в этих вопросах пассивную 

позицию. 

С целью разработки и отбора наиболее эффективных средств обеспечения безо-

пасности перевозок была разработана скрининговая методика оценки культуры безо-

пасности пассажиров общественного транспорта. Методика включает шкалы:  

 представление пассажира о потенциальных опасностях на транспорте; 

 субъективное доверие пассажира различным видам общественного транспорта; 

 представление о допустимом и недопустимом поведении пассажира на транспор-

те; 

 психологическая готовность к действиям в условиях опасности; 

 эффективность различных средств обеспечения безопасности. 

Время заполнения методики – 10 минут. Количество вопросов: 23. Возможно как 

групповое, так и индивидуальное применение. 

Методика позволяет проанализировать субъективные представления пассажиров 

о потенциальных источниках опасности на различных видах транспорта, психологи-

ческую готовность к действиям в условиях опасности и сопоставить ее с реальными 

знаниями о правильном поведении, оценить эффективность различных средств обес-

печения безопасности и смещение фокуса внимания в нештатных ситуациях, опреде-

лить флуктуацию доверия пассажиров в штатных и нештатных ситуациях. 

Результаты, полученные с помощью методики, позволяют снизить материальные, 

временные и организационные издержки при отборе наиболее эффективных спосо-

бов обеспечения безопасности на транспорте, в частности – средств и методов опове-

щения. Особенности психологии пассажиров (внимания, степени доверия, распреде-

ления ответственности и т.д.) позволяют отобрать наиболее действенные методы 

управления пассажиропотоком и организации поведения толпы в штатных и нештат-

ных условиях. Преимущества методики по сравнению с существующими аналогами:  

 Психологический подход к оценке предикторов нарушений требований безо-

пасности и особенностей культуры безопасности пассажиров, что предполагает не 

только констатацию особенностей поведения пассажиров, но и способов влияния на 

них с целью минимизации рисков. 

 Методика реализует комплексный подход к обеспечению безопасности и 

включает совокупность факторов культуры безопасности – объективных и субъектив-

ных; технических, организационных и психологических. Расширен спектр потенци-

альных опасностей на транспорте, включены техногенные, социальные и психологи-

ческие опасности.  

 Добавлены вопросы, связанные с субъективной оценкой пассажирами степени 

рассогласования между информированностью (знания о правилах безопасного пове-

дении на транспорте, осведомленность об источниках потенциальной опасности на 

транспорте) и собственной готовностью следовать этим правилам.  
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 Включены вопросы для выявления представлений пассажиров о содержании 

понятий «опасность» (источники опасности) и «безопасность» (допустимые действия 

пассажира) на транспорте. 

 Методика позволяет оценить степень и фокус ответственности пассажиров в 

обеспечении личной и общественной безопасности на транспорте. 

Исследование проводилась с привлечением 51 человека, граждан РФ, различав-

шихся по возрасту, полу, уровню и характеру образования, а также месту жительства 

и опыту использования транспортных средств (частота пользования, наличие прав 

управления транспортными средствами).  

Результаты: 
1. Степень представления об опасности транспорта определяется совокупностью 

факторов. Наибольшее значение при приблизительной оценке транспорта как опас-

ного либо безопасного имеет вероятность спасения в случае аварии. Это наиболее 

«грубый» критерий, позволяющий выделить безусловно опасные в представлении на-

селения виды транспорта - самолет, водный транспорт и маршрутное такси. Даль-

нейшая дифференциация по степени опасности определяется иными причинами. 

Личный опыт респондентов лишь частично имеет значение. Привычность транспорта 

снижает восприятие его опасности, однако это справедливо только для городского 

наземного и железнодорожного транспорта.  

2. Информированность пассажиров о безопасном поведении не играет сущест-

венной роли в восприятии степени опасности или безопасности транспорта. Однако 

она имеет ключевое значение в распределении доверия пассажиров. Если установле-

но в целом преобладающее пассивное, потребительское отношение пассажиров к 

обеспечению и поддержанию безопасности, то в ситуации опасности фокус ответст-

венности за обеспечение безопасности дифференцируется – у части испытуемых со-

храняется полная пассивность и доверие персоналу транспортных компаний, у дру-

гой части испытуемых фокус доверия резко меняется (доверяют только себе), третьи 

продолжают надеяться и на персонал, и на себя. Такое распределение ответственно-

сти тесно коррелирует с наличием у пассажиров знаний о способах поведения в слу-

чае опасности. 

3. Установлено, что представление граждан о собственной информированности 

практически не коррелирует с наличием реальных знаний об источниках опасности 

на транспорте и способах правильного поведения в случае опасности.  

4. Также выявлено, что ни информированность, ни реальный уровень знаний не 

являются необходимым условием для готовности действовать в условиях возможной 

опасности. Готовность к действию обуславливается иными, психологическими меха-

низмами, выявление которых является дальнейшей задачей исследования. 

5. Выявлен крайне низкий уровень мотивации граждан на активное участие в 

деятельности по обеспечению безопасности на транспорте: даже имея необходимую 

информацию о требуемых действиях, многие граждане склонны занимать пассивную 

позицию, принимать роль потребителя транспортных услуг. Ответственность за 

обеспечение собственной безопасности и безопасности окружающих пассажиров пе-

рекладывается на перевозчика. Так, неподготовленность и отсутствие информации о 

правильных действиях в случае непредвиденной ситуации тревожит только 14% оп-

рошенных.  
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6. Также информированность о потенциальных источниках опасности и требова-

ний техники безопасности не гарантирует их соблюдения, не является залогом высо-

кой культуры безопасности. Было установлено, что уровень информированности не 

взаимосвязан с количеством допускаемых пассажирами нарушений правил безопас-

ности. 

7. Создан психологический портрет потенциально опасных пассажиров, обосно-

ван комплекс факторов (психологических, организационных, технических) и спосо-

бов воздействия для повышения культуры безопасности пассажиров. 
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SAFETY CULTURE OF PUBLIC TRANSPORT PASSENGERS 

 

Oboznov A. A., Bessonova Y. V., Petrovich D. L. (IFRAS, Moscow, Russia) 
 
Key words: safety culture, questionnaire, passengers, public transport. 

 

The article describes the screening questionnaire for the safety culture of public 

transport passengers and the results of its study. It allows to measure the passenger’s opin-

http://trans-bez.ru/ru/sociology/opros-vciom-bezopasnost-na-transporte?page=1
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ion about the potential dangers of transport; passenger’s confidence in various types of 

public transport; view of acceptable and unacceptable behavior during transportation; psy-

chological willingness to act in case of danger; effectiveness of various security tools. 

The results reveal the factors causing an understanding of the degree of danger of dif-

ferent vehicles; specially trust / distrust in vehicle, preferred methods provide transport 

security including the willingness to follow the requirements. It was revealed a predomi-

nant passive and consumer attitude of passengers to ensure safety and low awareness of 

the actions in case of danger. We set a psychological portrait of potential violators of safe-

ty and we grounded complex of factors (psychological, organizational, technical) and ways 

to increase the passenger safety culture. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

АФАЗИЕЙ 

 

Пайлозян Ж. А. (АГПУ им. Х. Абовяна, Ереван, Армения) 
 
Нейропсихологическое обследование является одним из обязательных компонен-

тов логопедической работы при афазии. Разработанная автором схема нейропсихоло-

гического обследования содержит два дополнительных раздела: “Речевой анамнез” и 

“Коммуникация”. Целесообразность сбора речевого анамнеза обусловлена тем, что 

афазические нарушения у дву- и многоязычных пациентов имеют определенную 

специфику, учет которой заметно повышает эффективность логопедической рабо-

ты.Раздел “Коммуникация” дает возможность оценить использование пациентом вер-

бальных и невербальных средств общения и проследить динамику их восстановле-

ния.  
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Одним из наиболее рапространенных последствий инсульта является афазия – 

полная или частичная потеря речи, обусловленная очаговыми поражениями речевых 

отделов коры головного мозга. Афазические нарушения часто сочетаются с наруше-

ниями других психических функций, а также праксиса и гнозиса. Пациенты с афази-

ей нуждаются в помощи специалистов различного профиля, в том числе и логопедов-

афазиологов. 

Логопедическую работу по восстановлению речи при афазии принято начинать с 

нейропсихологического обследования, которое включает в себя следующие разделы: 

1) импрессивная речь, 2) экспрессивная речь, 3) чтение, 4) письмо, 5) счет, 6) гнозис, 

7) праксис, 8) мышление, 9) память и проводится как в начале восстановления речи, 

так и в его процессе. Обследование позволяет наиболее полно учитывать расстрой-

ства высших психических функций, правильно планировать и оценивать процесс ло-

гопедической работы (восстановление устной речи, навыков речевой коммуникации, 

письма, чтения, счетных операций) и динамику восстановления.  

На армянском языке схема нейропсихологического обследования пациентов с 

афазией впервые была разработана в 2002 г. [1]. Однаконаш практический опыт пока-
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зал, что схема нуждается в определенных дополнениях. Вследствие этого разработан-

ная нами схема отличается от других прежде всего тем, что включает в себя два до-

полнительных раздела: “Речевой анамнез” и “Коммуникация”. 

Речевой анамнез. Работа с многоязычными пациентами с афазией убедила нас в 

том, что логопеду следует собрать речевой анамнез пациента. Это предполагает ряд 

вопросов для уточнения типа носителя языка, доминирующего языка пациента, вре-

мени и способа приобретения языков, интенсивности и сферы их применения. Наша 

многолетняя практика показывает, что данные речевого анамнеза позволяют отгра-

ничить афазические нарушения от преморбидных проявлений языковой интерфе-

ренции, свойственных всем носителям двух и более языков.“Языковая характеристи-

ка” пациента, составленная на основании данных речевого анамнеза, наряду с фор-

мой и степенью тяжести афазии помогает выбрать правильную тактику логопедиче-

ской работы и тем самым повысить ее эффективность. Обследование речи много-

язычного пациента проводится на всех языках, которые он использовал до болезни. В 

случае необходимости в обследовании участвуют люди, владеющие данным языком. 

Нами установлено, что существует определенная зависимость между личностными 

особенностями языкового и речевого опыта пациентов, типом спонтанного восста-

новления языков и выбором методов восстановления речи [2].  

Для исследования импрессивной речи пациентупредлагаетсявыполнить различ-

ные инструкции, а также ответить на вопросы логопеда. С целью определения отсут-

ствия или наличия симптома “отчуждения смысла слов” некоторые инструкции мы 

намеренно повторяем. Кроме того пациенту специально задаются взаимоисключаю-

щие друг друга вопросы, чтобы избежать случайных правильных ответов. На вопросы 

пациент может отвечать как вербально, так и соответствующим кивком головы. Для 

определения степени понимания пациентом сложных логико-грамматических конст-

рукций, предлагаются такие задания, как выполнение действий с двумя предметами 

(например, положите спичку на коробок; положите спичку под коробку и т.д.); показ 

картинки, соответствующей предъявленной инструкции (например, покажите, где 

ящик за бочкой, бочка в ящике и т.д.); показ одного предмета другим, (например, по-

казать ключ карандашом, показать ключом карандаш, показать карандаш ключом и 

т.д.) и др. 

Исследование экспрессивной речи включает обследование автоматизированной 

речи; повторение отдельных звуков, слогов, слов различной слоговой структуры, фраз 

различной степени сложности; называние предметов, действий; а также спонтанной 

речи. При этом особое внимание обращается на речевую инициативу, степень рече-

вой активности, наличие речевых эмболов, речевых автоматизмов, аграмматизмов, те-

леграфного стиля, эхолалий, персевераций, парафазий, бедность, монотонность, уп-

рощенность речи. Следует также обследовать глобальное и аналитическое чтение па-

циентов. При этом обращается внимание как на техническую, так и на смысловую 

сторону процесса чтения, отмечается наличие литеральных и вербальных паралек-

сий, персевераций. С целью обследования процесса письма пациенту предлагаются 

следующие задания: списывание букв, слов, фраз, тестов; запись под диктовку букв, 

слов, фраз, текстов; самостоятельное письмо букв, слов, фраз, текстов. Обследование 

чтения и письма дает возможность уточнить форму афазии, а также сохранные воз-

можности пациента. 
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Уточнению локализации очага поражения и формы афазии способствуют резуль-

таты выполнения пациентом заданий, представленных в разделе “Счет”: показ, а если 

возможно, то и называние чисел, имеющих разное разрядное значение; запись чисел, 

имеющих различное разрядное строение; решение арифметических примеров: в пре-

делах 10; с переходом через десяток.  

Исследование гнозиса включает в себя обследование зрительного гнозиса, опти-

ко-пространственного, лицевого, цветового, пальцевого, акустического гнозиса и сте-

реогноза. Неспособность выполнить какое-то задание из данного раздела свидетель-

ствовует о наличии агнозии (предметной, оптико-пространственной, цветовой, паль-

цевой, акустической, астереогноза).  

Исследование праксиса включает в себя обследование орального праксиса, кине-

стетического кистевого и пальцевого, динамического, пробы на пространственную 

организацию движений (по подражанию и по речевой инструкции), а также конст-

руктивного праксиса.  

Для обследования мышления пациенту предлагаются следующие задания: клас-

сификации, “четвертый лишний”; обобщение предметов по заданному признаку. Ис-

следуется причинно-следственные отношения (понимание смысла сюжетных картин 

и рассказов), а также понимание метафор. При исследование памяти проводится об-

следование слухо-речевой и зрительной памяти, а также памяти на события. 

Коммуникация. Восстановление коммуникативной функции речи является ос-

новной целью логопедической работы при афазии. Между тем оценке восстановле-

ния навыков речевой коммуникации не уделяется должного внимания. Раздел “Ком-

муникация” позволяет восполнить этот пробел. В ходе первичного обследования и 

последующих мониторингов мы обращаем внимание на использование пациентом 

вербальных, а также невербальных средств общения (которые в данном случае вы-

полняют компенсаторную функцию); на степень речевой активности (высокая, сред-

няя, низкая) и на продуктивность речи (продуктивная, малопродуктивная). Важно 

определить, использует ли пациент восстановленные в результате логопедической 

работы речевые навыки в процессе общения с окружающими. Нами выделены сле-

дующие критерии, позволяющие оценивать и прогнозировать динамику восстановле-

ния навыков речевой коммуникации при афазиии: 1) активизация невербальных 

средств коммуникации; 2) активизация спонтанных вербальных реакций; 3) улучше-

ние понимания обращенной речи; 4) сокращение латентного периода между ответом 

и вопросом в процессе диалога; 5) самостоятельные односложные высказывания; 6) 

самостоятельные развернутые высказывания.  
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Neuropsychological testis considered to be one of the crucial components of speech 

therapy in case of aphasia. The author of the article has designed a scheme which is differ-

ent from the rest by the fact that it has 2 additional sections: “Speech anamnesis” and 

“Communication”. The aim of collecting of speech anamnesis is conditioned by the fact 

that aphasia of bilingual and multilingual patients has certain specific features, the consid-

eration of which highly increases the effectiveness of speech therapy. The section “Com-

munication” will allow the speech therapist to evaluate the verbal and non-verbal means 

of communication applied by the patient, as well as observe the dynamics of restoration. 

 

 

 

ЛИЧНОСТЬ СТУДЕНТА В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Папоян В. Р., Мурадян Е. Б., Галстян А. С. (ЕГУ, Ереван, Армения) 
 
В статье показана связь между личностными особенностями студента и пережи-

ванием им психологической безопасности. Получены данные относительно общего 

показателя по фактору жизнестойкости, причем по шкале вовлеченности получены 

достаточно высокие результаты. Показано, что развитие личности студента во многом 

определяется переживанием им психологической безопасности.  

 
Ключевые слова: личность студента, психологическая безопасность личности, жизне-

стойкость, личностные факторы, сферы жизнедеятельности человека. 

 

Понятие личность в психологии занимает центральное место, однако многоас-

пектность и неоднозначность этого сложного понятия делает необходимым изучение 

различных форм его проявления в различных контекстах. В качестве одной из форм 

проявления личности можно рассмотреть личность студента, а в качестве одного из 

важнейших контекстов ее изучения – психологическую безопасность, что предопре-

деляет ракурс изучения проблемы.  

Понимание личности, в основном, связывается с сознанием и самосознанием че-

ловека [3], с рассмотрением личности в качестве феномена общественного развития, 

как субъекта межличностных отношений [8].  

При изучении личности студента особое внимание уделяется его возрастным и 

характерологическим особенностям, специфике учебной деятельности, влияющей на 

личность, а также объективным и субъективным факторам, обеспечивающим полно-

ценное развитие личности как с точки зрения формирования ее ценностной сферы, 

так и в плане профессионального становления. В этой связи проблема психологиче-

ской безопасности личности студента приобретает особое значение, так как, с одной 
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стороны, потребность в безопасности и защите на уровне сохранения собственной 

жизни и здоровья детерминирует социальное поведение человека, влияя на формиро-

вание тех или иных потребностей [7], с другой – подразумевает переживание, осмыс-

ление человеком на субъективном уровне собственного благополучия, наличие усло-

вий, способствующих развитию личности. Психологическая безопасность на уровне 

личности связывается с переживанием человеком своей защищенности; наличием 

внутреннего потенциала, обеспечивающего невосприимчивость, сопротивляемость и 

совладание личности в отношении психотравмирующих факторов различной приро-

ды [7]; с осознанием степени конгруэнтности идеальных, желаемых представлений о 

себе и реальном «Я» [1]. 

Представляет интерес понимание психологической безопасности личности в свя-

зи с «мобилизацией ресурсов человеческой психики в трудных и экстремальных ус-

ловиях, а реализации потребности в безопасности – как сохранение психологической 

целостности индивида, наличия у него чувства удовлетворенности настоящим и уве-

ренности в будущем, ощущения защищенности интересов и ценностей, включенно-

сти в окружающую действительность» [2, c. 161]. 

В рамках наших исследований особое значение приобретает понимание психоло-

гической безопасности личности студента как переживание им благополучия в раз-

личных сферах его жизнедеятельности, в частности, в сфере высшего образования. 

Когда внешние и внутренние факторы способствуют и профессиональному, и лично-

стному росту студента, его самоопределению, а также реализации целевых программ 

вузовского образования. 

Таким образом, можно сказать, что развитие личности студента во многом опре-

деляется переживанием им психологической безопасности.  

С учетом вышесказанного было проведено исследование, направленное на выяв-

ление связи между личностными особенностями студента и переживания им психо-

логической безопасности. 

В исследовании приняли участие 60 студентов 4-ого курса бакалавриата РАУ, 

приехавших из России, в возрасте от 19 до 24 лет. Использовались следующие мето-

дики:  

Пятифакторный личностный опросник (Р. МакКрае, П. Коста) [9];  

Тест жизнестойкости [4]; 

Оригинальная методика: «Шкалы оценки компонентов безопасности личности» 

[6]. 

Пятифакторный личностный опросник (Р. Маккрае, П. Коста) позволяет на осно-

вании личностных факторов темперамента и характера: нейротизм, экстраверсия, от-

крытость опыту, сотрудничество, добросовестность, составить наиболее объективное 

представление о человеке. Считается, что эти личностные факторы можно рассмат-

ривать в качестве базовых измерений личности, относящихся к категории универ-

сальных, характерных для всех людей [5]. В этой связи представленная методика в 

наибольшей степени соответствует задаче исследования личностных особенностей 

студента. 

Тест жизнестойкости представляет собой адаптацию опросника С. Мадди (Hardi-

ness Survey) и позволяет оценивать способность и готовность человека противостоять 

стрессовой ситуации и проявлять гибкость в процессе преодоления трудностей, или 

же, наоборот, позволяет выявить подверженность человека стрессогенным факторам, 
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переживанию депрессии. Жизнестойкость, как личностная переменная, включающая 

в себя три достаточно автономных компонента: вовлеченность, контроль, принятие 

риска, играет важную роль в успешном противостоянии человека стрессу, в частно-

сти, в профессиональной деятельности. Ведь «именно жизнестойкость позволяет че-

ловеку выносить неустранимую тревогу, сопровождающую выбор будущего… в си-

туации экзистенциальной дилеммы» [4, c. 4]. Таким образом, для понимания пробле-

мы: «личность студента в контексте психологической безопасности» изучение жизне-

стойкости является необходимым условием.  

Методика «Шкалы оценки компонентов безопасности личности» была разработа-

на в НИЛ психологии личности и профессиональной деятельности и позволяла, в со-

ответствии с выделенными сферами жизнедеятельности на основании субъективного 

выбора респондентом в биполярном режиме тех или иных характеристик сфер, опре-

делять значимость этих сфер для каждого участника. К основным сферам жизнедея-

тельности человека были отнесены следующие: семья, работа, друзья, здоровье, ин-

формированность, права человека, общество, культура, экология [6].  

Результаты, полученные по тесту жизнестойкости, позволили выявить следую-

щую картину: среднее общего балла жизнестойкости составило 78, а средние для ка-

ждой из трех суб-шкал: вовлеченности, контроля и принятия риска составили 34, 28 

и 16 соответственно. Представленные данные указывают на то, что общий показатель 

жизнестойкости у студентов недостаточно высокий: так, если перевести представ-

ленный в баллах показатель средних величин в %-ы, то он составит около 50 % от 

возможного. Учитывая, что жизнестойкость рассматривается в качестве комплексной 

личностной характеристики, некой системы установок, позволяющей человеку про-

тивостоять неблагоприятным условиям, стрессу и развитию симптомов физической 

или психологической дезадаптации, становится понятным, что необходимо ее разви-

тие у студентов. Несколько более благоприятная картина вырисовывается по шкале 

вовлеченности: в %-ом выражении она составляет около 63 % от возможной величи-

ны. Вовлеченность, как компонент жизнестойкости, указывает на общую удовлетво-

ренность человека жизнью, работой, на интерес к окружающему миру и собственной 

деятельности. Отметим, что в ряде исследований была выявлена положительная 

связь между компонентами жизнестойкости и эффективностью работы [4]. 

 Результаты тестирования по пятифакторному личностному опроснику показали, 

что для большинства респондентов характерны выраженность таких личностных 

черт, как привязанность, экстраверсия, самоконтроль. Это, как бы усредненное, гипо-

тетическое, схематическое представление o личности студента, характерное для дан-

ной выборки.  

Наиболее выраженной чертой являлась привязанность, с которой связывают та-

кие личностные проявления, как позитивное отношение к людям, ответственность за 

других, эмпатичность, склонность к сотрудничеству. 

С экстраверсией связывают проявление таких личностных свойств, как общи-

тельность, дружелюбие, гедонизм.  

Самоконтроль, как личностная характеристика, связывается с высоким уровнем 

волевой регуляции, с такими чертами личности, как добросовестность, ответствен-

ность, обязательность. 
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Отметим, что численные значения по всем пяти факторам были достаточно высо-

кими, что в системе биполярных оценок по каждому фактору указывало на смещение 

в зону высоких баллов.  

Результаты исследования по методике: «Шкалы оценки компонентов безопасно-

сти личности» позволили выявить иерархическую связь между сферами жизнедея-

тельности и психологической безопасностью личности студента. Оказалось, что наи-

более значимыми сферами жизнедеятельности для студентов с точки зрения их пси-

хологической безопасности являются работа (1-ое место), информированность (2-ое 

место), семья (3-е место), друзья (4-ое место), здоровье (5-ое место). Эти данные 

представляют интерес с точки зрения результатов, полученных в других аналогичных 

исследованиях, в которых студенты отводили информированности 7-ое место, а семье 

- 1-ое [6]. Эту ситуацию, по-видимому, можно объяснить спецификой студентов, уча-

ствующих в исследовании: это иностранные студенты (из России), которые находятся 

вдали от своих семей, и им приходится. адаптироваться к самостоятельной жизни, 

отдалению от семьи.. Относительно работы (учебная деятельность) можно предпо-

ложить следующее: если для местных студентов учеба (работа) - на третьем месте, то 

для иностранных студентов – на первом, так как они более мотивированы на учебу, 

преодолевают больше трудностей, по сравнению с местными студентами, ради учебы 

преодолевают сложности, по-видимому, более осмысленно и ответственно относятся 

к учебной деятельности. Важность информированности для этих студентов обуслов-

лена, скорее всего ощущением ее нехватки из-за новых условий, в которых оказались 

респонденты.  

Таким образом, в процессе изучения личностных особенностей студентов и пе-

реживания ими психологической безопасности, было установлено, что в целом, сту-

дентам присущи такие личностные черты, как привязанность, экстраверсия и само-

контроль, а безопасность связывается с такими показателями, как работа (учеба), ин-

формированность, семья, друзья, здоровье. Несмотря на то, что общий показатель по 

фактору жизнестойкости не достаточно высокий, по шкале вовлеченности получены, 

в прогностическом плане, обнадеживающие результаты.  
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In the article it is showed the connection between student’s personal features and his 

psychological sufferings. The data about general index of vitality factor is obtained, it is 

important to mention that according to scale of involvement high results are obtained.It is 

showed, that student’s personality development is highly determined by his suffering of 

.psychological safety. 
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Статья посвящена исследованию системы оценки персонала музейных учрежде-

ний. Результаты проведенного прикладного исследования могут быть использованы 

руководством не в целях подбора и оптимальной расстановки кадров, а также форми-

рования резерва на выдвижение, при подборе кандидатов на замещение вакантных 

должностей и т.п. 

 

Ключевые слова: музейные учреждения, персонал, оценка, профессиональные компе-

тенции, компетентностный подход. 

 

Оценка персонала ставит острые вопросы оценочной процедуры практически во 

всех организациях, независимо от направленности их деятельности. Однако, практи-

чески не затронута эта тема для организаций и учреждений, связанных с оказанием 

услуг в области музейного дела.  

В условиях рынка, когда определяющую роль играют конкурентные отношения и 

расширяется круг потребителей музейных услуг, руководители и сотрудники музеев 

должны обладать высокой квалификацией, включающей широкий спектр знаний и 

навыков, прежде всего, коммуникативных. <…> Большинство посетителей помнит 

именно коммуникативное взаимодействие, происходящее в музее, поэтому именно от 

контакта с музейным сотрудником складывается общее впечатление от посещения 

http://psycabi.net/
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музея. Качественное восприятие музейного продукта зависит от того, насколько соз-

даны комфортные физические, эстетические, психологические условия для посети-

теля от покупки билета до выхода из музея. Эти условия создаются людьми, сотруд-

никами музея, согласованностью их действий в организации процесса посещения му-

зея, а также формированием чувства ответственности за собственные действия и за 

общий результат [2]. 

Именно поэтому одним из первых формируется запрос на исследования, связан-

ные с оценкой качества и эффективности работы сотрудников музейного учрежде-

ния. Критерии этих оценок могут быть различны, а практика разработки этих крите-

риев имеет давнюю историю, которая подробно анализируется Р. Дафтом [1]. Им бы-

ла показана невозможность использования одного, универсального критерия эффек-

тивности деятельности. Как минимум, с нашей точки зрения, применительно к учре-

ждению культуры, таковых может быть два: объективный (чаще всего исходящий из 

интересов учреждения в целом – например, прибыль, количество посетителей, коли-

чество выставок и др., реально измеримые показатели), и субъективный (чаще всего 

связанный с оценкой деятельности организации со стороны клиентов и ее сотрудни-

ков – например, удовлетворенность работой, социально-психологический климат, 

конфликтность, впечатление от посещения музея и др.). Сочетать различные взгляды 

на оценку эффективности работы организации и ее сотрудников позволяет так назы-

ваемый «подход акционеров» - всех, заинтересованных в работе организации целевых 

групп, который широко использует не только метод объективных оценок деятельно-

сти, но и комплексные субъективные оценки – оценки экспертов разных уровней. 

Именно экспертные процедуры активно использовались в нашем исследовании, це-

лью которого была оценка эффективности деятельности разных категорий персонала 

музейного учреждения.  

Впервые в отечественной практике нами было осуществлено комплексное при-

кладное исследование по оценке персонала: специалистов и руководителей зоны 

приёма посетителей музейного комплекса. Гипотеза заключается в том, что оценка, 

системное обучение и подготовка персонала учреждения культуры наиболее эффек-

тивно осуществляется на основе компетентностного подхода.  

Таким образом, в прикладной работе по оценке и аттестации персонала всемирно 

известного музейного комплекса четырёх соборов «Исаакиевский собор», «Спас на 

Крови», «Сампсониевский собор» и концертно-выставочный зал «Смольный собор» (г. 

Санкт-Петербург) использовались следующие методы: субъективная (экспертная 

оценка) сотрудников, которая осуществлялась, как правило, методом 360 градусов 

(оценка со стороны представителей разных должностных категорий и самооценка). 

Кроме этого, в оценках специалистов музея была использована еще одна разновид-

ность экспертных оценок – методика «тайный посетитель», в основе которой лежит 

систематический мониторинг проявлений профессионального поведения в реальной 

деятельности, сочетающий в себе метод включенного, не включённого наблюдения и 

экспертное заключение. В качестве метода, позволяющего проанализировать деятель-

ность и оценить компетенции линейных руководителей и администраторов, исполь-

зовался метод полуструктурированного интервью и оценочного интервью по выде-

ленным для этой должности компетенциям. Для дополнительной оценки профес-

сиональных умений специалистов при поддержке сотрудников Службы подготовки и 

развития персонала были разработаны и предложены для заполнения профессио-
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нальные тесты. Комплексная оценка персонала была воплощена в двух подходах из-

мерения уровня профессиональных, деловых и личностных качеств сотрудников: по 

списку профессионально-важных качеств (оценка специалистов) и по уровню оцени-

ваемых компетенций, входящих в модель компетенций (оценка руководителей) [3, 5].  

Результатом прикладного исследования стали 34 обобщающие характеристики 

(графический профиль и психологическая характеристика) специалистов музейного 

учреждения, работающих в зоне приема посетителей (администраторы, билетные 

кассиры, контролёры билетов и продавцы сувенирной и печатной продукции) и 8 ру-

ководителей подразделений. Все материалы были подготовлены для очередной атте-

стации сотрудников организации.  

Результаты и их обсуждение:  

1. На основании базовых корпоративных документов (должностные инструкции, 

Положения об отделах, квалификационные требования, Кодекс корпоративной эти-

ки, Корпоративные стандарты обслуживания посетителей), осуществлен анализ дея-

тельности специалистов и руководителей подразделений зоны приёма посетителей. В 

результате этого анализа были сформированы базовые первичные списки основных 

профессиональных поведенческих компетенций, знаний, умений и навыков, а также 

личностных характеристик, необходимых для выполнения требований каждой долж-

ностной позиции.  

2.  Далее первичные списки подверглись содержательной оценке и коррекции 

экспертами из числа руководства организации, на основании чего они были уточне-

ны, сокращены, структурированы и оформлены в оценочные листы для экспертов.  

3. Для специалистов зоны приема посетителей в центре внимания оказались ха-

рактеристики, связанные с четкостью выполнения профессиональных обязанностей, 

коммуникативной компетентностью, клиенториентированным подходом в ситуации 

обслуживания посетителей, организацией своего рабочего места и внешним видом. 

Для руководителей основные оцениваемые компетенции касались профессионализ-

ма, ответственности, коммуникации, межличностного понимания, управления, ана-

лиза и решения проблем, и, также, клиенториентированности. 

4. Процедура экспертной оценки специалистов проводилась руководителями ор-

ганизации и ее подразделений на основе соблюдения анонимности их оценок с це-

лью повышения надежности данных. Всего в ходе опроса получено 213 экспертных 

суждений на 34 специалиста и 36 экспертных оценок на 8 руководителей. В ходе об-

работки некоторые оценочные листы были отбракованы в силу крайнего смещения 

оценок и влияния гало-эффекта.  

5. Результаты тестирования специалистов показали различия в уровне необходи-

мых профессиональных знаний: ниже всего оценки в группе продавцов сувенирной и 

печатной продукции. В целом выявленный уровень профессиональной компетентно-

сти специалистов указывает на необходимость регулярного обучения в области про-

фессиональных знаний. 

6. Исследование показало, что особое значение для оценки коммуникативной 

компетентности и клиентоориентированного подхода специалистов зоны приема по-

сетителей имеет систематический многолетний мониторинг проявлений профессио-

нального поведения в реальной деятельности. Он осуществлялся специально обучен-

ными наблюдателями при помощи структурированных схем наблюдения и аудио- и 
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видео анализа поведения в ситуациях профессионального взаимодействия с посети-

телями.  

7. Данные на каждого сотрудника представлены а) графически и б) в описатель-

ном виде. Особым образом на графиках отмечаются зона риска профессионального 

развития, зона частичного выполнения должностных обязанностей, а также зоны 

перспективного роста и превосходного развития профессиональных качеств, на осно-

вании чего сформулированы рекомендации по возможным путям дальнейшего про-

фессионального развития каждого представленного к аттестации сотрудника.  

Результаты проведенного прикладного исследования могут быть использованы 

руководством не только в целях аттестации персонала – юридически и документаль-

но оформленной процедуры, но и в целях подбора и оптимальной расстановки кад-

ров, а также формирования резерва на выдвижение, при подборе кандидатов на заме-

щение вакантных должностей, обучении и тренинговой подготовки персонала (опре-

делении необходимых профессиональных зон развития), оптимизации кадрового со-

става, его сокращения и решения других организационных вопросов.  

Широкое психологическое проблемное поле, возникающее при рассмотрении 

функционирования музейных учреждений (например, качество предоставления со-

циальной услуги и стандарты обслуживания, удовлетворенность посетителей и впе-

чатление от увиденного, направленность работы на определенную целевую аудито-

рию и представителей различных конфессий и культур, коллективные установки и 

ценности персонала, психологический климат и организационная культура, обуче-

ние и тренинговая подготовка персонала, эффективность деятельности учреждений 

культуры, взаимоотношения и конфликтные ситуации среди посетителей, персонала 

с посетителями и многое другое) нуждается, на наш взгляд, в глубокой и тщательной 

проработке и выявлении их специфики, вплоть до оформления в особое направление 

комплексных психологических исследований – музейную психологию. 
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СУБЪЕКТИВНАЯ КАРТИНА ЛЕНИ ПОДРОСТКОВ В РАЗНЫХ СЕМЕЙНЫХ 

УСЛОВИЯХ  

 

Посохова С. Т. (СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия) 
 
Исследована роль родительской депривации и воспитания в родительской семье в 

формировании субъективной картины лени подростков. Субъективная картина лени пред-

ставлена совокупностью характеристик личностного смысла лени, отношения к ней, 

принятия,самоидентификации, осознания причин возникновения и ресурсов пре-

одоления. Установлено, что в разных семейных условиях подростки понимают лень 

прежде всего как отказ или уклонение от деятельности при отсутствии мотива-

ции.Подростки признаютшколу основным источникомлени, осознают необходимость во-

левых усилий, активности для ее преодоления. Участие родителей в воспитании вносит в 

субъективную картину лени подростков скорее количественные, чем качественные изме-

нения. В условиях родительской депривации субъективная картина лени подростков-

сиротвключает в себя более широкий спектр представленийза счет понимания ее как со-

циального запрета, школьной неуспешности, девальвации ценностей.Для подростков-

сирот лень– это не только отказ от деятельности, нарушение мотивационных механизмов, 

но и выражение усталости, ухудшения самочувствия. Подростки, воспитывающиеся в ро-

дительских семьях, понимают лень как отказ от деятельности в связи с незанятостью. 

 

Ключевые слова: лень, субъективная картина лени, подросток, родительская депри-

вация, родительская семья. 

 

Среди многочисленных проблем лени, которые сегодня интенсивно разрабаты-

ваются специалистами разных областей человекознания, особое место занимает поиск 

ее причин в подростковом возрасте. Многими исследователями прямо или косвенно 

признается, что причины лени коренятся в семье: в стиле семейной жизни, в транс-

лируемых из поколения в поколение семейных традициях, в неправильном воспита-

нии, в деформированных, как гиперопекой, так и гипоопекой, детско-родительских 

отношениях и т.п. [1].  

Практика консультирования показывает, что нередко именно в семье подростки 

впервые слышат обвинение в лености. Современные родители, столкнувшись с со-

противлением подростка при выполнении домашних обязанностей, называют его 

лентяем. Ярлык «лентяй» обращен к подростку, когда тот засиживается за компьюте-

ром или телевизором, вместо того чтобы решать математические задачи, писать сочи-

нение или заучивать правила правописания. «Ты ленишься! Ты ничего не делаешь!» – 

может услышать подросток, лежащий на диване после многочасовых занятий и дли-

тельной гиподинамии в школе.За обвинением нередко следуетнаказание: если не фи-

зическое, то вербальное, если не прямое, то косвенное. «Лентяй-подросток»лишается 
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всевозможных удовольствий, его активность и потребности ограничиваются, в его ад-

рес высказываются угрозы, оскорбления. Последствия такого оценивания могут быть 

разными, но главное из них – потеря доверия к родителям и себе. Усвоенная подро-

стком оценка его действий и пережитые при этом обида, фрустрация начинают регу-

лировать его поведение и, в конечном счете, формируют личность лентяя. Одновре-

менно сэтим, семья – одни из основных социальных институтов формирования любви 

к труду какэффективногосредства предупреждения лени [2]. Семья закладывает базо-

вые программыпреодоления внутреннего сопротивления и внешних препятствий при 

достижении значимых целей. 

Противоречивость научных позиций обостряет необходимость специального ис-

следования роли семьи в развитии лени. Одним из первых шагов в этом направлении 

может стать исследование представлений о лени подростков, воспитывающихся в 

разных семейных условиях, например, в условиях родительской депривации и в ро-

дительских семьях. Моделью первого типа служит воспитание подростков-сирот в 

детском доме, моделью второго типа – воспитание подростков в полных благополуч-

ных кровных семьях. 

Цель проведенного нами исследования заключалась в определенииособенностей 

представлений о лени подростков-сирот и подростков, воспитывающихся в родной 

семье.Представления о лени включали в себя совокупность субъективных признаков, 

характеризующих личностный смысл лени, отношение к ней принятие, самоиденти-

фикацию, причины возникновения и ресурсы преодоления. Для определения пред-

ставлений использовался метод ассоциаций, анкетирования, рисуночная проба «Моя 

лень». 

Приступая к исследованию, мы предполагали, что картина лени подростков-сирот 

включает в себя более широкий спектр субъективных представлений по сравнению с под-

ростками, воспитывающимися в родительской семье. В исследовании участвовали под-

ростки в возрасте 10-14 лет. Из них 30 подростков-сирот, воспитывающихся в детском 

доме, и 30 подростков воспитывающихся в полных благополучных семьях без сиб-

лингов. Все подростки обучались в общеобразовательных школах по единой про-

грамме. Исследование проводилось после школьных занятий, в группах по 10 чело-

век. Подростки по-разному реагировали на исследование. Подростки-сироты сначала 

проявляли явное недовольство, сетовали, что им приходиться тратить свое время на 

«бесполезное дело» и не проявляли особой заинтересованности. Несмотря на сопро-

тивление, они выполняли задания согласно требованиям психолога. Вскоре подростки 

начали интересоваться смыслом исследования, просили сообщить результаты. Реакция 

подростков, воспитывающихся в семье, различались в зависимости от возраста. 

Младшие подростки во время исследования с трудом удерживали свое внимание на вы-

полнении заданий, постоянно отвлекались, что не мешало им справляться с поставлен-

ными задачами. Старшие, наоборот,организовано приступали к выполнению заданий, 

не отвлекались, задавали вопросы, интересовались конечными результатами.  

Результаты исследования показали, что подростки, воспитывающиеся в раз-

ныхсемейных условий, обладают широким спектром личностного смысла лени, ох-

ватывающим осознание ее сути, отношение, принятие, самоиндтификацию и т.п. 

Доминирующее положение занимает смысл лени как отказаили уклоненияот дея-

тельности, что традиционно не только для обыденного, но и для научного понима-

ния этого феномена. В лени подросткам наиболее близка альтернатива «ничего не де-
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лать», «валяться на диване», чем заниматься какой-то деятельностью, важной для 

взрослых, в первую очередь родителей. Показательно, что в рисунках подростков обеих 

группах лень часто изображается в виде человека, отдыхающего на диване либо смот-

рящего телевизор. Объединяет подростков, находящихся в разных семейных услови-

ях, понимание особой мотивационной составляющей лени, которую можно обозна-

чить как «неохота», «нежелание совершать какую-либо деятельность». Большинством 

подростков лень осознаетсятогда, когда им ничего не хочется делать.  

Однако в группе подростков-сирот личностный смысл лени представлен более 

широко и объединяет 14 признаков, в то время как в группе подростков, воспитывающих-

ся в родительских семьях – 7. Несмотря на это, подростки-сиротыреже отождествляют 

лень с отказом, уклонением от деятельности – 20 % ассоциаций – и реже склонны свя-

зыватьее суть с нежеланием что-либо делать – 41 % случаев. В группе подростков, 

воспитывающихся в семье, доминируетсмысл лени как отказа от деятельности – 50 % 

ассоциаций, как «нежелание действовать» – 71 % ответов. 

Снижение школьной мотивации наиболее заметно в подростковом возрасте. 

Школьные занятия, как правило, воспринимаются подросткамикак нечто неизбежное 

(«надо»), а не как желанное («хочу»), Видимо, поэтомуподростки, воспитывающиеся в 

разных семейных условиях, наиболее часто причиной появления у них лени называ-

ют ослабление интереса к школьному обучению, а также перегрузки, чрезмерность 

домашних заданий.Судя по их ответам, лень появляется тогда, когда надо «делать уро-

ки», «когда хожу в школу», «во время урока», «каждый день во время учебы». Такие 

причины составляютпочти 40 % ответов подростков-сирот и подростков, воспитываю-

щихся в родительскихсемьях. 

В то же время подростки-сироты чаще, чемподростки, воспитывающиеся в семье, свя-

зывают появление лени с усталостью – 43 % и 19 % ответов соответственно. Для подрост-

ков, воспитывающихся в семьях – 22 % ответов – отсутствие интереса к занятиям, как и от-

сутствие самих занятий, превращается в значимый источник лени. Некоторые подростки 

из этой группы отмечали:«я ленюсь, потому что не могу найти, чем заняться». Ответы по-

добного содержания отсутствуют среди подростков-сирот.  

Условия родительского воспитания не затрагивают принятие подростами лени и 

самоиднтификацию с ней. В 23 % ответов подростков-сирот и 20 % ответов подрост-

ков, воспитывающихся в родительских семьях, лень принимается безоговорочно, как 

не требующая вмешательства неизбежность,выражается отказ от борьбы с ней, напри-

мер, «я с ней смирился»,«сама уходит примерно через 40 минут» и т.п. Принимая лень, 

небольшая часть подростков в обеих группах – 13% и 10 % соответственно – идентифици-

рует себя с ней. В ответах встречается такие определения: лень –это «состояние моей ду-

ши, которое сложно преодолеть», «то, что присуще мне», «чувство, которое я часто 

испытываю». 

Подростки, воспитывающиеся в разных семейных условиях, обладают разно-

образнымисубъективными  ресурсами преодоления  лени, к числу которых они 

относят самоконтроль, активную деятельность, общение с друзьями, ауторелак-

сацию и т.п. Среди подростков наиболее популярны волевые усилия с примене-

нием вербальной самостимуляции,  например, «говорю себе: надо», ивключение в ка-

кую-либо деятельность, например рисование, спорт и т.п. Однако подростки-сироты в 

меньшей мере, чем подростки из семей ориентированы на активное преодоление ле-

ни.Стремление преодолеть лень с помощью силы воли и какой-либо деятельности отража-
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ется в 33 % и 13 % ответов подростков-сирот соответственно и в 43 % и 23 % ответов подро-

стков, воспитывающихся в семье. 

Таким образом, можно считать, что субъективная картина лени как отказа, уклонения 

от деятельности при отсутствии мотивации к ней складывается в сознании большинства 

подростков в разных условий воспитания, в частности независимо от степени участия ро-

дителей в воспитании. Общими подростковыми признаками лени можно считать призна-

ние учебной деятельности в качестве ее основного источника и осознание необходимости 

волевых усилий, активности для ее преодоления. Видимо, эти ключевые признаки лени 

формируются не только особыми детско-родительскими отношениями, но и в целом вос-

питательной системой, свойственной определенной социокультурной ситуации, а также 

транслируемыми из поколения в поколение традициями оценивания включенности чело-

века в труд. 

Родительскоеучастие в воспитаниивносит всубъективную картину лени подростков 

скорее количественные изменения, чем содержательные трансформации. Специфика 

представлений о лени подростков в условиях родительской депривации заключается в 

расширении смысла за счет понимания ее как социальногозапрета, школьной неуспеш-

ности, девальвации ценности. Лень для подростков-сирот – это прежде всего выражение 

усталости, ухудшения самочувствия. Усталость понимается ими и как суть лени,и как ос-

новная причина, и как препятствие ее преодоления. Возможно, детский дом, с одной сто-

роны, обеспечивает подросткам относительно безопасную среду для жизни и развития. С 

другой – постоянный и одновременно формальный контроль со стороны часто меняющих-

ся воспитателей, необходимость неукоснительно следовать организационным требованиям 

детского дома, обязательные дополнительные занятия, отсутствие эмоциональной близо-

сти и доверительных отношений с родителями, дефицит контактов с близкими людьми и 

т.п. создают условия для усталости. Усталость идентифицируется подростками-сиротами с 

ленью. 

В благополучных семьях родители берут на себя значительную часть забот, выполняют 

за подростков многие обязанности, оберегают их от трудностей и самостоятельного приня-

тия решений. Часто это делается ради школьного успеха. В результате отсутствие интереса 

к школьному обучению, незанятость создают основу для переживания лени, которая, как и 

у подростков-сирот, внешне выражается в отказе от деятельности или уклонении от нее, а 

внутренне переживается как ослабление интереса. 

Выводы. На основании проведенного исследования можно считать. 

1. Субъективная картина,отражающая общекультурный смысллени как отказа, укло-

нения от деятельности при отсутствии мотивации к ней, складывается в сознании боль-

шинства подростков разных условиях воспитания, не зависимо от степени участия 

родителей в воспитании. Общими подростковыми признаками лени можно считать 

признание учебной деятельности в качестве ее основного источника и осознание 

необходимости волевых усилий, активности для ее преодоления 

2. Участие родителей в воспитании вносит в субъективную картину лени подростков 

преимущественно количественные изменения. Содержательно субъективная картина лени 

подростков-сирот в условиях родительской депривации исубъективная картина лени 

подростков, воспитывающихся в родительских семьях, практически идентичны. 

3. Субъективная картина лени подростков-сирот в условиях родительской депривации 

включает в себя широкий спектр представлений. Лень для подростков-сирот – это не 

только отказ от деятельности, нарушение мотивационных механизмов, но и выражение 
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усталости, ухудшения самочувствия. Лень для подростков, воспитывающихся в родных 

семьях, лень – отражение незанятости.  
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The role of parental deprivation and upbringing in parental family at formation of 

subjective perceptive picture on of laziness were studied. Here subjective perceptive pic-

ture of laziness is defined as a set of characteristics linked with personal sense of laziness, 

its understanding, acceptance, self-identification as well as comprehension of its reasons 

and ways of confrontation. It was found that in different family environment teenagers 

understand laziness as a refuse or avoidance of an activity they are not motivated to do. 

Although they tend to consider school as the primary source of laziness, they understand 

the necessity of wheel and active actions to overcome this state. For them participation of 

patents in creation of subjective perception of laziness has more quantitative than qualita-

tive character. In contrast, for teenagers orphans with parental deprivation subjective per-

ceptive picture of laziness includes much wider range of concepts, including its perception 

as a social ban, school failures and a devaluation of values. For teenagers without parents 

laziness is not only the rejection of activities and violation of motivational mechanisms, 

but also an expression of fatigue and deterioration of health. In turn, those growing up in 

parental families understand laziness as a rejection of activities caused by not sufficient 

occupation. 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ЗАМЕЩАЮЩЕМУ РОДИТЕЛЬСТВУ В 

СЕМЬЯХ С РАЗНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ СТАТУСОМ 

 

Разина Н. В., Панина Т. В. (РГГУ, Москва, Россия) 
 

В данной статье представлены результаты эмпирического исследования, направлен-

ного на изучение психологической готовности к родительству кандидатов в замещающие 

семьи. Были рассмотрены две группы кандидатов – без детей и с детьми. Найдены стати-

стически значимые различия между группами (семейный ресурс, копинг-стратегии, аг-

рессивность). Установлено, что кандидаты, имеющие детей, обладают более высоким 

уровнем психологической готовности для принятия ребенка-сироты в семью. 
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Ключевые слова: психологическая готовность, родительство, дети-сироты, замещающая 

семья. 
 

В настоящее время проблема сиротства в нашей стране стоит крайне остро. Коли-

чество детей, остающихся в Российской Федерации без попечения родителей ежегод-

но, исчисляется по данным, приводимым в докладе Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ за 2011 год, более чем в сто тысяч человек [1]. Государство 

заинтересовано в создании условий, обеспечивающих полноценное социальное и 

личностное развитие детей-сирот. Сейчас многие супружеские пары готовы усыно-

вить ребенка, оставшегося без попечения родителей. Но исследования последних лет 

показали [2, 7], что одного желания недостаточно для успешной жизни и социализа-

ции ребенка в семье. Такой переход ребенка в семью не может явиться для него без-

болезненным и в любом случае влечет за собой некоторые проблемы. Отказ семьи и 

возвращение в детский дом непременно приведет к возникновению дополниельной 

травмы у ребенка; родители так же испытывают тяжелую кризисную ситуацию, си-

туацию «несостоявшегося родительства». Таким образом, с целью сокращения случаев 

возврата детей в социальные учреждения, а также формирования благополучных се-

мей, встает вопрос об усовершенствовании процесса подбора приемных родителей 

для того или иного ребенка. В то время как психологический портрет ребенка-

сироты достаточно подробно описан [3], возникает задача исследования психологи-

ческих и личностных особенностей кандидатов, способных стать будущими родите-

лями ребенка из детского дома [4, 6]. 

Феномен родительства включает в себя понятия материнства и отцовства, однако 

полностью к ним не сводится [5][6], можно сказать, что родительство - это историче-

ски и социально вариативный комплекс установок и практик, связанных с планиро-

ванием семьи, отношением к детям, самоотношением взрослых к себе как к родите-

лям. Понятие «замещающее родительство» включает в себя содержание понятия ро-

дительство, и также предполагает некоторый уровень информированности замещаю-

щего родителя об особенностях ребенка-сироты. Выделяют определенные факторы, 

которые могут определять успешность функционирования замещающих семей, к 

наиболее распространенным относятся личностные качества замещающих родителей, 

жизненный опыт и стиль родительства, воспитательные установки и тип детско-

родительских отношений и др. [7]. Психологическая готовность к замещающему ро-

дительству включает такие составляющие как реалистичные ожидания о приемном 

ребенке, сформированный образ ребенка, воспитательные установки (характер взаи-

модействия родителя и ребенка), степень информированности, ресурсности будущей 

замещающей семьи. 

Целью данного исследования было сравнение уровня психологической готовно-

сти к родительству кандидатов в замещающие семьи, имеющих и не имеющих детей. 

Гипотеза: в семьях с детьми уровень готовности к роли замещающего родителя будет 

выше, чем в семьях без детей. В задачи данной работы входило исследование психо-

логической готовности кандидатов в замещающие родители, уже имеющих детей, и 

бездетных, а также проведение сравнительного анализа характеристик двух групп 

испытуемых. 

В исследовании приняло участие 44 человека, 25 женщин и 19 мужчин. Все ис-

пытуемые являлись кандидатами в замещающие семьи. Участники исследования бы-
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ли разделены на 2 группы: 1) Кандидаты в замещающие семьи, уже имеющие детей 

(кровных или приемных) – 21 чел; 2) Кандидаты в замещающие семьи, не имеющие 

детей – 23 чел. 

Для диагностики уровня психологической готовности кандидатов в замещающие 

семьи и выявления различий между группами использовали личностный опросник 

EPI (методика Г. Айзенка), методику изучения акцентуаций личности К. Леонгарда 

(модификация С. Шмишека) – данные этих двух методик были использованы для вы-

явления возможных психопатологий у кандидатов в замещающие семьи; опросник Ч. 

Д. Спилбергера «Диагностика характера и уровня агрессивности», тест семейных ре-

сурсов II (Махнач А. В., Постылякова Ю. В.), методику диагностики копинг-

механизмов (Е. Хайм). Применялись проективные методы - рисунок «Я и мой ребе-

нок» (Филиппова Г. Г.), эссе «Один день с моим ребенком» («Родительское сочине-

ние» Карабанова О. А.)  

Первый этап эмпирического исследования заключался в нахождении статистиче-

ски значимых различий между группами кандидатов в замещающие семьи с детьми и 

без детей. Исходя из результатов методики «Семейный ресурс II» , можно сделать вы-

вод о значимых различиях по шкалам «Семейная коммуникация» и «Управление се-

мейными ресурсами». В семьях с детьми существуют более открытые доверительные 

отношения, в отличие от семей без детей. Также в семьях с детьми происходит более 

грамотное распределение имеющихся ресурсов, расстановка целей и приоритетов. 

Управление семейными ресурсами позволяет семье расходовать имеющиеся средства 

в соответствии с задачами, которые являются актуальными на данном этапе жизни 

семьи. Если распределение ресурсов не соответствует текущим нуждам семьи, веро-

ятно возникновение большого количества внутрисемейных конфликтов. Грамотное 

распределение семейных ресурсов подразумевает возможность проникновение ресур-

сов друг в друга, своего рода временную компенсацию – не исключение одной задачи 

ради другой, а их урегулирование, сопоставление. Кроме того, наблюдается стати-

стическая тенденция к различиям между группами респондентов с детьми и без по 

шкале «Физическое здоровье». Именно родители задают вектор телесной социализа-

ции ребенка. Совершая определенные действия, направленные на снижение веса, вы-

ражая неудовлетворенность собственным телом, родители передают косвенные со-

общения, которые формируют у детей представление о красивом теле, идеале, к ко-

торому необходимо стремиться. Появление детей в семье в большинстве случаев вле-

чет за собой увеличение уровня ответственности, как за жизнь ребенка, так и за свою 

собственную и приводит к повышенному вниманию к своему здоровью и физическо-

му состоянию. 

Результаты методики Спилбергера «Диагностика характера и уровня агрессивно-

сти» позволяют говорить о различиях между группами шкале «Способность контро-

лировать агрессию». У респондентов, имеющих детей, уровень контроля агрессии 

выше, чем у респондентов без детей. Можно предположить, что с появлением детей в 

семье, родители начинают более осознанно подходить к попытке контроля агрессии. 

Зачастую люди склонны трактовать свое поведение как агрессивное, относя к этой 

категории в большинстве случаев лишь ее вербальную составляющую, совершенно 

игнорируя при этом невербальные и поведенческие проявления агрессии. Такое 

свойство как умение контролировать поведение, которое не соответствует общепри-
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нятым нормам, говорит о понимании человеком своего уровня агрессии, не отрица-

нии ее как таковой. 

По результатам диагностики копинг-механизмов наблюдаются значимые разли-

чия по шкале «Поведенческий копинг». Респонденты, имеющие детей, обладают бо-

лее адаптивными стратегиями совладания в поведенческом плане. Подобными стра-

тегиями являются поиск поддержки в ближайшем окружении, вступление в сотруд-

ничество с более опытными людьми и, в то же время, помощь близким в преодолении 

трудностей, забота о других.  

Вторая часть работы была посвящена исследованию уровня психологической го-

товности к родительству кандидатов в замещающие семьи. Психологическую готов-

ность в замещающие семьи у кандидатов мы измеряли, основываясь на 3 критериях: 

а) образ ребенка; б) характер взаимодействия с ребенком; в) уровень семейных ресур-

сов. 

В целом, мы наблюдаем благоприятную картину относительно уровня психоло-

гической готовности к родительству кандидатов в замещающие семьи в обеих груп-

пах. Низкие показатели готовности встречаются у 4 % респондентов без детей. В 

группе респондентов с детьми, низкий уровень психологической готовности отсутст-

вует. Большая часть респондентов из первой группы (74 %) демонстрирует высокий 

уровень готовности, в то же время, высоким уровнем готовности обладает чуть мень-

ше половины испытуемых без детей (43 %), что, несомненно, является хорошим пока-

зателем. Большая часть (53 %) респондентов без детей демонстрирует средний уро-

вень готовности. Само решение о принятии ребенка-сироты в семью является крайне 

важным и волнительным моментом в жизни каждого человека. Для респондентов 

большую роль играет тот факт, что ребенок, вероятно, уже имел отрицательный опыт 

общения с взрослыми, что могло повлечь за собой психологическую травму. Следова-

тельно, у респондентов присутствует определенный уровень тревоги в отношении 

себя как компетентных родителей. В ситуации, когда такой ребенок является в семье 

первым, уровень ответственности еще больше возрастает, что может привести к по-

вышению напряжения и тревоги у кандидатов.  

Обобщенные результаты позволяют сделать вывод о том, что ситуация готовности 

кандидатов в замещающие семьи для обеих групп является довольно благоприятной. 

Обе группы замещающих родителей готовы к приему ребенка в семью, однако, наи-

более благоприятные условия адаптации ребенка-сироты в семье создадут кандида-

ты, уже имеющие детей. В группе кандидатов с детьми количество респондентов с 

высоким уровнем готовности, больше, чем в группе кандидатов без детей. Однако, 

количество кандидатов с низким уровнем готовности к родительству в группе испы-

туемых, не имеющих детей крайне мало (в другой группе таковых нет). Это говорит о 

том, что ситуация приема ребенка сироты в замещающую семью является обдуман-

ным решением для родителей и обе группы кандидатов обладают хорошим уровнем 

подготовленности к приему ребенка в семью. Полученные результаты говорят нам не 

об отсутствии психологической готовности в замещающие семьи у кандидатов, не 

имеющих детей, а о том, что велика вероятность того, что в период адаптации ребен-

ка-сироты в новой семье, в процессе его воспитания у таких кандидатов возникнет 

больше проблем и затруднений, чем у другой группы, уже имеющей детей, которые 

обладают более обширным опытом, и им будет легче справиться с возникшими труд-

ностями. Обе группы испытуемых продемонстрировали довольно высокий уровень 
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готовности к замещающему родительству, что, несомненно, поможет им в воспитании 

будущих детей. 
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PSYCHOLOGICAL READINESS FOR ADOPTION IN FAMILIES WITH A DIFFERENT 

SOCIAL STATUS 
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The article presents the results of the empirical research aimed at investigating the 

psychological readiness for parenthood of candidates for foster families. Two groups of 

candidates (the first group already has children, the second group does not have children 

yet) were compared in several ways. Results of the assessment showed significant differ-

ences between two groups (family resources, coping strategies, aggressiveness). Besides 

that it is proved that families with children have higher level of psychological readiness 

for the adoption of orphans in the family. 

 

 

 

К ВОПРОСУ О ГОТОВНОСТИ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ С 

РАЗНЫМ УРОВНЕМ ОСМЫСЛЕННОСТИ ЖИЗНИ 

 

Рыкман Л. В., Никишин А. И. (СПб ГУ, Санкт-Петербург, Россия)  
 
В исследовании приняли участие 70 подростков. Выявлены признаки готовности 

к выбору профессии в группах с различным уровнем осмысленности жизни. Анали-
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зируя результаты, отметим, что исследование показало трудности, возникшие в ходе 

выбора профессии в обеих группах. Это показывает значительную роль таких харак-

теристик, как осмысленности жизни в процессе формирования готовности к выбору 

профессии. Подростки с высоким уровнем осмысленности жизни должны уделять 

внимание развитию навыков принятия решения и способности планировать на буду-

щее, чтобы повысить уровень самопонимания и соответствия его с требованиями 

профессии. Для учащихся с низким уровнем осмысленности жизни, необходимо про-

вести информационную работу, научить их самостоятельно находить информацию, 

повышать их знания о различных профессиях. 

Эта работа может способствовать дальнейшему всестороннему изучению вопроса 

профессиональной готовности, а также заложить основу для создания диагностики 

показателей профессиональной готовности. 

 
Ключевые слова: выбор профессии, готовность к выбору профессии, осмысленность 

жизни, старшеклассники, юношеский возраст, самоопределение. 

 

Переход в старшую школу сенситивен для формирования ценностных установок, 

убеждений, способствующих становлению психологической готовности к личност-

ному, профессиональному и жизненному самоопределению у подростков. Понятие 

психологической готовности предполагает наличие способностей и потребностей, 

которые позволяют человеку с наибольшей полнотой реализовать себя и включает 

такие качества, как потребность в общении, владение способами его построения, раз-

витое мышление, в том числе, теоретическое; развитие рефлексии, умение ориенти-

роваться в различных жизненных ситуациях [2]. 

 Планируя свое профессиональное будущее, школьники начинают осознавать его 

наступление и у них появляется готовность видеть смысл будущего. Этот смысл играет 

ключевую роль и в их понимании себя, своих целей, ценностей, установок [4]. В зависимо-

сти от уровня осмысленности жизни, школьники могут быть более или менее целеустрем-

ленными, ощущать насыщенность своей жизни, чувствовать результат своих предыдущих 

усердий. Они могут брать или не брать на себя ответственность за свои жизненные решения 

и поступки, а также принимать или нет на себя роль хозяина собственной жизни. Анализ 

литературных источников [1], [2], [3], [4], [5] показал необходимость более детального изу-

чения показателей осмысленности жизни старшеклассников, которые могут являться еще 

одним основанием для формирования готовности к выбору профессии. 

Целью данного исследования является выявление и описание факторов профес-

сиональной готовности в группах с разным уровнем осмысленности жизни.  

В исследовании приняли участия 70 старшеклассников г. Тюмени. На основе ана-

лиза полученных данных с помощью методики «Смысложизненные ориентации» на-

ми были выделены 2 группы с разным уровнем осмысленности жизни (ОЖ) 24 чело-

века с высокими показателями ОЖ, 46 человек, имеющие низкие показатели ОЖ по 

отношению к установленным нормам. Для исследования показателей профессио-

нальной готовности были использованы методики: «Профессиональная готовность» 

(Чернявская А. П.), методика Холланда «Профессиональный тип личности», «Якоря 

карьеры» (Э. Шейн), «Мотивы выбора профессии» (Груншпун С.С.). 

В группу с высоким уровнем ОЖ вошли старшеклассники исследовательского 

типа, ориентированные на идеи, сбор информации, ее анализ, они направлены на бу-
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дущее, большинство из них предпочитают технические дисциплины. А в группу с 

низким уровнем ОЖ вошли старшеклассники социального и артистического типов, 

что свидетельствует об их направленности на людей, на эмоции и чувства, и больше 

живут настоящим, для них ценен процесс жизни в целом, большинство предпочитают 

гуманитарные и общественно-научные области. 

В результате факторного анализа были получены следующие факторы профес-

сиональной готовности, которые можно рассматривать как ступеньки в процессе 

формирования готовности к выбору профессии. Так, в группе с высоким уровнем ОЖ 

(даны условные названия факторам) выявлены: 

Фактор «Несоответствующий выбор». В данный фактор вошли показатели с поло-

жительным значением «Автономность», «Эмоциональное отношение» и с отрицатель-

ным значением «Соответствие выбора профессии профессиональному типу лично-

сти». Данная группа характеризуется самостоятельностью, а так же эмоциональной 

включенностью в выбор. Однако при выборе профессии не учитываются собственные 

профессиональные предпочтения. Возможно, выбор профессии случайный или свя-

зан с внешними мотивами без ориентации на содержательную сторону профессии.  

 Фактор «Неустойчивый выбор». В данный фактор вошли показатели «Информиро-

ванности» и с отрицательным значением «Принятие решений». Данный комплекс 

свидетельствует о наличии противоречий в формировании профессиональной готов-

ности. С одной стороны, это показатель умения собирать информацию, ее грамотно 

анализировать, а с другой стороны, может свидетельствовать о не сформированных 

навыках в принятии решения о выборе профессии или о продолжающемся поиске, 

анализе информации, не дающем пока возможности для принятия решения. 

Фактор «Неопределенный выбор». В данный фактор вошли показатели «Сформи-

рованность профессионального типа» с отрицательным значением и «Планирование». 

Ученики данной группы не умеют планировать свое будущее, имеют сформирован-

ный профессиональный тип личности. Такие противоречия могут вызвать затрудне-

ния при выборе профессионального будущего. Так же были выделены факторы про-

фессиональной готовности в группе с низким уровнем ОЖ: 

Фактор «Несформированность выбора». В данный фактор вошли показатели «Пла-

нирование», отрицательное значение «Сформированности профессионального типа» 

и «Принятие решений». Данная группа характеризуется готовностью планировать 

свое профессиональное будущее и самостоятельностью при принятии решений отно-

сительно своего будущего. При этом у них присутствует несформированность про-

фессионального типа, что говорит о слабой дифференциации интересов, умений, 

ценностей. 

Фактор «Интуитивный выбор». В данный фактор вошли показатели с отрицатель-

ным значением фактор «Информированность» и с положительным показателем 

«Сформированность профессионального типа». У них не имеется достаточной ин-

формации о мире профессии, но при этом у них сформирован профессиональный тип 

личности. Данный фактор был назван «Интуитивный выбор».  

Фактор «Автономность». Данный фактор состоит из показателя «Автономность», 

что свидетельствует о независимости и самостоятельности учеников данной группы 

при выборе профессиональной деятельности.  
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Фактор «Эмоциональное отношение». Ученики данной группы оптимистично на-

строены насчет своего профессионального будущего и включены в процесс выбора 

профессии. 

 Анализируя полученные результаты, отметим, что исследование выявило труд-

ности, возникающие в период выбора профессии у обеих групп. Однако, показана 

значимая роль такой характеристики как осмысленность жизни в процессе формиро-

вания готовности к выбору профессии. Так, старшеклассникам с высоким уровнем 

ОЖ стоит уделять внимание развитию навыков принятия решения и умения плани-

ровать будущее, повышать уровень самопонимания и учить соотносить его с требова-

ниями профессии. Для старшеклассников с низким и средним уровнем осмысленно-

сти жизни стоит проводить информационную работу, учить их самостоятельно нахо-

дить информацию, проводить для них экскурсии на предприятия, знакомить с разно-

образием профессий. 

Данный научный труд может способствовать дальнейшему комплексному изуче-

нию вопроса профессиональной готовности, а также закладывает основу для создания 

системы диагностики и тестирования на основе предложенной классификации фак-

торов профессиональной готовности.  
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The study involved 70 teenagers. Marked signs of readiness to choice of profession in 

groups with different levels of meaning of life. Analyzing the results, we note that the 

study has revealed the difficulties encountered during the career choices of both groups. It 

shows the significant role of such characteristics as the meaningfulness of life in the pro-
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cess of formation of readiness for a trade choice. Teenagers with a high level of coolant 

should be paid to the development of decision making skills and the ability to plan for the 

future, to increase the level of self-understanding and learning to relate it to the require-

ments of the profession. For high school students from low- meaningfulness of life is to 

carry out information work, teach them to independently find information for them to 

carry out excursions to enterprises, familiar with a variety of professions. 

This work can help further the comprehensive study of the issue of professional readiness, 

as well as laying the foundation for the creation of diagnostics factors of professional read-

iness. 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАТРУДНЕННОГО ОБЩЕНИЯ 

РЕБЕНКА 

 
Самохвалова А. Г. (КГУ им. Н.А. Некрасова,Кострома, Россия) 

 
Статья посвящена исследованию механизмов возникновения коммуникативных 

трудностей ребенка в процессе его социализации и определению возрастных особен-

ностей их актуализации в ситуациях межличностного общения. 

 
Ключевые слова: ребенок, затрудненное общение, коммуникативные трудности, 

коммуникативная задача, механизм.  

 

В современной психологии чрезвычайно актуальна проблема затрудненного об-

щения личности (А. А. Бодалев, Г. А. Ковалев, В. Н. Куницына, В. А. Лабунская, Ю. 

А. Менджерицкая, Е. В. Цуканова и др.), однако не изучены механизмы затрудненно-

го общения, которые начинают формироваться на ранних этапах онтогенеза.  

Затрудненное общение ребенка понимается нами как интегративный, психосоци-

альный процесс, в ходе которого коммуникативный арсенал субъекта не может обес-

печить эффективное решение актуальной задачи общения без привлечения дополни-

тельных ресурсов, что обусловливает возникновение различных по силе, функцио-

нальной направленности и осознанности коммуникативных трудностей; определяет 

характер коммуникативной активности ребенка [2, с. 139].  

Целью нашего исследования было выявление механизмов возникновения комму-

никативных трудностей ребенка в процессе его социализации и определение возрас-

тных особенностей их актуализации в ситуациях межличностного общения. 

Основной стратегией исследования выступал анализ 250 единичных случаев 

коммуникативного развития детей дошкольного (n = 80), младшего школьного (n = 

78) и подросткового возраста (n = 92) (метод кейс-стади), включающий такие способы 
сбора данных, как включенное наблюдение, неструктурированное интервью с деть-

ми, их родителями, педагогами, биографические описания.  

 Результаты исследования позволили эмпирически выявить социально-психоло-

гические механизмы затрудненного общения детей и определить их возрастную спе-

цифику.  
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1. Интериоризация негативных оценок взрослых или сверстников – ребенок, мно-

гократно слышащий от партнеров по общению упреки в коммуникативной некомпе-

тентности; замечания по поводу коммуникативной неадекватности, неграмотности; 

подчеркивание его коммуникативно-личностных недостатков, постепенно начинает 

видеть в себе все эти негативные коммуникативные качества; верить в собственную 

некомпетентность; стесняться в проявлении спонтанной коммуникативной активно-

сти. Самооценка заметно снижается вследствие превращения внешних негативных 

оценок значимых взрослых и сверстников во внутренние Я-установки; репертуар 

коммуникативных действий резко сокращается; возникает страх самопрезентации, 

негативной оценки; снижается уровень коммуникативных притязаний; актуализиру-

ются трудности, связанные конформизмом, высоким уровнем эмоционально-лич-

ностной зависимости от партнера, трудности вербализации собственной позиции, 

адекватного прогнозирования и планирования коммуникативных действий. В комму-

никациях часто возникает тревожность, мнительность, самоагрессия, зависть и враж-

дебность ребенка по отношению (как ему кажется в данный момент) к более успеш-

ным, популярным партнерам. 

2. Фиксация на неудачном коммуникативном опыте – ребенок, потерпевший «не-

удачу» в субъективно-значимой коммуникативной ситуации, столкнувшийся с непо-

ниманием, деструктивным взаимодействием, глубоко переживает свое «поражение»; 

склонен к самообвинению, самокритике, испытывает чувство стыда. Ребенок не мо-

жет забыть о своих неудачах в общении; начинает ожидать неизбежного повторения 

этих неудач; старается избегать подобных коммуникативных ситуаций; предпочитает 

стереотипные, шаблонные коммуникативные действия; неохотно общается с партне-

рами, которые стали «свидетелями» его некомпетентности. Это приводит к тому, что 

он начинает сомневаться даже в самых элементарных коммуникативных действиях; в 

процессе общения фокусирует свое внимание, в основном, на собственных недостат-

ках, а не на сильных коммуникативных качествах; возникают трудности самовыраже-

ния, самопринятия, невербальные, экстралингвистические, просодические трудно-

сти, блокируются инициативность, креативность, непосредственность, коммуника-

тивная гибкость.  

3. Подражание деструктивным паттернам коммуникативного поведения – имита-

ция деструктивных коммуникативных действий значимых «других» вызывает у ре-

бенка ощущения риска, автономности, «романтики непослушания», свободы, компен-

сируют актуальные переживания собственной неполноценности. Однако преодоле-

вая с помощью подобного поведения одни коммуникативные трудности (застенчи-

вость, тревожность, мнительность, страх самопрезентации, вербализации собственно-

го мнения и т.д.), ребенок приобретает целый комплекс новых коммуникативных 

трудностей, связанных с непониманием, низким уровнем толерантности и эмпатии, 

коммуникативной агрессивностью, сложностью ведения диалога, проблемам само-

контроля, самоанализа, коммуникативной неадекватностью.  

4. Отрицание собственной некомпетентности – это механизм, проявляющийся в 

виде отказа признавать собственные недостатки, некомпетентность в чем-либо. Пока 

происходящее в общении каким-то образом соответствует представлениям и ожида-

ниям ребенка, он чувствует себя уверенно, спокойно. Как только он сталкивается с 

реальностью, которая оборачивается для него другой, «незнакомой» стороной (то есть 

его не любят, не хвалят, ругают, отвергают, обвиняют и т.д.), ребенок впадает в от-
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чаяние. Нередко в таких случаях актуализируется механизм отрицания который лишь 

усугубляет затрудненный характер общения ребенка: возникают трудности, связан-

ные с высокомерием, демонстративностью, враждебностью. При планировании ком-

муникативных действий ребенок нацелен не на гармоничное взаимодействие и ре-

шение проблемы, а на «рекламную самопрезентацию», в которой он сможет доказать 

свою «компетентность». Рефлексивные трудности связаны с самообманом ребенка, со 

стремлением выдавать желаемое за действительное и представлять коммуникативную 

реальность такой, какой ему хочется ее видеть. Самообман ведет к неспособности по-

нимания собственных ограничений в общении. 

5. Противодействие чрезмерным требованиям социального окружения – когда 

ожидания других людей превышают актуальный уровень коммуникативного разви-

тия ребенка, они воспринимаются им как чрезмерные, непосильные, вызывают реак-

ции протеста, отвержения, желание действовать в противовес, назло, вопреки возла-

гаемым надеждам. Негативные оценки, разочарование, непонимание, осуждение со 

стороны партнеров по общению в ситуациях, когда ребенок не смог соответствовать 

их ожиданиям, постепенно приводят к снижению самооценки ребенка; к актуализа-

ции защитных форм коммуникативного поведения (регрессии, агрессии, оппозиции, 

компенсации, демонстративности); к сильным эмоциональным переживаниям собст-

венной коммуникативной некомпетентности, малозначительности; вызывает желание 

доказать свою состоятельность в процессе взаимодействия, используя либо деструк-

тивные модели поведения, либо неадекватные «взрослые» паттерны общения, либо 

проявляя конформизм, приспособленчество, подавляя свои индивидуальные потреб-

ности, адаптируя индивидуальные коммуникативные особенности под требования 

социальной ситуации и окружения. 

6. Ориентация на безусловное соответствие эталонам социально-одобряемого 
коммуникативного поведения – чаще всего этот механизм актуализируется у детей-

перфекционистов, склонных следовать завышенным стандартам деятельности и вы-

двигать к собственной личности чрезмерно высокие требования. Перфекционизм в 

общении сопровождается стремлением ребенка доводить любые коммуникативные 

действия до идеала; скрупулезностью в выборе средств общения, повышенным вни-

манием к мелочам («коммуникативной педантичностью»); гонкой за наилучшим ре-

зультатом коммуникации. Чрезмерно высокие коммуникативные стандарты приводят 

к резкому снижению удовлетворенности результатами собственной коммуникатив-

ной деятельности; к концентрации на собственных ошибках и переживаниях; к «вы-

думыванию» несуществующих проблем и трудностей; сомнениям в качестве выпол-

нения коммуникативных действий; гипервосприимчивости к критике и завышенным 

ожиданиям; дисбалансу в оценке себя и партнеров по общению.  

7. Идентификация с коммуникативным кумиром – ребенок, создав себе идеал в 

сфере общения, старается максимально ему подражать; чрезмерная идентификация с 

«образцом» коммуникации ведет к нивелированию индивидуальности ребенка, к не-

желанию определять и реализовывать собственные потребности и цели общения, к 

вялости и безынициативности в апробации новых паттернов коммуникативного по-

ведения, к трудностям самопонимания. Часто возникают трудности понимания парт-

неров с альтернативными установками и направленностью в общении (т.е. не похо-

жих на идеал), а в некоторых случаях и враждебно-агрессивный характер взаимодей-
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ствия с ними; трудности самостоятельного целеполагания и планирования; несостоя-

тельность, растерянность в незнакомых коммуникативных условиях. 

В исследовании установлено, что на разных возрастных этапах преобладают раз-
личные механизмы возникновения коммуникативных трудностей у ребенка. Так, в 

дошкольном возрасте, преимущественно актуализируются такие механизмы, как ин-

териоризация негативных оценок взрослых или сверстников (1R), подражание дест-

руктивным паттернам коммуникативного поведения (2R), противодействие чрезмер-

ным требованиям взрослых (3R). Дошкольник наиболее уязвим, когда чувствует нега-

тивное к себе отношение со стороны окружающих [3]: Это блокирует реализацию 

коммуникативного арсенала, создает разнообразные трудности в процессе решения 

задач общения, нередко вызывает негативистические и протестные реакции.  

В младшем школьном возрасте актуализируются ориентация на безусловное соот-

ветствие эталонам социально-одобряемого коммуникативного поведения (1R), инте-

риоризация негативных оценок взрослых или сверстников (2R), фиксация на неудач-

ном коммуникативном опыте (3R). Ребенок, склонный к перфекционизму [4], испы-

тывает трудности в самовыражении, коммуникативные неудачи воспринимаются им 

болезненно, вызывают тревожность, страх самопрезентации, оказывают длительное 

негативное последействие на процессы межличностных коммуникаций. 

В подростковом возрасте доминирует отрицание собственной некомпетентности 

(1R), идентификация с кумиром (2R), противодействие чрезмерным требованиям со-

циального окружения (3R). У подростка нередко возникают протестные реакции [1], 

что приводит к возникновению трудностей самопонимания и самоидентификации, 

неконгруэнтности коммуникативного поведения, неадекватности попыток подростка 

решать трудные задачи общения.  

Описанные механизмы, являясь ответными реакциями ребенка на действие соци-

альных факторов развития (влияние культуры, семьи, близкого окружения, детской 

субкультуры и т.д.), обусловливают возникновение индивидуально-специфических 

коммуникативных трудностей в процессе решения актуальных задач в сфере обще-

ния. Невозможность ребенка своевременно и эффективно преодолеть эти трудности 

задерживает развитие субъекта общения. Следовательно, необходимо оказывать ин-

дивидуально-ориентированную помощь ребенку в процессе осознания и преодоле-

ния актуальных коммуникативных трудностей.  
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В статье определены понятия «межпоколенный копинг» и «межпоколенная дина-

мика копинга». Детско-родительские отношения рассмотрены как условия развития 

копинга взрослых и детей. Описан социально-психологический механизм межпоко-

ленной динамики копинга в семье. Представлены результаты исследования связи 

эмоциональной модальности воспоминаний о родительской семье и направленности 

изменений индивидуального копинга. 
 

Ключевые слова: Межпоколенный копинг и его динамика; индивидуальный и груп-

повой копинг в семье; социально-психологический механизм развития копинга в се-

мье.  

 

Мы рассматриваем динамику совладающего поведения субъектов межпоколенных 

отношений через призму социально-психологического знания, что дает возможность 

раскрыть новые грани данного феномена, обозначить его роль в структуре межпоко-

ленных отношений в семье. Обобщение результатов исследований совладающего по-

ведения взрослых и детей в контексте межпоколенных отношений позволяет опреде-

лить важные теоретико-эмпирические конструкты [1, 2, 3]. Межпоколенный копинг 

– процесс и результат индивидуального и группового совладания, основанные на 

трансгенерационных механизмах (передаче и принятии от поколения к поколению 

паттернов копинга) в семье. Межпоколенная динамика копинга – это сохранение 

(или утрата) общих паттернов, представленных в индивидуальном и групповом опыте 

совладания субъектов межпоколенных отношений в семье. Одним из важных направ-

лений исследований в этом предметном поле являлось изучение межпоколенных от-

ношений (а именно детско-родительских отношений) как условия формирования 

совладающего поведения детей. Ранее в наших исследованиях было установлено, что 

эти отношения и связанные с ними детские переживания, оказывают влияние на 

формирование и развитие таких качеств личности и поведенческих стратегий ребен-

ка, которые впоследствии опосредуют его копинг-предпочтения и их динамику [1]. 

Другая наша позиция заключается в признании того, что совладающее поведение ро-

дителей является функциональной моделью для детей. Механизмом, лежащим в ос-

нове, является идентификация. Было установлено, что совладающее поведение роди-

телей и детей, как в дисфункциональных, так и условно благополучных семьях, име-
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ет выраженные общие характеристики, что позволяет говорить о межпоколенной ди-

намике совладания [2]. 

Таким образом, мы можем представить механизм развития совладающего поведе-

ния детей, обеспечивающий межпоколенную динамику индивидуального и группо-

вого копинга в семейной группе, а именно: детско-родительские отношения, как 

фактор развития личности ребенка, являются условиями формирования личностных 

предикторов совладающего поведения, что в дальнейшем обусловливает динамику 

индивидуального копинга. Как модель, копинг родителей является для ребенка об-

разцом совладания со стрессом, что выражается в формировании и развитии общих 

паттернов копинга в межпоколенном срезе, и обусловливает динамику группового 

(семейного копинга). 
Изучение взаимосвязи совладающего поведения родителей и их удовлетворенно-

сти родительской ролью стало основой для описания социально-психологического 

механизма динамики совладающего поведения родителей в контексте межпоколен-

ных отношений в семье. Его можно представить следующим образом: жизненные 

трудности разного уровня (болезни, конфликты, недостаток времени, денег, ролевое 

напряжение и т.д.) неизбежно возникают в процессе детско-родительского взаимо-

действия и являются ситуационной детерминантой копинга родителей. Взрослые 

совладают с этими трудностями опираясь на уже сложившуюся ранее систему совла-

дающего поведения. Эффективность / неэффективность совладания родителей с 

трудностями детско-родительского взаимодействия опосредует качественные харак-

теристики родительского отношения к ребенку. Эмоциональное отношение к ребен-

ку, эффективность воспитательных воздействий, обратная связь, которую родитель 

получает от ребенка, вызывают у него состояние удовлетворенности / неудовлетво-

ренности родительством. Позитивное эмоционально-оценочное отношение оказывает 

влияние на выбор субъектом преобразующих ситуацию и/или собственное состояние 

действий – стратегий проблемно-ориентированного копинга. Негативное эмоцио-

нально-оценочное отношение способствует развитию деструктивных форм совлада-

ния (внутренней и внешней агрессии, ухода от проблемного разрешения ситуаций, 

когда это необходимо, отвлечение от трудностей с помощью стратегий зависимого 

поведения и т.д.).  

Изучение семейных историй совладания (эссе на тему «Как они выживали») дало 

возможность не только выявить паттерны копинга (таких как, Проблемно-ориенти-

рованный копинг; Контроль эмоций; Самообладание; Позитивный фокус; Юмор; Ра-

бота), воспроизводимые в межпоколенном срезе, но и зафиксировать те условия, в ко-

торых актуализируется процесс его динамики. Во всех нарративах, где отсутствовало 

описание эмоционально-чувственного фона, так же полностью отсутствуют указания 

на воссоздание потомками элементов опыта совладания предков. Это приводит нас к 

заключению о том, что положительные эмоции и чувства потомков к предкам явля-

ются важным условием межпоколенной трансгенерации опыта совладающего пове-

дения. 

Еще одним важным аспектом наших исследований стало изучение воспоминания 

о событиях жизни в родительской семье как важном компоненте в системе автобио-

графических воспоминаний [3]. Мы предположили, что модальность и содержание 

воспоминаний о родительской семье (в том числе, о семейном совладании) связаны с 

представлениями субъекта о настоящем и будущем и отражаются на трансгенера-
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ционной динамике совладающего поведения в межпоколенных отношениях. Было 

проведено исследование, целью которого являлось изучение связи между воспомина-

ниями субъекта о родительской семье, о переломных моментах жизни и представле-

ниями о будущем. Выборку исследования составили юноши и девушки в возрасте от 

18 до 25 лет - члены полных и неполных; нуклеарных и расширенных семей, предс-

тавители поколения Детей в семье. Всего 175 человек Методический комплекс соста-

вили: Авторская анкета (Золотова М.А., Сапоровская М.В., 2012), включающая три 

блока. Вопросы первого блока, направленные на изучение воспоминаний о роди-

тельской семье (основой являлась анкета В.В. Нурковой «Моя семья», 2000), касались 

эмоций и чувств, испытываемых субъектом по отношению к семье и ее значимым 

членам, эмоционального фона, атмосферы семьи и главных проблем родительской 

семьи, по мнению испытуемого. Вопросы второго блока анкеты актуализировали 

воспоминания о переломных моментах жизни. Вопросы третьего блока анкеты 

направлены на изучение представлений субъекта о его предполагаемом будущем, а 

именно о возможных значимых событиях в будущем, жизненных целях и возможных 

личностных изменениях. Все данные были разделены на две группы по критерию 

модальности эмоционального фона воспоминаний о родительской семье – преоблада-

ние положительных (1 группа) или отрицательных (2 группа) воспоминаний. 

По содержательному критерию положительными чаще всего являются воспоми-

нания: о семейных праздниках; о семейных традициях; о поддержке со стороны ро-

дителей; о проявлении заботы, любви и внимания со стороны родителей. Отрица-

тельными чаще всего являются воспоминания: о ссорах и конфликтах между родите-

лями; о смерти домашнего питомца и отсутствии поддержки со стороны родителей в 

данной ситуации; о недостатке проявлении заботы, любви и внимания со стороны 

родителей; об ощущении одиночества в семье. Мы сравнили воспоминания о лично-

стных изменениях, произошедших в результате переломных событий в первой и вто-

рой группах. В результате проведенного сравнительного анализа по критерию Фише-

ра мы обнаружили, что в 1 группе респондентов значимо чаще отмечаются такие 

личностные изменения как усиление Ответственности, Стабильности. Во 2 группе 

испытуемые чаще отмечают: повышение Уверенности в себе и своих возможностях, 

появление Новых интересов, Умение находить положительное в любых ситуациях, 

усиление Интереса к жизни (при р=0.00). Также мы сопоставили представления о 

возможных личностных изменениях в будущем и значимые жизненные цели для ис-

пытуемых двух групп. Статистически значимые различия между представлениями о 

возможных будущих изменениях обнаружены по частоте встречаемости следующих 

ответов: Мудрость – чаще встречается в первой группе (при р=0.00), Взгляды на жизнь 

(переоценка ценностей) (при р=0.00) и Повышение нравственности, очищение (при 

р=0.00) – преобладают во второй группе. В качестве значимых целей испытуемые 

первой группы чаще выделяют Достижения, реализацию в профессии, а испытуемые 

второй группы - Жизнь в гармонии с миром и самим собой, самосовершенствование. 

Любая цель связана с удовлетворением потребностей. Скорее всего, в случае негатив-

ных воспоминаний о родительской семье, субъективно воспринимаемого негармо-

ничного детства сформировалась потребность в гармонии, внутреннем благополучии. 

Результаты данного исследования позволяют утверждать, направленность дина-

мики копинга, располагающаяся в континууме «деструктивный — конструктивный», 
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определяется эмоциональной модальностью воспоминаний о родительской семье и 

представлений о собственной линии жизни.  

Таким образом, данные проведенных исследований убедительно показали, что 

группой межпоколенный копинг является результатом его трансгенерационной ди-

намики.  
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COPING OF THE GENERATIONS IN THE FAMILY AND IT'S DYNAMIC ASPECT 

 

Saporovskaya M. V. (Nekrasov Kostroma State University, Kostroma, Russia) 
 
Key words: intergeneration coping and it’s dynamics, individual and group coping in fami-

ly, socio-psychological mechanism of development of copinf in the family. 

 

In the article the concept of «intergenerational coping» and «intergenerational dynam-

ics of coping» are defined. Parent-child relationship is examined as a condition for the de-

velopment of coping adults and children. Socio-psychological mechanism of intergenera-

tional dynamics of coping in the family is described.  

The results of the study of the relationship of emotional memories about the modali-

ties of parental violence and direction of the individual coping are presented. 

 

 

 

ПРОТИВОРЕЧИЯ РУССКОГО САМОСОЗНАНИЯ 

 

Сикевич З. В. (СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия) 
 
В статье рассматриваются противоречия русского самосознания, обусловленные 

особенностями национального менталитета и социальными изменениями в россий-

ском обществе. Внимание уделяется месту этнического «я» в системе социальных 

идентичностей, выраженности этнической идентичности в зависимости от пола и 

возраста респондентов. Статья написана по материалам социально-психологического 

исследования в Санкт-Петербурге в 2012 году. По результатам исследования автор 

приходит к следующим выводам: 

1. Этническая самоидентификация в установках опрошенных петербуржцев до-

минирует над осознанием членства в других крупных социальных общностях, что 

свидетельствует о доминировании традиционной картины мира.  
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2. Русское самосознание, хотя и внутренне противоречиво, но консолидировано и 

не подвержено существенной временной динамике, если сравнивать данные 2003 и 

2012 гг. 

3. Ни одна из личностных характеристик существенно не влияет на его содержа-

ние. У представителей младших возрастных групп преобладает аффективный компо-

нент идентичности, у старших возрастных групп – когнитивный компонент. 

4. Социальная среда и внешние изменения, хотя и приводят к культурному кон-

фликту (институциональная модернизация опережает модернизацию сознания), тем 

не менее слабо затрагивают ядро национального менталитета. 

5. Этническая интолерантность в большей мере присуща молодежи и, прежде 

всего, молодым мужчинам, независимо от уровня образования. С возрастом негатив-

ная этническая дистанция сокращается.  

6. Этническая консолидация в определенной мере носит негативный характер 

неприятия действий институтов власти, за исключением президента. 

 

Ключевые слова: самосознание, идентичность, этническое «я», этническая консоли-

дация, интолерантность, аффективный компонент идентичности, когнитивный ком-

понент идентичности, респондент. 

 

Русское самосознание уже, по меньшей мере, лет двести является предметом, ес-

ли не сказать, ареной ожесточенных споров не столько, может быть, относительно 

содержания этой научной категории применительно к русским, сколько о русском 

пути, о русских ценностях, о России как эманации особого мировосприятия, о загад-

ке русской души [Бердяев, 1990; Лосский, 1992]. 

На протяжении многих веков «русская душа», образно говоря, раскачивалась, как 

маятник между Западом и Востоком, то приближаясь к Европе, то отдаляясь от нее.  

Синдром «антизападничества» сформировался не сегодня. В исследовании 2003 г. 

(лаборатория этнической социологии и психологии НИИ комплексных социальных 

исследований СПбГУ, 911 чел., Санкт-Петербург, выборка квотная по полу, возрасту 

и уровню образования) оказались весьма примечательными ответы респондентов на 

два незаконченных предложения: «Запад для России – это …» и «Россия – для Запада 

– это». 

Контент-анализ и суммирование однотипных ответов уже тогда выявило негатив-

ную дистанцию, сложившуюся в групповом сознании относительно этой оппозиции. 

41,8 % участников опроса полагали, что Россия для Запада является «источником не-

гативных чувств», того же мнения относительно Запада для России придерживалось 

36,2 % респондентов.  

Исследование, непосредственно посвященное проблемам русскому самосознания, 

было проведено в марте 2012 года. 

Опрошено 458 петербуржцев, выборка квотная по полу (43,1 % мужчин и 56,9 % 

женщин) и возрасту (18-29 лет – 23,2 %; 30-39 лет – 16,1 %; 40-49 лет – 17,0 %; 50 – 59 

лет – 20,3 %; 60 лет и старше – 23,4 %). По уровню образованию: среднее – 18,1 %; 

среднее профессиональное – 28,9 %; неполное высшее – 19,9 %; высшее – 33,1 %.  

 Понятно, что принадлежность к определенному народу может быть чисто фор-

мальной, - основанием для такой идентификации становятся внешние объективные 

признаки биографии человека – национальность его родителей, место рождения, 
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гражданство и т.п. Нас же интересовала эмоциональная сторона сопричастности жиз-

ни своего народа, субъективное восприятие степени собственной включенности в оп-

ределенную группу – русский народ. 

Для выяснения этого участникам опроса было предложено на 7-балльной шкале 

указать, насколько они сами ощущают свою близость к родному народу, причем 

«единица» обозначала наибольшую, а «семерка» – наименьшую близость. 

Средний балл оказался равен – 1,9, а это наглядное свидетельство того, что опро-

шенные нами петербуржцы причисляют себя к русским не только по паспорту или 

другим формальным критериям, но и по душевному самочувствию.  

Ни половозрастные характеристики респондента, ни его уровень образования не 

оказывают сколько-нибудь существенного влияния на уровень этнической самоиден-

тификации. А это значит, что русская идентичность не только сильно выражена, но и 

существует не только на индивидуальном, но и групповом уровне. 

Этот факт подтверждается и тем местом, которое этническая принадлежность за-

няла в ряду других социальных идентичностей.  

Участникам опроса было предложено расставить по степени важности для себя 

(от 1 места до 6 места) свою принадлежность к важнейшим социальным группам. 

Принадлежность к русским заняла 1 место (1,8), «отрыв» этнической идентично-

сти от ближайшей – территориальной («мы - петербуржцы») составляет почти один 

балл, а это ясный сигнал того, что для подавляющего большинства участников опроса 

принадлежность к русскому народу составляет ядро идентификации. Нельзя не отме-

тить, что обнаружена положительная динамика степени этнической идентичности.  

В исследовании 2001 г. в ответе на аналогичный вопрос принадлежность к рус-

ским заняла 2 место (2,3), на первом закрепилась территориальная идентичность 

(1,6). Можно предположить, что этот факт обусловлен идеологией возврата к тради-

ционным ценностям, которые сегодня, в отличие от тренда 90-х гг., когда в России 

поощрялась либеральная ориентация, всемерно приветствуется. 

Примечательно то, что для мужчин осознание общности со своим народом зна-

чимее, чем для женщин (ср. мужчины – 1,6 и женщины – 1,9). Зато для женщин 

большее значение имеет их принадлежность к православной церкви (3,7 ср. мужчины 

– 4,2). Стоит обратить внимание на то, что реальный уровень религиозности, во вся-

ком случае, петербуржцев, явно не соответствует бытующему представлению о его 

возросшей значимости. Участие в религиозных обрядах не становится, к сожалению, 

актом проявления истинной веры, а для иных, в особенности молодежи, является 

своего рода «модой», общепринятым и поощряемым стереотипом поведения точно 

таким же, как в советскую эпоху был неверие, атеизм. 

Возрастная характеристика слабо влияет на ранг идентификации с той или иной 

социальной общностью, за исключением православной церкви - с возрастом вклю-

ченность в ее паству становится сильнее (ср. молодежь – 4,8, т.е. в среднем пятое ран-

говое место, а люди старше 60 лет – 3,2 , т.е. третье ранговое место). 

Часто ли русские вспоминают о своей этнической принадлежности? Иными сло-

вами, насколько осознается отдельными людьми их этническое «я». 

Выяснилось, что больше половины участников опроса (52%) часто задумываются 

о своей этнической идентичности, для значительно меньшего числа петербуржцев 

этот «я» - образ не имеет значения (ответы «редко» и «никогда»). Каждый четвертый 

от определенного ответа уклонился.  
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Думается, эта уклончивость объясняется не столько отсутствием этнической 

идентичности, сколько неосознаваемым уровнем ее проявления. Предыдущие иссле-

дования по сходной тематике, проводившиеся нами, показали, что этнические чувст-

ва относятся к феномену «социального бессознательного» [Социальное бессознатель-

ное, 2004]. 

Тем не менее, эти данные свидетельствуют о том, что этническая идентичность 

проявляется не только на аффективном, но и когнитивном уровне. Мужчины значи-

тельно чаще женщин осознают свою этническую принадлежность (61,7 %, ср. жен-

щины – 43,4 %). Почти каждая третья женщина (30,8 %) не смогла определиться с от-

ветом, среди мужчин – только каждый пятый (21,5 %). Можно предположить, что 

этот факт обусловлен в большей мере социальным, даже идеологическим содержани-

ем этнической идентичности, чем культурной составляющей самосознания. Об этом 

свидетельствуют и иные данные наших исследований [Социальное бессознательное, 

2004, с. 57]. 

С возрастом частота осознания этнической принадлежности заметно возрастает: 

так, среди самых молодых участников опроса часто задумываются о своей принад-

лежности к русскому народу 36,2 % респондентов, в возрастной группе 30-39 лет – 

уже больше половины (52,4 %), среди сорокалетних (40-49 лет) – две трети (66,7 %). 

На наш взгляд, это вовсе не означает, что молодежь отличает более слабая этни-

ческая самоидентификация. Ведь в этом вопросе речь идет об «осознании» этниче-

ского «мы», а не об эмоционально-чувственном отношении к этой групповой иден-

тичности. Что же касается аффективной стороны идентификации, то молодежь чув-

ствует ее даже несколько в большей мере, чем поколение ее «родителей». Этот факт 

отражает общую специфику возрастной психологии [Сикевич, 2008, с. 87].  

В предпенсионном и пенсионном возрасте число людей с сильно выраженной эт-

нической идентичностью снижается до половины (50%), что, вероятнее всего, можно 

объяснить их социализацией в годы советской власти, когда этническая составляю-

щая самосознания, в особенности у русских, не приветствовалась в отличие от совет-

ского самоопределения. Это поколение «интернационалистов».  

Участникам опроса было предложено написать в свободной форме, какие именно 

качества характера они считают типичными для русского человека. 

37 % респондентов сочли самым русским свойством «терпение» (варианты «уме-

ние терпеливо ждать лучшего», «терпеливо переносить все беды», «готовность терпеть 

до бесконечности» и непереводимое, емкое понятие «притерпелость», аналогов кото-

рому нет в других языках).  

Другие модальные качества, названные участниками опроса, проще распределить 

по «полочкам» символической оценки. Каждый 7 – 8 респондент считает важной чер-

той национального характера «любовь к Родине», «патриотизм», «готовность постоять 

за родную землю», а 15% тех, кто отдает предпочтение консолидации по характеру, 

отмечает доброту, добросердечность и добродушие русского человека. 

12 % опрошенных петербуржцев объединяет со своим народом «неприязнь», даже 

«ненависть» к власти, начальству, чиновникам. Совершенно очевидно, что политиче-

ской институт государственности присутствует в русской идентичности исключи-

тельно со знаком «минус» и это при том, что, судя по иным данным исследования, 

действующий президент у 79% петербуржцев вызывает положительные эмоции. Та-
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кого рода парадокс мы находим и в отечественной истории, когда добрый «царь» 

противопоставлялся «злым» боярам, которые его обманывают. 

Сочетание терпения с неприязнью к власти, вряд ли, может привести к каким бы 

то ни было позитивным изменениям социальной среды. 

Если попытаться обобщить все те сведения, которые мы получили посредством 

самых разных вопросов, нацеленных на выяснение сути «русскости», то в заключение 

хочется констатировать следующее: 

 Этническая самоидентификация в установках опрошенных петербуржцев до-

минирует над осознанием членства в других крупных социальных общностях, что 

свидетельствует о доминировании традиционной картины мира. 

 Русское самосознание, хотя и внутренне противоречиво, но консолидировано и 

не подвержено существенной временной динамике, если сравнивать данные 2003 и 

2012 гг. Ни одна из личностных характеристик существенно не влияет на его содер-

жание. У представителей младших возрастных групп преобладает аффективный ком-

понент идентичности, у старших возрастных групп – когнитивный компонент. 

 Социальная среда и внешние изменения, хотя и приводят к культурному кон-

фликту (институциональная модернизация опережает модернизацию сознания), тем 

не менее слабо затрагивают ядро национального менталитета.  

 Этническая интолерантность в большей мере присуща молодежи и, прежде 

всего, молодым мужчинам, независимо от уровня образования. С возрастом негатив-

ная этническая дистанция сокращается.  

 Этническая консолидация в определенной мере носит негативный характер 

неприятия действий институтов власти, за исключением президента 
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CONTRADICTIONS OF RUSSIAN SELF-CONSCIOUSNESS 

 
Sikevich Z. B. (SPbU, St.Petersburg, Russia) 

 

Key words: self-consciousness, identity, ethnic consolidation, intolerance, ethnic self, af-

fective component of identity, cognitive component of identity 

 

In this article the contradictions of Russian self-consciousness, caused by peculiarities 

of national mentality and social changes in Russian society, are discussed. The special at-

tention is devoted to the place of “ethic self” in the system of social identities as well as 

differences of ethnic identity depending on age and sex. Based on the socio-psychological 

study conducted in St. Petersburg in 2012, following main conclusions were made:  

1. In attitudes of questioned citizens of St Petersburg, ethnic identity dominates 

awareness of membership in other larger social groups, which can be considered as a re-

flection of the dominance of the traditional picture of the world. 
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2. Although being contradictory, Russian self-consciousness appears to be well consol-

idated and not susceptible to significant time changes compared to 2003 data. 

3. None of the personality traits influence significantly its content. For the representa-

tives of the younger age groups prior component of the national identity is affective, while 

for the older age groups - cognitive. 

4. Even if social environment and external changes lead to cultural conflict deter-

mined by the fact that institutional modernization outpaces one of consciousness, they af-

fect only slightly the core of the national mentality. 

5. Ethnic intolerance is more common for young generation, especially men regardless 

of their education degree. With age, the negative ethnic distance shortens. 

6. To a certain extent, ethnic consolidation contributes negatively to unacceptance of 

government institutions’ actions, with the only exception of the president. 

 

 

 

 

ЭТИЧЕСКИЕ ДИЛЕММЫ В РАБОТЕ СПОРТИВНОГО ПСИХОЛОГА 

 

Симоненкова И. П. (Латвийская Ассоциация практических психологов, Рига, Латвия) 
 
Этика для разных людей имеет различное значение.Можно сказать , что этика - 

это набор моральных идеалов и принципов, которыми мы руководствуемся в своих 

мыслях и поведении в связи с нашей профессиональной деятельностью. Этика опре-

деляет те принципы, которые влияют на освоение и использование знаний и связан-

ных с ними навыков. В спортивной психологии как и в других областях психологии 

много общих этических тем, но есть и специфические, связанные непосредственно со 

спецификой среды, в которой работают спортивные психологи. 

Этические дилеммы существуют во всех сферах профессиональной практики. 

Этические дилеммы, с которыми приходиться сталкиваться спортивным психологам 

в своей профессиональной деятельности, также чаще всего связаны с соблюдением 

четырех основных этических принципов: принцип уважения, компетентности, ответ-

ственности и интегративности. Mежду всеми этическими принципами и их специфи-

кациями существует сильная взаимосвязь. Cпортивный психолог несет ответствен-

ность за разъяснение всем заинтересованным сторонам требований этического кодек-

са и решение этических дилемм. 

 

Ключевые слова: этические дилеммы, этические принципы – уважение, компетент-

ность, интегративность, ответственность. 

 

Без сомнения, во всем мире психология становиться все более популярной и 

влиятельной научной дисциплиной. В рамках этой дисциплины психологическая 

деятельность и психологические услуги обществу базируются на двух основопола-

гающих принципах. Первый включает в себя знания и навыки, полученные в резуль-

тате исследования и практической работы психологов. Второй – этику развития этих 

знаний и навыков, и действия по применению этики, направленные на обеспечение 

стандартов качества услуг [3]. 
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Можно сказать , что этика - это набор моральных идеалов и принципов, которыми 

мы руководствуемся в своих мыслях и поведении в связи с нашей профессиональной 

деятельностью. Этика определяет те принципы, которые влияют на освоение и ис-

пользование знаний и связанных с ними навыков, а также помощь другим представи-

телям этой особой професии, ищущим эти знания и навыки [2]. 

Этические принципы и стандарты сформулированы и описаны в этических ко-

дексах психологических ассоциаций. Их важность и ценность заключается в умении 

в различных жизненных ситуациях принимать требуемые ответственные решения. И 

хотя этические кодексы являются надежной основой, необходимо иметь и свой под-

ход к принятию решений. 

При всей важности и актуальности темеэтических сложностей и этических ди-

лемм в психологической практике уделяется достаточно мало внимания: немного-

численные публикации, исследования и практические рекомендации психологам. В 

спортивной психологии этот дефицит ощущается еще более остро. 

Этические дилеммы существуют во всех сферах профессиональной практики. 

Большое количество исследований в США (Pope & Vetter, 1992), Великобритании 

(Lindsay & Colley, 1995) и других странах (Colnerud, 1987; Sinclair, 1998; Waasenaar & 

Slack, 1997) показали, что перед психологами довольно часто вoзникают этические 

дилеммы, которые являются лишь одним из вариантов широкого спектра поведения, 

этический статус которого сомнителен [3]. В этих ситуациях любое предпринятое 

действие ведет к нарушению одного или более принципов этического кодекса ради 

соблюдения других аспектов этого кодекса.Чаще всего эти дилеммы касаются про-

блеммы конфиденциальности или разглашения.Обдумывать и разрешать дилеммы – 

первичная задача и долг психолога. 

Спортивная психология как область психологии наследует те же этические про-

блеммы, трудности и этические дилеммы. Тем неменее специфика спортивной сре-

ды, клиентов (спортсмены, спортивные коллективы, тренеры и т.д.) и круг решаемых 

задач накладывают отпечаток на те этические трудности, с которыми сталкиваются 

спортивные психологи.  

Этические дилеммы в профессиональной практике спортивных психологов свя-

заны с соблюдением четырех основных этических принципов: принцип уважения, 

компетентности, ответственности и интегративности. Необходимо учитывать и тот 

факт, что между этими четырьмя принципами и их спецификациями существует 

сильная взаимосвязь. В то же время по мнению Американской психологической Ас-

социации в спортивной психологии наибольшую важность имеют только три из них: 

компетентность, профессиональная и научная ответственность и интегративность [4]. 

Спортивный психолог в своей работе часто взаимодействует более, чем с одним 

человеком. Особенно это относиться к ситуациям, когда психолог работает в спор-

тивных структурах (спортивных организациях, федерациях, клубах и т.д.) Это означа-

ет, что зависимости, связи и ответственность будут неравномерно распределены меж-

ду людьми. Бывают ситуации, в которых не так просто определить, кто является ос-

новным (первичным) клиентом т.е. перед кем психолог имеет этические обязательст-

ва, и чьи интересы имеют больший вес .Такие оценки могут также меняться в процес-

се работы. 

Принцип уважения включает в себя такиекомпоненты как конфиденциальность и 

информированное согласие. Последнеечасто игнорируется спортивными психолога-
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ми: получение информированного согласия спортсмена, например, на участие в 

групповой работе, оценочных процедурах или в исследованиях – это прежде всего 

проявление уважения к клиенту. 

Особая этическая осознанность необходима спортивным психологам при сотруд-

ничестве со средствами массовой информации: давая профессиональные коммента-

рии необходимо помнить, что любая предоставленная информация о клиенте может 

нанести ущерб личностной целостности. Передача только той части полученной о 

клиенте информации, которая требуется в профессиональных целях – это также со-

блюдение принципа конфиденциальности. Нарушение же этого принципа может 

быть связано, например, с упоминанием или разглашением спортивным психологом 

имени своего клиента (спортсмена или тренера) без его согласия на это. 

Принцип компетентности, имеющий множество граней, и принцип целостности 

включают в себя осознание собственных профессиональных ограничений (недостаток 

знаний или опыта для решения конкретных задач). Это может привезти к возникно-

вению этических дилемм в случае , когда в силу разного рода обстаятельств нет воз-

можности обратиться за помощью или проконсультироваться с более опытными кол-

легами или психологами из смежных областей (например, с детскими психологами 

или клиническими спортивными психологами). Решение такого рода дилемм требует 

взвешанного подхода и обдуманных действий. Принцип ответственности при этом – 

действовать оптимально в интересах клиента - для спортивного психолога является 

не менее значимым. 

Выводы. Этические дилеммы существуют и спортивный психолог несет ответст-

венность за разъяснение всем заинтересованным сторонам требований этического ко-

декса и решение этических дилемм. В этом случае задачей психолога является выра-

ботка стратегии для решения этической дилеммы. Более опытные коллеги и этиче-

ский комитет ассоциаций могут оказать в этом существенную помощь. 

Возрастающее значение важности этического осознания и этического поведения в 

профессиональной деятельности спортивных психологов, а так же расширения гра-

ниц профессиональной деятельности требует от спортивных психологов качественно 

выполнять свои профессиональные обязанности. При этом важно помнить, что по-

мимо ответственности за клиентов и свою практику существует ответственность пе-

ред профессией, ассоциацией и всем сообществом психологов. 
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ETHICAL DILEMMAS IN SPORT PSYCHOLOGIST PRACTICE. 

 

Simonenkova I. P. (Latvian Association of Professional Psychologists Riga, Latvia) 
 
Key words: ethical dilemmas,ethical principles - princple of respect, principle of 

compenetce, principle of responsibility, principle of integrity.  

 

Ethics means different things to different people. What do we mean by „ethics” within 

the context of sport and exercise psychology? In general, ethics can be thought of as a set 

of moral ideals or principles that serve as guidelines for our thoughts and behaviors associ-

ated with our professional work. Ethics are those principles that influence the acquisition 

and use of knowledge related skills offered to others who seek that knowledge or skills 

from those who are members of a particular professions. 

In sport psychology some ethical issues that arise are common to other areas of psy-

chology, whereas others are particular to sport consultation. 

Ethical dilemmas are present in all areas of professional practice. The ethical dilemmas 

that sport psychologists are faced with in their professional field are most commonly re-

lated with compliance to the four basic ethical principles: the principle of respect, compe-

tence, responsibility and integrity. There is a strong relationship between all the ethical 

principles and their specifications. Sport psychologists takes upon the responsibility for 

explaining to all the interested parties the requirements of ethics code and the solution of 

ethical dilemmas. 

 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ШАХМАТИСТОВ 

 

Степанян А. Г., Алексанян А. М. (Арм.ГИФК, Ереван, Армения) 
 
Проанализированы научные исследования проблемы психологической подготов-

ки спортсменов в интеллектуальных видах спорта. Подтверждено, что результат со-

ревновательной деятельности спортсменов зависит от психологического состояния. 

Выявлено, что психологическая подготовка спортсменов-шахматистов имеет свои 

специфические особенности. Обосновано, что она играет ключевую роль в общей 

системе подготовки к соревнованиям. 

 

Ключевые слова: психологическая подготовка, спортсмен, интеллектуальные виды 

спорта, шахматы. 

 

Общеизвестно, что результат успешного выступления спортсмена на соревнова-

ниях складывается из совокупности многих факторов. Однако при современном 

уровне развития методов тренировки, постоянно совершенствующимися путями фор-

мирования у спортсменов специальных навыков и качеств, в условиях жесткой кон-

куренции успешность выступления все больше зависит от психологической подго-

товленности спортсменов. Научных исследований по проблеме психологической 
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подготовки спортсменов в интеллектуальных видах спорта, как показал проведенный 

теоретический анализ литературы, на сегодняшний день недостаточно. 

Цель данной работы – на основе анализа литературных источников проанализи-

ровать значимость психологической подготовки в системе общей подготовки спорт-

сменов, специализирующихся в интеллектуальных видах спорта (на материалах шах-

мат), проанализировать основные составляющей этой подготовки, включая особенно-

сти долговременной подготовки и специальной подготовки к конкретным соревнова-

ниям. 

Шахматы - это самостоятельный вид спорта, основу которого составляет специ-

фическое творчество, базирующееся на когнитивной деятельности. Рост числа высо-

коквалифицированных шахматистов, усиление спортивного соперничества на меж-

дународной арене – все это делает актуальной научную разработку проблемы спор-

тивной подготовки шахматистов, в частности, ее психического аспекта. 

Подготовка к соревнованиям у шахматистов высокой квалификации складывается 

из трех основных составляющих: специальной шахматной подготовки, общефизиче-

ской и психологической. Психологическая подготовка направлена на обеспечение 

психологической готовности спортсмена-шахматиста, которая становится опреде-

ляющей успеха на самых ответственных соревнованиях. Она заключается в повыше-

нии эффективности управления соревновательной деятельностью шахматиста на ос-

нове выявленных закономерностей изменения психики, коррекции недостатков игры, 

повышении надежности и результативности соревновательной деятельности спорт-

сменов путем воздействия на психический уровень её регуляции с помощью научно 

обоснованных разработанных рекомендаций. Как известно из собственной практики 

и полученных результатов исследования, соревновательная деятельность шахматиста 

протекает в условиях длительного нервно-психического напряжения и требует по-

стоянного преодоления сопротивления противника, что предъявляет повышенные 

требования к сохранению эмоциональной устойчивости спортсмена, объективной 

оценке своих возможностей в игровой ситуации. Успешное выступление на соревно-

ваниях предполагает постановку предварительной цели, адекватной конкретным ус-

ловиям соревнований и уровню готовности шахматиста. И, наконец, длительный 

процесс спортивного совершенствования немыслим без углубленного самопознания, 

понимания шахматистом своих сильных и слабых сторон, соотнесения и оценки соб-

ственного спортивного мастерства и мастерства соперников. Необходимость осознан-

ной, целенаправленной психической регуляции всех выше перечисленных аспектов 

соревновательной деятельности шахматиста делает актуальным исследование лично-

стных факторов регуляции, одним из которых является самооценка, синтезирующая 

результаты самопознания и эмоционально-ценностного отношения спортсмена к се-

бе, к своим возможностям. В научных трудах, в которых проводились исследования 

психологической составляющей подготовки спортсменов игре в шахматы, в основ-

ном, речь идет лишь об изучении отдельно взятых компонентов психики: формиро-

ванию оперативной памяти [1], преобразования потенциальной креативности в акту-

альную [2], самооценки как фактора регуляции соревновательной деятельности [3] и 

т.д. 

Дьякова И. Н. приводит очень ценный вариант психограммы шахматиста [4]. От-

личительной особенностью разработанной психограммы, как указывает автор, явля-

ется то, что она может быть составлена не только путем анкетного опроса - как это в 
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большинстве случаев делается по отношению к различным профессиям, но на осно-

вании лабораторных исследований крупнейших мировых шахматистов и тех резуль-

татов, которые были получены во время экспериментов. 

Блюменфельд считает Б. М., что эффективность мышления шахматиста связана с 

«действенной» памятью, автоматизацией восприятия основных взаимоотношений и 

навыками «экономного» мышления. А «прочность» памятисвязана с условиями пер-

воначального восприятия (значение эмоционального компонента). Благодаря тесной 

взаимосвязи мыслительной деятельности сэмоционально-волевой сферой интенси-

фицируется процесс игры в шахматы. Вследствие «жестких» условий времени для об-

думывания, трудности вряде случаев путем рассуждения найти правильный ход - 

шахматист большей частью мыслит конкретными, приходящими в голову, ходами и 

вариантами, базируясь в основном на чувстве позиции [5]. Научный интерес для изу-

чения исследуемой проблемы представляет статья Н. В. Крогиуса [6]. По мнению ав-

тора, первым профессиональным психологом, использовавшим шахматы для научных 

исследований, был директор института экспериментальной психологии в Париже 

Анри Бине. А. Бине интересовался психологией памяти и для изучения этой пробле-

мы привлек игру шахматы. В 1892 году А. Бине обратился к видным шахматистам то-

го времени с анкетой, включающей 14 вопросов. В результате обобщения данных ан-

кетирования А. Бине сделал следующие выводы: 

• лучше играет тот, кто правильнее оценивает позицию и дальше рассчитывает ва-

рианты; 

• между математикой и шахматами нет тождества; 

• шахматная борьба не может быть сведена к способностям к запоминанию; 

• более важная роль смысловой, логической памяти по сравнению со зрительной; 

• выявлено ведущее значение «внутренней речи»в процессе обдумывания. 

В целом А. Бине делает вывод о том, чтомышление шахматистов является очень 

сложным и разнообразным. 

В других научных трудах Н. В. Крогиус затрагивал общие вопросы психологиче-

ской подготовки шахматистов на основе анализа творчестваведущих спортсменов со-

ветской эпохи. Автор считает, что «...знание противника, понимание целей, к кото-

рым он стремится, позволяют с большей вероятностью предугадать развитие игры и 

избрать соответствующую стратегию собственного поведения. Поэтому для достиже-

ния успеха шахматист должен не только хорошо знать теорию и владеть техникой иг-

ры, но и обладать умением проникать во внутренний мир соперника, понимать его 

намерения» [7].  

Гроссмейстер Виорел Бологан в статье о психологической подготовленности 

шахматистов определил наиболее значимые показатели психологической подготовки 

[8]. Основными психологическими компонентами, на которые обратил внимание ав-

тор, являются: концентрация и устойчивость внимания, память, внутренняя и внеш-

няя помехоустойчивость, саморегуляция, учет психологических особенностей про-

тивника, волевые качества, мотивация. 

Проведенные научные исследования и собственный опыт показывают, что пси-

хическая регуляция спортсмена должна быть одной из приоритетных в процессе пси-

хологического обеспечения тренировочной и соревновательной деятельности: пре-

имущество в соревновании имеет тот спортсмен, психологическое состояние которо-

го является более стабильным. Знание необходимых методов психической регуляции 
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даёт возможность, в случае необходимости, своевременно применить наиболее необ-

ходимые. К наиболее распространенным методам регуляции психических состояний 

относятся: аутогенная тренировка, гипноз, ритуал, «ментальный» и психологический 

тренинг и др. Специфика использования того или другого метода психической регу-

ляции зависит от уровня тревожности или стадии перенапряжения спортсмена, этапа 

его подготовки, задач, уровня усвоения навыков психической регуляции, возраста и 

других компонентов [9]. 

Особенно важным моментом, на который необходимо обратить внимание в сис-

теме психологической подготовки – это её планирование. Планируя психологиче-

скую подготовку, необходимо учитывать как направленность некоторых учебно-

тренировочных занятий, так и соответствующих циклов и периодов подготовки 

спортсмена. 

Выводы. 
1. Проведенный анализ научной литературы по проблеме психологической под-

готовки в шахматах, что на сегодняшний день существует незначительное количество 

таких исследований, особенно работ, посвященных изучению психологических осо-

бенностей игры в шахматы. 

2. Выявлено, что во время игры в шахматы ведущее место занимает когнитивная 

деятельность. Всвязи с этим, очевидна актуальность таких проблем для современной 

общей и прикладной психологии, как исследование механизмов творческого мышле-

ния человека, изучении взаимосвязи интеллектуальных и эмоциональных аспектов 

когнитивной деятельности, её психической регуляции. 

3. Психологическая подготовка спортсменов-шахматистов высокой квалификации 

играет ведущую роль в общей системе подготовки к соревнованиям и является одним 

из ключевых факторов, влияющих на достижение высоких спортивных результатов. В 

организации психологической подготовки особое внимание следует обратить на не-

обходимость ее правильного планирования, обязательную разработку программы ее 

проведения, а также своевременно и в полном объеме проводить мероприятия с ис-

пользованием современных методов, таких как психологический тренинг. 
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There was done a research on scientific studies about psychological preparation of ath-

letes in intellectual sports. Due to that the result of competitive activities of athletes de-

pends on mental state. Also they revealed that the psychological preparation of athletes in 

chess has its specific characteristics. Scientists substantiate that it plays a key role in the 

overall system of preparation to the competition. The features of the psychological prepa-

ration of athletes in intellectual sports were observed. 

 

 

 

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

 

Степанян Л. А. (РАУ, Ереван, Армения) 
 
Статья представляет собой анализ значения образования для развития личности в 

период среднего возраста. В свете динамичных изменений, которые происходят в со-

временном мире, обучение на протяжении всей жизни становится необходимым ус-

ловием личностного развития человека. В данной работе рассматриваются цели, ори-

ентировки и мотивы взрослых обучающихся, особенности организации образователь-

ных программ, и личностный смысл образования. Oбразование не только помогает 

людям среднего возраста оставаться активными участниками на рынке труда, но и 

помогая развивать свой потенциал и способности, позволяет им ощутить полноцен-

ность бытия. 

 
Ключевые слова: непрерывное образование, средний возраст, обучение взрослых. 

 

 Отличительной чертой нашего времени является высокий динамизм изменений 

во внешней среде. Основные тенденции современного мира, такие как глобализация, 

культурное, этническое и лингвистическое многообразие, возрастающая роль инфор-

мации и интеллектуальной деятельности требуют особых навыков от человека на 

протяжении всей его жизни. В связи с этим происходит быстрое устаревание запаса 

знаний полученных в рамках формального образования. Как говорил один из персо-
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нажей Гете: «Ужасно уже то, что сейчас невозможно получить знания, которых хва-

тило бы на всю жизнь» [1, с. 14].  

 Проблема устаревания знаний особенно актуальна для людей среднего возраста. 

Средний возраст является важнейшим этапом жизненного пути личности. Именно в 

этот период происходит расцвет жизненных сил человека. В современном мире демо-

графические тенденции связаны с увеличением продолжительности жизни. Меди-

цинские открытия помогают замедлить процессы старения, люди начинают вести 

здоровый образ жизни. В результате этих и других тенденций меняются возрастные 

границы. В настоящее время считается что средний возраст охватывает отрезок жизни 

примерно от 40 до 60-65 лет. С тех пор как люди среднего возраста получили обяза-

тельное образование прошло немало времени, а им предстоит еще много лет трудовой 

деятельности. Для того, чтобы иметь возможность повышать свою квалификацию, 

менять сферу профессиональной реализации, и оставаться активными участниками 

на рынке труда им необходимо приобретать новые знания.  

 Хотя в исходных подходах классической психологии этап взрослости рассматри-

вался как этап жизни человека которому не свойственна незаинтересованная любо-

знательность и умение приобретать новые идеи, растущий интерес к идее образова-

ния на протяжении всей жизни подтолкнул ученных к исследованиям обучаемости 

взрослых.  

 Результаты лонгитюдных исследований показали что когнитивная функция че-

ловека немного снижается в период взрослости, но вопреки ранним предположениям 

ученных, этот процесс идет намного медленнее. Некоторые умственные способности 

в средней взрослости даже повышаются, особенно у людей с высшим образованием, 

которые продолжают активно трудиться [1, с. 29]. Так как с возрастом начинают за-

медляться многие психомоторные процессы, приходиться труднее поддерживать на-

выки требующие скорости. Но опять же результаты многих исследований показыва-

ют, что ухудшающееся когнитивное функционирование компенсируется опытом и 

уровнем знаний. Особенностью этого периода жизни является формирование мудро-

сти. Выступая как экспертное знание, мудрость обычно помогает человеку лучше по-

нять действительность, и увеличивает количество знаний о практических сторонах 

жизни [3, с. 749]. 

В среднем возрасте люди настроены на применение полученных навыков в на-

стоящем времени [4, с. 503]. Вместе с тем, образовательный процесс выступает для 

них как вспомогательная деятельность. В связи с этим, взрослые учащиеся имеют 

особые запросы как по отношению программы обучения, так и по отношению к ее 

организации. Чаще всего обучение взрослых строятся вне временных и пространст-

венных рамок (пример: дистанционное обучение). 

 В организации обучения взрослых часто применяются методы проблемного по-

строения содержания обучения. Включаются такие формы обучения как анализ прак-

тических ситуаций, коллективные дискуссии, конструктивные решения задач, анали-

тические игры и т.п. То есть методы которые основаны на воссоздании в обучении 

практических ситуаций, характерных для реальной деятельности взрослых. В процес-

се решения таких ситуаций и задач, у людей формируется умение определять в прак-

тической ситуации саму задачу, находить нужную информацию для ее решения, 

принимая во внимание многообразие мира рассматривать разные альтернативы, эф-

фективно принимать решения, интерпретировать результаты. Все это в свою очередь 
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формирует у человека гибкость мышления, способствует преодолению сложившихся 

стереотипов, развивает аналитический ум. Ученные так же отмечают, что чем выше 

уровень познавательных интересов у людей в этом возрасте, тем больше они будут 

испытывать радость от бесцельного знания в пожилом возрасте.  

 Изучая причины и ориентировки взрослых людей продолжающих учиться, аме-

риканский ученный Малькольм Новелс условно выделил три типа учащихся. К пер-

вому типу относятся учащиеся ориентированные на цель. Эти люди учатся для того 

чтобы удовлетворить какую-нибудь потребность или интерес. Чаще всего они посе-

щают короткие курсы, или сами собирают информацию по интересующей их теме. 

Второй тип- это учащиеся ориентированные на деятельность. Для этих людей важ-

ным компонентом обучения является социальный контакт. И третий тип это учащие-

ся ориентированные на обучение. Это люди которые учатся ради обучения. В отли-

чии от других двух типов, для них процесс обучения это продолжительный непре-

рывный процесс. Они постоянно пытаются чему-то учиться в жизни. Свои решения в 

жизни они принимают учитывая потенциал роста [5, с. 35-36].  

 Непрерывное образование выполняет ряд функций в жизни человека. Помогая 

заполнить пробелы и наверстать упущенное, оно выполняет компенсаторную функ-

цию. Полученные знания помогают легче адаптироваться к внешним изменениям. 

Приобщая взрослых к науке и к культуре, образование выполняет просветительскую 

функцию. И самая важная это развивающая функция, которая направлена на непре-

рывное обогащение творческого потенциала личности.  

 Образование на протяжении всей жизни подразумевает не только формальное, но 

и неформальные и информальные виды обучения. Неформальное обучение включает 

участие в разных тренингах, коротких программах, языковых курсах и т.п. К инфор-

мальным методам образования относится самообразование человека в ходе его еже-

дневной жизнедеятельности связанной с работой, с семьей, и досугом.  

 Личностное значение образования отражается в незавершенности человека как 

личности. Психологические концепции рассматривают личностное развитие как ос-

новной способ существования человека. При этом они указывают на безграничность 

личностного развития человека. Образование играет большую роль в развитии лич-

ности, так как способствует росту знаний и умений, повышению квалификации, рас-

ширению сферы интересов и жизнедеятельности, усложнению форм деятельности и 

т.д.  

 Надо отметить, что нормативные критерии возраста психологически диктуют че-

ловеку соответствующее поведение и образ жизни. Во многих культурах получение 

образования в среднем возрасте не соответствует социальным ожиданиям. В других 

культурах наоборот, именно социум стимулирует это решение. Важным является то 

чтобы желание учиться имело личностный смысл для человека, т.е. оно должно стать 

ценностью. В таком случае человек поднимается выше социальной причинности дея-

тельности. Познавательные креативные процессы сами приносят удовольствие и ра-

дость от интеллектуального поиска. Самоценность образования имеет внутреннюю 

мотивацию. Она сопряжена с активным поиском, догадкой, интуицией, интеллекту-

альной радостью возникающей в процессе познавательной деятельности. Значимым 

становиться познание нового как такового и сам процесс приобщения к знаниям [2, 

с.13]. 
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В заключении, можно сказать что образование в среднем возрасте и на протяже-

нии всей жизни, не только дает возможность человеку оставаться активным членом 

общества, но и помогая развивать потенциал и способности, позволяет подняться над 

повседневностью и ощутить полноценность бытия.  
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This article discusses the benefits of learning and of pursuing education during middle 

adulthood. In the light of the demands of modern world, many people continue their edu-

cation during the adult years of working life, in order to be able to stay efficient in the 

work market. The article explains how learning can enrich a person throughout the life 

span, looks at the adult learner motives, and touches upon the specifics of their education-

al programs. 

 

 

 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КОРКОВОЙ ИНТЕГРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕВОГО 

И ПРАВОГО ПОЛУШАРИЙ У ПОДРОСТКОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

АГРЕССОГЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Степанян Л. С., Григорян В. Г. (ЕГУ, Ереван, Армения) 
 
Иссследована корковая интегративная организация левого и правого полушарий у 

подростков при моделировании агрессогенной среды с учетом локализации фокуса 

максимальной амплитуды вызванных потенциалов.  

Показано, что в исходных регистрациях у «высокоагрессивных» подростков обое-

го пола локализация фокуса максимальной активности на разных этапах восприятия 

и оценки сигнала носила незакономерный характер. К концу эксперимента в обеих 

группах по всем исследуемым компонентам наблюдалось появление ФМА в левой 

фронтальной и правой орбито-фронтальной областях коры головного мозга.  
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Проблема исследования особенностей мозговых механизмов развития агрессивно-

сти при различных психоэмоциональных нагрузках является одной из актуальных в 

современной психофизиологии. Как известно, любые поведенческие акты человека, в 

том числе и проявления агрессивного поведения, обусловлены сложной деятельно-

стью мозга, складывающейся из взаимодействия различных его структур, каждая из 

которых вносит свой специфический вклад в ее обеспечение. Показано также, что 

реципрокность изменений в различных зонах коры и перераспределение их актива-

ции является одним их базовых свойств мозга, определяющих его устойчивость, бо-

гатство возможностей и защитные функции [1, 8 и др]. 

Ряд авторов отмечают, что возникновение и развитие агрессивности человека ос-

новывается на определенных изменениях в центральной нервной системе, в частно-

сти в лимбической системе и коре головного мозга [5]. По данным Davidson et al. 

(2001), Frierson, Finkenbine (2004), Moya-Аlbiol (2004) и др., формирование агрессив-

ности человека в основном определяется участием трех мозговых структур - орбито-

фронтальной коры, передней области коры поясной извилины и миндалевидного те-

ла: показано, что первые две обладают своеобразным сдерживающим влиянием, а в 

миндалевидном теле, активность которой отражается в височной коре, формируется 

чувство страха и другие отрицательные эмоции [5, 6, 9]. Среди этих структур особое 

место придается роли лобной доли коры головного мозга, которая осуществляя ин-

терпретацию внешней сенсорной информации, выбор ответных поведенческих реак-

ций и, что особенно важно, прогнозирование их последствий, является одной из 

главных структур обеспечения адаптивного поведения.  

В то же время, в работах П. Симонова (1993) показана роль миндалины в поведен-

ческом торможении при конфликтных ситуациях, а также значительная роль минда-

лины в системе структур, при выборе доминирующей потребности и связанной с ней 

приоритетной эмоции [2].  

Тем не менее существующие литературные данные в большинстве случаев не да-

ют целостного представления об особенностях протекания психических процессов, 

связанных с агрессивным поведением; их мозговой организации; состоянии функ-

циональных систем и мозговых факторов, которое могло бы быть положено в основу 

концептуальных моделей формирования и регуляции агрессивного поведения в ас-

пекте взаимодействия деятельности коры головного мозга. 

Учитывая, что характер динамических изменений активности фронтальной, ор-

бито-фронтальной, височной и передне-нижне-височной областей коры головного 

мозга предопределяют механизмы развития эмоциональных состояний, можно пред-

положить, что при погружении в виртуальную агрессогенную среду определение зо-

ны наибольшей активации по локализации фокуса максимальной амплитуды (ФМА) 

исследуемых компонентов зрительных ВП коры больших полушарий испытуемых, 

отличающихся по уровню личностной агрессивности и гендерной принадлежности 

позволит выявить нейрофизиологическую основу изменений в психоэмоциональной 

сфере подростков.  

В связи с этим, целью данного исследования являлось определение зоны наи-

большей активации по локализации фокуса максимальной амплитуды (ФМА) компо-
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нентов зрительных ВП коры больших полушарий испытуемых обоего пола, отличаю-

щихся по уровню личностной агрессивности для диагностики уровня активности 

различных областей коры и степени вовлеченности корковых структур, отвечающих 

за реализацию игры агрессивного содержания. 

Методы исследования. В исследованиях участвовали 90 подростков-волонтеров в 

возрасте 13-16 лет. Для выявления уровня агрессивности использовалась батарея тес-

тов: опросник Басса-Дарки, опросник диагностики психических состояний по Айзен-

ку, проективные методики "Тест руки Вагнера” и «Несуществующее животное». Си-

туационный уровень тревожности оценивали по цветовому тесту Люшера, который в 

отличие от вышеперечисленных психологических тестов, проводился как вне, так и 

непосредственно в процессе эксперимента. На основании батареи тестов вычислялся 

интегральный показатель агрессивности. Для моделирования агрессогенного фактора 

испытуемым была предложена компьютерная игра "OPERATION TRONDEIM", класса 

Стрелялок "3D Action-Shouter", которая относится к ролевым компьютерным играм, 

подклассу «игры с видом из глаз своего компьютерного героя». Этот тип игр характе-

ризуется наибольшей силой «вхождения» в игру. Играющий полностью концентрируя 

внимание на игре, переносит себя в виртуальный мир и действия своего героя счита-

ет своими. Время игры ограничивалось 1 часом для исключения процесса утомления. 

С целью изучения активности мозговых структур регистрировались вызванные по-

тенциалы на зрительный стимул. Зрительный стимул был использован в качестве 

общепринятой «парадигмы пробного стимула», когда зрительное возбуждение, при-

меняемое всегда в одинаковой дозировке, используется как эталонный индикатор 

степени активации корковых областей, что позволяет считать, что изменения ампли-

туды зрительных ВП отражают уровень изменений активности под влиянием изучае-

мой деятельности от Т0 к Т1. 

Для диагностики уровня активности корковых областей головного мозга испы-

туемых регистрировались зрительные ВП в симметричных точках фронтальной (F3-

F4) и орбито-фронтальной (FP1-FP2), височной (T3-T4) и передне-нижне-височной (F7-

F8) областей до начала эксперимента (Т0) и к концу 1 часа игры (Т1) на компьютере. В 

данной работе проводился анализ фокуса максимальной активности (ФМА) коры 

больших полушарий по локализации наибольшей амплитуды компонентов ВП для 

текущего момента регистрации (Т0, Т1). Локализация максимальной амплитуды дан-

ного компонента принималась за ФМА, если имелась достоверная разница в ампли-

туде хотя бы с одной из трех других областей коры. С использованием программы 

компьютерной графики "Corel Draw12" были составлены топографические карты рас-

пределения ФМА.  

Полученные данные подвергались статистической обработке по Т-тесту зависи-

мых пар (пакет статистических программ SPSS BASE 19.0 for WINDOWS). 

В статье приводятся данные анализа ФМА у «выскоагрессивных» подростков 

обоего пола, которых по гендерной принадлежности выделили в две группы. Сис-

темный анализ корковой организации левого и правого полушарий у испытуемых 

мужского пола с высоким уровнем личностной агрессивности (I группa) выявил сле-

дующую картину. 

В левом полушарии по компоненту Р70 в фоновых регистрациях ФМА ло-

кализовался в височной области (p<0,05; p<0,01), в результате погружения в виртуаль-

ную агрессогенную среду наблюдался «перелив» ФМА в орбито-фронтальную область 
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(p<0,05; p<0,01). По компоненту N100 в обеих сериях регистрации ФМА стойко лока-

лизовался во фронтальной области (p<0,05; p<0,01; p<0,001), (при Т0 – 4,9 мкВ, при Т1 

– 7,7 мкВ). По компоненту N200 в исходных регистрациях наблюдалась синхронная 

активность коры головного мозга, однако к концу эксперимента доминантный очаг 

выявлялся во фронтальной и орбито-фронтальной отделах коры (p<0,001). По волне 

Р300 обнаружена стойкая локализация ФМА в орбито-фронтальной области (p<0,05; 

p<0,01; p<0,001) в обеих сериях регистраций (при Т0 – 4,7 мкВ, при Т1–7,9 мкВ).  

В правом полушарии у испытуемых группы I по компоненту Р70 в начале экспе-

римента наблюдалась равнозначная активность всех исследуемых областей, без ста-

тистически значимо доминирующего очага, а к концу эксперимента максимум амп-

литуды компонента Р70 наблюдался в орбито-фронтальной области (p<0,01; p<0,001). 

По компонентам N100 и P300 наблюдался «перелив» ФМА из фронтальной в орбито-

фронтальную область (p<0,05; p<0,01; p<0,001). По компоненту N200 при Т0 наиболь-

шую «заинтересованность» в обеспечении текущей деятельности проявляла височная 

область, а при Т1 – орбито-фронтальная, однако наблюдался равнозначно высокий 

воль-таж N200 во фронтальной области (p<0,05; p<0,01; p<0,001).  

Таким образом, у испытуемых группы I до начала эксперимента активация иссле-

дуемых корковых областей левого и правого полушарий носила компонентно-специ-

фичный незакономерный характер, однако к концу эксперимента по всем исследуе-

мым компонентам ВП ФМА локализовался в орбито-фронтальной области обоих по-

лушарий, по негативным компонентам наблюдалась также сопряженная высокая ак-

тивность левой фронтальной области.  

Системный анализ корковой организации левого и правого полушарий у испы-

туемых женского пола с высоким уровнем личностной агрессивности (II группa) вы-

явил следующую картину. 

В левом полушарии в исходных регистрациях по компоненту P70 ФМА локализо-

вался в передне-нижне-височной области, а к концу выполнения предложенного за-

дания межзональная разница нивелировалась и наблюдалась синхронизация активно-

сти коры без статистически значимо доминирующего очага. По негативным компо-

нентам N100 и N200 обнаружена стойкая локализация ФМА во фронтальной области 

(p<0,05, p<0,01, p<0,001) в обеих сериях регистраций (при Т0 – 4,6 мкВ и 7,1 мкВ, при 

Т1 – 7,8 и 10,0 мкВ соответственно). По позитивной волне Р300 при Т0 и Т1 была об-

наружена стойкая локализация ФМА в орбито-фронтальной области коры (p<0,05). 

В правом полушарии по раннему позитивному компоненту P70 наблюдалось раз-

рушение исходной интегративной структуры, характеризующейся равнозначной ак-

тивностью исследуемых областей: к концу выполнения задания ФМА компонента ло-

кализовался в орбито-фронтальной области (p<0,05; p<0,01). По компоненту N100 на-

блюдался «перелив» ФМА из передне-нижне-височной области в орбито-фронталь-

ную область. По компоненту N200 в начале эксперимента максимальная амплитуда 

волны наблюдалась во фронтальной области (p<0,05; p<0,01; p<0,001). К концу экспе-

римента ФМА локализовался в орбито-фронтальной области (p<0,05; p<0,001), однако 

равнозначно высокий вольтаж компонента наблюдался и во фронтальной области. 

Наибольшую "заинтересованность" в генезе компонента P300 в исходных регистраци-

ях проявляла фронтальная область, к концу эксперимента ФМА локализовался в ор-

бито-фронтальной области. 
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Таким образом, у испытуемых группы II до начала эксперимента по ранним ком-

понентам показана локализация ФМА преимущественно в передне-нижне-височной 

области, а по поздним компонентам - в передних (фронтальной и орбито-фронталь-

ной) областях коры левого и правого полушарий. К концу эксперимента в левом по-

лушарии локализация ФМА во фронтальной области сохранялась, однако при этом 

наблюдалось увеличение уровня активности этой области, а в правом полушарии – по 

всем исследуемым компонентам показана локализация ФМА в орбито-фронтальной 

области.  

Итак, в исходных регистрациях у «высокоагрессивных» испытуемых обоего пола 

(группы I и II) локализация фокуса максимальной активности на разных этапах вос-

приятия и оценки сигнала носила незакономерный характер. К концу эксперимента в 

обеих группах по всем исследуемым компонентам наблюдалось появление ФМА в ле-

вой фронтальной области коры головного мозга, а также локализация доминантного 

очага в правой орбито-фронтальной области.  

Эти факты соответствуют данным ряда авторов о вовлеченности передних облас-

тей коры в формирование и контроль над девиантным поведением [1, 4, 6, 7, 9]. Ис-

следования Antonucci et al. (2006) выявили, что орбито-фронтальная кора принимает 

участие в регуляции агрессивного и формировании импульсивного поведения [3]. В 

то же время, в работах Harmon-Jones, Sigelman (2001), Coan, Allen (2004) и др. показа-

на связь активности левой фронтальной области коры с девиантным поведением, мо-

тивационным гневом и др [4, 7]. В частности, в исследовании Harmon-Jones, Sigelman 

(2001) показано, что высокая активность левой префронтальной коры связана с поло-

жительными эмоциями, а правой – с отрицательными, однако личностная агрессив-

ность, а также негативные, но связанные мотивацией «приближения», эмоции обус-

ловлены повышением активности в левопрефронтальной области и уменьшением – в 

правопрефронтальной. Авторы отмечают, что с высокой активностью левой префрон-

тальной области связан также индуцированный гнев [7]. В свою очередь, Петерсон и 

соавт. (2008) показали, что более высокая активность левой префронтальной коры по 

сравнению с правой может быть причиной формирования поведенческой агрессивно-

сти [10].  

Учитывая вышеприведенные литературные данные, выявленное в настоящей ра-

боте у «высокоагрессивных» испытуемых обоего пола повышение активности перед-

них областей коры, позволяет судить о вовлеченности отделов коры, ответственных 

за контроль над отрицательными эмоциями и включение механизмов корковой регу-

ляции в условиях моделирования агрессогенной среды. 
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THE SYSTEM ANALYSIS OF INTEGRATIVE CORTICAL ORGANIZATION OF THE 

LEFT AND RIGHT HEMISPHERES AT TEENAGERS IN MODELING AGRESSOGENIC 

ENVIRONMENT 

 
Stepanyan L. S, Grigoryan V. H. (YSU, Yerevan, Armenia) 

 
Key words: aggression, teenagers, localization of FMA, evoked potentials. 

 

The cortical integrative organization of left and right hemispheres of teenagers in the 

simulation of aggressogenic environment by the localization of the maximal amplitude’ 

focus of evoked potentials. 

It is shown that in the initial registration at the "highly aggressive" teenagers the lo-

calization of the maximal activity’ focus in different stages of perception and signal eval-

uation carried the sporadic character. By the end of the experiment in both groups across 

all investigated components observed the FMA in the left frontal and right orbito-frontal 

cortical areas of the brain. 

 

 

 

О СОМАТИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ: АЛЕКСИТИМИЯ И 

СТРЕССОНАСЫЩЕННОСТЬ 

 

Сукиасян С. Г. (МРЦ «Артмед», Ереван, Армения) 
 
В статье представлены данные о распространенности алекситимии и стрессов у 

пациентов стационаров психиатрического и общесоматического профиля, проанали-

зированы вопросы их действия на уровень реактивной и личностной тревожности, а 

также их взаимодействие. Были выявлены положительные и отрицательные корреля-

ции между исследованными психическими параметрами. Полученные нами резуль-
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таты дают некоторые представления о механизмах синдромогенеза соматизированных 

расстройств, актуализируют вопросы о роли фундаментальных характеристик психи-

ки в патогенезе психических проявлений.  

 

Ключевые слова: соматизация психических процессов, стресс, стрессонасыщенность, 

алекситимия, тревожность. 

 
Концепция соматоформности сыграла в свое время положительную роль в изуче-

нии аффективных расстройств, но она показала всего лишь полиморфность депрессий 

и их сложную структуру. Соматизированные расстройства, выделенные в современ-

ных психиатрических классификациях, представляют собой, фактически, хорошо из-

вестные в классической психиатрии маскированные депрессии, которые определяют-

ся «скрытностью» депрессивного аффекта, «выдвижением на передний план в клини-

ческой картине расстройства множественных соматических жалоб и возникающей в 

связи с этим тревогой». 

По нашим даннымв общесоматической сети здравоохранения Армении аффек-

тивные психические расстройства были выявлены у 12 %, а соматоформные – у 4 % 

обследованных [3]. Носиндромальная оценка состояния этих пациентов позволила 

выявитьпатологический уровень соматизации у 23 %. По данным De Wall M. et al 

(цит. поSharpe M. et al., 2004 [11]) доминирование соматоформной патологи над де-

прессией и тревогой было очевидным и составляло соответственно 16,1 %, 5,5 % и 4,0 

%. Эти пациенты пополняют ряды «трудных больных» со всеми вытекающими отсюда 

последствиями [4]. 

Возникает вопрос правомерности выделения их в качестве диагностической кате-

гории, иными словами, «соматизированной нозологии» наряду с, например, «аффек-

тивной нозологией». Общеизвестно, что аффективная патология может протекать не 

только под маской соматической, но хронологически и патогенетическисочетаться с 

соматической патологией. Так, по данным В. Н. Краснова [1] при ишемической бо-

лезни сердца «большое депрессивное расстройство» встречается у 16-19 % больных, 

при раке – у 25 % - 38 %, при диабете – у 24 % больных и т.д. 

Нами было показано [5], что наличие и выраженность соматизации у пациентов 

общесоматической сети с психическими расстройствами обнаруживают обратную 

связь с выраженностью депрессии и прямую – с тревогой. Чем более выражена де-

прессия, тем меньше «соматоформность». Последняя положительно коррелирует с 

высокой личностной тревожностью (коэффициент корреляции Пирсона r = +1), что 

позволяет предположить связь процесса соматизации с определенными личностными 

качествами, и отрицательно коррелирует (коэффициент корреляции Пирсона r = -1) с 

реактивной тревожностью. Изучение этих взаимодействий (соматизации и тревоги) 

является целью данного исследования. В связи с поставленной целью были изучены 

такие составляющие психического статуса, как алекситимия и психический травма-

тизм (или стрессонасыщенность анамнеза), то есть факторы, которые могут предо-

пределять уровень реактивной тревожности. 

Алекситимия рассматривается в качестве фактора риска развития многих психи-

ческих и соматических заболеваний [2]. Одним из ведущих психологических меха-

низмов алекситимии является неполноценность и несформированность особого 

функционального органа - деятельности саморегуляции, обеспечивающей активное 
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творческое отношение к собственной жизни. Алекситимиками принято считать лю-

дей, которые по Торонтской алекситимической шкале (TAS) набирают 74 и более 

баллов [12]. По некоторым данным до 23 % здорового взрослого населения имеют от-

дельные алекситимические черты [10]. Она выявляется у пациентов с психическими 

(особенно с депрессиями и тревогой) и соматическими заболеваниями [8, 9]. В связи с 

этим одним из обязательных инструментов обследования наших пациентов мы вы-

брали шкалу алекситимии [6]. 

В свете выше изложенного в настоящем исследовании мы провели анализ связей 

между уровнем соматизации психических нарушений и тревожности у пациентов 

общемедицинской сети. Перед нами стояла задача провести количественный и каче-

ственный анализ таких параметров, как алекситимия и стрессонасыщенность психи-

ческого состояния пациентов, обратившихся в лечебные учреждения общесоматиче-

ского типа (МО «Диагностика» и МРЦ «Артмед»), и сравнить их с данными пациентов 

отделения реабилитации психического здоровья «Стресс». Применяли разработанную 

нами карту клинико-эпидемиологического обследования пациента, Торонтскую шка-

лу алекситимии, шкалу депрессий Монтгомери-Асберга (MADRS), шкалу самооценки 

Спилбергера [4]. Диагностика расстройств проводилась на основе критериев МКБ-10. 

Было обследовано 122 пациента в МО «Диагностика», 111 пациентов в МРЦ «Артмед» 

и 148 пациентов отделения «Стресс»; всего 381 пациент.  

Обследованная нами популяция характеризуется высоким уровнем алекситимии. 

По шкале SCL-90 65 % пациентов проявили патологический уровень алекситимии, a 

нормальный уровень был выявлен у 11 % пациентов. Наиболее высокий, патологиче-

ский уровень алекситимии отмечался у пациентов центра «Стресс» - 76,0±0,91 балла. 

У пациентов общесоматической сети с психическими расстройствами уровень алек-

ситимии составляя 75,58±0,57. А у пациентов без психической патологии в общесома-

тической сети он составлял 72,53±1,29 (р<0,005), что соответствует норме (от 62-х до 

73-х баллов). Было установлено, что уровень алекситимии проявляет достоверную 

тенденцию к повышению у пациентов с патологическим уровнем соматизации, изме-

ряемой по шкале соматизации SCL-90 [4]. У «психиатрических» пациентов он состав-

лял 79,64±1,59 балла (р<0,005), у больных общесоматической сети с психическими 

расстройствами 77,73±1,23 (р<0,005). 

Общеизвестно, что стрессовые жизненные события часто выявляются у лиц, об-

наруживающих ту или иную проблему в психической сфере. Эти стрессы многими 

исследователями рассматриваются в качестве предикторов депрессии. Но при этом 

имеет значение степень тяжести стресс-фактора, а не только его наличие [7]. Наши 

исследования [4] позволяют рассматривать психогении (стрессы) в совокупности с 

некоторыми другими психопатологическими и динамическими факторами в качестве 

«психосоматической почвы» для формирования соматизированных расстройств. 

Лишь у каждого четвертого пациента нашей выборки (n=381) не отмечалось 

стрессовых переживаний (98 набл., 26 %). Все стрессовые события мы разделили на 

«стрессы обыденной жизни» и «необыденные стрессы». К первым относились «смерть 

близкого человека» (родитель, супруг, ребенок, сибс), «несчастный случай с близ-

ким», «болезнь близкого человека», «длительные и/или острые семейные конфлик-

ты», «наличие хронически больного в семье», «изменение материального и социаль-

ного положения», «развод», «распад или разобщение семьи», «ревность», «разочарова-

ние», «измена супруга», «одиночество» и прочие. К «необыденным стрессам» относи-
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лись экстремальные, катастрофические, находящиеся вне повседневного опыта лю-

дей события: «очевидец убийства или чьей-либо смерти», «переживание катастрофы», 

«несчастный случай», «физическая расправа», «насилие», «изнасилование», «участие в 

войне или в боевых действиях». Представляется естественным, что наиболее часто 

«необыденные» стрессы наблюдалисьу пациентов психиатрического профиля (29 %), 

а «обыденные» стрессы составляли 71 % из всех случаев выявленных стрессов.У па-

циентов общесоматического звена«необыденные» стрессы наблюдались реже - вдиаг-

ностическом центре 10 %, в общесоматической больнице – 19 %. В среднем на каждо-

го пациента приходилось 1,11 стресс-события; в психолого-психиатрическом учреж-

дении - 1,15 и в общесоматической больнице - 1,09.  

Среди «обыденных» стрессов в психиатрической группе доминировали «смерть 

близкого человека» (22 %) и «длительный семейный конфликт» (8 %). У пациентов 

диагностической групп преобладали такие стрессы, как «смерть близкого человека» 

(34%), «болезнь близкого человека» и «длительный семейный конфликт» (по 11 %). В 

соматической группе – смерть близкого человека (29 %), одиночество (10 %), измене-

ния материального положения (7 %). Таким образом, во всех группах среди обыден-

ных стрессов наиболее часто выявлялись эмоционально значимые переживания, свя-

занные с потерей или болезнью близких им людей, затем следовали затяжные семей-

ные конфликты, изменения материального и социального положения. Но вопрос о 

том, насколько эти стресс-факторы первичны или вторичны, остается открытым: яв-

ляются ли эти стрессы причиной расстройства и эти переживания есть следствие за-

болевания? Актуальность вопроса подтверждается тем фактом, что такой стресс-

фактор, как «одиночество» часто отмечаетсяу пациентов общесоматической больни-

цы, что объясняется доминированием в этой группе пожилых лиц. То есть, данный 

стресс-фактор является скорее патокинетическим (осложняющим течение заболева-

ния) фактором, нежели патогенетическим.  

Анализ взаимоотношений между наличием стрессов и уровнем выраженности со-

матизации показал, что в группе больных с патологическим уровнем соматизации по 

SCL-90 (Som≥2 балла) удельный вес пациентов без перенесенного стресса составляет 

соответственно 17 % и 19 %. И, наоборот, в группе больных перенесших стресс их 

удельный вес больше: соответственно 83 % и 81 %. То есть, высокий патологический 

уровень соматизации связанс высокой частотой воздействия стрессов. 

По шкале Спилбергера уэтих же пациентов обнаруживается умеренная реактив-

ная и высокая личностная тревожность. При этом реактивная тревожность выше у 

пациентов «психиатрической» группы, чем общесоматической, не обнаруживая зави-

симости от выраженности алекситимии: соответственно 46,76±0,99; 39,15±1,75; 

30,7±5,7. Личностная тревожность была на уровне высокой: 56,73; 46,95; 49,37 баллов. 

Было выявлено, что патологический уровень алекситимии достоверно связан с реак-

тивной тревожностью и корреляции между ними отрицательные (коэффициент кор-

реляции Пирсона r = -1); связь с личностной тревожностью оказалась не достоверной. 

Алекситимия высоко достоверно коррелирует с низкой и умеренной реактивной тре-

вожностью, а также с высокой личностной тревожностью.  

Таким образом, в обследованной популяции часто (65 %) выявляется патологиче-

ский уровень алекситимии. Изучение взаимодействия процесса соматизации психи-

ческих расстройств и тревожности показало, что определенную роль в нем играют 

алекситимия и стрессонасыщенность анамнеза. Это факторы, которые предопределя-
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ют высокий уровень личностной тревожности. Обратно коррелируя с тяжестью де-

прессии, соматизация впрямую связана и обусловлена тревожностью. Личностная 

тревожность положительно коррелирует с соматизацией, коирреляции с реактивной 

тревожностью отрицательные. Полученные нами результаты подтверждают идею о 

том, что стрессовые события (более того, повторные) однозначно способствуют по-

вышению уровня реактивной тревожности и не противоречат общеизвестным пред-

ставлениям о роли стрессовых событий в генезе соматической патологии (большая 

частота стрессовых событий отмечается у пациентов общесоматической больницы). 

Напрашивается вывод, который, безусловно, нуждается в дальнейших целенаправ-

ленных исследованиях – «неординарный стресс» приводит к развитию посттравмати-

ческих стрессовых расстройств (но не только), сильный стресс способствует форми-

рованию психических расстройств и, наконец, частые или повторные стрессы корре-

лирует с развитием соматической патологии.  

Изученные нами параметры психической структуры и полученные результаты не 

дают окончательных ответов о механизмах «соматизированного синдромогенеза», но, 

по крайней мере, ставят вопросы о роли фундаментальных характеристик психики в 

патогенезе психических проявлений. 
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ABOUT THE SOMATIZATION OF MENTAL DISORDERS: ALEXITHYMIA AND 

STRESSFULNESS 
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The data about the prevalence of alexithymia and stresses among the inpatients of psy-

chiatric and general hospitals is presented, and the issues on their effects on the level of 

reactive and personal anxiety, and their interaction, as well, are analyzed in the article. 

Positive and negative correlations between the investigated mental parameters have been 

revealed. Our findings provide certain notions about the mechanisms of syndromogenesis 

of somatizated disturbances; bring up to date the issues about the role of basic characteris-

tics of mentality in the pathogenesis of mental manifestations. 

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ СОЦИАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

 

Татарян К. К. (ЕГМУ, Ереван, Армения) 
 

В настоящее время неуклонно растет количество людей, страдающих от психиче-

ского неблагополучия, что кардинальным образом влияет на социальное функциони-

рование больных, меняя их социальный статус и социальные роли. Показатели каче-

ства жизни все чаще рассматриваются как итоговые, позволяющие оценить результа-

ты вмешательства. Результаты, полученные нами при изучении качества жизни боль-

ных с психической патологией могут использоваться при планировании деятельно-

сти психиатрических служб, более целенаправленно осуществлять медико-

социальную помощь. 

 

Ключевые слова: качество жизни, социальное функционирование, психические рас-

стройства 

 

В настоящее время количество людей, страдающих от психического неблагополу-

чия, неуклонно растет, приводя при этом больного к социальной дезадаптации. Как 

сам факт наличия психического заболевания, так и прогредиентность большинства 

болезней могут кардинальным образом влиять на социальное функционирование 

больных и менять их социальный статус и социальные роли [4]. В современной кли-

нической практике все более актуальной становится проблема не просто «выжива-

ния» больного, но и качества его жизни как критерия оценки успешности реабилита-

ции больного. Современная медицина постепенно приходит к тому, что хорошее со-

стояние здоровья и жизненное благополучие пациента – это отражение удовлетворе-
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ния его потребностей и адаптации в физической, психологической и социальной 

сферах. Целью лечения становится не только устранение клиники болезни, но и, 

главным образом, улучшение качества жизни больного.   

Качество жизни и социальное функционирование в настоящее время представля-

ются одними из важнейших составляющих оценки состояния психически больных. 

Показатели качества жизни используются для оценки особенностей психопатологи-

ческой симптоматики, ее динамики, течения (тяжести) заболевания [3]. Эти же пока-

затели становятся непременными и чрезвычайно важными компонентами оценки ре-

зультатов лечения пациентов, качества оказываемой им помощи и должны учиты-

ваться при планировании развития психиатрической службы. [1]. 

Целью данного исследования явилось определение закономерностей влияния 

клинических, социокультуральных и терапевтических факторов на качество жизни и 

социальное функционирование больных с психическими расстройствами. 

Исследование проводилось с использованием специально разработанной нами 

картой обследования, включающей социодемографический, социокультуральный и 

клинический разделы, а также с применением международного опросника 

WHOQOL-100 (ВОЗ КЖ-100), с помощью которого осуществляется оценка шести 

крупных сфер качества жизни: физические функции, психологические функции, уро-

вень независимости, социальные отношения, окружающая среда и духовная сфера, а 

также измеряется восприятие больным своего качества жизни и здоровья в целом. 

Обследованы 117 человек с психическими расстройствами, наблюдающиеся в 

диспансерном отделении центра психического здоровья «Аван» города Еревана, обра-

тившиеся в течение одного календарного года в социально-реабилитационную служ-

бу упомянутого лечебного заведения. Из них 69 мужчин и 48 женщин. По продолжи-

тельности заболевания психическими расстройствами 28,2 % составили лица с рас-

стройствами, протекающими более 15 лет, 61,3 % – до 10 лет, 9,3 % – до 5 лет, и 1,2 % 

больных – до 1 года.Учитывая, что показатели качества жизни являются исключи-

тельно субъективными, а для получения достоверных результатов обязательным ус-

ловием является возможность адекватно понимать поставленные вопросы, из иссле-

дования были исключены больные с деменцией. 

При исследовании качества жизни больных, страдающих психическими рас-

стройствами, проблемы выявлены нами во всех исследуемых сферах (физической, 

психологической, социальной и духовной). В нашем исследовании инвалидность по 

психическому заболеванию имели: 48,3 % больных. 2,5 % пациентов были инвалида-

ми по соматическому заболеванию. 

Свое психическое состояние считали хорошим 53,7 % больных, плохим и очень 

плохим – соответственно 40,9 и 5,4 % опрошенных. Обращают на себя внимание дос-

таточно низкие показатели физической работоспособности у обследованных пациен-

тов. Так, работоспособность была восстановлена полностью у 21,6 % больных, 31,3 % 

работали без принуждения, но со сниженной продуктивностью, 39,3 % выполняли 

только элементарную домашнюю работу, 7,8 % обследованных могли с трудом вы-

полнять только простейшие виды домашнего труда.  

У 47,8 % обследованных способность к интеллектуальной деятельности была вос-

становлена, но снижена её продуктивность, у 4,3 % – была ограничена возможность 

элементарных действий (смотреть телепередачи, читать литературу); у 17,4 % – была 

сохранена возможность элементарных действий, однако они выполняли их с трудом, 
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была снижена продуктивность интеллектуальной деятельности, отсутствовала воз-

можность к творчеству. 

Согласно нашим данным, 31,6 % обследованных были холосты (не замужем), доля 

разведённых среди обследованных была невысокой – 11,2 %. Для исследования соци-

альной поддержки в кругу семьи и друзей нами были оценены взаимоотношения 

больных с родственниками. Хорошими они были лишь у 24,8 % обследованных, в 

24,6 % случаев имели место конфликтные, напряженные отношения, в 34,8 % – неус-

тойчивыми и у 15,8 % – нейтральными. Напряжённые, конфликтные, неустойчивые 

отношения с родственниками в семьях больных негативно отражаются не только на 

их качество жизни, но и усугубляют клиническую картину болезни, опосредовано 

способствуют учащению обострений хронических процессов, вызывают формирова-

ние вторично-реактивных образований. Психосоциальные проблемы в семьях боль-

ных можно считать, наряду с вопросами трудовой адаптации, осложняющими тече-

ние заболевания и снижающими качество жизни пациентов.Таким образом, большин-

ство больных были лишены столь важной составляющей их социального функциони-

рования, как семья, что негативно отражалось на их качество жизни. 

При исследовании зависимости пациентов от лечения установлено, что их абсо-

лютное большинство (89 %) были вынуждены постоянно принимать медикаментоз-

ные препараты (прежде всего, антипсихотические). При этом 36,2 % пациентов были 

недовольны качеством врачебной помощи, считали, что им уделяется недостаточно 

внимания и времени, говорили о неэффективности проводимой терапии. Из-за ру-

тинной выписки рецептов, большого потока пациентов врачу психоневрологического 

диспансера остаётся мало времени, для того чтобы уделить его полноценной беседе, 

оценить корректность дозировок принимаемых препаратов. 

 В рамках физического функционирования, ухудшение жизни индивида отмеча-

лось из-за проблем, вызываемых физической болью либо физическим дискомфортом, 

усталостью и недостатком энергии и сил, а также невозможностью в достаточной ме-

ре отдохнуть. Трудности в психологической сфере, отрицательно влияющие на жиз-

ненное благополучие, возникали из-за недостатка положительных или избытка отри-

цательных эмоций, проблем с мышлением, памятью или вниманием, а также из-за 

снижения самооценки.  

Таким образом, на сегодняшний день показатели качества жизни все чаще рас-

сматриваются как итоговые, позволяющие оценить результаты терапевтического вме-

шательства на уровень социального восстановления и психологического комфорта. 

Эти показатели используются для оцен-ки особенностей психопатологической сим-

птоматики, ее динамики, тяжести заболевания, а также при учете эффективности 

проводимой терапии [2]. Результаты, полученные нами при изучении качества жизни 

больных с психической патологией, сведения, касающиеся функционирования паци-

ентов, наряду с клиническими характеристиками могут стать одной из важнейших 

составляющих оценки качества психиатрической помощи, использоваться при пла-

нировании деятельности психиатрических служб, более целенаправленно осуществ-

лять медико-социальную помощь. 
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THE QUALITY OF LIFE AND SOME ASPECTS OF SOCIAL FUNCTIONING OF PEOPLE 

WITH MENTAL DISORDER 

 

Tataryan К. К. (YSMU, Yerevan, Armenia) 
 

Key words: quality of life, social functioning, mental disorders.  

 

We tried to summarize the quality of life and study of social functioning of 117 men-

tally ill persons who was using psychosocial rehabilitation services of Avan Mental Health 

Centre. 

The duration of illness among 28.2 % of patients is 15 and more years, among 61.3 % 

of all service users- up to 10 years, among 9.3 % -up to 5 years and 1.2 % - less than a year.  

Most of the patients are taking psychotropic drugs constantly. Our results will be use-

ful for planning and effective origination of psychiatric services. 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В АРМЕНИИ 

 

Татевян Г. А. (Ереван, Армения) 
 
В данной статье рассматриваются проблемы развития клинической психологии в 

Армении. Представлены проблемы, связанные с нечетким разделением понятий кли-

ническая психология и медицинская психология, с отсутствием правового статуса 

клинического психолога и необходимой нормативной базы для их деятельности. 

Особое место занимает рассмотрение вопросов подготовки будущих клинических 

психологов.  

 

Ключевые слова: клиническая психология, медицинская психология, психотерапия, 

здравоохранение, образование, нормативная база. 

 

Клиническая психология занимает особое место в структуре психологии. Особое 

положение клинической психологии в первую очередь обусловлено ее междисцип-

линарным характером и тем, что она напрямую имеет дело со здоровьем людей. Од-

новременно, клиническая психология является одной из наиболее активно разви-

вающихся отраслей психологии в странах постсоветского пространства. С каждым го-

дом все большее количество психологов стремится специализироваться именно в 

этой области. В этой связи возникаeт много вопросов, и первоочередными становятся 
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проблемы подготовки таких специалистов, правовые вопросы и вопросы нормативно-

го регулирования деятельности клинических психологов, а также вопросы этическо-

го характера. Все эти проблемы чрезвычайно остро стоят в Армении. Особую пикант-

ность для ситуации в Армении придает то, что данная область психологии до конца 

восьмидесятых-девяностых прошлого столетия была в лучшем случае в «зачаточном 

состоянии», если не сказать, что полностью отсутствовала, и обусловлена и по сей 

день почти полным отсутствием имеющих подобающую подготовку квалифициро-

ванных специалистов.  

Введение в обиход понятия «клиническая психология» вместо имеющего хожде-

ние в советский период понятия «медицинская психология» была скорее данью тен-

денции отказа от советского прошлого и переориентации на запад, и впервую очередь 

– на Америку и Европу, попыткой, хоть и не полностью осознанной, переосмыслить 

саму суть данной области психологи (данное явление характерно не только для Арме-

нии, но и для России и других постсоветских стран.). Однако это привело к огромной 

путанице, зачастую к искаженному пониманию предмета, места и роли клинической 

психологии даже среди многих психологов. Однако наиболее ярко это проявляется у 

представителей медицинской общественности и у чиновников от здравоохранения и 

образования. В различных документах без разграничений одновременно используют-

ся понятия как «клиническая психология», так и «медицинская психология» и «кли-

ническая (медицинская) психология». Не существует официального описания специ-

альности «клиническая психология». 

В нескольких вузах Армении проводится подготовка по специальности «клиниче-

ская психология», которая сертифицируется со стороны Министерства науки и обра-

зования РА, однако в номеклатуре Высшей аттестационной комиссии под номером 

19.00.04 (ԺԹ.00.04) используется название «медицинская психология», соотнесенная 

к психологическим наукам [1]. В поправке к Закону об оказании психиатрической 

помощи, принятой 07.10.2009 г., использован термин «медицинский (клинический) 

психолог» [2]. В решении Правительства РА об утверждении списка медицинских 

специальностей от 04.09.2014 г. одновременно использованы уже оба (!) понятия – и 

«клиническая психология», и «медицинская психология» [3]. При этом ни один высо-

копоставленный чиновник не может обоснованно и вразумительно объяснить, что 

они понимают под этими «разными» терминами. 

Вся эта путаница создает и определенный нормативно-правовой хаос: кто такой 

клинический (или медицинский) психолог, чем он занимаестся и каковы правовые 

основы его деятельности. Следует добавить, что отсутствуют нормативные положе-

ния, регламентирующие работу психолога вообще, и медицинского (клинического) 

психолога, в частности, в лечебно-профилактических учреждениях. Закон о психиат-

рической помощи является единственным правовым документом, в котором хоть как-

то дается определение клинического психолога - Статья 3, п. 14: «медицинский (кли-

нический) психолог – физическое лицо, получившее высшее психологическое обра-

зование и получившее последипломное образование в области психического здоровья 

и осуществляющее медикопсихологические услуги». Здесь понятия медицинский и 

клинический психолог употреблены как синонимы. Однако, совершенно не ясно – 

где и на каких основаниях лицо, уже имеющее высшее психологическое образование, 

может получить еще и «последипломное образование в области психического здоро-

вья»? 
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В упомянутом решении Правительства, кроме использования обоих терминов, со-

вершенно произвольным образом данные психологические специальности начали 

считаться медицинскими специальностями и не только разделены, но и введена чет-

кая иерархия: медицинская психология, оказывается, является чем-то сродни психи-

атрии, а клиническая психология – узкой медицинской специальностью! При таком 

понимании и подходе возникает резонный вопрос – могут ли в Армении в ближай-

шем десятилетии появиться клинические психологи?  

Другой причиной такого обращения с психологией и клинической (медицин-

ской) психологией является подчеркнуто предвзятое отношение со стороны большой 

группы медицинских работников, в особенности, - со стороны психиатров и психоте-

рапевтов. Для этого имеются несколько причин. 

Первое: специфика клинической или медицинской психологии. Это та область 

психологии, которая занимает пограничное место с медициной, и имеет междисцип-

линарный характер. Как отмечал еще в 1982 г. Б. Д. Карвасарский, конкретными це-

лями медицинской психологии являются «изучение психических факторов, влияю-

щих на развитие болезней, их профилактику и лечение…» [5, 6]. Ведущие немецкие 

ученые М. Перре и У. Бауманн дают следующее определение: «Клиническая психо-

логия - есть частная психологическая дисциплина, предмет которой – психические 

расстройства (нарушения) и психические аспекты соматических расстройств/болез-

ней. Сюда относятся следующие разделы: этиология/анализ условий возникновения 

расстройств, классификация, диагностика, эпидемиология, интервенция (профилак-

тика, психотерапия, реабилитация, охрана здоровья, оценка)» [6, 30]. Во многих дру-

гих определениях клинической психологии также отмечаются три основные направ-

ления клинической психологии: диагностика, психотерапия, научные исследования. 

Естественно, что многие врачи, недостаточно знакомые с психологией и придержи-

вающиеся медико-биологических взглядов на расстройства и болезни, будут насто-

роженно, с некоторой опаской подходить и будут стремится включить психологию в 

сферу своей юрисдикции. У некоторых же, иногда преобладают просто чувства за-

висти, что приводит к печально известному «не пущать»!  

С другой стороны есть и объективные причины, вызванные недостаточной подго-

товкой и квалификацией психологов, которые, не имея фундаментальных знаний в 

области медицины, психиатрии, психосоматики, не пройдя необходимую суперви-

зию, не имея достаточных навыков психологического воздействия, во что бы то ни 

стало стремятся самоутвердиться, предлагая психотерапевтические услуги нуждаю-

щимся в такой помощи людям. Такой порочный подход в основном берет начало со 

времен землетрясения 1988 г., когда для многих психологов стало ясно, что есть ог-

ромное количество людей, которым необходима психологическая помощь. 

Следующая важная проблема, связанная с развитием клинической (медицинской) 

психологии, заключается в подготовке клинических психологов. В этой связи встает 

ряд вопросов: кого готовить и где, по каким программам, какое должно быть соотно-

шение теории и практики и, самое главное, - кто будет готовить будущих специали-

стов. В странах, имеющих длительную традицию использования психологии в раз-

личных сферах жизни, к вопросу подготовки психологических кадров подходят 

вдумчиво и ответственно.  

В США, где зародилось само название клиническая психология (с легкой руки 

ученика В. Вундта Лайтнера Уитмера), и где работает наибольшее количество клини-
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ческих психологов (более 60 % членов АРА являются клиническими психологами), в 

подготовке клинических психологов следуют двум моделям - Боулдерской с 1948 г. и 

Вейлской с 1979 г. Согласно первой модели, клиническую психологию считают неот-

делимой частью научной психологии и специалиста готовят как «ученого-практика» 

с присвоением степени Ph.D. Обучение ведется в университетах, с последующей че-

тытрехгодичной постдипломной практической подготовкой, и считается, что по 

окончании обучения клинический психолог готов проводить психологическую диаг-

ностику и оценку, осуществлять психотерапевтическое воздействиие и самостоятель-

но проводить научные исследования. Вейловская же модель может быть характеризо-

вана как подготовка «практика-ученого», имеет более практическую направленность, 

и по окончании присваивается степень Psy.D.  

В России имеется долгая история развития медицинской (клинической) психоло-

гии, начиная с работ В. М. Бехтерева, Л. С. Выготского, А. Р. Лурия, Б. В. Зейгарника, 

В. Н. Мясищева. Благодаря их работам, развились и получили заслуженное призна-

ние такие разделы психологии, как патопсихология и нейропсихология. Особое зна-

чение для становления клинической психологии как целостной дисциплины имели 

работы Б. Д. Карвасарского и его сотрудников. В вопросе подготовки клинических 

психологов в России в настоящее время основная дискуссия идет о том, где готовить 

таких специалистов – в медицинских или гуманитарных вузах, какой парадигме сле-

довать - инклюзивно-медицинской и эксклюзивно-социальной.  

Подготовка же клинических психологов в Армении ни по каким критериям не 

выдерживает никакой критики. Кроме частного университета «Урарту», где функ-

ционирует так называемый факультет клинической психологии, в других вузах, осу-

ществляющих магистерские программы по клинической психологии, нет ни одной 

кафедры клинической (медицинской) психологии, и подготовка осуществляется на 

других, неспециализированных кафедрах. Согласно п. 8.2 Положения о лицензирова-

нии осуществления высших профессиональных образовательных программ, одним из 

обязательных требований является то, что 50 % профессорско-преподавательского 

состава должен иметь ученую степень и (или) звание, в том числе – трое по специ-

альным предметам по каждой специальности [4]. Ни одна из отмеченных кафедр не 

соответствует данным требованиям. Если такая картина с преподавателями, то любые 

разговоры о качестве учебных программ, о материальной базе и др. превращается в 

простой «разговор в пользу бедных». Таким образом, нынешнее состояние клиниче-

ской психологии в Армении вызывает чувство глубокой скорби, а перспективы ее 

развития теряются в глубоком тумане.  

Список использованной литературы: 

1. Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկ: - 

http://www.boh.am/index.php?langid=1 

2. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Հոգեբուժական օգնության մասին» Հա-

յաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատա-

րելու մասին: - http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=3698&lang=arm 

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումը Հայաստանի 

հանրապետության առողջապահության բնագավառի բժշկական, 

ստոմատոլոգիական, դեղագիտական, հանրային առողջապահական 

մասնագիտությունների և նեղ մասնագիտությունների ցանկերը հաստատելու 

մասին - https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/24708/  

http://www.boh.am/index.php?langid=1
http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=3698&lang=arm
https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/24708/


 576 

4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումը` Հավելված № 15, 

ԿԱՐԳ Բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացման (բացա-

ռությամբ բժշկական բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրերի) լիցեն-

զավորման: - http://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=52843 

5. Карвасарский Б. Д. Медицинская психология, Л.: Медицина, 1982. 

6. Клиническая психология. Под ред. М. Перре, У. Бауманна, 2-е изд. СПб.: Питер, 

2013. 

 

THE PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF CLINICAL PSYCHOLOGY IN ARMENIA 

 
Tatevian H. A. (Yerevan, Armenia) 

 

Key words: clinical psychology, medical psychology, psychotherapy, healthcare, educa-

tion, regulatory norms. 

 

The given article touches upon the problems of the development of clinical psycholo-
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В статье рассматривается концепт «исторический опыт» как разновидность экзи-

стенциального опыта личности. Данный концепт рассматривается как непосредст-

венное переживание человеком как исторического события, так и исторической дис-

танции между прошлым и нынешним временем. В статье проанализированы резуль-

таты исследования исторического опыта Великой Отечественной войны студентами 

кубанских вузов. 
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Понятие «опыт» стало одной из базовых психологических категорий и использу-

ется для обозначения результатов всего разнообразия активности человека. И. А. Ки-

бальченко, обобщая результаты попыток уточнения содержания понятия «опыт» со-

временными исследователями, выявила следующие характеристики: опыт субъекта 

рассматривается как обуславливающий его интеллектуальное поведение и развиваю-

щийся в единстве и борьбе таких противоположных слоев (форм) опыта, как «житей-

ский» и «учебный»; во всех подходах выделяется познавательный аспект целостного 

опыта [5]. Категория психологического опыта является нетрадиционной для отечест-

http://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=52843
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венной психологии, но широко используется в экзистенциальной и гуманистической 

психологии как опыт переживания, предшествующий рефлексивной активности 

субъекта.  

Многогранность проблемы изучения опыта отразилась на специфике ее развития 

и современного состояния. Понятие «опыт» связано с категориями знания и бытия, с 

познанием, переживанием, проживанием знания. При анализе категории «опыт» в со-

временной психологии было выявлено, что среди многообразия изучаемых психоло-

гами видов опыта: субъектного, личностного, ментального, жизненного и др. (Ки-

бальченко) особое место занимает экзистенциальный опыт, который рассматривается 

не просто как совокупность переживаний, но их особая целостность, продукт обра-

ботки, которые каждый раз приводят к новому рубежу личностной зрелости и свя-

занному с нею принятию сложностей судьбы [4]. Экзистенциальный опыт проходит 

различные ступени и формируется как на уровне бытийствования, повседневности, 

живого опыта, так и на уровне ситуаций культуры (под влиянием, например, кон-

кретных произведений или исторических событий), где в очищенном, артикулиро-

ванном виде дан смысл реальных жизненных событий и переживаний. Структуру эк-

зистенциального опыта исследователи рассматривают не столько как горизонтальное 

сопряжение его элементов, но как проекцию в будущее и прошлое. Анализируя осо-

бенности экзистенциального опыта, В. В. Знаков утверждает, что тот состоит из опыта 

не только своего, но и чужого, а также включает в себя не только отражение и поро-

ждение социокультурных ситуаций, но и проживание субъекта в них [3]. Экзистен-

циальный опыт - это «опыт проживания экзистенциальных проблем», который осно-

ван на их внепонятийном постижении [2]. Подобный опыт формируется на базе реф-

лексии от полученных впечатлений как во внешнем, так и во внутреннем мире [7]. 

Поскольку феномен исторического опыта, сопряженный с процедурами самопонима-

ния раскрывается как интерпретация своего личностного опыта через опыт группы, 

можно рассматривать феномен исторического опыта в контексте экзистенциального 

опыта. 

Концепт «исторический опыт» в некоторых аспектах совпадает с концептом «ис-

торическая память», который рассматривается как организация прошлого, которая 

ценностно фундирует способы мышления, чувств и опыта (М. Коул). Несмотря на ак-

тивные исследования феномена исторической памяти в современных гуманитарных 

науках, практически неизученным остается вопрос о функционировании историче-

ской памяти на уровне индивидуального сознания. Среди исследований историче-

ской памяти можно выделить работы, в которых индивидуальный исторический 

опыт анализируется в рамках автобиографической памяти (Р. Браун, Дж. Кулик, У. 

Найссер, М. Линтон) [8]. В отечественной психологии В. В. Нуркова в рамках иссле-

дования феномена исторической памяти рассматривает и эмпирически исследует 

функционирование исторического опыта в обыденной психической жизни людей [6].  

В историко-психологическом направлении рассматривается историческая чувст-

вительность личности, законы исторической индивидуализации (Е. Ю. Боброва), а 

также личность в культурном макровремени (В. А. Шкуратов). И. А. Трегубенко, рас-

сматривая феномен исторической памяти в субъективной картине жизненного пути 

личности, определяет его как личностное образование, включающее исторические 

воспоминания, личностно значимые исторические события и целостный образ исто-

рии [8].  
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В нашем исследовании в качестве основного мы предлагаем концепт «историче-

ский опыт», рассматриваемый как непосредственное переживание человеком как ис-

торического события, так и исторической дистанции между прошлым и нынешним 

временем [1]. Основа подобного опыта – эмоциональное переживание отчуждения от 

чего-то жизненно важного, чувство ностальгии по ушедшей подлинности в контексте 

неопределенного и неподлинного настоящего. Подобный опыт позволяет увидеть и 

выявить то существенное в себе, что определяет собственную самотождественность: 

ведь обращаясь к значительности событий прошлого, которые сплошь и рядом пре-

восходят наши собственные, мы становимся гораздо более современными людьми, 

чем были до обращения к прошлому. Эта особенность исторического опыта соединя-

ет линейность истории как движение от прошлого к будущему, при котором прошлое 

– это то, чего уже нет, и, вместе с тем, ее цикличность, как вечное возвращение того, 

что определяет человеческое в человеке и обществе [10]. 

Особенности осмысления исторического опыта способны привести как к укреп-

лению взаимопонимания и согласия между людьми, так и способствовать воспроиз-

ведению обид и конфронтацией прежних лет, породить ксенофобию и межнацио-

нальную рознь. Поэтому научную значимость в широком социально-гуманитарном 

контексте приобретает исследование проблемы «правды истории», в которой объек-

тивная фактологическая точность исторических событий неразрывно связана с адек-

ватностью их ценностно-смысловой интерпретации. Подобная «правда истории» от-

крывает в национальной идентичности то особенное, которое соединяет единичное 

(индивида) и коллективное (народ), определяя, тем самым, не только диалог времён, 

но и диалог культур различных народов.  

Особое место в историческом опыте личности занимают знаковые события исто-

рии, после которых ничего уже не может быть прежним. К таким событиям, безус-

ловно, относится Великая Отечественная война, трагические и героические события 

которой коснулись каждой семьи, что определяет значимое место этого события в 

формировании представлений об идентичности молодежи Кубани. 

Цель исследования: выявить связь типов личностно-смыслового аспекта нацио-

нальной идентичности и особенностей исторического опыта респондентов. 

В исследовании приняли участие 273 респондента 18-24 лет (средний возраст 20,8 

лет), 148 девушек и 125 юношей. Контент-анализ ответов респондентов на вопрос: 

«Что лично для меня значит ВОВ?» позволил выделить две основных категории отве-

тов [9]. Первую категорию, составившую 85,2 % ответов опрошенных, представляют 

собой смысловые единицы, характеризующие отношение к ВОВ как к элементу исто-

рического опыта личности, рассматриваемого в качестве непосредственного пережи-

вания человеком как исторического события, так и исторической дистанции между 

прошлым и нынешним временем. В первой категории ответов можно выделить ряд 

смысловых единиц, выраженность которых различается в данных группах респонден-

тов. Во-первых, это эмоциональная реакция от ощущения собственной причастности 

к народу, пережившему войну (чувство гордости за наших людей и нашу державу, 

переживание ощущения мощи и величия страны, чувство ненависти к врагам и пре-

дателям Родины, переживание радости победы, скорбь о павших во время Великой 

Отечественной войны). Во-вторых, подобная эмоциональная реакция имеет не только 

общенациональный, но и конкретно человеческий масштаб: сопереживание страда-

ниям конкретных людей, переживание, того, что конкретного человека и его семьи 
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могло и не быть; отношение к войне через историю семьи, страх, что война может по-

вториться. В-третьих, можно отметить тенденцию к рассмотрению событий войны в 

контексте её последствий для страны и мира, её исторического значения: осмысле-

ние Великой Отечественной войны как причины свободы и независимости страны, 

народа и себя, осмысление ВОВ как причины рождение сверхдержавы и народа с ве-

ликим будущим. В-четвёртых, в ответах респондентов присутствует деятельностная 

составляющая исторического опыта: уважение к участникам войны, благодарность 

ветеранам, необходимость сохранять память о войне, чувство стыда, что мало знаем 

об этом, а также вызванное впечатлением о событиях Великой Отечественной войны, 

подвигов её героев желание быть патриотами Родины. 

Вторая категория ответов, составившая 14,8 %, выражает позицию внеположенно-

го наблюдателя, сохраняющего дистанцию от участников тех событий и с этой пози-

ции оценивающего сущность и значение Великой Отечественной войны. В таких от-

ветах война рассматривается как раздел истории, грандиозное историческое событие, 

с точки зрения геополитики: как причина мирного сосуществования в послевоенном 

мире. К данной категории мы отнесли и ответы, характеризующие отношение к Ве-

ликой Отечественной войне с точки зрения общечеловеческих ценностей: война как 

великая трагедия, как пример человеческой жестокости, как пример отваги и силы 

духа, а также осуждение сил, спровоцировавших войну. 

Таким образом, на основании полученных результатов исследования можно ут-

верждать, что Великая Отечественная война для современной молодежи является не 

только объектом исторической памяти, но и значимым фактором позитивного лично-

стного и национального самоопределения. Исследование исторического опыта лич-

ности, рассматриваемого как разновидность экзистенциального опыта, является пер-

спективным направлением научного поиска как в области психологии личности, так 

и в социальной психологии.  
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The article discusses the concept of "historical experience" as a kind of existential ex-

perience of the individual. This concept is a direct experience of man as a historical event 

and historical distance between past and present time. The article analyzes the results of a 

study of the historical experience of the great Patriotic war, students of the Kuban univer-

sities. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК В ПЕРИОД 

ВОЗРАСТНОГО КРИЗИСА 10 ЛЕТ 

 

Тхоржевская Л. В. (ИСПиП, Санкт-Петербург, Россия) 
 
В статье выявилина взаимосвязь самооценки младших школьников с уровнем притяза-

ний, агрессивностью, тревожностью, школьной успеваемостью, познавательной активностью 

и полом детей.  

Корреляционный анализ позволиляет определить, что иерархия взаимосвязей в обеих 

группах носит сложный характер. На всех корреляционных узлах, представленных в данной 

работе, изображены различия в характере взаимосвязей самооценки и личностных факторов у 

девочек и мальчиков. 

 

Ключевые слова: самооценка, возрастной кризис, личностные свойства, общие и специфиче-

ские характеристики мальчиков и девочек.  

 

В психологических исследованиях проблема самооценки изучалась многими учёными, 

но и по сегодняшний день она остаётся актуальной. Б. Г. Ананьев считал, что самооценка яв-

ляется наиболее сложным и многогранным компонентом самосознания, прямым выражени-

ем оценки других лиц, участвующих в развитии личности. По А. Н. Леонтьеву самооценка 

является одним из существенных условий, благодаря чему индивид становится личностью. 

Она выступает у индивида как мотив и побуждает его соответствовать уровню ожиданий и 

требований окружающих, а также уровню собственных притязаний. В настоящее время про-

http://ntk.kubstu.ru/file/63
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блема формирования правильной (адекватной) самооценки у детей продолжает оставаться 

чрезвычайно актуальной и требует к себе повышенного внимания.  

В психологической науке существует несколько принципиальных позиций рассмотрения 

периода 9-11 лет. Некоторые исследователи считают этот возраст началом стабильного под-

росткового периода (Л. С. Выготский), другие - частью критического (в целом) подросткового 

возраста (Л. И. Божович и др.) или окончанием детского возраста, латентной стадией (3. 

Фрейд). В периодизации Д. Б. Эльконина этот период рассматривается как кризис между ста-

бильными младшим школьным и подростковым возрастами. И. В. Шаповаленко, называя этот 

возраст кризисом отрочества (предподростковым), считает, что конец младшего школьного 

возраста в условиях традиционной системы обучения знаменуется глубоким мотивационным 

кризисом, когда мотивация, связанная с занятием новой социальной позиции, исчерпана 

(учеба превратилась в одну из житейских обязанностей), а содержательные мотивы учения 

зачастую отсутствуют, не сформированы. Быстрому внутреннему взрослению ребёнка проти-

востоят внешние ограничения и запреты (в самостоятельности, общении, свободе самовыра-

жения). Часто это приводит к поиску своеобразной компенсации для удовлетворения своих 

потребностей. Потребность во внимании, признании часто приводит к проявлениям откло-

няющихся форм поведения. То, что раньше было характерно для кризиса 11-13 лет, сейчас 

проявляются у детей в 10 лет и даже раньше, причем у мальчиков и девочек они могут быть 

различными. Игнорирование этой специфики, отсутствие внимания со стороны психологов, 

педагогов и родителей может привести (и приводит!) к рискованному поведению и возмож-

ным деструктивным формам самореализации подростков [1]. Ограничения и запреты могут 

привести к снижению стремления к самостоятельности, а неуспехи в учебной деятельности – 

к формированию комплекса неполноценности. Противоречие между внутренним осознани-

ем своих возможностей, потребностей и неудовлетворением этих потребностей негативно 

сказывается на самооценке ребёнка и на развитии личности в целом, создает предпосылки 

формирования риска психосоматических расстройств и фрустрационной интолерантности у 

подростков [3]. Именно поэтому очень важно заниматься вопросом формирования самооцен-

ки детей, и именно поэтому самооценка является важнейшим компонентом современного 

личностно-ориентированного процесса обучения и воспитания. Именно самооценка являет-

ся своеобразным ядром личности, которое определяет все ее дальнейшее развитие. Само-

оценка включает в себя отношение личности к себе, социуму, окружающему миру в целом и 

во многом определяет всю дальнейшую жизнь человека. Именно младший школьный возраст 

является благоприятным для формирования правильной (адекватной) самооценки. Многие 

факторы оказывают влияние на формирование самооценки у мальчиков и девочек младшего 

школьного возраста. Это и стиль воспитания в семье, и отношения с учителями в школе, и 

успешность в учебной деятельности, и личностные факторы, и межличностные отношения 

со сверстниками. 

Для данного исследования мы выбрали именно личностные факторы. Для нас важно бы-

ло выявить у детей из достаточно благополучных, полных семей, учеников школы с углуб-

ленным изучением английского языка, взаимосвязи самооценки с уровнем притязаний; 

школьной успеваемостью; отношениями со сверстниками; агрессивностью, тревожностью, 

психологической активностью и полом ребёнка. Именно в период возрастного кризиса влия-

ние этих личностных факторов определить легче, так как эмоционально-волевая сфера детей 

отличается в это время нестабильностью и яркими проявлениями в поведении. 
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Цель исследования стало выявление особенности самооценки у мальчиков и девочек 10 

лет и личностные факторы, влияющие на неё, для уточнения направления психолого-

педагогического сопровождения возрастного кризиса.  

Мы предположили, что уровень самооценки и ее свойства (реалистичность, противоре-

чивость, критичность) у младших школьников неоднородны, факторами риска формирова-

ния неадекватной самооценки может являться уровень школьной успеваемости; сложности в 

межличностных отношениях со сверстниками; неадекватный уровень притязаний; повышен-

ная агрессивность, тревожность, низкая психологическая и познавательная активность и пол 

ребёнка.  

В исследовании принимали участие ученики 4 классов общеобразовательной школы с 

углубленным изучением английского языка всего 62 человека, из них 32 мальчиков и 30 де-

вочек в возрасте от 10,3 до 11 лет.  

При проведении исследования мы использовали методы дифференциальной диагности-

ки и методы математической статистики. В частности методики Дембо - Рубинштейн в мо-

дификации А. М. Прихожан, семантический дифференциал [2], опросники Баса - Дарки и 

Филлипса, "Hand-test", формализованную беседу для уточнения отношения школьников к 

своим успехам в учебе; наблюдение для выявления степени познавательной активности, экс-

пертную оценку академической успеваемости; U - критерий Манна-Уитни и корреляцион-

ный анализ Спирмена. 

Сравнительный анализ самооценки у мальчиков и девочек в период возрастного кризиса 

десяти лет имеет как общие, так и специфические характеристики. К условно общим отно-

сятся средний уровень самооценки счастья и «умелых рук» и повышенный уровень само-

оценки характера. К специфическим для девочек характеристикам можно отнести более низ-

кий уровень самооценки ума, значимо более высокий уровень самооценки красоты и успеш-

ности в учебе, чем у мальчиков. Видно, что выявлены различия не только по всем средне-

групповым характеристикам, но и по характеру распределения индивидуальных значений по 

уровням. 

Соотношение среднегрупповых показателей уровня притязаний у мальчиков и девочек 

показало, что к условно общим характеристикам относятся уровень притязаний «умелые ру-

ки», «характер» и «счастье». Специфические характеристики для девочек – это высокий уро-

вень притязаний по шкалам «красота» и «успешность в учебе» и сравнительно более низкий 

уровень притязаний по шкале «ум», чем у мальчиков.  

Сравнительный анализ результатов диагностики агрессивности показал, что в обеих 

группах выявлен средний уровень физической агрессии и негативизма, одинаково низкий 

уровень раздражения и чувства вины; низкие индексы враждебности и агрессивности. Спе-

цифические для девочек характеристики – это более низкий уровень обиды и вербальной аг-

рессии, более высокий уровень подозрительности, чем у мальчиков.  

При сопоставлении результатов диагностики тревожности выявлен средний уровень об-

щей школьной тревожности в обеих группах; повышенная тревожность, связанная с самовы-

ражением; средний уровень способности противостоять стрессу; повышенный уровень страха 

проверки знаний. Специфические характеристики для мальчиков – это значимо более высо-

кий уровень страха перед учителем и сравнительно более высокий уровень социального 

страха, чем у девочек. 

В обеих группах выявлен высокий уровень демонстративности и средний уровень ком-

муникативных свойств и эмоциональности. Это позволяет сделать вывод о том, что эти свой-

ства одинаковы для мальчиков и девочек в данном возрасте и не оказывают специфического 
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влияния на самооценку. Так же как и успешность в учебе и познавательная активность, у 

мальчиков и девочек они соответствуют среднему уровню, у девочек показатели чуть выше, 

чем у мальчиков, но выявленные статистические различия можно отнести к уровню тенден-

ции.  

В данном исследовании для нас важно было выделить не только сформированный уро-

вень самооценки младших школьников, но и взаимосвязь самооценки с теми личностными 

факторами, которые ее определяют. Корреляционный анализ позволил определить, что ие-

рархия взаимосвязей в обеих группах носит достаточно сложный характер. В каждой из них 

выявлено по несколько независимых корреляционных плеяд. Целесообразно подробнее опи-

сать те корреляционные узлы, которые могут либо подтвердить, либо опровергнуть выдвину-

тую нами гипотезу. Показателен корреляционный узел «Самооценка характера» - у девочек и 

мальчиков он взаимосвязан с разными личностными факторами. На самооценку характера у 

девочек, в отличие от мальчиков, никак не влияют самооценка ручных навыков, физическая 

агрессия, балл агрессивности и эмоциональность. А на самооценку характера у мальчиков не 

влияют уровень притязаний характера и академическая успеваемость, в то время как у дево-

чек эти взаимосвязи статистически значимы. Показателен и корреляционный узел с ядром 

«самооценка красоты». На самооценку красоты у девочек не влияют никакие личностные 

факторы. В то время, как у мальчиков выявлено четыре прямые корреляционные взаимосвязи 

самооценки красоты с самооценкой счастья; с самооценкой успешности в учёбе; с уровнем 

притязаний на красоту и уровнем притязаний на успешность в учёбе.  

В ходе исследования вы выяснили, что в целом самооценка у девочек взаимосвязана с 

уровнем притязаний, со всеми другими параметрами самооценки, с уровнем обиды, индек-

сом агрессивности, академической успеваемостью, индексом враждебности, страхом перед 

учителем и познавательной активностью. Самооценка у мальчиков взаимосвязана с другими 

параметрами самооценки, уровнем притязаний, негативизмом, эмоциональностью, демонст-

ративностью, обидой, баллом агрессивности и уровнем физической агрессии.  

В ходе исследования мы доказали, что у мальчиков и девочек существенно различаются 

взаимосвязи самооценки с теми личностными факторами, которые влияют на ее формирова-

ние. Мы выявили взаимосвязи самооценки младших школьников с уровнем притязаний, аг-

рессивностью, тревожностью, школьной успеваемостью, познавательной активностью и по-

лом детей.  

Корреляционный анализ позволил нам определить, что иерархия взаимосвязей в обеих 

группах носит сложный характер. На всех корреляционных узлах, представленных в данной 

работе, наглядно изображены различия в характере взаимосвязей самооценки и личностных 

факторов у девочек и мальчиков. Не было выявлено ни одного совпадения во взаимосвязях. 

На формирование самооценки у девочек влияют одни личностные факторы, а у мальчиков – 

совсем другие. Причем, количество и характер этих взаимосвязей тоже не совпадает. Напри-

мер, с самооценкой красоты у мальчиков взаимосвязаны самооценка счастья, самооценка ус-

пешности в учебе, уровень притязаний по красоте и уровень притязаний на успешность в 

учебе. У девочек же самооценка красоты не связана ни с одним из личностных факторов. 

 Таким образом, самооценка у мальчиков и девочек в младшем школьном возрасте может 

быть уже сформирована или нет; может быть правильной (адекватной), либо завышенной 

или заниженной; может отличаться некритичностью, неустойчивостью, необоснованностью. 

В данном исследовании удалось изучить и выявить различия в самооценке, а также изучить 

личностные факторы, влияющие на самооценку младших школьников и их взаимосвязи у 

мальчиков и девочек. Выявленные различия могут свидетельствовать о том, что в процессе 
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обучения и воспитания необходимо осуществлять дифференцированный подход к учащимся 

разного пола. Например, в процессе обучения и воспитания мальчиков необходимо помнить 

об их стремлении к демонстративности, возможным проявлениям агрессивного поведения, 

эмоциональности и склонности к обидам. При формировании самооценки у девочек нужно 

учитывать их успеваемость, уровень познавательной активности, сравнительно низкий уро-

вень страха перед учителем и повышенное внимание к своей внешности.  

В статье использованы данные, полученные при участии С.В. Картошкиной.  
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FEATURES OF THE SELF-ESTEEM OF BOYS AND GIRLS IN THE AGE OF CRISIS 10 YEARS 
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boys and girls. 

 

The article presents the results of a comparative analysis of the diagnostic self-assessment of 

boys and girls between the age of the crisis of 10 years. Identifies the likely negative effects of de-

structive self-evaluation. Identify common and specific personality factors, influencing the for-

mation of self-esteem and its main characteristics. Correlation analyses major nodes and identifies 

corrective targets for psycho-pedagogical accompaniment separately for boys and girls. 

 

 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК МЕНТАЛЬНЫЙ РЕСУРС СУБЪЕКТА 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-28-00087) 

 
Хазова С. А.  

(Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова, г. Кострома, Россия) 
 
В статье на основе эмпирического исследования, выборку которого составили 

взрослые люди в возрасте от 18 до 60 лет (n=50) обосновывается роль эмоционального 

интеллекта как ментального ресурса, позволяющего субъекту не только более эффек-

тивно совладать с трудностями, но и создающего возможность для особой концептуа-

лизации событий в контексте личностного роста и позитивного самовосприятия.  
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Ключевые слова: эмоциональный интеллект, ментальный ресурс, трудная жизненная 

ситуация, совладающее поведение. 

 

Традиционное противопоставление эмоционального рациональному исходит из 

идеи о незрелости, неэффективности эмоциональных стратегий взаимодействия с 

миром. Рациональному (когнитивно-ориентированному) приписывается позитивный 

и конструктивный характер. Попытку снять такое противопоставление и рассматри-

вать аффективные и когнитивные процессы в единстве отражает термин «эмоцио-

нальный интеллект». Первоначально понятие «эмоциональный интеллект» рассмат-

ривалось в контексте изучения социального интеллекта, однако современные иссле-

дователи (см., например, D. Goleman, Д. В. Люсин, Е. А. Сергиенко, Д. В. Ушаков) 

приходят к выводу о том, что, несмотря на некоторые пересечения, эти конструкты 

являются вполне самостоятельными. Одно из первых определений эмоционального 

интеллекта принадлежит американским авторам Д. Мэйер и П. Сэловей, которые по-

нимают под эмоциональным интеллектом совокупность ментальных способностей 

воспринимать и выражать эмоции, ассимилировать эмоции и мысли, понимать и объ-

яснять эмоции, регулировать собственные эмоции и эмоции других [7]. Они особо 

подчеркивают в структуре эмоционального интеллекта способность повышать эффек-

тивность мышления с помощью эмоций и рефлексивно регулировать эмоции для 

эмоционального и интеллектуального развития. 

Ряд исследователей связывает высокий эмоциональный интеллект со способно-

стью противостоять стрессовому воздействию и выбирать проблемно-ориентирован-

ные стратегии совладания. Низкий эмоциональный интеллект связывается со страте-

гиями совладания, направленными на эмоции или на избегание решения проблем. В 

концепции Р. Бар-Она эмоциональный интеллект определяется как множество не-

когнитивных способностей и навыков, влияющих на способность успешно справлять-

ся с требованиями и давлением окружения и включает интраперсональные способно-

сти (самонаблюдение, эмоциональное самосознание, напористость, самоутверждение, 

независимость, самоактуализация); интерперсональные способности (эмпатия, соци-

альная ответственность); управление стрессом (толерантность к стрессу, контроль 

импульсивности); способность к адаптации; оценку общего настроения [6].  

На основании данных, полученных другими авторами, мы выдвинули гипотезу о 

возможности рассматривать эмоциональный интеллект как ментальный ресурс субъ-

екта в трудных жизненных ситуациях. В исследовании применялись следующие ме-

тодики: 1. Опросник способов совладания (ОСС-WCQ) Р. Лазаруса и С. Фолкман 

(1998), адаптированный Крюковой Т. Л., Куфтяк Е. В., Замышляевой М.С. (2004); 2. 

Опросник Р. Бар-Она (Bar-On) EQ-i (1996), адаптированный Петровской А.С. (2007); 

3. Тест MSCEIT (Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test, 1997), адаптиро-

ванный Петровской А.С.(2007); 3. Проективная методика Романовой Е. и Сытько Т. 

«Человек под дождем». В исследовании приняли участие 50 человек, 38 женщин и 12 

мужчин: из них 25 человек в возрасте от 18 до 22 лет – 17 девушек и 8 юношей, 25 че-

ловек в возрасте от 40 до 60 лет – 21 женщина и 4 мужчины. 

Результаты диагностики по опроснику Bar-On EQ-I показали, что у респондентов 

преобладает средний уровень эмоционального интеллекта (40 %), высокий уровень 

имеют 34 % респондентов, низкий – 26 %. Для исследования были выделены крайние 

группы с высоким эмоциональным интеллектом (n=17) и низким эмоциональным ин-
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теллектом (n=13). При этом первая группа статистически достоверно отличается бо-

лее высоким уровнем независимости (U=51,5, p=0,01), реалистичности (U=39, 

p=0,002), способности к решению проблем (U=61,5, p=0,04), и, что интересно именно 

в контексте нашего исследования, – более высоким уровнем стрессоустойчивости 

(U=36, p=0,001) и контроля импульсивности (U=50,5 при p=0,01).  

Респонденты с высоким уровнем эмоционального интеллекта значимо реже при-

бегают к агрессивному Конфронтативному копингу (U=38, p=0,002) и чаще признают 

свою роль в решении проблемы (стратегия Принятие ответственности, U=54, p=0,02). 

По данным корреляционного анализа, такие структурные компоненты эмоциональ-

ного интеллекта как эмоциональное самосознание (r = –0,379, р=0,006), ассертивность 

(r = –0,339, р=0,015), эмпатия (r = –0,359, р=0,01), ориентация на позитивные межлич-

ностные отношения (r = –0,282, р=0,046) снижают обращение к конфронтативному 

копингу. Развитое эмоциональное самосознание (r = –0,360, р=0,010), реалистичность 

(r = –0,371, р=0,007) и независимость (r = –0,315, р=0,02) не позволяют человеку дис-

танцироваться от ситуации и способствуют принятию ответственности за решение 

проблемы. Важным является и тот факт, что эмпатия (r = 0,379, р=0,004) и успешность 

в межличностных отношениях (r = 0,444, р=0,001) помогают посмотреть на любую 

трудную ситуацию позитивно, найти в ней возможности для личностного роста. А 

респонденты, стремящиеся к самоактуализации (r = 0,346, р=0,013) и отличающиеся 

гибкостью (r = 0,333, р=0,017), лучше планируют и предпринимают проблемно-

фокусированные усилия по изменению ситуации.  

По тесту MSCEIT Дж. Майера, Д. Карузо и П. Саловея группа респондентов также 

была разделена на две группы – с высоким эмоциональным интеллектом (N=18) и с 

низким эмоциональным интеллектом (N=11). Особенно значимо обе группы отлича-

ются по способности к восприятию эмоций (U=42, p = 0,004), пониманию эмоций 

(U=49, p = 0,01) и управлению эмоциями (U=63,5, p = 0,05). 

Как и в предыдущем случае, различные структурные компоненты по-разному 

связаны с выбором стратегий совладающего поведения. Так, способность восприни-

мать эмоции снижает риск обращения к конфронтативному копингу (r=–0,491, 

р=0,000) и не способствует поиску социальной поддержки (r=–0,385, р=0,005). Спо-

собность управлять эмоциями положительно коррелирует с принятием ответственно-

сти за свои решения в трудной ситуации (r=0,293, р=0,038). Наконец, способность 

применять эмоции в мышлении, решении проблем и творчестве снижает частоту об-

ращения к социальной поддержке (r=0,289, р=0,041).  

Результаты диагностики по методике «Человек под дождем», выявляющей эмо-

циональное состояние, отношение к трудной ситуации и основные психологические 

защиты, позволяют отметить следующее: 

1) 82,4 % респондентов с высоким эмоциональным интеллектом и 53,8 % с низ-

ким эмоциональным интеллектом воспринимают трудную ситуацию как временную, 

проходящую (φ*=1,78, р≤0,045). 11,8% % людей с высоким и 38,5 % с низким эмоцио-

нальным интеллектом воспринимают трудности как хроническое состояние, непре-

одолимую ситуацию, находятся в постоянном напряжении (φ*=1,70, р≤0,038). 

2) люди с низким эмоциональным интеллектом (30,8%) часто пребывают в удру-

ченном, грустном и даже агрессивном настроении (φ*=3,19, р≤0,000), тогда как люди 

высоким эмоциональным интеллектом (29,4%) стресс воспринимают как вызов внут-
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реннему потенциалу, который мобилизует на активные действия, на разрешение 

трудной ситуации (*=3,10, р≤0,000);  

3) у 69,2 % людей с низким эмоциональным интеллектом и только у 17,6% людей 

с высоким эмоциональным интеллектом ярко выражено наличие таких психологиче-

ских защит как регрессия, идеализация, фантазирование, что затрудняет адекватное 

восприятие ситуации и мешает выстроить эффективную стратегию поведения 

(φ*=2,34, р≤0,01). 

Анализ ответов на вопросы интервью позволяет нам говорить о том, что основные 

качества, помогающие справляться с трудностями, – это оптимизм, уравновешен-

ность, целеустремленность, терпимость, настойчивость. Соответственно основными 

качествами, мешающими справляться с трудностями, респонденты считают вспыль-

чивость, неуверенность в себе и излишнюю эмоциональность. При этом юноши и де-

вушки считают, что способность к поддержанию позитивного настроения даже в не-

благоприятных обстоятельствах, уравновешенность, способность управлять своими 

эмоциями являются для них важным ресурсом, помогающим в ситуациях экзамена, 

зачетов, соревнований, ссор с любимым человеком, ситуациях нападения или трети-

рования, ситуациях творческого самовыражения. Люди зрелого возраста выделили 

помимо этого семейные конфликты, измены, финансовые трудности, потерю значи-

мого близкого, одиночество, проблемы на работе.  

Полученные результаты подтверждают гипотезу о ресурсоной роли эмоциональ-

ного интеллекта. Большая часть наших респондентов (особенно ярко это проявилось 

в группе с высоким эмоциональным интеллектом) воспринимает и оценивает эмо-

циональный интеллект как несомненный ресурс в трудных жизненных ситуациях, 

отмечая наибольший эффект оптимизма, способности контролировать свои эмоции, 

уравновешенности, способности сохранять позитивное настроение даже в неблаго-

приятных условиях. По аналогии с интеллектуальным ресурсом, который включает в 

себя компетентность и саморегуляцию [5], можно говорить о том, что «эмоциональ-

ный интеллектуальный ресурс» проявляется через эмоциональную компетентность и 

способность к управлению эмоциями. 

Таким образом, во-первых, высокий эмоциональный интеллект не только позво-

ляет лучше справляться с определенной группой ситуаций (например, экзамены, со-

ревнования, разрыв отношений, физическая и психологическая потеря близкого и 

т.д.), но и к самой ситуации относиться более позитивно, как к временной, проходя-

щей, а также рассматривать ее как вызов ресурсам, который мобилизует на активные 

действия, как возможность для личностного роста, причину позитивных изменений, 

то есть создает возможности для особой концептуализации событий и позитивного 

самовосприятия  

Во-вторых, высокий эмоциональный интеллект расширяет репертуар активных, 

проблемно-ориентированных стратегий совладания, снижая риск обращения к дест-

руктивным (агрессивным, конфронтативным) или избегающим стратегиям, то есть 

является детерминантой традиционно более адаптивных стратегий и способов пове-

дения. Недостаточно развитый эмоциональный интеллект не позволяет человеку 

адекватно оценивать, понимать свои и чужие эмоции и управлять ими, результатом 

чего является предпочтение менее адаптивных копинг-стратегий или применение 

менее зрелых защитных механизмов. 
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В-третьих, в целом, можно говорить о том, что в значительной мере именно эмо-

циональный интеллект как способность понимать эмоции, управлять ими, облегчать 

процесс принятия решений, проявляющийся в оптимизме, самоконтроле, ассертивно-

сти, эмпатии, способности выстраивать адекватные межличностные отношения, де-

лает возможным эффективное с точки зрения результата, оптимальное с точки зрения 

внутренних условий и декватное внешним условиям поведение человека в трудных 

жизненных ситуациях. 
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СТИЛЬ ЮМОРА И ЖИЗНЕННЫЙ СТИЛЬ МОЛОДОГО РОССИЯНИНА 
(Исследование имеет финансовую поддержку РГНФ, проект №15-06-44004) 

 

Хазова С. А., Картошкина М. А. (КГУ им. Н.А. Некрасова, г. Кострома, Россия) 
 
В статье анализируется жизненный стиль личности в период молодости в его свя-

зи с предпочитаемым стилем юмора с и стилем отношения к юмору. Оказалось, что 

традиционно непродуктивные стили юмора (катагеластицизм, гелотофобия, гелото-

филия, агрессивный и самоуничижительный) снижают как общую удовлетворенность 

жизнью в настоящем, самооценку и оценку собственных перспектив, а также способ-

ствуют выбору непродуктивных стратегий совладания, прежде всего конфронтации с 

проблемой.  

 

Ключевые слова: жизненный стиль, эмпирические референты жизненного стиля, 

стиль юмора, катагеластицизм, гелотофобия, гелотофилия, совладающее поведение, 

 

Жизненный стиль как категория социально и исторически изменчивая становит-

ся все чаще предметом исследования в психологии. Исследовательские интересы 

ученых затрагивают как те параметры, через которые жизненный стиль может быть 

раскрыт, так и его влияние на формирование уникальности личности и ее самореали-

зацию. Так, например, некоторые ученые утверждают, что жизненный стиль россиян 

связан с содержанием их повседневной жизни и может быть достоверно описан через 

такие категории как сочетание ценностей; удовлетворенность жизнью в разных сфе-

рах; стратегии совладания с трудностями; отношение к себе и своему дому (как цен-

ности и символы жизненного стиля) [8]. 

Представляется, что значимым фактором формирования жизненного стиля и его 

эмпирическим референтом могут выступать не только поведенческие стратегии [3], 

но и когнитивные переменные, связанные с восприятием и оценкой человеком собст-

венной жизни [6. 7], в частности, тот стиль юмора, который в обычной, повседневной 

жизни предпочитает человек. Поэтому наша исследовательская задача касалась поис-

ка связей различных стилей юмора и таких компонентов жизненного стиля как соци-

альный интерес, стратегии совладающего поведения, самооценка удовлетворенности 

жизнью и собственными достижениями, субъективное благополучие.  

Методический комплекс исследования составили: 1. Опросник способов совлада-

ния ОСС Р. Лазаруса, С. Фолкман, (адаптированный Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. 

С. Замышляевой, 2004); 2. «Опросник Стилей Юмора» – Humor Scale Questionnaire – 

HSQ Р. Мартина (2003); 3. Опросник Pho Phi Kat – «Отношение к смеху и юмору» раз-

работанный В. Рухом и Р. ГГройером (2008), адаптированный Е. М. Ивановой и Е. А. 

Стефаненко (2013); 4. Шкала самооценки (Manaster G. J. и Corsini R. J., 1982), позво-

ляющая определить уровень притязаний, адекватность притязаний и самооценки, ис-

следовать чувство собственной недостаточности; 5. Шкала субъективного благополу-

чия (адаптация Соколовой М. В., 1996); 6. Шкала социального интереса Crandall J. E. 

(1991), позволяющая изучить внутренний потенциал человека, направленный на реа-

лизацию возможности жить вместе с другими людьми, проявляющийся в направлен-

ности человека на решение социальных задач. Исследование носило пилотажный ха-
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рактер, поэтому имело незначительную выборку – 32 человека (16 женщин и 16 муж-

чин) в возрасте от 20 до 40 лет (М=27,5).  

Остановимся на основных результатах исследования.  

Первым неожиданным результатом является достаточно низкий уровень соци-

ального интереса (М=3,5, Std.Dev.=2,6), преобладающий у 56% испытуемых, в то вре-

мя как высокий уровень демонстрируют только 28%. Это отличается от результатов, 

полученных в других исследованиях [8]. Вероятно, такие результаты могут быть объ-

яснены преимущественной принадлежностью респондентов к молодому поколению, 

живущему в мире интенсивных социальных изменений, снижения коллективистиче-

ской направленности российской культуры, имеющему более выраженный индиви-

дуализм и большую дистанцию с миром и Другими.  

В связи с этим интересными представляются результаты изучения самооценки 

уровня здоровья, счастья, ума, красоты, любви, а также общей оценки своей позиции 

в жизни: все самооценки за исключением ума находятся на среднем уровне (в диапа-

зоне от 63 % до 69 %), в то время как большинство испытуемых оценивает свой ум 

достаточно высоко (М=79,1, Std.Dev.=13,1). На среднем уровне (М=64,8, Std.Dev.=13,7) 

располагается и отраженная самооценка, то есть представление о том, каким меня 

видят другие люди. Что касается притязаний, то они традиционно высоки (М=87,8, 

Std.Dev.=9,8), что, в принципе, может свидетельствовать в пользу уверенности моло-

дых людей в своих возможностях и возможностях самореализации при наличии усло-

вий для этого, а также их надежды, что через несколько лет они будут более счастли-

выми и успешными. Эти данные косвенно подтверждаются результатами измерения 

уровня субъективного благополучия, который также имеет средние оценки (М=3,4, 

Std.Dev.=2,5) и свидетельствует об умеренном эмоциональном комфорте при отсутст-

вии серьезных жизненных проблем, достаточной уверенности в контроле над своей 

жизнью. Однако разрыв между желаемым и действительным может быть истолкован 

и как проявление комплекса неполноценности [1]. 

Проведенный анализ выбора стратегий совладающего поведения выявил следую-

щие, достаточно противоречивые тенденции: при низком уровне социального инте-

реса значительной выраженностью, превышающей возрастную норму [5], обладает 

стратегия обращения к социальной поддержке, поиск информационной помощи и 

сопереживания (М=14,4, Std.Dev.=2,0), стратегия бегства-избегания, проявляющаяся в 

уходе от решения проблемы (М=10,6, Std.Dev.=3,9) и, как это ни парадоксально, стра-

тегия планирования решения проблемы (М=10,0, Std.Dev.=3,5), при этом ее значения 

на данной выборке превышают нормативные показатели. Существенно ниже возрас-

тной нормы значения выбора конфронтативного копинга (М=5,8, Std.Dev.=3,5), дис-

танцирования – когнитивных усилий отделиться от ситуации (М=4,1, Std.Dev.=4,1), 

самоконтроля эмоций и поведения (М=8,5, Std.Dev.=2,9) и, что ожидаемо (эта тенден-

ция присутствует в большинстве исследований копинга) – положительной переоцен-

ки как усилий по созданию позитивного смысла ситуации с точки зрения личностно-

го роста (М=4,9, Std.Dev.=5,6) и принятия ответственности за возникновение пробле-

мы и поиск путей ее решения (М=3,7, Std.Dev.=4,5). Важно отметить, что такое низкое 

принятие ответственности за решение жизненных проблем и задач в сочетании с ярко 

выраженной ориентацией на достижения в будущем, с ощущением комфорта нынеш-

ней жизни, низким социальным интересом, может отражать и некоторый инфанти-

лизм определенной части современной российской молодежи, не проявляющей дос-
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таточной активности, и рассчитывающей на счастливое стечение обстоятельств и по-

мощь социального окружения.  

При исследовании стилей юмора было зафиксировано преобладания относитель-

но негативных, по мнению автора методики Р. Мартина, стилей: агрессивного 

(М=31,6, Std.Dev.=7,9), связанного с манипуляциями, критикой других, насмешками, 

сарказмом и т.д., и самоуничижительного, юмора в ущерб своей репутации (М=28,9, 

Std.Dev.=8,8). Далее, в принципе, респонденты используют и самоподдерживающий, 

или самоутверждающий, стиль юмора, позволяющий придерживаться юмористиче-

ской точки зрения даже в тяжелых обстоятельствах, перед лицом стресса (М=26,8, 

Std.Dev.=8,5). Реже всего респонденты шутят в аффилиативной манере, добродушно 

подшучивают, чтобы снять напряжение в межличностных отношениях (М=25,1, 

Std.Dev.=4,8). У более половины респондентов (53%) преобладают признаки катагела-

стицизма (М=41,4, Std.Dev.=8,1), то есть склонности к высмеиванию других, что кор-

релирует с предыдущими данными, и приблизительно равное количество (по 24%) 

респондентов демонстрируют признаки гелотофобии (М=32,6, Std.Dev.=7,7) и гелото-

филии (М=31,9, Std.Dev.=9,8).  

Следующей исследовательской задачей был поиск и анализ связей стилей юмора 

и реагирования на него и компонентов жизненного стиля. Установлено, что наи-

большее количество корреляционных связей с компонентами жизненного стиля 

имеют гелотофобия, гелофилия, катагеластицизм и самоуничижительный стиль 

юмора, которые снижают субъективное благополучие, удовлетворенность жизнью, 

адекватность притязаний и эффективность совладающего поведения. Так, гелотофи-

лия отрицательно коррелирует с показателем отраженной самооценки (r=–0,395; 

p≤0,025) и самооценкой уровня собственных достижений через пять лет общей само-

оценкой через 5 лет (r=0,355; p≤0,045), гелотофобия отрицательно связана с желаемой 

позицией по шкале самооценки (r=–0,480; p≤0,005) и самооценкой счастья (r=–0,466; 

p≤0,007). Предпочтение самоуничижительного стиля юмора снижает общую само-

оценку (r =−0,429; р≤0,014) и уровень субъективного благополучия (r=–0,467; р≤0,006); 

агрессивный юмор обратно коррелирует с самооценкой ума (r=–0,368, р≤0,037) и по-

казателем отраженной самооценки (r=–0,382, р≤0,030). Кроме того, катагеластицизм 

повышает такой непродуктивный способ поведения при стрессе как конфронтация с 

проблемой (r=0,594; p≤0,000), в то время как традиционно более положительные сти-

ли юмора снижают избегание решения проблемы (аффилиативный юмор, (r=−0,437; 

p≤0,012) и конфронтацию (самоподдерживающий стиль, r−0,378; p≤ 0,032).  

В принципе, эмпирические результаты о роли стилей юмора в совладающем по-

ведении подтверждают данные, полученные нами в более ранних исследованиях, а 

также данные других авторов [6]. Однако для нас сейчас важно, что, во-первых, мо-

лодое поколение чаще использует юмор для выражения агрессии, насмешек, высмеи-

вания других, что в сочетании с низким социальным интересом может иллюстриро-

вать тенденцию к разобщению и дальнейшей индивидуализации и формированию 

человека агрессивного по отношению к другим с соответсвующим жизненным сти-

лем. 

Во-вторых, значимым является факт отрицательной связи агрессивного юмора и 

таких его «нездоровых» проявлений как катагеластицизм, гелотофобия и гелотофилия 

с уровнем притязаний, их адекватностью и самооценкой, то есть стилевые особенно-
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сти юмора могут выступать маркером комплекса неполноценности как важнейшей 

характеристики жизненного стиля.  

Таким образом, гипотеза исследования подтверждена: предпочитаемый челове-

ком стиль юмора может выступать эмпирическим референтом жизненного стиля 

личности в сочетании с такими традиционными его показателями как социальный 

интерес, уровень притязаний, самооценка и комплекс неполноценности, субъектив-

ное благополучие и стратегии совладания с трудностями.  
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HUMOR STYLE AND LIFE STYLE INYOUNG RUSSIAN SAMPLE 

 
Khazova S. A., Kartoshkina M. A. (KSU, Kostroma, Russia) 

 

Key words: life style, empirical referents of life style, humor style, katagelastitsizm, 

gerontophobia, gelotofilia, coping. 

 

Annotation. In the paper the person life style in youth sample analyzes with its corre-

lating to the preferred humor style and style attitude to humor. It was found that tradi-

tionally unproductive humor styles (katagelasticism, gerontophobia, gelotofilia, aggressive 

and self-deprecating) reduce the overall life satisfaction in the present time, self-esteem 

and assess their own life prospects, as well as they contribute to the selection of non-

productive coping strategies, especially the confrontation. 
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АНАЛИЗ КЛИЕНТСКИХ СКАЗОК: ВЗГЛЯД С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕТОДИКИ «ТЕАТР 

АРХЕТИПОВ» 

 

Ханамирян И. Р. (ЕГУ, РА, Ереван) 
 
В психотерапевтической практике применяются разнообразные подходы и мето-

ды работы с клиентами. Неоспорим тот факт, что при многочисленности техник, ра-

бота с метафорами и сказками является одной из важных составляющих психотера-

певтического процесса. Метафоры и сказки создают ту безопасную и довертительную 

атмосферу, в которой клиент спокойно, без боязни осуждения, может выговорится и 

пересмотреть свою жизненную позицию. В данной статье мы предлагаем подход к 

анализу клиентских сказок, используя авторскую методику И. Чегловой «Театр архе-

типов».  

 

Ключевые слова: клиентская сказка, театр архетипов, психодиагностическая функция 

сказок. 

 

Процесс психотерапии похож на путешествие: путешествие во внутренний мир 

человека, к глубинным, нераскрытым, затаенным, неизведанным индивидуальным 

чертам личости, к убеждениям, мыслям, воспоминаниям, внутренним ресурсам и по-

тенциалу. Причем, это двусторонний процесс, реализуемый как со стороны клиента, 

так и со стороны терапевта. Разные терапевтические школы предлагают разнообраз-

ные подходы помощи клиенту и более эффективному прохождению вышеотмеченно-

го пути. Можно заметить, что во всех психологихеских подходах важную роль играют 

метафоры, которые позволяют клиенту спокойно, доверительно, без сопротивления 

говорить о своих проблемах, переживаниях, трудностях. Применение метафор осо-

бенно важно и значимо в техниках сказкотерапии, использование которых в психо-

терапевтихеском процессе может быть многофункциональным. 

Истории и сказки могут применятся в разных целях, например, передача опыта 

(слушателю транслируется жизненный опыт, ценности, предания, информация о бы-

товых устоях, человеческих взаимоотношениях и пр.), развитие (часто истории и 

сказки применяются в работе с детьми для развития их интеллектуальной, личност-

ной, когнитивной сфер и т.д.), изменения жизненных сценариев (слушатель может 

бессознательно строить сценарий своей жизни вокруг сюжета той или иной сказки, 

изменять или корректировать уже существующие сценарии, идентифицироваться с 

героем и пересматривать свой жизненный путь и др.) и т.д. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим одну из распространенных психотерапев-

тических техник – работу с клиентскими сказками и историями. Сказки и истории, 

сочиненные клиентами в ходе психотерапевтической работы, имеют исключитель-

ную ценность и позволяют решить сразу несколько задач: психодиагностическую, 

самопознание, личностный рост, осознание ресурсов, альтернативных путей решения 

трудностей, осознание конфликтов, релаксация и др. Одной из важных особенностей 

работы с клиентскими историями является механизм избегания сопротивления и за-

щитных механизмов, поскольку зачастую клиенту кажется, что он занят «детским», 

несерьезным занятием, за которое не несет ответсвенности, благодаря чему ему уда-
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ется более открыто и искренне выражать свои скрытые чувства, конфликты, подав-

ленные желания, мысли, изменять сакостенелые убеждения, установки и т.д. 

В практике существуют разные подходы к анализу клиентских сказок (Е. Доцен-

ко, Т. Зинкевич-Евстегнеева). Одним из главных пунктов анализа сказок во всех под-

ходах является анализ образа главного героя, который, как принято, идентифициру-

ется с клиентом, анализ его потребностей, желаний, действий, мотивов, а также ок-

ружающих его персонажей и существующих между ними взаимоотношений, что 

можно интерпретировать как реальную или желаемую ситуацию [1]. 

Нами была предпринята попытка проанализировать клиентские сказки в ходе 

психотерапевтического процесса, применив авторскую методику «Театр архетипов», 

созданную И. Чегловой. 

«Театр архетипов – методика краткосрочной системной терапии, консультирова-

ния и коучинга, предназначенный для функциональной психодиагностики, разреше-

ния конфликтов и активной наработки социальной компетентности и успешности 

путем расширения ролевого диапазона в специально организованном терапевтиче-

ском (тренинговом) пространстве» [2, с. 6].  

При работе в рамах данной техники клиент имеет дело с пятью основными архе-

типическими образами – КОРОЛЬ, ШУТ, МАГ, ПРИНЦЕССА, ВОИН. Каждому обра-

зу присуща своя определенная функциональная ролевая модель. Согласно автору ме-

тодики, «функциональная ролевая модель – привычные способы поведения, исполь-

зуемые конкретными людьми в типовых жизненных ситуациях, обозначаемые опре-

деленными архетипами», и «в ходе работы исследуются, оптимизируются и реконст-

руируются функциональные роевые модели» [2, с. 13]. 

Исходя из личностных, возрастных, половых, культуральных ососбенностей кли-

ентов, мы перенесли театрализованное простаранство архетипов в сказочное про-

странство клиентских историй. Мы предлагали клинетам написать сказку, в которой 

должны присутствовать 5 архетипических персонажей, предложенных И. Чегловой. 

Согласно методике, в ходе психодиагностического этапа, можно заметить сле-

дующие дезадаптивные паттерны: 

 «Слабость - снижение доступа к эмоциональным, интеллетуальным, волевым ре-

сурсам, соответствующим тому или иному архетипу, «непроявленность», отсутст-

вие или недостаточная выраженность функции (роли), необходимой для решения 

определенного класса жизненных задач» [2, с. 16].  

 контаминация - смещение функций, когда функции одного архетипа реализуются 

другим. 

 «изоляция – отсутствие признаков взаимодействия между различными ролевыми 

моделями, отсутствие коммуникаций между Домами» [2, с. 17]. 

 «одержимость – слияние с той или иной ролевой моделью, в основе которой, по-

видимому, лежит невозможность отличить личное содержание от архетипическо-

го» [2, с. 17].  

 «раздробление – распределение « частей» одной ролевой модели по всем архети-

пическим Домам» [2, с. 17].  

Таким образом, согласно автору методики, можно провести функциональную 

психодиагностику, с целью выявления неадаптивных паттернов, психотравматиче-

ских состояний, личностных проблем. Этот подход был применен нами при анализе 

клиентских сказок. 
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В первую очередь, необходимо выяснить кто является из предложенных архети-

пических образов героем сказки, кто реализует совй путь, кто преодалевает трудности 

и решает задачи. Это может символизировать ту роль, которую человек взял на себя 

на данный период времени, с которой идентифицировался в большей степени, при 

помощи которой решает свои насущные порблемы, входит в межличностные отноше-

ния. Данный персонаж может также характеризировать доминирующие для даного 

этапа потребности, желания и цели. Например, в женских сказках в роли главной ге-

роини часто бывает принцесса, которая может быть обижена, обделена, или наобарот 

взбалмошна, привередлива. В соответсвии с описанным клиентом образом « Принцес-

сы», мы проводим анализ личностных качеств клиента, его желаний, потребностей, 

жизненных целей, трудностей. В соответствии анализа действий и мотивов, взаимо-

отношений с другими персонажами, мы можем обсудить существующие в реальности 

жизненные позиции клиета, его взаимоотношения, стратегии и пр. 

При анализе мы обязательно обращаем внимание на отсутствующих героев. Это 

может свидетельствовать о « слабости» или отсутсвии функций, присущих данному 

образу. У клиента могут быть конфликтные взаимоотношения и трудности, связан-

ные с данной социальной ролью, клиент может быть не в состоянии решать свои 

трудности, поскольку не использует соответсвуюэие жизненные стратегии или роле-

вые функции, данная позиция как-бы « спит», бессильна. Например, бывают случаи, 

когда в клиентских сказках отсутствует ШУТ. Клиент бывает не в состоянии смотреть 

на ситуацию со стороны, применять гибкость в решении трудностей, потерял чувство 

юмора, воспринимает все категорично, ригидно. 

Другим важным показателем может быть контаминация, когда в сказке функции 

и роли одного архетипа исполняют другие. Это может свидетельствовать о том, что 

клиент в жизни неумело распределяет свои ресурсы, использует потенциал одной 

роли, иногда даже полностью исчерпывает имеющийся потенциал в ненужном русле, 

таким образом не добиваясь цели с одной стороны и исчерпывая имеющиеся силы - с 

другой. 

Естественно, что еще одной важной особенностью является полное « одержи-

мость» одним персонажем, который во всех ситуациях является единоличным прави-

телем, действует в одиночку, не допускает роли и действий других персонажей. Дан-

ная ситуация может свидетельствовать о ригидности, обсессивности клиента, о не-

возможности действовать гибко, использовать разные стороны своей личности. При-

мером может служить клиентская сказка, где единственным персонажем являлась ко-

ролева, а запросом клиентки было чувство хронической усталости, подавленость 

эмоциаональной сферы, невозможность близких отношений. 

Обобщая, можно заметить, что с психодиагностической точки зрения, данный 

подход может позволить за короткий отрезок времени выявить запрос клиента, по-

нять его жизненую позицию, основные ролевые функции на данный период времени, 

понять используемые им стратегии и цели. Данный подход позволяет в безопасной 

для клиента форме исследовать насущное душевное состояние, трудности и задачи, 

их воможные причины и нераскрытые ресурсы, позволяющие решить их. 
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THE ANALYSIS OF CLIENTS’TALES FROM THE VIEWPOINT OF ARCHETYPE 

THEATRE METHOD 
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Key words: client tales, archetype theatre, psychodiagnostic function of tales. 

 

There is a number of approaches and methods that help clients to understand their 

problems and findout the unique way of solution. One of the most popular of them is us-

ing metaphors and tales. They help clients to speak about and analyze their problem in 

calm, safe and secure way. In this abstract we consider the opportunity of analysing cli-

ent`s tales by using the method of « Archetypes Theatre» suggested by I.Cheglowa. We 

offer clients to write or tell some tales using 5 archetypes and then analyse those tales ac-

cording to scheme developed by I. Cheglowa: weakness of archetype, contamination, iso-

lation, obsession and fragmentation. 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Материалы подготовлены при финансовой поддержке Российского Гуманитарного Научного Фонда 

(проект № 15-36-01317) 
 

Хломов К. Д. (ФИРО, Москва, Россия), Бочавер А. А., (РГСУ, Москва Россия) 
 
В данной статье предпринята попытка обсудить существующий практический 

опыт и результаты современных исследований подросткового периода и обозначить 

те проблемные зоны, которые сейчас существуют, в обществе и, в частности, в обра-

зовательной среде с точки зрения решения психолого-педагогических задач в контек-

сте изучения индивидуальных жизненных траекторий. 

 

Ключевые слова: Подростковый возраст, социальные риски, идентичность, буллинг, 

развитие 

 

Подростковый возраст, как отдельный возрастной период был описан относи-

тельно недавно, в 19 веке, и смог состояться в связи с развитием общества и необхо-

димостью удлинения периода подготовки человека ко взрослому функционированию 

[9]. Длительность этого периода варьируется в зависимости от уровня социального 

благополучия общества. Какими, например, могут быть эти возрастные диапазоны 

сегодня? В докладе Консультативного комитета по Международному году молодежи 

на 45-й сессии Комиссии по народонаселению и развитию (23-27 апреля 2012 года) в 

качестве подросткового возраста определен жизненный период от 10 до 19 лет а ин-

тервал от 15 до 24 лет – определен как юношеский период. Поскольку подростковый 
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возраст чувствителен к социальному устройству и связан с жизненными задачами, 

которые стоят перед взрослыми людьми, сосредоточимся на нем сейчас, когда в мире 

происходят сильнейшие изменения социальной среды [7, 9, 10]. 

В качестве основной теоретической платформы для анализа психологических из-

менений, происходящих в подростковом возрасте, автор выбирает теорию социально-

го конструктивизма, развивающую идеи культурно-исторической теории развития и 

связанной с ней теории деятельности. Изменения, происходящие с подростком в 

процессе его развития, обучения и воспитания, являются таким этапом взросления, 

когда личность конструирует социальную реальность, причем конструируется она в 

процессе социального взаимодействия [5, 7, 9, 10].  

Проблемы, которые мы наблюдаем, и проблемы, с которыми сталкивается под-

росток. Вот произошедшие изменения в обществе, имеющие значение для подростка: 

это современные коммуникационные технологии, повлиявшие как на жизнь семьи, 

социальной среды, так и на взросление человека. Так, расширение межличностной, 

межкультурной, полилингвистической коммуникации делает проблему социализа-

ции все более значимой [7-10]. Транзитивность современного общества, определяе-

мого как устойчиво-изменчивое, нестабильное, характеризующегося множественно-

стью социально-экономических изменений, является во многом следствием техноло-

гического развития общества и в тоже время является той важнейшей характеристи-

кой, которая оказывает влияние на развитие подростка (Г. М. Андреева, Е. П. Белин-

ская, Е. М. Дубовская, Т. С. Сиюченко, Т. М. Марцинковская и д.р.). Подростковый 

возраст в соответствии с психоаналитической традицией считается возрастом форми-

рования устойчивой идентичности, но на сегодняшний день мнения о том, что про-

исходит с идентичностью, начинают расходиться. Например, Т. М. Марцинковская, 

Т. С. Сиюченко (2014), М. Спаньоло-Лобб (2015) говорят о формировании «размы-

той», «диффузной идентичности» как нормальной для современного общества в тоже 

время мы придерживаемся того же взгляда что и К. Н. Поливанова (2012) , о том, что 

существующая идентичность скорее становится набором рамок, фреймов и алгорит-

мов. Согласно идеями А. Г. Асмолова (2009), становление идентичности современно-

го подростка происходит на основании современных коммуникационных технологий 

и может быть описано через развитие интернет-идентичности. В любом случае, со-

циализация сейчас во многом происходит в интернет-пространстве, это неизбежно и 

необходимо в современном обществе [7-10].  

Задача, которая продолжает быть актуальной для подростка - это профессиональ-

ное самоопределение и построение индивидуальной жизненной траектории. В со-

временном мире процесс определения траектории становится непростой задачей. С 

одной стороны, количество возможных вариантов, способов проживать свою жизнь, 

возможных жизненных выборов, о которых становится известно подростку, возраста-

ет: выше уровень доступности и открытости информации; легко можно узнать про 

любую специальность, выяснить условия поступления в ВУЗ. Также, в современном 

транзитивном обществе, и семья и подросток все время сталкивается с желаниями 

что-то изменить, улучшить в своей ситуации – сменить одну спецшколу – на другую, 

изменить профиль на другой, пробовать разные занятия. При этом высокий уровень 

мобильности и изменчивости, который может формироваться у подростка в таком 

обществе не гарантирует ни социальной успешности, ни собственной гармоничности 

и не способствует, а скорее замедляет самоопределение. В свою очередь, решение за-
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дачи, например, профессионального самоопределения, или выбора партнера для се-

мьи будет связано со степенью сформированности навыков саморегуляции [10].  

Следующей большой проблемой в России как среди взрослых, так и среди подро-

стков остается аутоагрессивное поведение, а именно: суицидальное, травмоопасное и 

рискованное сексуальное поведение. Об остроте проблемы говорят высокие показа-

тели смертности от суицидов как у взрослых, так и у детей. В качестве основных 

причин суицидального поведения рассматриваются социально-психологическая де-

задаптация и наличие острых эмоциональных переживаний. Переживания безнадеж-

ности, ненужности, одиночества являются, одним из важнейших факторов риска суи-

цидального поведения [2, 6]. Другой яркой формой антивитального поведения по 

мнению Н.В. Федуниной (2015) стала сейчас проблема «зацепинга» - одна из форм 

экстремальной активности, езда на крыше городского транспорта, метро, между или 

под вагонами (подростки так часто получают травмы или погибают).  

Еще одна форма небезопасного подросткового поведения –это рискованные «сел-

фи». «Селфи» – это фотография себя, сделанная на телефон или мобильное устройст-

во, в первую очередь предназначенная для размещения в социальных сетях для полу-

чения поддержки, одобрения или восхищения. С того момента (относительно недав-

него, около 4 лет назад), как этот вид коммуникации получил распространение, 

стремление подростков и молодых людей сделать яркое, привлекающее внимание 

«селфи» повысило травматичность и смертность подростков, стремящихся сфотогра-

фировать себя необычным способом. На распространение всех этих явлений влияют 

социальные сети, дефицитарность социальной ситуации развития, недостаток под-

держки в семье и социального статуса в компании сверстников также могут высту-

пать факторами, побуждающими подростков к травмоопасному поведению. Скорость 

распространения новых форм девиантного поведения в современном обществе уве-

личилась, что ставит перед программами профилактики антивитального поведения 

новые задачи [3, 4]. 

Другая важная проблема, - это буллинг (травля), в частности, кибербуллинг. В 

последнее время немало авторов, в том числе С. Н. Ениколопов, В. С. Собкин, О. С. 

Маркина, уделяют внимание этой проблеме. Западные источники показывают, что у 

этого явления есть значительные негативные последствия, но осложняет ситуацию 

новизна буллинга как объекта психологических исследований, как негативное явле-

ние буллинг начал рассматриваться только 30-40 лет назад. В обществе бытует доста-

точное количество социальных мифов и установок, оправдывающих проявления 

травли в коллективе. Травля приводит к большому количеству сложностей с физиче-

ским и психическим здоровьем, благополучием и учебной успеваемостью. В России 

научный и практический интерес к ситуации травли только формируется, и даль-

нейшее изучение буллинга в образовательных коллективах, его последствий и пре-

дикторов, только предстоит [3, 4].  

Еще одним соблазном и одновременно опасностью для подростков остается зави-

симое поведение, злоупотребление подростками табакокурением, алкоголем, нарко-

тиками. По данным отечественных исследователей, в возрасте от 12 до 18 лет до 60 % 

учащихся пробуют курить, при этом среди учащихся общеобразовательных школ ку-

рят регулярно 3%, а среди учащихся учреждений профессионального образования в 

возрасте от 16 лет курит регулярно 78,2%. К 18 годам до 50% школьников имеют 

опыт употребления наркотиков различных групп действия, до 25,2% употребляет их 
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регулярно. Этих данных достаточно, чтобы охарактеризовать это как проблему ста-

бильную и острую. При этом социальные программы, реализуемые на сегодняшний 

день, по-прежнему трудно назвать высокоэффективными, и проблема требует даль-

нейшего осмысления и проработки [2, 7]. 

Возможные перспективы сопровождения рисков подростка обществе: 
Какие социальные навыки формируются у современного человека под давлением 

социальных рисков? Какие способности, социальные технологии позволяют избежать 

или минимизировать ущерб, и не останавливают развитие? Общество, родители, под-

ростки оказываются в ситуации, когда им необходимо развивать социальные компе-

тенции, в первую очередь коммуникативные навыки, навыки саморегуляции, осозна-

вания, формирование адекватной самооценки, способности организации своей пси-

хоэмоциональной деятельности в неустойчивом обществе – вот вызовы для совре-

менного подростка. От российских учреждений, социальных институтов ожидается 

гуманизация по отношению к объекту воздействия, человеку, и развитие социальных 

технологий. В третью очередь все больше внимания должно уделяться семье, и се-

мейная система уже сейчас рассматривается обществом как объект воздействия, хотя 

последняя и сопротивляется этому. Именно эти требования выдвигаются к семье 

подростка, к нему и к его социальной среде, и они могут позволить избежать нега-

тивных последствий для индивидуальной жизненной траектории подростка.  
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PROBLEMS OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF ADOLESCENCE 

IN MODERN CONDITIONS 
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This thesis attempts to summarize the existing practical experience and the results of 

modern studies of adolescence, those problem areas that now exist, according to the au-

thor, in society and, in particular, in the educational environment from the point of view 

of the psycho-pedagogical tasks in the context of the study of individual life trajectories. 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕВЗАИМОСВЯЗИМЕЖДУ ТИПАМИ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА 

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ ИСТЕПЕНЬЮ ПОДВЕРЖЕННОСТИ СБИВАЮЩИМФАКТОРАМ 

 

Хорева Ю. А., Романина Е. В. (ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» Москва, Россия) 
 

Выявление объективных и субъективных сбивающих факторов в соревновательной 

деятельности волейболистов, знание особенностей психических и поведенческих реак-

ций, а также индивидуально-психологических характеристик личности волейболистов со 

степенью их подверженности сбивающим факторам, позволит разработать психологиче-

ские рекомендации по формированию помехоустойчивости волейболистов. Которые спо-

собствуют существенному снижению степени негативного влияния сбивающих факторов 

объективного и субъективного характера на психические и поведенческие реакции во-

лейболистов. 

 

Ключевые слова: соревновательная деятельность, сбивающие факторы, индивидуально-

психологические особенности, помехоустойчивость, программа психологической подго-

товки. 

 

Соревновательная и тренировочная деятельность в волейболе характеризуется 

большим количеством и разнообразием сбивающих факторов, оказывающих негативное 

влияние на психическое состояние, характер поведения и результативность 

соревновательной деятельности волейболистов. П. А. Рудик, А. Ц. Пуни, А. В. Родионов, 

Г. Д. Горбунов, О. А. Черникова, Б. Н. Смирнов, В. И. Страхов в своих научных работах 

определили две группы сбивающих факторов: факторы объективного характера и факторы 

субъективного характера. 

Степень негативного влияния сбивающих факторов объективного и субъективного 

характера на конкретного спортсмена имеет прямую зависимость от его индивидуально-
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психологических особенностей (Б .А. Вяткин, А. В. Родионов, Л. Д. Гиссен, Г. Д. 

Горбунов, А. В. Ивойлов, В. И. Страхов). 

По результатам анализа литературных данных была установлена необходимость более 

основательного исследования проблемы связи индивидуально-психологических свойств 

личности и деятельности волейболиста со степенью его подверженности сбивающим фак-

торам.Выявление этих связей предоставляет возможность разработать психологические 

рекомендации по практическому использованию вариантов преодоления сбивающих фак-

торов, что позволит повысить эффективность и результативность соревновательного и 

тренировочного процесса. 

Цель исследования: Выявить взаимосвязи между типами акцентуаций характераи сте-

пенью подверженности сбивающим факторам. 

Методы исследования: 
– теоретический анализ литературы и документальных материалов по проблеме 

исследования; 

– анкетирование по специализированнойавторскойанкете опроса волейболистов 

«Уровень значимости сбивающих факторов в соревновательной деятельности волей-

болистов»; 

– изучение личности волейболистов проводилось с помощью психодиагностической 

методике «Типы акцентуаций характера» К. Леонгард; 

– для обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных 

применялись качественный и корреляционный анализ. 

Для решения поставленной цели исследования, нами была разработана и 

экспериментально апробирована специализированная анкета «Уровень значимости 

сбивающих факторовв соревновательной деятельности волейболистов» которая включает 

в себя 36 сбивающих факторов, а именно: расположение трибун длязрителей, пред-

стартовое поведение соперника, отсутствие настроя на игру в день приезда, игра после 

травмы, неуверенность перед игрой, боязнь ответственности в игре, в течение партии 

проигрыш трех или более очков и т.д. Испытуемым предлагалось по 10 бальной шкале (1 

балл – наименее выражено, 10 баллов – наиболее выражено) оценить степень влияния 

36 сбивающих факторов на их психическое состояние и игровое поведение во время 

соревнований. 

Далее, при помощи полученных результатов по методике «Типы акцентуаций 

характера» К. Леонгарда и полученных результатов по анкете «Уровень значимости 

сбивающих факторов в соревновательной деятельности волейболистов»,был выполнен 

корреляционный анализ, центральной задачей которого было установить статистически 

достоверные связи между типами акцентуаций характераи степенью подверженности 

сбивающим факторам объективного и субъективного характера. 

Так, результаты корреляционного анализа между типами акцентуаций характера по 

методике (К. Леонгард) и степенью подверженности сбивающим факторам объективного 

и субъективного характера, показали, что среди исследованных типов акцентуаций 

выделяются такие, которые имеют достаточно тесные связи сразу с несколькими 

сбивающими факторами объективного и субъективного характера.  

Исследование взаимосвязи между типами акцентуаций характера волейболистов и 

степенью подверженности сбивающим факторам объективного и субъективного 

характера, предоставило возможность установить доминирующие для волейболистов 

типы акцентуаций характера. Так, ведущими типами акцентуаций характера являются 
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демонстративный и гипертимный тип. Слабее выражен педантичный, дистимный и 

циклотимный тип акцентуаций характера. Более подвержены влиянию сбивающих 

факторов волейболисты эмотивного типа акцентуации характера, таким игрокам 

приходится больше прилагать усилий в выработке помехоустойчивости и саморегуляции. 

Волейболисты с неуравновешенным типом больше всех подвержены влиянию сбивающих 

факторов, таким игрокам в силу своего характера не свойственны командные виды спорта. 

Полученные данные проведенного нами исследования, а именно взаимосвязи 

индивидуально-психологических свойств личности и деятельности волейболиста со 

степенью его подверженности сбивающим факторам, предоставило возможность 

разработать психологические рекомендации по практическому использованию вариантов 

преодоления сбивающих факторов, которые будут представлены нами в последующих 

научных работах. 
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The identification of objective and subjective confounding factors in the competitive 

activities of volleyball, knowledge of the characteristics of mental and behavioral respons-

es, as well as individual psychological characteristics of the individual volleyball players 

with the degree of their exposure to confounding factor, will develop recommendations on 
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the formation of the psychological noise immunity volleyball. Which contributes to a sig-

nificant reduction in the degree of negative influence of confounding factors, objective 

and subjective to mental and behavioral responses volleyball. 

 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЦИРКАДНЫХ БИОРИТМОВ НА ФИЗИЧЕСКУЮ 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СПОРТСМЕНA 

 

Чшмаритян М. В. (Арм.ГИФК, Ереван, Армения) 
 
В спорте высших достижений проблема циркадных ритмов стала интенсивно изу-

чаться лишь в последние десятилетия в связи с необходимостью тренировочной и со-

ревновательной деятельности в различное время дня, на разных контенентах, часовых 

и климатических поясах. Вышеуказанные факторы могут послужить как синхрониза-

торами, так и десинхронизаторами циркадных ритмов спорсменов, повлиять на 

функциональное состояние организма, сердечно-сосудистую систему, гормональную 

активность, вегетативные функции, на физическую работоспособость. Однако следу-

ет отметить, что высокие показатели работоспособности во многом обусловлены 

формированием реакций долговременной адаптации в зависимости от времени про-

ведения тренировок и соревнований. Для успешного управления тренировочным 

процессом и индивидуализации часов работоспособности необходимо у каждого 

спортсмена определять величины суточных колебаний показателей, отражающих ра-

ботоспособность и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы.  

  

Ключевые слова: физическая работоспособность, биоритмы, индекс Руфье, частота 

сердечных сокращений. 

 

Суточные (циркадные) ритмы являются нормальным свойством всех живых орга-

низмов, включая человека. Существует периодическая смена активности физиологи-

ческих функций, зависящих от факторов внешней среды, но наиболее основное влия-

ние оказывает степень солнечной активности, длина светового дня, внешние синхро-

низаторы – смена дня и ночи, сезонные изменения, смена часовых и климатических 

поясов и др. Изучение величин колебаний физиологических функций организма ис-

пользуется в прогнозировании, диагностике и лечении, что представляется наиболее 

практически ценным и значимым для развития биоритмологии. 

В спорте высших достижений проблема циркадных ритмов стала интенсивно изу-

чаться лишь в последние десятилетия [4] в связи с необходимостью тренировочной и 

соревновательной деятельности в различное время дня, на разных контенентах, часо-

вых и климатических поясах. Вышеуказанные факторы могут послужить как синхро-

низаторами, так и десинхронизаторами циркадных ритмов спорсменов, повлиять на 

функциональное состояние организма, сердечно-сосудистую систему, гормональную 

активность, вегетативные функции, на физическую работоспособость. Физическая 

работоспособность – это такое строго дозированное количество механической рабо-

ты, которое спортсмен может выполнить с максимальной интенсивностью за опреде-
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ленный отрезок времени [3]. Естественные суточные колебания вегетативных функ-

ций организма, несомненно, влияют на величину показателей работоспособности. 

Когда время занятий совпадает с физиологическим пиком жизнедеятельности орга-

низма, уровень работоспособности оказывается несколько более высоким по сравне-

нию с наблюдаемым при проведении занятий в неэффективное для спортсмена вре-

мя. Однако следует отметить, что высокие показатели работоспособности во многом 

обусловлены формированием реакций долговременной адаптации в зависимости от 

времени проведения тренировок и соревнований [1]. 

Целью настоящего исследования является определение физической работоспо-

собности высококвалифицированных спортсменов различных видов спорта в зависи-

мости от циркадных биоритмов и индивидуальной адаптации к нагрузкам. Известно, 

что овладение новыми технико-тактическими элементами и упражениями общефи-

зического характера успешнее проводить в утренние часы, когда отмечается макси-

мальный уровень познавательных способностей спортсмена, пик настроения и умст-

венной работоспособности. При этом в диапазоне от 16-ти до 18-19 часов планирует-

ся работа над развитием выносливости, скоростно-силовых и координационных спо-

собностей, ввиду того, что в эти часы спорсмены легче преодолевают усталость, ин-

тенсивнее протекают процессы восстановления, отмечаются высокие величины мак-

симального потребления кислорода, систолического объема крови, сердечного вы-

броса и других физиологических показателей.  

Методы и материал исследования. В исследовании приняли участие 35 высоко-

квалифицированных спортсменов (кандидаты и мастера спорта, члены национальной 

сборной команды по стрельбе из лука, борцы вольного стиля и легкоатлеты). Сред-

ний возраст спорсменов составил 18,5±1,5 лет. 

К методам оценки физической работоспособности относятся определение макси-

мального поглощения кислорода, некоторые функциональные тесты, позволяющие коли-

чественно оценить его уровень. Физическую работоспособность можно определить пря-

мым и непрямым путем. К непрямым методам относится примененная нами общеизвест-

ная проба Руфье-Диксона с определением индекса Руфье, где используются значения 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) в различные по времени периоды восстановления 

после относительно небольших нагрузок. Результаты оцениваются по величине индекса 

от 0 до 15. Меньше 3 - хорошая работоспособность; от 3 до 6 - средняя; от 7 до 9 - удовле-

творительная; до 14 и выше - плохая. Методика проведения пробы проста в исполнении, 

не требует дорогостоящего оборудования, при этом достаточно информативна и апроби-

рована на спорсменах различных видов спорта, возрастных групп и спортивной квалифи-

кации. Во избежание биоритмологических погрешностей проба Руфье-Диксона проводи-

лaсь в утреннее время (с 10 до 12). Вместе с тем, в утренние и вечерние часы измерялись 

ЧСС и артериальное давление (АД) в покое, что является показателем исходного вегета-

тивного тонуса [2] – это состояние основных гемодинамических показателей в период 

“относительного покоя”, которые характеризуют адаптивные механизмы сердечно-сосу-

дистой системы. Определение исходного тонуса сопряжено с возрастными и половыми 

нормами ЧСС и АД, с уровнем тренированности организма, а также косвенно отражает 

физическую работоспособность и адаптацию к нагрузкам спортсмена в зависимости от 

времени суток. 

Как известно, соревнования стрелков из лука проводятся в утренние часы, а бор-

цов и атлетов – в вечерние. Исходя из этого, построение тренировочного процесса 
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направлено на достижение наивысшей работоспособности именно в эти часы. Как 

было отмечено, исследования ряда авторов свидетельствуют, что высокие показатели 

работоспособности формируются под влиянием долговременной адаптации организ-

ма в зависимости от времени проведения тренировок и соревнований. Так, утренние 

тренировки стрелков направлены на развитие технических и тактических навыков, а 

в вечернее время больше уделяется внимание общефизической подготовке. У борцов 

и атлетов тренировочная деятельность носит обратный характер: утром - общефизи-

ческие упражнения и упражнения на выносливость, вечером - технико-тактические 

навыки. Исследование исходного вегетативного тонуса в основном подтверждает вы-

шесказанное, у борцов и атлетов показатели ССС в покое ниже в утренние часы, чем в 

вечерние. У стрелков из лука разница утренних и вечерних показателей была недос-

таточно выражена.  

В результате проведения пробы Руфье-Диксона были получены следующие ре-

зультаты индекса Руфье. В утренние часы у борцов и атлетов среднеарифмитический 

показатель составил 5,30±1,07, который оценивается как средняя работоспособность, 

в вечерние часы – 3,03±0,99, который оценивается как высокая работоспособность. У 

стрелков из лука результаты соответственно составили 2,79±0,37 и 3,1±0,55, т.е. и в 

утренние, и в вечерние часы спортсмены проявили высокую работоспособность.  

Таким образом, исследование исходного вегетативного тонуса и работоспособно-

сти спортсменов различных видов спорта выявило разновекторную направленность. 

У борцов и атлетов высокая работоспособность проявляется в вечерние часы, по-

скольку в ходе тренировочного и соревновательного процесса у них сформировалась 

долгосрочная адаптация к нагрузкам, следовательно и высокая работоспособность. У 

стрелков из лука данным методом не выявлены часы высокой работоспособности. На 

наш взгляд, это может быть связано с типом мышечной деятельности в данном виде 

спорта, особенностью построения тренировок. В целом следует отметить, что данные 

теоретически рассчитанных биоритмов не могут служить надежным критерием в ин-

дивидуальном прогнозировании работоспособности организма. Для успешного уп-

равления тренировочным процессом и индивидуализации часов работоспособности 

необходимо у каждого спортсмена определять величины суточных колебаний пока-

зателей, отражающих работоспособность и функциональное состояние сердечно-со-

судистой системы. 
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INFLUENCE OF CIRCADIAN RHYTHMS ON ATHLETE’s PHYSICAL CAPACITY 

 

Tshmarityan M. V. (ASIPC, Yerevan, Armenia) 
 
Key words: physical capacity, circadian rhythms, index of Rufye, heart rate. 

 

In the sports’ field problem of circadian rhythms became intensively studied only in 

recent decades due to the necessity of training and competitive activities at various times 

of the day, on different continents, time and climatic zones. These factors can provide as 

the synchronizers and desynchronizesof athletes’ circadian rhythms, affect the functional 

state of cardiovascular, hormonal functions, and the physical capacity. At the same time 

high level of physical efficiency is depends upon a long-term adaptation at time of train-

ings and performance. For the successful management ofthe training process and individu-

al loading for each athlete necessary to determine the magnitude of daily fluctuations of 

indexes, which are reflect the functional state of cardiovascular system and level of physi-

cal working capacity.  

 

 

 

THEST RUCTURE OF SOCIAL ADJUSTMENT AND ITSFUNCTIONS 

 
Aghmiyan E. (YSU, Karaj, Iran) 

 
Social adjustment as a special ability is an indicator for cognitive and social develop-

ment and health. This indicator is influenced by genetic and environmental factors that 

among them, the abilities of the individual and the demands of the social environment are 

introduced as the two basic and interactive elements for its formation. Conscious compli-

ance which is appropriate to the demands of the social environment, through continuous 

cognitive and emotional efforts causes one to achieve social adjustment, and the way to 

fulfill the important functions of this ability will describe one’s quality of life. For this 

reason, the social adjustment can be used as an indicator to determine the quality of the 

development of health balance and development of the individual. Compatible people, un-

like the incompatible, enjoy further development of health balance and development. 
 

Key word: social adjustment, structure, functions, conscious adaptation. 

 

In investigating social adjustment, studies show that the two concepts of adaptation 

and adjustment, despite having numerous conceptual similarities, have many differences 

that make their application in different fields of psychology different. Adaptation includes 

all the techniques that the living organism adopts in interaction with the environment in 

order to seek balance, while adjustment is the conscious and knowledge-based efforts that 

a conscious living organism makes to cope with environmental changes, new situations 

and, intimidating and stressful conditions. Given the lack of integrity based on the precise 

interpretation in presented definitions about the social adjustment, in this study, using a 

combined approach, in addition to providing a new definition for social adjustment, struc-

ture and functions were discussed and analyzed. 
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Because of the importance and role of social adjustment in one's life, various branches 

of psychology introduce it as a measure to assess the core issues of personality. Cognitive 

development, social development and health are psychological indicators in social, cogni-

tive, and health fields. 

From the view of social psychology, social adjustment is one of socialization dimen-

sions. Socialization is the process through which a person learns the intended frameworks, 

values and behaviors of the culture and society [3, p. 48]. 

From the cognitive psychology view, definitions of social adjustment are based on 

person' adaptive capabilities by cognitive area. Cognitive and emotional intelligence are 

the concepts that help us in explaining social adjustment.According to Mayer and Salovey, 

One' ability for adapting with environment and adjustment with life problems depends on 

combinative function of emotional and intellectual capabilities [4, p. 277]. 

From the view of health psychology, definitions of social adjustment is more with em-

phasis on one' ability in effective interaction with self and environment for the purpose of 

health, better living and life quality. According to the mutual model of Lazarus and his 

colleagues, the health isaffected by one' adjustment and adjustment is a collection of cog-

nitive and behavioral changing attempts for the purpose of managing internal or external 

special desires that are evaluated by person [1, p. 87]. 

In conducted surveys, lack of a comprehensive definition of social adjustment which 

considers most of the aspects associated with this concept led to presentation of a new def-

inition of the concept of social adjustment by a combined view along with separation and 

distinct survey of the field, properties and result of social adjustment, that is: 

The ability of person' conscious adaptation with social environment and using emo-

tional and cognitive continuous attempt for the purpose of balancing, development, health 

and evolution of individual and social life, therefore parameters of social adjustment in-

clude: 

1. Person: Set of features, talents and abilities of an individual which are affected by 

heredity and environment and are placed in interaction with the demands of the social 

environment. 

2. Social environment: Include, others, facilities, groups and organizations, laws and 

culture (values and norms).  

3. Continuous attempts: Attempt is condition and starting sign of learning and behav-

ior change that result in adjustment in the case of success. The attempt is permanent be-

cause of changes of individual and environment and continuity of the current of need sat-

isfaction. 

4. Cognitive attempt: Social adjustment is based on attempts which one do based on 

abilities of cognitive domain like thinking, attention, intelligence.  

5. Emotional attempt: The needs have on exciting base and emotional effects that the 

background of emotional intelligence is provided in their encounter among individual and 

others. The person attempt on its basis to percept the quality of self and other' sentiments 

by consensus and desirable govern of temper.  

6. Conscious adaptation: adaptation is a vital and active process among person and his 

needs that causes the person to be adapted with present situation for satisfying his needs. 

The adaptation is conscious and voluntary and is observed in one' behavior in different 

forms. 
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7. Balancing: One of the most important results of social adjustment is satisfying needs 

and creating internal and external balance for the person. An unbalancedperson is suscep-

tible of social maladjustment and abnormality that understand the life difficult and en-

counter others with difficulty. 

8. Development: Satisfying needs and acquiring balance is the entrance background to 

next steps of growth and accomplishing genetic map and person' potential capacities. 

9. Health: It is guarantee of life and reliable sign of social adjustment. 

10. Evolution: Desirable social adjustment and accordance to idea values of perfect 

human, dehiscence one' potential capacities and provide the ground of social life' evolu-

tion. Social life can be described by signs as intellectuality, pacifism and social better liv-

ing. 

Thus, if the person who is affected by the demands of the environment and conditions 

in which s/he is located, forms conscious adjustment to the environment using his/her 

personality pattern and continuous cognitive and emotional efforts, s/he has achieved the 

ability of social adjustment which will lead to valuable results for him. The most im-

portant results of social adjustment is balance and health at the ordinary level, and growth 

and development at the supreme level. 

In fact, evaluating compatible character from individual and social view would be pos-

sible through the rate of biologic and social balance, benefiting development and health 

and his perfection degree. Maladjusted people have not appropriate balancing, growing, 

health and evolution conditions, or it is better to say they have missed evolution direction 

of their life and their balance, development and health is threatened.  

The functions of social adjustment: 
1. Balance. Social adjustment help the person with needs satisfaction process im-

provement and mental pressure control at attain his required internal and external balance 

for life and growth continuance. In the case of not balancing person growth and life con-

tinuance will deal with disorder. Peoples, who in the formulated characteristic traits in 

theirs would not enjoy adequate resources for resistance against failures result from need 

satisfaction delay or struggling with mental pressures, are susceptible to appearance of 

physical, mental and behavioral disorders in social and individual dimensions. 

2.Development. Development is affected by social adjustment, because change is its 

basis and a main part of growth course is through changes that are occurred in the person.  

Social adjustment can perform toward development improvement and preventing dis-

order and delay in growth trend with giving balance through improving social and 

bio1logic needs satisfaction and controlling destructive effects of mental pressures. 

3. Health. Regarding to the idea of world health organization, the ability in normative 

performance based on his society, is one of the main induces of person health definition 

[5, 1948]. Person normative performances help creation of a manner of welfare and somat-

ic complete realization, mental and social relaxation that is called health [2, p. 17]. So, at-

tention to the person life quality will be of special importance in explaining adjustment 

and health relation.Social normative performance, the ability of compatible with stressful 

situations, creating powerful social groups, social unity, powerful morale, satisfaction of 

life and psychological health are all aspects of positive health that are added to the de-

scription of somatic, mental and social health [2, p. 28]. The cases are parts of life quality 

inclined to health.  
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4. Evolution. When the person can attain conscious adaptation with environment 

through social adjustment, has prepared himself, in addition to controlling harmful factors 

and acquiring healthy, for evolution. In fact, healthy prevent disorder in growth trend and 

keep the person in its natural route. It is obvious that in the same conditions, cognitive 

attempts from the person provide the field of capacities attainment. 

With the explanations, can be regarded one of the traits of complete persons, because 

compatible people attain their selves toward evolution, in addition to acquiring healthy. 

While incompatible person prevent their attainment, however, it seems thought incom-

patible people try for evolution crudely but natural, but the attempt may encounter failure 

because of contradicting conscious adaptation with environment and its values. 

Conclusion. Social adjustment is formed consciously and different from general adap-

tation, through the interaction of the individual with the demands of the social environ-

ment and by the ongoing cognitive and emotional efforts. This ability in personality as-

sessment is an indicator for the quality of social development, cognitive development and 

health which will bring consequences in one's life such as balance, growth, health and de-

velopment. Consistent persons by being placed at the ordinary level of life, while seeking 

balance and health, act for being placed at the high levels of life in line with growth and 

development. They are providers of his capacities actualization conditions & will facilitate 

& assure their evolution in direction of social & mental biologic with continuance of social 

comb ability. 
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PEUT-ON GUÉRIR DES SÉQUELLES DE LA MÉMOIRE TRAUMATIQUE? 

 
Alexanian H. (Paris, France) 

 

Intervention a partir de la conférence de Boris Cyrulnik a l’Université de Nantes 

novembre 2012 sur youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rd13inJYbQk 

 

La psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie et aussi la médecine se querellent pour 

ne pas travailler ensemble ou démontrer la supériorité de sa discipline sur les autres. Les 

psychologies ne sont pas en manque de querelles internes, surtout en Arménie. Mon 

propos ne concerne pas ces différents mais l’irruption de données expérimentales 

nouvelles. Il s’agit de l’imagerie cérébrale, des rapports entre les sensations, l’intelligence 

et la mémoire, de l’évolution de la mémoire dans le temps et de la mémoire traumatique. 

https://www.youtube.com/watch?v=rd13inJYbQk
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Il est évident que la mémoire traumatique et la guérison de ses séquelles intéressent au 

plus près le peuple Arménien. Si nous y regardons parune approche ouverte, tout individu 

ayant eu des difficultés est concerné. Nous allons essayer de comprendre le lien etre 

mémoire et souffrance psychologiques. 

1. Mémoire normale et mémoire traumatique. Le cas de Human Bomb 
La mémoire normale ou aine évolue change et dépends des intérêts de l’âge, de 

l’environnement ,du vécu et des intérêts. Dans une même famille chaque enfant a une 

mémoire différente de ses parents que ses frères et sœurs. On ne ment jamais; la mémoire 

est différente et vrai dans chaque cas. 

Elle bouge et e transforme sans perdre ses anciennes données qui peuvent être 

réactivées. La mémoire post traumatique est figée, fixée. Il faut être prudent avec l’usage 

du mot mémoire post traumatique; comme avec le terme de border line; cela devient vite 

des fourre-tout. En clair le présent et le futur n’ont pas l’espace nécessaire et suffisant. Le 

passé bloque le retour au présent ou l’aller vers le futur. Dans la mémoire saine les 

affections nourrissent la mémoire et on le verra après: l’intelligence. Dans la mémoire post 

traumatique les affections ont immobilisé la mémoire et l’intelligence. 

La vie affective et sensorielle construit pour l’enfant et maintient pour l’adulte une 

niche sensorielle garante de sa santé. La parole de la mère a son enfant et la constellation 

familiale sculpte le cerveau pour qu’il se développe. On observe à l’imagerie cérébrale le 

développement des lobes pré frontaux aui vont devenir centre de la mémoire. 

Voyons le cas de Human Bomb: 

Prise d’otages dans une maternelle en France. L’intervention des forces spéciales de 

police a plus boulversé les enfant que le preneur d’otages grâce à l’habileté psychologique 

de l’institutrice. Les enfants choqués se souvenaient de tous les détails concernant les 

policiers, rien du preneur d’otages. La mémoire a été tétanisée fixée sur la violence 

imprévue de l’intervention des policiers. La mémoire figée oublie les faits concomitant au 

traumatisme et se fixe sur le trauma.  

2. Définition du trauma. Différence entre épreuve et traumatisme. 
Le trauma c’est ce qui nous arrive, un coup; un choc physique ou mental, affectif. En 

arménien okexots. 

Le traumatisme c’est la représentation après coup du trauma. Et notre mémoire est 

figée, fixée sur nos représentations liée aux traumatismes, le présent et le futur n’ont plus 

d’espaces disponibles. Les animaux ne souffrent qu’une fois, ils fuient et oublient. Ils se 

souviennent si un évènement similaire réapparait mais ils n’entretiennent pas une 

mémoire fixée sur le choc, le coup. La mémoire des humains répondant à des mécanismes 

plus complexes (ce n’est pas que le cerveau reptilien qui commande) elle peut choisir des 

voies différentes. En fonction de nos antécédents nous réagissons au trauma de manières 

différentes. Ainsi le souvenir du génocide de 1915 me donne la pulsion de créer, d’innover 

pour répondre et guérir de l’outrage ultime. La mémoire saine est évolutive et changeante. 

La mémoire post traumatique peut elle aussi changer, évoluer, bouger? C’est le travail et le 

devoir du psychothérapeute d’y arriver avec son patient. Tout dépend donc de comment la 

mémoire intègre l’évènement et le transforme. 

3. Les apports récents de l’imagerie médicale. 
L’imagerie médicale particulièrement des cellules du cerveau nous permet de voir 

comment les cellules du différentes parties du cerveau réagissent aux émotions, qu’elles 

soient positives ou négatives. Ce sont surtout les neuropsychiatres qui ont vu l’intérêt de 
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ces observations, notamment dans la compréhension du fonctionnement de la mémoire 

traumatique. Ce fut d’abord la découverte des cellules miroirs puis l’investigation s’est 

poursuivie. Elle a été utilisée essentiellement pour comprendre les modifications cellu-

laires et leurs évolutions dans le cas des traumatismes (les lobes frontaux et préfrontaux, 
pariétaux et occipitaux ,l’amygdale…..) Elle permet de voir les modifications après une 

aggression affective ou un isolement sensoriel prolongé, de comprendre l’interaction entre 

les différents lobes du cerveau et la réponse comportementale et affective. Elle nous 

permet de comprendre les liens étroits entre émotions, représentations, mémoire, environ-

nement et pathologie. Il est à souhaiter que ses possibilités d’investigation seront bientôt 

appliquées à d’autres souffrances psychologiques. Et en Arménie le nombre de ces appa-

reils et infimes; ils coutent cher et les psychiatres et psychologues ne sont pas formés à 

s’en servir. 

4. Isolement sensorial et affectif. Exemples. Autisme, Alzheimer, schizophrénie 
démence sénile ou précoce, maladies border line. 

L’isolement sensoriel et affectif peut-être involontaire ou volontaire. Dans les deux cas 

le sujet vit une privation; un appauvrissement des informations ui sont nécessaires à sa 

santé et son épanouissement. 

Des enfants des orphelinat à la prison de guantanamo en passant par un environne-

ment parental; familial insuffisamment sécurisant on observe des altérations du système 

cérébral. Les lobes cérébraux régulant le rapport entre l’extérieur et l’intérieur s’atrop-

hient. Le sujet ne peut plu contrôler les informations données par les sens et les sensations. 

Il les vit comme une agression, une stupeur, une déroute et s’enferme dans un monde clos. 

L’Amygdale envoie des informations concernant les émotions, émet en grande quantité du 

cortisol contre le stress mais face à l’absence du fonctionnement du système normal du 

système, le système limbique s’atrophie ainsi que d’autres zones du cerveau: 

Lobes préfrontaux frontaux, temporaux, pariétal et occipital. Emotions et mémoire 

sont inhibées. 

L’isolement sensoriel; la privation de l’accès à un monde intérieur, intime concerne 

aussi les soldat en guerre; les prisonniers dan des camp de concentration; les victimes d’un 

génocide; d’un viol… 

Et si les atrophies constatées dans la maladie d’Alzheimer étaient des conséquences et 

non des causes. 

Des études faites sur les border line ont prouvé que les patients avait connu une 

privation sensorielleprécoce. Nous devons apprendre la biologie de la solitude. La 

vieillesse n’est-elle pas un isolement sensoriel et social imposée par la société?  

5. Qu’est-ce que la résilience. Quelques cas de résilience. Les vilains petits canards 
(conte d’Andersen). 

La résilience désigne la capacité pour un corps, un organisme; une organisation ou un 

système quelconque à retrouver ses propriétés initiales après une altération[1]. 

En pychologie:La résilience est un phénomène psychologique qui consiste, pour un 

individu affecté par un traumatisme, à prendre acte de l'événement traumatique pour ne 

plus vivre dans la dépression et se reconstruire. La résilience serait rendue possible grâce à 

la structuration précoce de la personnalité, par des expériences constructives de l'enfance 

(avant la confrontation avec des faits potentiellement traumatisants) et parfois par la 

réflexion, ou la parole, plus rarement par l'encadrement médical d'une thérapie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9silience#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traumatisme_psychologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pression_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychoth%C3%A9rapie
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Dans son livre les villains petit canards Boris Cyrulnik des cas de résilience célèbres. 

Mais nous en avons connu chez des patients pas célèbres qui ont accompli des prodiges que 

nous seuls connaissons. 

Ce n’est pas le copying; la débrouillardie mais l”utilizations de moyens acquits pour 

surmonter un stress post traumatique ou des troubles grave de la personnalité. 

Comme le villain petit canard d’Andersen qui se transforme en un joli cygne, certain 

d’entre nous transforment un réel pénible en un réel possible. Elle peut ‘observer dan 

d’autre pychologiques et corporels.A ce titre j’invite le thérapeutes et les étudiants à 

constituer une banque de données de ces résiliences en Arménie. 

La Callas; Barbara; Georges Brassens et tant d’autres… 

6. Relation de causalité linéaire et relation de causalité pluri dimentionnelle, Sciences 
dures et psychologie. 

La relation de causalité linéaire se résume à: à une cause correspond un effet. Fondée 

par Descartes en Occident. Les chinois; les Arabes et d’autre cultures connaissaient et 

utilisaient la relation de causalité pluri dimentionnelle. L’Occident malgré les apports de 

ces cultures continue à utiliser la première. Notamment dan les sciences dites (dures): 

physique. chimie ,mathématiques. Le rêve de Freud a été de fonder la psychanalyse 

commune une science dan cette compréhension. A un effet correspondent plusieurs causes 

qui ne sont pas les mêmes pour un symptôme et un individu. De sorte que le psychothéra-

peute doit connaître et maitriser la diversité des facteurs de troubles psychologiques et 

médicaux, socio historiques et ethniques, voire linguistiques. Je parle d’un renversement 

de l’approche épistémologique défini par Gaston Bachelard. 

Les neuro sciences et l’imagerie cérébral fournissent depuis quelques années des 

preuves concluantes. Reste à celui qui lit les résultats des analyses de tirer les conclusion 

adéquates. 

7. De l’influence du stress de la mère sur le foetus en période de guerre. des différents 
types de réactions des foetus. Période préverbale, niche affective sécurisante. 

Une étude conduite par… En Israël sur les femmes enceintes israéliennes et 

palestiniennes (170 mères) montrent que tous les enfants de ces mères présentent à la 

naissance un retard du développement cérébral et affectif. Le stress de la mère court-

circuite le développement neuronal du fœtus puis de l’enfant. La perception du temps ,de 

l’altérité, de la sociabilité sont altérés ainsi que la perception de son monde intérieur et 

donc de celui de l’autre, l’empathie (qui se fait à l’âge de 4 ans). La période préverbale utile 

à l’acquisition du langage manquante (qui va jusqu’à l’âge de 2 ans) la carence d’une niche 

affective qui ouvre le monde l’enfant au monde extérieur altèrent la relation intérieur-

extérieur. Plus tard ces enfants peuvent entrer dans ce que Cyrulnik appellent l’adultisme 

(prendre en charge les difficultés et besoins de la famille) alors qu’un enfant doit jouer et 

apprendre pour se développer normalement. La plasticité cérébrale et relationnelle qui est 

toujours présente est alors arrêtée ou suspendue si on n’en prend pas soin. Elle peut être 

reprise si l’intervention est rapide. 

Nous observons trois types de réactions chez le fœtus en présence du stress de sa mère: 

 Activité accélérée des membres postérieure et coups de pieds 

 Activité accélérée des membres supérieurs 

 Indifférence au stress de la mère. 

Au-delà du stress de la mère, le silence de la mère lors de la période préverbale ains 

qu’une niche sécurisante peut détériorer la croissance et la maturation de l’enfant. La 



 613 

niche sécurisante dépend autant e la mère que de la constellation familiale ou substituts 

parentaux. L’enfant et son cerveau se construise par la parole de l’autre et des signes 

sécurisants de l’environnement. Sans cette niche sécurisante l’enfant devient autocentré et 

ne peut approcher l’extérieur sans angoisses et effrois. Cas des enfants de Roumanie en 

orphelinat. A ce titre les rescapés du Génocide Arménien et le peuple Arménien dans son 

histoire a déployé des qualités de résilience exceptionnelles comme d’autres peuples, qu’il 

faudrait étudier et comprendre. Ce serait plus utile pour nos enfants que les jérémiades 

génocidaires.  

1.  De l’influence de la parole et de la créativité pour transformer la mémoire 
traumatique en mémoire active. 

Toutes les religions monothéistes ou polythéistes signalent l’importance du verbe pour 

sortir du chaos originel ou de l’indétermination du vivant. La parole a un effet de 

construction, de structuration de notre personnalité, de notre aptitude à être au monde. Sa 

privation comme la privation d’expression, de relation à l’autre nous fait passer de 

l’altérité à l’altération. Dans le cas des symptômes post traumatiques comme dans d’autres 

troubles aussi graves (border line, alzeimher, autisme, obsessions importantes, schizop-

hrénie et autres. Lorsque la parole ne suffit pas la créativité peut-être un excellent relais. 

Cas de commentaires de photos horribles à Toulon. La lettre des soldats en Afghanistan. Le 

test sur «30 ans avec des écoliers. Le test sur l’accouchement et la ponction lombaire. 

Primo Levy et Querellec. La maman tessée expérimentalement et qui parle de 

l’augmentation du père au bébé qui sourit. 

Conclusion: L’imagerie cérébrale et une autre compréhension de la mémoire et de ses 

rapports avec la pathologie en passant par les sens et les émotions nous permet de mieux 

comprendre et guérir les symptômes post traumatiques: guerres, viols, agressions, parents 

pervers manipulateurs eux-mêmes ayant été traumatisés; pédagogues sadiques, structures 

et régimes politiques pervers. 

Le psychologue doit avoir une approche pluridisciplinaire pour comprendre et guérir 

le traumatisme et les autres souffrances graves La biologie; la biochimie et d’autres 

sciences dites dures. 

Elles nous donnent des informations précieuses que nous devon collecter et comp-

rendre. Mais son rôle demeure important par la parole et la relation réhabiliter la la 

plasticité verbale, affective cérébrale, mémorielle du patient. Reprendre avec lui a proso-

die verbale et le jeu de tour de paroles qu’enfant il n’a pas eu. L’usage de l’empathie 

introduite par Ferenczi malgré le désaccord de Freud doit - etre revisitée pour mieux d’en 

servir. Nous devons créer des espaces transitionnels pour no patients. N’oublions pas la 

puissance de la parole, bénéfique et maléfique, le pouvoir de la créativité par l’art ou la vie 

participative au groupe. Tout au long de notre vie notre mémoire et notre cognition ont 

besoin des sens, des sensations de l’affect pour rester saines. L’isolement affectif et 

sensoriel concerne tout les âges. 

Je vous invite à réfléchir sur les traumatismes et les isolements que le peuple 

Arménien a subi et subit encore pour trouver des solutions. 
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SUR LES CHEMINS DE L’ORAISON ET DE L’OBSECRATION EN PASSANT PAR LE 

SENTIMENT DE LA DERELICTION 

 
Alexanian H. (France) 

 
The therapy was made by phone has more than 1000 km away. the story of a woman 

of 58 who was raped has l.age 13 years by an adult, captive for one month offered daily 

has his executioner and partners who abused her boundless. 45 years after symptoms are 

amplified to the point of conducting a self-destruction by violent sexual practices. History 

of the patient and therapeutic paths. Bodily and psychological symptoms. Trauma and 

memory. Conduct of the cure. Resolution of the problem by the patient. 

Cas d’une guérison psychologique par téléphone et a 1000 kms de distance 

21 décembre 2014- aout 2015. 

Une patiente âgée de plus de 50 ans violée pendant un mois a l’âge de 13 ans, sous 

séquestration. Elle travaillait chez le violeur comme garde d’enfant. 

 
La condamnation: Elle avait subi une offense funeste, voire programmée pour être fa-

tale, par son «bourreau». Viol à la puberté dans un silence complice ou par ignorance 

voulue ou inconsciente de ses parents. Apre les faits la mère maintins le déni comme elle 

déniait les désirs de sa fille lors de sa petite enfance. Le plus grand préjudice, à mon avis, 

fût l’aliénation de sa personne, conséquente à un acte pervers. 

Je ne parle pas de l’acte du viol mais de l’intention qui présidait, gouvernait la volonté 

du bourreau. «Tu n’es rien, même pas toi-même, tu n’es qu’une chienne avide de copula-

tions extrêmes. Il abusa de son corps durant de longues semaines, assuré de son impunité, 

las, il marquait au fer rouge sa sensation d’être et de vivre. Il l’a livre a des groupes 

d’hommes pour forger l’asservissement de façon durable et lui donna rendez-vous 

lorsqu’elle aurait trente ans. La volonté d’anéantir la victime est plus insoutenable que les 

pratiques abusives sexuelles. C’est pourquoi lors des derniers conflits dans le monde le viol 

est devenu une manière de réduire l’autre irréversiblement a néant. 

«C’est pour ton bien que je te réduis à l’état de prostituée effrénée de désirs de 

pénétrations violentes! En te punissant, t’humiliant je te donne le seul accès possible pour 

que tu trouves la jouissance, l’extase, ta réalité.» 

Elle me confia de nouveau sa volonté de vivre et de s’en sortir, des années après notre 

rencontre. Nous avions exploré cette meurtrissure à notre façon, ce soir là, un soir de 



 615 

décembre nous retournâmes vers nos chemins explorés ensemble; d’un autre pas, d’un 

autre cœur, d’une autre âme. Le temps avait permis enfin que l’on s’écoute autrement. 

Elle n’avait pas attendu ce jour pour lutter, elle luttait depuis des décennies à y perdre 

son soi. 

Etre une femme forte. 

L’appel a l’aide: 

Elle me demanda de l’aider, la guider vers une solution après des années de 

psychothérapies. Elle se sentait en danger de mort autoprogrammée: escalade de 

rencontres érotiques basée sur une violence allant en crescendo, retrouver la folie 

meurtrière du bourreau, comprendre la violence meurtrière passive de sa mère pour 

choisir de mettre un terme a ce qui n’est ni une vie ni une mort? Elle m’avoua qu il aurait 

du la tuer après cet enfer. 

Comme souvent les psy l’anesthésiaient à coups de Huummm! oui!! Continuez! Mais 

encore? 

Elle confirma qu’elle n’osait dire aux psy tout ce qu’elle pouvait me dire, craignant de 

susciter des concupiscences sexuelles chez le thérapeute ou un rejet mora . L’un d’eux alla 

jusqu'à lui «dire vous étiez violable «redoublement de la forclusion du sujet. Comme en 

mathématiques, en psychologie un problème non résolu est un problème mal posé. 

Premiers éléments de l’équation: 
 Je ne peux faire face à la tempête qui s’accumule et va m’emporter. 

Qu’est-ce que cette tempête? Devenir une femme perdue qui ne pourra plus jamais 

aimer Stress, sentiment d’impuissance, désarroi, sensation de vide. Elle redevenait la petite 

fille abandonnée par ses parents aux mains du bourreau, qui l’avaient privés de l’amour 

nécessaire pour se constituer en être accompli. 

Deuxième élément: 
Le bourreau dans sa perversité avait raconté à l’amoureux de la jeune fille de 13 ans ce 

qui s’était passé en lui disant que ce n’est qu’une salope, une pute, malade de sexe. Le jeune 

amoureux s’enfuit en la laissant dans un grand vide, un grand désespoir. 

Troisième élément: 
Elle se maria eu 3 enfants, au moment du divorce le mari se comporta de façon à 

prouver sa folie, après un passage dépressif où par réaction de survie elle s’isola, y compris 

de ses enfants. Petitesse d’esprit du mari ou avidité matérielle ? La culpabilité du viol 

rresurgissait déguisée en sentiment d’être une mauvaise mère. Une amie, même, la 

culpabilisa, au nom des devoirs que devait assurer une mère. 

Quatrième élément: 
Pour éloigner la tempête elle avait trouvé un palliatif, son médicament : une vie 

sexuelle où elle se livrait en pâture aux partenaires pour obtenir des orgasmes intenses et 

un sentiment d’apaisement. Ce qui générait à la fois un sentiment de plénitude, d’être une 

femme accomplie et libre et en même temps des inquiétudes. Sa sexualité est au-dessus de 

la moyenne et très riche. Ce qui ne l’empêchait pas d’avoir des relations monogames 

temporaires. En majorité ses partenaires sexuels avaient peur de ne pas être à la hauteur. 

Cinquième élément: 
Sa dernière relation amoureuse intense et gratifiante se solda par une séparation 

qu’elle avait décidée. L’amoureux doté à la fois d’appétits sexuels importants, se 

masturbant souvent depuis longtemps se noyait dans une dépression non identifiée comme 

telle par lui. Il s’adonnait a la boisson. La séparation la laissait cependant dans un senti-
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ment d’abandon et de désarroi, la peur de la petite fille réapparut: être seule et 

abandonnée, finir en femme déchue qui ne pourrait jamais aimer. Le recours au 

médicament s’amplifia avec des tentatives de sevrage qui augmentait l’intensité de 

l’angoisse fondamentale. Un faux-soi était né et elle ne savait plus comment s’en 

débarrasser. D’autant qu’apparut dans la constitution du médicament un principe actif 

nouveau : le désir exponentiel de violences et d’humiliations qu’elle attendait de ses 

partenaires sexuels. Avec la peur que ce désir ne la détruise définitivement. La 

personnalité de l’amoureux et la sienne présentaient des ressemblances ou des résonances. 

Elle en était consciente, pas lui. 

Sixième élément: 
Après sa période d’isolement lors du divorce, elle se constitua une personnalité forte, 

reconnue par son entourage. Cette dernière séparation, ses convictions morales et 

religieuses profondes, le travail sur soi qu’elle avait mené depuis des années, y compris 

avec les psys «poissons rouges» fit apparaitre un désir plus fort: celui de ne plus porter, 

vivre ce faux-soi: se montrer telle quelle, authentique. La petite fille et la mauvaise mère 

voulaient sortir du labyrinthe de Dédale. Etre reconnues et admises comme elle-même, 

sans fard et jeux de rôles. Elles ne voulaient plus s’accoupler avec le Minotaure malgré la 

fascination sexuelle qu’il exerçait. 

Ce soir là elle me demanda de l’aider, trouver une solution au sentiment de déréliction 

qui menaçait sa vie. La spirale des jouissances extrêmes imposée s par le bourreau la 

conduisait a des situations sadomasochistes ayant pour but de mourir. Elle commandait sa 

mort par l’érotisme violent, nous ne pouvons conclure que c’est une personnalité 

sadomasochiste ou une obsédée, nymphomane mais comprendre par l’équation suivante: 

Répression maternelle a l’apparition de sa sexualité, ses désirs. Incarnation de l’interdit 

par le violeur et ses pratiques. Accéder a l’amour par le biais d’orgasmes multiples en pas-

sant par le châtiment et enfin la mort.  

J étais embarrassé: comment tenir ce rôle de thérapeute après avoir eu une relation 

amoureuse forte dans laquelle elle m’avait livré la gestion de ses désirs (dialectique du 

maitre et de l’esclave de Hegel). Où la passion et nos problématiques respectives avaient 

fini par nous séparer. 

«Aides-moi à trouver une issue!» 

Elle savait pertinemment que ni l’amoureux ni le psy ne pouvaient résoudre à sa place. 

D’autant qu’elle exerçait une forte attraction sur moi. Soucieux de mon éthique, de ne pas 

l’abandonner, je décidais de l’écouter autrement, à sa demande. Je cherchais donc les mots 

clés et laissait mon écoute accueillir librement les éléments du puzzle, trouver les éléments 

de l’équation puis la poser avec elle et enfin la laisser la résoudre. Elle me demanda à la fin 

de notre longue conversation, avec beaucoup d’émotions d’inscrire notre échange sur pa-

pier. Le fixer par peur de ne pas s’en souvenir. Je lui fis remarquer que sa mémoire 

fonctionnait très bien mais mettait, comme pour nous tous, des parcelles en jachère. 

(réflexe de protection). 

Eléments annexes: les sensations mémorisées et le cerveau limbique commandent plus 

que notre conscience. Le sentiment de vide existentiel provient de la perte d’un composant 

essentiel à la vie: l’amour. 

Les pensées négatives sont des émotions non maitrisées, non repérées déguisées en 

sentences au service de la culpabilité. La retrouvaille avec le bourreau, trente après comme 

il l’avait programmée, le fait d’avoir revécu le viol physiquement avec lui avait permis de 
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comprendre mais pas de se débarrasser de la plaie affective. Elle avait confectionné un 

boite dans laquelle une poupée souillée, attachée gisait. Elle proposa au bourreau de la 

brûler avec lui, croyant par cette reconstitution et l’acte sacrificiel se délivrer de l’emprise. 

Le bourreau se délivra de sa culpabilité, elle demeura dans la répétition et l’emprise. Tant 

que les émotions ne seront libérées, l’emprise agira. 

Je lui proposais de faire des photos relatant ce crime, une reconstitution, elle accepta. 

Pourquoi pas en faire une exposition de photos comme catharsis. 

Elle peut accéder à l’extase: sentiment de plénitude d’être autrement que par le 

médicament choisi. Elle avait conscience de la difficulte a reguler les relations entre son 

interne et l’externe. La régulation des rapports entre l’intérieur et l’extérieur (un des rôles 

fondamental de la peau) concerne tout être vivant indépendamment d’un viol ou d’une of-

fense fatale. 

Que la victime fini par protéger le bourreau et retrouver l’incarcération du vécu 

traumatisant, jusqu’à le résoudre. 

Que la maladie est une tentative de guérison et non une défaillance. Ganguilhem. Le 

normal et le pathologique. 

La répétition de mettre en acte du trauma, même sous une forme métaphorique ou 

transformée ,est d’abord guidée par la volonté de l’être a résoudre, trouver une solution et 

de comprendre, intégrer ce qui est arrivé. Ce n’est ni une addiction ni une faiblesse, c’est 

une pulsion de réparation. 

La collusion entre violences sexuelles et perte du premier amour a généré les désirs de 

frénésies sexuelles, la demande de violences comme clé pour trouver ou retrouver l’amour 

et obéir au bourreau (sentiments contradictoires et non intégrables). Le bourreau a 

fusionné en elle orgasmes multiples intenses et se sentir aimée. Il a jamais reconnu que 

c’était un viol. Fusion des sensations. Cet écrit est né à sa demande, au respect que j’ai de 

notre histoire, la volonté de devenir un meilleur thérapeute, la volonté de transmettre une 

clinique pratique aux étudiants d’Arménie et du monde. 

Puis me vint l’idée de rédiger un article et peut-être d’en faire une pièce de théâtre. 

Pour le séminaire de psychologie d’octobre 2015 en Arménie et une pièce de théâtre à 

propos d’une guérison dite impossible et le travail psychothérapeutique. Très vite la petite 

fille réapparue, limitant les espaces conquit par la femme forte. 

Elle reprit en mains son destin et la question et la peur de se resservir du médicament 

devint un problème annexe, la volonté d’aboutir chassa les peurs et obsessions. 

La patiente conjuguait maintenant les cercles du réel, du symbolique et de l’imaginaire 

autrement et de façon plus appropriée, moins douloureuse pour elle. 

Elle sorti de la mémoire traumatique en engageant un procédé de plainte contre le 

violeur. Il fallait prouver qu’il avait continue ses méfaits depuis vingt ans. Sa démarche 

auprès d’associations défendant les victimes de viol , lui permis avec nos dialogues de 

repenser sa mémoire. Elle passa enfin au présent et au futur. 

La loi française sur la durée de prescription du viol a été récemment modifie . la pre-

scription est passe de vingt a trente ans. La proposition de loi fut conduite par la député 

Elle demandait l’imprescribilité du crime. Les députés ont tranché en augmentant la 

durée de dix ans. Les troubles psychosomatiques ou les maladies peuvent apparaitre ou 

s’amplifier plus de 40 ans après le trauma. 
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Ses aptitudes à comprendre et utiliser l’imaginaire furent d’un grand secours. Ce que 

nous devons évaluer avec chaque patient pour choisir le mode de la cure thérapeutique. 

Nous devons aussi mesurer nos aptitudes en tant que thérapeute. 

De nombreux troubles et souffrances corporelles peuvent être les séquelles de cette vi-

olence ainsi que des difficultés mnésiques. On lui a prescrit du propanolol qui a pour effet 

d’agir sur la mémoire en la bloquant. (utilise par les soldats U.S lors de la guerre du Vi-

etnam|). 

 

 

 

IS IT POSSIBLE TO ESTABLISH A PSYCHOPATHOLOGY OF ADOLESCENCE? 

Current clinical problems and proposals 

 
Aryan A. (Buenos Aires, Argentina) 

 
March 2013 

During the mechanical ages we prolonged our bodies in space.  
 Today, after more than one century of electric technology,  

we have extended our own central nervous system in a full scope,  
abolishing both space and time, in what refers to our planet.  

Herbert Marshall McLuhan, 1977  
 

I intend to review the Clinical Psychopathology of Adolescence based on psychoana-

lytic concepts in order to see what remains the same and what has changed since the last 

time I published material on the topic. We are well aware that everything changes over 

time and must be re-examined. 

 

Key words: psychoanalytic setting, open systems, theory of chaos and of complexity, theo-

ry of the links. 

 

Since long ago, in the spirit of being in line with the model of dynamic psychology 

and providing a counter-balance to the medical model, we psychoanalysts have striven to 

move away from the habit of establishing nosographies, which was inherited from psychi-

atry. We have not done so perfectly because, despite focusing on developing forms of 

transference and metapsychology, we continue thinking in terms of neuroses, perversions 

and psychoses with their structures, dynamics, etiology and symptoms, as if they were 

somewhat static. We also created the category of borderline, once again with remnants of 

psychiatric influence. One reason for this is the need that something remain as a constant, 

so as to think, accept and carry out changes despite practicing them. 

The other pattern that has framed us and that continues influencing us refers to the 

paradigms of modernity and positivist philosophy adopted by Freud in his eagerness to be 

accepted by the scientific community. I would like to mention first, succinctly, the influ-

ence of other contemporary sciences. Then I will move on to the subject itself - the clini-

cal psychopathology of adolescents. A radical change proved to be the conception that 

considers systems as open, rather than closed. The other feature is that the systems are not 

linear and simple, but rather, complex. 
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From the logic of complexity, today, science strives to unravel reality accepting uncer-
tainty, randomness and indetermination. It no longer aspires to understand the latest cau-

salities and reduce the psychic to the physical-chemical, as Freud once dreamed. The psy-

chic aspect becomes more complex in the social aspect, establishing itself as the social sub-

ject. Liberman (1971, volume I, page 30) placed the psychoanalytic setting within the ana-

lytic situation, which traverses both the patient and analyst alike. Thus, the setting be-

came a device or analytical space.  

Subjects like the unforeseeable, the random and the dynamic suddenly emerge within 

an open system. The psyche is always in motion and is complex. Balance and simplicity are 

an exception. It is for this reason that concepts such as conflict and crisis are so well re-

ceived by the psychologist and psychoanalyst. 

Offsetting the applied medical model in early psychotherapy obligated Freud to create 

concepts such as neutrality and abstinence. However, as he was influenced by the hard 

sciences of his day, he considered the psychic apparatus to be a closed system with driving 

energy. He considered this energy to be mobile, but determined and preserved depending 

on thermodynamics. Another consequence that arises when considering the psyche as an 

open and complex system is that multiple time frames appear: the id, the ego and superego 

have different time frames connected among themselves by subtle and multiple joints. 

History, be it of the subject, the family or society at large, can never be reduced to the 
monotonous simplicity of a single time (I. Prigogine I. Prigogine and I. Stengers 1977 and 

1984). 

The other feature that accompanies the complex and nonlinear is that of being ran-

dom, unpredictable. The dynamics of being nonlinear allow chaotic phenomena access to 

self-organization. Upon organizing the chaos, the complexity, the reality of time and 
origin of the order will be understood (I. Prigogine, 1977). Chance becomes organization, 

the psyche engenders new forms and develops potential for increased complexity. The or-

der also becomes more complex and a dialogue among order, disorder and organization can 

be proposed. The same occurs with information, code and message (Liberman, 1971). Even 

biology takes this direction and is not reduced to simple forms in order to reach the physi-

cal-chemical. At the end of the day Freud (1920) used that model to characterize the de-

velopment and expansion of Eros in increasingly complex arborizations; Thanatos aspires 

to the contrary, the simple and static, to entropy (Liberman, 1970, p. 52). 

Unpredictability also creates a sense of temporality by serving as a bearer of the fu-

ture. That which is nonlinear enables us to understand the timing of the transference 

which is not chronological, but rather torsion (Nachträglichkeit) with its retrospective 

and prospective aspects: aion, not chronos. One will also have the opportunity to consider 

the event as unprecedented and will set the tone that not everything is predetermined. For 

present-day science, chance and laws do not contradict one-another when describing the 

complexity of the world. They both contribute while alternating their protagonism: law, 

as a constant force; chance, in a timely manner at each event. In concluding this concise 

introduction, I would say that epistemologically it is required to avoid false binary prob-

lems such as order vs. disorder, inside vs. outside, determinism / chance, structure/event, 

being/becoming, subject/society, permanence vs. change. Neither one nor the other; in the 

"here-and-now" one must try to understand the overlap in each pair. 

Why and what kind of psychopathology do we need in clinical work and practice with 

Adolescents? Psychopathology is a tool that allows us to order the chaos of symptoms, 
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feelings, sensations and actions that a youngster transmits, both verbally and paraverbally. 

The analyst needs psychopathological categories for sorting and organizing this presenta-

tion in order to define in the "here and now", whether the patient interacting with his/her 

family and non-family social environment is analyzable by us, who are diagnosing 

him/her. Moreover, we know that the diagnosis of neurosis and the diagnosis of analyza-

bility are closely correlated, depending on who is carrying it out. (Luisa Uturbey, 1988). 

So beyond referential schemes that are used in the first encounters with the young-

ster, it is necessary to make a psychopathological diagnosis, decide whether it is possible to 

deal with him/her within transference and whether the contact with his unconscious 

soothes and stimulates his curiosity or whether, to the contrary, it increases his/her para-

noid anxiety and even causes momentary disruption of the ego. For our part, we will need 

to be clear on what we mean by the place and role of analyst on the one hand and on the 

other what we infer mental suffering to be, what attitude we assume when confronted 

with physical pain and the pain of helplessness and ignorance (ethics) and how we pro-

mote the degree of symbolization, which as cultural capital, enables the development of 

mournings and mediates the tendency toward action. It is necessary for the analyst to de-

termine whether he/she can perform this task with the patient. Therefore, the proposition 

of psychopathological categories and classifications made in general terms vs. meetings in 

the "here and now" with a particular patient is paradoxical. 

Freud used the category of neurosis transference for analyzable patients to refer to those 

that had an elaborable transference, gathering around the nodal axis of the Oedipus Complex. 

He excluded those who could not carry out such elaboration and classified them with the name 

of narcissistic neurosis (Freud, 1914, 1916-1917). Over time, analysts of a Kleinian orientation, 

and then with the inclusion of the ideas of P. Aulagnier, expanded metapsychological 

understandiing in order to gain access to the understanding of psychotic phenomena. I believe 

that they were not successful in transforming them into analyzable patients when there was a 

presence of ego deformations. In presenting massive transferences, invasive and non-elaborable, 

different from those patients with ego déficits and inmaturity which some analysts attempted to 

set up.  

M. Klein demonstrated that childhood neurosis occurs in the evolution of any patient, not 

just in the case of children with any particular neurosis. For that very reason, unintentionally, 

she helped in making more diffuse the line that divides that which is normal from that which is 

pathological. When she proposed her way of viewing psychopathology with her theory of the 

positions and their respective anxieties, she took an important step toward understanding the 

approach of the "here and now". 

P. Aulagnie, in turn, expanded the Freudian metapsychology in order to better understand 

psychotics when she added the mode of operation of the original process before the primary 

and secondary processes. Winnicott (1945), Bion (1963) and Meltzer (1979) upon studying au-

tism, contributed to the understanding of the mother-baby unit. Other analysts contributed 

ideas that allowed for the inclusion of patients who have varying degrees of narcissistic features 

and that do not exhibit disorganized thinking, but rather still possess ideation, feeling and mo-

tor skills with a formulable harmony and an ability to express articulate language. Patients with 

these characteristics swelled the number of analyzable patients, although sometimes with reser-

vations. 

These patients make up a large, undefined group and they are on the rise, given that they 

form symptoms related to the temporal-spatial paradigms that interaction with society brings 
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about. Globalization, social instability, with concerns about crime and the lack of economic 

support for education, health and unemployment, coupled with the lack of long-term projects, 

do not offer the necessary continence and reinforce and feed off their confused, suspicious and 

confused condition, with feelings of abandonment and loneliness. 

Finally, before ending this section, I would like to conclude that I personally hold a neces-

sary diagnostic imprecision, just as Willy Baranger (1992) points out and the algorithm PS-

D Bion reinforces to a finer degree by emphasizing the imbricating nature of health / dis-

ease and neurosis / psychosis, which are only clear when seen in their extreme form. I 

would particularly like to mention the contribution of David Liberman (1970), post-

Kleinian, whose original contributions to psychopathology took it far beyond its medium. 

He began conceptualizing the psyche as an open system in the 60s and considered trans-

ference as a "two-person" situation between two subjects. This led him to recognize the 

existence of an unconscious link fantasy. His considering of transference in both its retro-

spective and prospective facets speaks well of his vision of psychic temporality as being 

neither chronological nor linear. For the issue before us today, he postulated concepts of 

patients with syntactic, semantic and pragmatic distortions (For a detailed study of the 
three distortions of semiotics, I refer the reader to the work of David Liberman. I will only 
show basic notions here. In patients suffering from syntactic distortions, articulated lan-
guage will be conserved although they also construct sentences that are detrimental to the 
pace, intensity, and modulation while dispensing with the criterion of meaning. However, 
when emotion invades, it alters the system of values and ideals, causing semantic distor-
tions; Here one observes that the various elements that make up the phonic mass of speech 
(verbal and para-verbal elements) take precedence over articulated language: clicks, sighs, 
onomatopoeic expressions that intend to express more meaning than articulated speech, 
and instead produce innuendo and misunderstandings. Finally, there are the pragmatic 
distortions that arise because the subject is changing his expressions according to the way 
he hears and sees what effect is produced on the listener. Thus, he manages to talk never 
about himself.) whose dynamics are constant movement, complex development and imbri-

cation, which at times is planned and predetermined and at others is uncertain, undeter-

mined and random. As for adolescent psychopathology, in a personal communication, he 

stated that it could be considered as a mixture, (at the moment a chaotic mixture) of the 

three distortions: "…the complicated aspect is that it is very unpredictable by the way 

they constantly mix. When the combinations begin to be predictable, it means that ado-

lescence is already concluding."  

In the 60s it was difficult to accept the complexity, indetermination and uncertainty 

that Liberman wanted to convey for a psyche as an open system. The concept of maternal 

reverie undergoing transformations until Bion’s Ps-D algorithm was very useful when ac-

cepting the mobility of a psychoanalytic clinical situation, but not yet so when consider-

ing the uncertain and undetermined. Moreover, the concept of structure introduced by 

Lacan together with the reformulation in terms of the three registers to categorize psy-

chopathology, was appealing and reassuring, because it deceptively seemed to bring about 

a promise to mitigate randomness, although it was simplistic and contradictory to confront 

the idea of an open system with mobile power where all that which is undetermined was 

left aside. For that reason the focus was shifted to clinical situations of the real or of 

jouissance. 

Temporary Conclusion 
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As we see, there is a long stretch between psychiatry, which tries to organize a set of 

symptoms into syndromes and classify them according to the DSM IV, with its corre-

sponding medications ... and thinking of the patient´s condition in causal terms and 

metapsychological understanding, referring solely to how much one can come into contact 

with his/her unconscious (analyzability) in the situation of "here and now" with the ther-

apist (transference). In conclusion, I will schematically list my ideas about the psycho-

pathology and analyzability of an adolescent patient in a therapy.  

1. Currently I am orienting myself with the triad that was exposed by Freud (1939) in 

"Terminable and Interminable Analysis". You will remember that he explained that in or-

der to understand the etiology of neurosis, he took into account three elements: trauma 

(child psyche), the degree of overlap between Eros and Thanatos and the strength of these 

impulses and disturbances stemming from the ego and said that the one that has trauma as 

the predominant factor, has a better prognosis than the others (For didactic reasons and 
for clarity, I will draw a triangle with its three points T (trauma), DS (by force of drives) 
and AE (for alterations of the ego).). 

 

 
 

2. If we consider human sexuality as traumatic, it is consistent to think that adoles-

cence, as a redefining of childhood sexuality, is a "neurosis" of good prognosis, so much so 

that if it is develops in favorable circumstances, it is "healed" spontaneously (scar / narcis-

sistic mark + re-balanced fusion drive + enrichment of the ego with new achievements in 

emotional experiences). It is a long overdue debt an updating on how to take into account 

the environment of the adolescent, so that we contribute to understanding and appropri-

ately intervene when he/she does not find ways to organize the chaos. 

3. So, all the traumatic situations that Freud mentioned, which need elaboration, ei-

ther through redefining (nachträglich) of childhood, or through the significance of the 

new, the unknown, will be a quantum of stimuli that need representation. In adolescence 

it will correspond to the three mournings: the sexually developed body, the construction 

of non-incestuous object and the acceptance of responsibility for their care. In these cir-

cumstances the narcissistic reactivation will take center stage. The traversing of the "ado-

lescent neurosis," similie of the "infantile neurosis," that all people suffer, will occur. As I 

mentioned before in the case of infantile neurosis, if we hold a "adolescent neurosis," it 

will test the imprecise limits between the normal and the pathological (A.Aryan 1985). 

4. This is a painful time because the process involves disidentifications: the anguish of 

the traumatic situation of giving up all that is childlike, reidentifications and introjective 
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identifications (D.Meltzer 1979). I believe that the organizing principle of the different 

pathologies of adolescence can be the impact of the traumatic situation of various aspects 

of these mournings and the possibilities of the ego to elaborate them. The ego crushed be-

tween offensive drive and the Superego / idyllic image of the childhood ego, from which 

its roots are extracted, may suffer consequences ranging from mild to extreme. From mild 

depression to more severe adolescent pathologies which cause us concern. 

5. Following Meltzer (1974) and P. Aulagnier (1991), I have divided the vicarious ac-

commodations of "adolescent neurosis” into polymorphisms and tendencies toward perver-

sions. When patients have a poor adult / child differentiation or even zonal confusion ac-

companied by inadequate genital response, they are considered immature because they 

behave as if they thought mournings are easier to be worked out than they really are. 

However, when they suffer from excessive persecutory anxiety due to narcissistic crises, 

the task with the mournings ceases and inhibitions appear. However when the narcissistic 

organization is predominant and there is excessive castration anxiety and the defense of 

zonal confusion does not mitigate the anguish, perverse tendencies in the form of sado-

masochism or even the choice of homosexual may appear. 

 I exclude properly diagnosed psychoses because I consider that they are not analyza-

ble. They should be addressed with psychotherapy and other therapeutic resources. Some-

times socially acceptable restitutions can be achieved. 

I could end my presentation here, but there is a new development that I feel the need 

to share with you. I believe that we will be forced to reconsider with increasing frequency 

everything that has been said so far. For what I will say, I have no answer. I mention it 

solely out of concern. I do not even have a clear formulation at the moment. I have only 

observations and I will attempt to give a good description. 

I believe that if we should accept that not everything is predetermined and that there 

is no repetition, then there will be more and more new events (new stimuli). It is as if we 

had to accept that, in relative terms, there will be less permanence, less invariance and to 

the contrary, more changes, more new developments to be signified and elaborated and 

with less time to do so. It is equally indispensable and we consider, following Piera 

Aulagnier (1991) that in the intrapsychic dimension during childhood a "memory fund" 

should be constructed, which will ensure two basic requirements for the neurotic opera-

tion of the ego: 

1) points of identificational certainty in the system of kinship and in the family tree; 

2) fundamental language, terms with which the ego defines affection and which 

through this act of enunciation become feelings. They are words through which the sub-

ject conveys to others and communicates to him/herself his/her suffering, joy, hatred; 

words in which he/she places his/her capital of fantasies. This memory fund should also be 

kept as an invariant element, if it is not harassed by psychosis. 

However, what I see now is that the intersubjective and transubjective directly 

participate and produce effects as much as the intrasubjective and are not mere "context". 

Context  
The current social context that will become part of the analytic situation (D.Liberman 

1971), has the characteristic of bombarding with many simultaneous stimuli that do not 

allow for enough time to be assimilated in an orderly fashion nor contribute to logical 

thinking that can be understood. To the contrary, they tend to cause traumatic perception. 

This takes place from the time of birth, not only from the immediate but also from the 
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mediate environment. Thus, a direct inter-subject influence begins, due to the presence of 

another - usually the mother. A direct social transsubjective influence also begins to func-

tion. The only proportioned barrier is dedicated motherly love, which during early infan-

cy has the opportunity to bestow a minimal pace and order to these traumatizing encoun-

ters, given that they are multiple and simultaneous. Subsequent acquisitions will follow 

this situation amid "1000 permanent stimuli" up until school-age. Once at school, the child 

should learn to express himself with pencil and paper and spend all the time necessary. 

Instead and more and more, he/she will learn with electronic means and computers. 

Again, not only will there be direct intersubjective influence due to the presence of the 

other, but also a direct, social transsubjective influence. Nowadays, the number of refer-

ences that contribute to the formation of subjectivity has multiplied. It is not only the in-

fluence of the family with maternal and paternal functions, and then later school, fol-

lowed by the choice of vocation and work, but also other influential speeches such as the 

economic, socio-political, as well as the media and many others. 

Finally we know that the search for identity is a vital task and responsibility of the 

subject, and this undertaking of constructing him/herself is simultaneously the ultimate 

source of social ties that will be in danger or in need of restructuring in a way which is 

different from the known. Bauman, Z (2002) argues that in liquid modernity, identities are 

similar to a volcanic crust that hardens, melts again and constantly changes shape. The au-

thor states that they seem stable from an external point of view, but the person feels fra-

gility and constant inner uprooting.  

I would dare to say that this reality constitutes a shift in the space-time paradigm, 

which forces us to consider among other things, that psychopathology of adolescence 

should be revised. I would also claim that the fruit of our efforts will be of less durable ef-

fect. It is one of the most common reasons for lack of understanding among subjects not-

withstanding generational and social differences. Cybernetic engineering is continuously 

ahead of everyone – despite one’s age. McLuhan says "the medium is the message" (1977). 

The invention of the internet is even more important than any particular content or in-

formation on it, just as the invention of the printing press is more important than the 

printing of a book. 

This situation permeates all of us, analysts and patients Additionally, the younger one 

is, the more this situation affects him/her. We analysts have mixed influences from the 

70s, 80s and 90s. A pubescent today was born in 2000. We often see that in this liquid mo-

dernity, a youngster finds it much easier to form a flexible and versatile identity - ena-

bling him/her to address the different circumstances that arise throughout the day - than 

to hold stable or lasting values. Today we speak quite naturally about bisexual identities, 

"a bit of everything, depending on the day." 

Thus, there will be less subject-other discrimination and therefore fewer "individual 

past-and-memories" and more "here and now" in each one. There will be less Cc / Inc 

clivage – i.e; or more narcissism with its binary code - all or nothing - and temporal-

spatial characteristics of non three-dimensionality, more sensuousness and timelessness. 

In conclusion, as a way of saying, I think that for now, we might consider this not as a 

problem of psychopathology, but rather one of how to understand the new constitutions 

of subjectivity, the permanent and effective overlap between intra-inter-transubjectivity, 

and try to address not only the core, but also the foldable edges of each table, which in 
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some circumstances are more dominant than the core itself. But obviously this is the sub-

ject of another paper.. 
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Academic writing instruction has become a field of increasing interest at higher edu-

cational establishments throughout the world in recent years. However, there is a strong 

phenomenon in Armenian university education. All university students need academic 

writing skills for their essays, reports, dissertations, etc. But unfortunately, Academic 

Writing Course is not a compulsory course in our university education, for this reason, 

many university students in Armenia are not given a proper training on how to write aca-

demic papers and most of them do not understand what is really important in academic 

writings. Many course learning outcomes and the associated assessment tasks require some 

level of proficiency in a wide range of generic academic skills. Some of these skills are so 

popular that instructors may not explicitly help students to develop them. Academic read-

ing, academic writing and all its components, research strategies are fundamental expecta-

tions in most fields of study. Instructors should help the learners to enhance these abilities 

by using simple strategies that can form part of their day to day teaching. 

First of all, when speaking of writing, it should be mentioned that writing is a multi-

faceted task that involves the use and coordination of many cognitive processes. There-

fore, many learners find writing challenging and many instructors struggle to find strate-

gies to effectively teach the skill. 

As a matter of fact, our learners’ inability to write well enough is many and varied. 

Many of us blame television, or the Internet, or the lack of homework, or the breakup of 

the nuclear family. However, the most obvious reason that the learners do not write is 

that they do not write very much. And when they do write they write short analytic or 

evaluative reports. If the instructors are going to improve the writings of their students, 

they will need to require students to write more often so that they can get sufficient prac-

tice in different genres in order to see how complex writing is and how writing varies de-

pending on the context, the genre, the audience. 

http://www.mountainman.com.au/chaos_02.htm
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As it is already known writing strategies vary both between novice and more expert 

writers and among writers of similar competence. Studies have highlighted that first 

skilled and unskilled writers differ in pre-writing activities. Unskilled writers spend only a 

short time on planning before beginning to write, rarely changing the original plan. Better 

writers, on the other hand, spend more time on planning and change the original plan 

freely whenever they come up with a new idea in the writing process. Second, the two 

groups differ in revision activities. Unskilled writers rarely do meaning-changing revi-

sions. They take pauses so frequently in the composing process, paying attention largely to 

the correction of surface errors of grammar, spelling and punctuation (i.e. editing) that 

they tend to lose the flow of meaning throughout the text [11, pp.165-187]. 

For proficient writers, on the other hand, the primary concern is the development and 

formulation of ideas and editing is an issue near the end of the writing process. Third, the 

views of the writing process differ between the groups. Unskilled writers view the writing 

as straightforward expansion of original plan, that is, a simple linear process, whereas 

skilled writers view writing as a non-linear, creative, generative process, whereby they 

discover new ideas, explore and formulate those ideas [10. P.195]. These strategies, how-

ever, represent extremes, and a variety of other permutations of the planning and revising 

sub-tasks are possible. The writing process of most experienced writers tends to be recur-

sive rather than a simple linear progression starting from planning and finishing with re-

vision [7]. In the writing process most writers will go through several plan-draft-revise 

cycles. The number of different strategies can be increased by the fact that planning, 

drafting and revising can themselves be exhibited as a range of different activities. Plan-

ning, for example, may entail writing of content and structure for the text. However, it is 

also possible to construct plans mentally, and to plan content but not structure or struc-

ture without content [4, p. 365]. 

One strategy that instructors can use to promote fluency in writing is to use what Ste-

phen Tchudi [1986] calls workaday writing or writing to learn. There is some evidence 

that particular kinds of workaday writing can help students to improve their writing 

skills. 

Note-taking, for example, may help students focus on the main ideas of the course, 

and journals and mini-essays may help students reflect on the content of the course and 

integrate that knowledge into larger conceptual schemes [8]. Note-taking requires stu-

dents to not only take careful notes, but also to reflect critically on what they have heard 

or read.  

Micro-themes or mini-essays require students to write summaries, support theses, pose 

questions, work with data and provide support for generalizations [9]. Students may also 

do workaday writing for each other, either for small study groups or for the class as a 

whole. This strategy is called distributed cognition [3, p.188] which requires that students 

share information with each other so that they have access to and learn more than they 

could on their own. Such writing includes reports, abstracts, summaries, etc. Or students 

can write letters, interviews, class newsletters, annotated bibliographies that provide the 

class with information they cannot research on their own. 

Bean suggests a number of simple in-class writing strategies. There include asking stu-

dents for a written response to a question at the beginning of a class. Bean also suggests 

asking students to write something down when discussion palls or things become over-

heated[2001]. Additionally, Angelo and Cross and Bean recommend that students can 
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summarize their understanding of something in writing at the end of a class []. All of these 

strategies help students deepen their intellectual grasp of a subject and develop the capaci-

ty to manage complex ideas in writing. 

As for teaching academic writing strategies, instructors and learners should realize 

that academic writing is more difficult. It requires a complex combination of generalizing 

ideas, selecting the ideas that are appropriate to writing task, polishing the text to produce 

a presentable document. In doing this the learners have to attend not only to their 

thoughts, but also to the content and style conventions of the community for whom the 

piece is being written. 

Being a product of many considerations John M. Swales and Christine B. Freak suggest 

the following considerations in academic writing:Audience –Purpose-Organization-Style-

Flow-Presentation. 

Some study results suggest that both think-then-write and think-while-you-write 

strategies have utility in the context of academic writing. While the think-while-you-

write strategy appears to be a slower approach to text production it may be effective in 

circumstance where a think-then-write strategy is inappropriate, because of the nature 

and complexity of the writing task or the particular cognitive style of the writer [5, p. 

423]. 

As a matter of fact, writing and academic writing strategies are identical and interwo-

ven. However, when discussing the differences between writing and academic writing one 

feature stands out. That is, academic writers need to be sure that their writings are written 

in the appropriate style, i.e. academic language is used. One difficulty in using the appro-

priate style is to know what is considered academic and what is not. Virtually, academic 

style differs from one area of study to another. For example, contractions may be used in 

philosophy but are not used in many other fields. Some authors often use informal ele-

ments such as sentence-initial but, imperatives and the use of I [6]. However, academic 

writing is formal, explicit, and objective, i.e. it uses language precisely and accurately. Be-

ing identical to scientific style it supposes the use of impersonal and tentative language.  

In conclusion, when teaching academic writing instructors should consider individual 

differences in cognitive style, memory capacity and also differences in the nature of the 

writing task as constraints on strategy choice. One of the strategies to be taught is master-

ing certain academic language, which requires that students move away from social lan-

guage, with more simplistic grammar and Anglo-Saxon vocabulary to sophisticated gram-

mar with Greek and Latin words. However, one should not assume that implementing 

several strategies in academic writing process can result in developing good academic 

writing skills. Instructors should offer a variety of academic writing strategies and options 

to their students and allow the students to choose which works best for them. As writing 

has non-linear and free-wheeling nature, it is suggested that the students devise strategies 

of their own. 
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SELF-KNOWLEDGE TO THE EMPLOYABILITE  

 

Basco L., Cote F. (Centre Norbert Elias –Université d’Avignon, Avignon, France) 
 
For the students registered after obtaining their diploma, the chances of success in a profes-

sional engagement are decreased for some of them because they will be vis-a-vis realities related 

to their person which can be completely handicapping in the control of their project.  

Thus problems can emerge: How can one set up at the University an accompaniment which 

makes it possible for the student to optimize his chances of success in professional commitment?  

A research will show the link between self-knowledge and experiment of the company. 

 
Key words: student person, self-knowledge, employability, accompaniment for the student. 

 

For the students registered after obtaining their diploma, the chances of success in a profes-

sional engagement and particularly about the level of a will to create, to manage a company are 

decreased for some of them because they will be vis-a-vis realities related to their person which 

can be completely handicapping in the control of their project.  

We thus must take account of these difficulties.  

Thus problems can emerge: How can one set up at the University an accompaniment which 

makes it possible for the student to optimize his chances of success in professional commitment?  
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From a work on self-knowledge recording cultural values and practices, the student is ac-

companied towards the cultural company. A research will show the link between self-

knowledge and experiment of the company. 

Our assumptions:  

1. Building himself as a person, the student optimizes his chances of success because he is 

then more effective, more informed. The person of the student will build himself through his 

“real oneself” and his “student oneself”.  

2. The accompaniment with the transition student/professional people leaving formation, 

supports the commitment of those last ones in the professional commitment and even the crea-

tion of their own company.  

The project of research will be organized in three phases:  

- A first transnational meeting upstream of the project which will gather the national coor-

dinators of the partner countries and the two expert teacher-researchers (University of Yerevan 

department of psychology and University of Jerba I.S.E.T.). This stage will make it possible to 

finalize the project through its 3 phases and particularly to harmonize the conditions of organi-

zation and installation of the second phase which relates to the training seminars, teaching close 

to the students in each partner university. 

- One second phase which will be the installation of the seminars within the partner uni-

versities. 

Each seminar will first formalize in an intensive way then more spun when it takes support 

on the company. The first work will consist for the student in a reflection on “his person” by a 

better self-knowledge: a factor supporting the construction of competences a support to opti-

mize their success. By a work on “self-knowledge”, it is thus possible to give each student the 

same bases of reflection and action which accompany him in the construction of his person. 

Thus he has better opportunities of engaging himself positively in his professional personal pro-

ject. The approach suggested is an approach of accompaniment to the individual development: 

several stages will be approached, who am I through my former course and my life line, which 

portrait can I do of myself, which qualities can I raise, which strong elements of my personality 

can I affirm, which image have of myself, which is my dominating power, which are my repre-

sentations of my person as a student, as a future professional.  

With this approach, the teacher also becomes the instructor and tutor of his students, the 

student can acquire transverse competences, essential to his success. The program suggested is : 

Sequence 1. Who am I? My former course – My life line  

a reflection on the former course and the life line makes it possible to understand hour cer-

tain elements have influenced the choice of registrations. Who am I as a student?  

Sequence 2. My Portrait  

a work on his portrait urges the student to learn how to speak about himself in positive 

terms. Thus he becomes aware in a positive way of what can differentiate him from others, that 

makes his originality. A project of formation even of orientation can be built only if starting 

from a positive image of himself, the condition for the student to become the actor in his deci-

sion makings.  

Sequence 3. Self-knowledge  

Revealing the characteristics of his personality and the relationship between his personality 

and the social framework which is the University is important. Thus common elements could 

reveal the existence of social codes to the students.  

Sequence 4. Image of oneself – Regard of oneself  
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Each student learns how to make a personal assessment, auto--evaluated, recognize, control 

his evolution That act to learn is often carried out in a teaching relation with the group. The 

image of oneself is built with a feeling of evolution and uncertainty. The student also attaches to 

that image of himself, a positive or negative evaluation called “self regard”  

Sequence 5. My personal Power/ Environment Power 

The objective is to learn how to make the distinction between “environment power” and 

“personal power”. The student will become aware that environment (socio-economic, sex, he-

redity, modes, influence of mates…) exert a power on people, but that it is also possible indivi-

dually and collectively to allot personal power to fight against determinisms.  

Sequence 6. My Values. Awakening of his values. 

The approach suggested will make: 

- the students locate the most important values as well as the role that they can play in 

their behaviours and their choices.  

- discover the influence of personal values on behaviours.  

- discover that personal values have an implicit and close character.  

That research on personal values brings to a better self-knowledge.  

Sequence 7. Work on the social representations of the Student  

An important time must then be devoted to the representations of the students on what it is 

to be a student and studying in the sector of registration. The objective is to help the student to 

understand the challenges of his formation: his own, and also those of the institution which will 

enable him to reach them. An original tool is used. It is the blazon. We borrow that tool from 

André de Peretti who proposes it for the first time in the review of the Friends of Sevres in 

1983. He defines it as a simple technique in projective dimension. It proposes to individuals or 

sub groups to fill the boxes of an escutcheon with figurative drawings, or proposals in order to 

mean significant components of a representation of oneself or of a collective membership. An-

dré de Peretti evokes the possibility for the trainer to bring theoretical complements: on the 

concept of congruence, on individual and cultural resistances to affirm oneself positively, on the 

history of blazons and armorial bearings, on symbolism in collective and individual life, on the 

importance to be located in an existential project… It is a question of proposing to students to 

carry out their own blazons such as those used in the knighthood of Middle Ages. For the spe-

cialists in Heraldic the word blazon meant in former French all together “shield”, “glory” and 

“flowery language to celebrate” (“bouclier”, “gloire” et “beau langage pour célébrer” Sorval (De), 
Le langage secret du blason, Albin Michel, 1981, p. 20). 

By its very form, the blazon is the evocative emblematic figure of the heart of the 

person, the place where is his spiritual conscience and freedom (“Par sa forme même, le 
blason est la figure emblématique évocatrice du coeur de la personne, c’est-à-dire du lieu 
ou se trouve sa conscience spirituelle et sa liberté” Ibid, p. 32.). 

In addition André de Peretti stresses that the method of the blazon makes it possible to help 

the individuals in a group to become aware of their subjacent cultural structure collectively. 

That method has the advantage of allowing an individual expression of the representations in 

communicable and comparable form. The blazon allows a work by metaphorical support on the 

image of oneself. The methodology of the blazon falls within the same theoretical paradigm as 

the stories of life.  

The student will build his portrait of the student by raising 

- his mottoof the student  

- his emblem of the student  



 632 

- 3 objectives to make a success of his studies  

- 3 means to reach them  

- 3 competences to be acquired  

- 3 qualities to be implemented or to develop to acquire his competences. 

A complementary work will make it possible to create the favorable conditions for the 

transition studying/professional people leaving formation. With this intention we propose to 

rely on a methodological framework of accompaniment being based on the concepts and the 

methods resulting from the field of the analysis from work. More precisely we take the option 

of the coanalysis (student, entrepreneur, speaker-guide) of the concrete situations of work of 

the occupation aimed with the students on the ground of the company. We make the assump-

tion of the effectiveness of an approach in which the student will build during the accompani-

ment the knowledge necessary to his professional commitment and the creation of a company 

by the analysis of concrete situations within real companies. A partnership will be obviously 

necessary with local entrepreneurs informed of the adopted methodology of accompaniment. 

The latter will be rely on tools for analysis (recording videos, autoconfrontations, instruction 

with the double, etc) facilitating the constitution of a medium of accompaniment and forma-

tion.  

The method of instruction to the double used in private clinic of activity is a method of 

analysis of the activity of work which has as a function to support the development and the 

formalization of the professional experience.  

The approach of self-confrontation is a method of analysis of the human activity consisting 

in confronting one or several participants with an activity encouraging them to comment on it, 

in the presence of an interlocutor. The approach of autoconfrontation is mainly used within the 

framework of the occupational psychology.  

Approach cross autoconfrontation: a method in private clinic of activity. It is founded on 

the distinction between carried out activity and the real of activity and aims at identifying the 

potential or prevented developments of activity to transform their course possibly. Crossed au-

toconfrontation, indissociable from a private clinic of the activity, also aims at renewing the 

analysis of work. It enables us to approach health as an acting power of the subject on his envi-

ronment and on himself. 

- A third phase at the end of the project of research second transnational meeting which 

will gather 

the national coordinators of the partner countries and the two expert teacher-researchers 

(University of Yerevan department of psychology and University of Jerba I.S.E.T.). That stage 

will make it possible to synthesize the results obtained by each national coordinator, to raise the 

indicators of link between “self-knowledge and employability” specific to each partner country 

but also the indicators common to the unit of the partner countries. 
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PRIORITIZATIONOFSOCIAL PROBLEM-SOLVING SKILLS USING SECOND-ORDER 

FACTOR ANALYSIS 

 

Mahzadeh H. (RIAU, Tehran, Iran) 
 
The purpose of this study was to determine the priority of social problem solving(SPS) 

using the (SPS) inventory revised that is made by D’Zurilla and his colleagues. In this 

study, 418 employees in Tehran were randomly selected through a two-stage cluster sam-

pling and SPSI-Rwas administered to them. To determine the reliability and validity of the 

questionnaire, Cronbach's alpha test and confirmatory factor analysis were used. The se-

cond order factor analysis method was also used. 

Reliability of five factors was obtained 0.94 which states high reliability of the scale. 

Second-order factor analysis revealed a five-factor model in which the obtained chi-square 

was 838.9 and the other model fit indices such as: CMIN/DF (3.4), CFI (0.916), AIC 

(944.9), IFI (0.916), RMSEA (0.05) which show the model is a good mode. In this study, 

the importance of each factor of SPS was determined. The influence of the factor RPS on 

SPS is 0.95, the influence of the factor AS on SPS is 0.84, the influence of the factor ICS on 

SPS is 0.70, the influence of the factor NPO on SPS is 0.69 and the influence of the factor 

PPO on SPS is 0.68.  

 
Key words: solving social problems, prioritization, second-order factor analysis. 

 

Solving social problems can be an exciting, behavioral and cognitive process which 

studies people in different social situations when encountering a problem, and how adapt-

ing themselves to such situations[1]. Solving a social problem is a cognitive-behavioral 

process which is reflected in self. In this way, the individual makes all attempts to solve 

problems in his/her daily life and tries to discover effective and practical solutions for that 

situation. This definition offers a goal-oriented, perseverant and attentive meaning to 

problem solution process. In addition, it presents effective and potential solutions for any-

given problems so that it improves efficient solutions selection among various solutions[2]. 
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As D'Zurilla and Gilford (1971) believe-developed later by D'Zurilla and Nezu (1990, 

1987)-solving a social problem is an interactive multi-facet process which is formed by 

two main and rather independent factors including A) Problem Orientation, B)Problem 

Solving Skills or Styles of Problem Solving[3]. Problem Orientation refers to individuals' 

attention to surrounding issues and it somewhat shows individuals' attitudes towards their 

cognitive-excitement patterns and it, in the meantime, presents their capability to solve 

these problems [1]. However, D'zurilla and Nezu (2001) have introduced Positive Problem 

Orientation (PPO) and Negative Problem Orientation (NPO) regarding orientation. These 

two elements are a part of their five-factor social problem-solution model (1990) which 

might increase or decrease people's tendency to be engaged in solving problems. The other 

three factors rely mainly on solving problems which are Rational Problem Solving (RPS), 

Impulsive/carelessness Style (ICS) and Avoidance Style (AS). Problem-solution styles are 

some unambiguous behavioral and cognitive activities which are looking for a solution for 

a specific problem. In other words, problem-solution style is a specific pattern of actions 

and thoughts which can be found in people who are trying to solve a specific problem [3]. 

Undoubtedly, investigating social problem solving requires precise means for research 

and study as a multi-facet indicator. Social Problem-Solving Inventory-Revised (SPSI) 

questionnaire is a tool designed based on D'Zurilla's social problem solving model and it is 

one of the most comprehensive tools for evaluating social problem solutions[4]. The first 

issue of this questionnaire had 70 questions of which reliability and validity were con-

firmed in validity studies practicing clinical and non-clinical models [4]. Due to extensive 

evaluations on the structure of social problem-solution questionnaire carried out by 

D'Zurilla and et al (1996, 2002), the 70-item form changed to a 52-one and then it was 

shortened to 25. SPSI-R, like the 70-item form and 52-item one, consists of five sub-scales 

as the following: 

 The first sub-scale is PPO which evaluates the adjusted solution using some features 

as: full preparation to assess the problem challengingly, optimism to solve the problem, 

self-confidence to solve the problem successfully, and self-satisfaction in their commit-

ment to solve the problem. PPO refers to individuals' belief to solvability of the problem, 

self-efficiency, attempts and personal perseverance in solving the problem [2]. 

 The second sub-scale is related to NPO which evaluates an un-adjusted emotional 

cognitive set and it includes a general tendency to look at problems as threats, pessimism 

about their own abilities to solve problems and spontaneous frustration and disappoint-

ments facing a problem. In addition, NPO reflects individuals' believes that the problems 

are threatening, they own weak self-satisfaction, and they fail solving the problem, in ad-

dition, they have low patience in this failure [2].  

 The third sub-scale is the RPS which evaluates rational, organized, tactful, skillful 

approaches to solve a problem effectively. RPS is one of constructive facets of problem-

solution which refers to conscious and organized logic. Moreover, it mentions effective 

problem-solution functions. RPS includes some sub-scales such as defining the problem, 

producing and presenting different solutions, making a decision, executing the solution 

and supervising and revising its outcomes precisely, and finally evaluating the solution [3].  

 The fourth sub-scale is ICS which is a truncated problems-solution pattern and it 

can be identified through attempts to solve an active problem which are impul-

sive/careless, incomplete, hasty, and short-sighted. ICS is a negative and ineffective aspect 

to solve a problem which goes along with active endeavors to practice different approach-
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es and skills, however, these attempts lead to impulsiveness, carelessness, hastiness, in-

completeness, revision and inefficient supervision on the outcomes of the solution. The 

people who have such a style consider abundant solutions and they use the first idea com-

ing to them impulsively [3]. 

 AS is the final sub-scale which illustrates an incomplete problem-solution pattern 

which can be realized by negligence, passivity, laziness, or dependency[5]. AS is an inef-

fective problem-solution modewhich can be found through avoidance, passivity, inactivi-

ty, and dependency. The individuals who score high in this style prefer to avoid the prob-

lem rather than face it and they always postpone the solution. They wait for others to 

solve the problem and they put the burden of solving their own problems on others' 

shoulders[5].  

Regarding the above mentioned points, researchers are trying to answer this question 

whether social problem solution has an appropriate validity and reliability in statistical 

society initially and then what effects each of social problem solution items can have on 

social problem solution questionnaire practicing statistical techniques including second-

order factor analysis.  

2-Methodology 

2-1-Statistical society, sample and sampling method 

The statistical society of this study included the employees of 22 Tehran municipality 

areas and considering Morgan table 418 individuals were selected. The social problem so-

lution questionnaire was distributed among 180 female and 238 male employees. A two-

stage cluster sampling was implemented in that 22 Tehran areas were considered as clus-

ters and 5 clusters were chosen randomly. Then random selection happened in each clus-

ter as well.  

2-2-Data Analysis 

The questionnaire includes 25 questions and each question has five options, and con-

sidering the previous studies, the questionnaire is structured based on Positive Problem 

Orientation (PPO), Rational Problem Orientation (RPO), Avoidance Style (AS), Impul-

sive/carelessness Style (ICS), and Negative Problem Orientation (NPO). The main purpose 

of this study is to determine the priority and effectiveness of each of these factors on reli-

ability of social problem solution questionnaire. Therefore; the second-order factor analy-

sis is used to determine the effectiveness of each of these factors on solving social prob-

lems. Bootstrap method has also been used to do the second-order factor analysis.  

Bootstrap: Bootstrap can be sampling or replacing a main or mother sampling for sev-

eral times in which the result of the sampling times can lead to a sampling distribution. 

This sampling distribution is a base for predictions especially prediction of standard devia-

tions of different parameters. Since the mother sample or the main sample introducing the 

other sub-samples shows the society, SDs are expected to have a higher precision com-

pared to other sampling methods [6]. 

In Bootstrap sampling, instead of considering SD based on one sample, it is accom-

plished by several re-sampling or replacing similar sample for the main sample to produce 

an experimental sampling distribution and calculating the SD happens based on that. This 

situation is referred to as Bootstrap Sampling Distribution. 

Zhu (1997) points out that the main difference in interpretations based on sampling 

distribution in its usual concept with Bootstrap sampling distribution is that in the first 
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model, the interpretations are related to the normal hypothesis while such a limitation is 

not present in Bootstrap sampling distribution. 

3-Research Findings 

Considering all obtained amount for Cronbach's alpha regarding the hidden factors 

and the whole questionnaire, it can be observed that all coefficients are bigger than 0.7 so 

that the reliability is confirmed. 

In order to make a model for the second-order factor analysis, Amos software needs to 

be used and the normality of each of scores should be determined. In addition, subordina-

tion of normal multi-variables should be taken into account since disregarding this ele-

ment can mislead the researcher. This situation goes back to this fact that most common 

method to evaluate the parameters and their SD-the most correct feature-is based on nor-

mality of multi-variables.  

Therefore, in the first step, the normality of single variables and multi-variables has 

been considered in table 2. It should be reminded that for the purpose of evaluating nor-

mality of scores, some properties such as skewnessandelongation have been used. In this 

table, zero for skewness and elongation means symmetric or the stretch of that score com-

pared to a normal distribution. Critical ratios obtained from the division of skewness and 

elongation by SD are comparable to 2.58. Larger absolute magnitudes for critical ratios of 

skewness and elongation can be interpreted as an observed meaningful difference with 

normal distribution. As seen in the table, all scores have a meaningful difference with 

normal distribution.  

The obtained amount for Mardis coefficient and its critical ratio of the absolute mag-

nitude compared to 2.58 declines the normality assumption of observations. 

As the results in table 2 reveal, the hypothesis of normality in single variables and 

multi-variables of observations has been declined. Therefore; Bootstrap modeling has been 

used for the second-order factor analysis.  

It shows the importance of five hidden factors of the questionnaire on social problem 

solution. The table illustrates that effectiveness of RPS, AS, ICS, NPO, and PPO with so-

cial problem solving stands 0.95, 0.84, 0.70, 0.69, and 0.68 respectively. Therefore; the 

most important element in social problem solving is the first factor.  

The indicators of the k-test are two times of 838.9 and the ratio of CMIN/DF is 3/4. 

The adjusted indicators are more than 0.9 which prove the acceptability of the model. In 

this research the Increase Fit Index (IFI) equals 0.916, Tukey-Luise Index is 0.906 and the 

Comparative Fit Index (CFI) stands 0.916. Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA), as the most common index used for a generalization of the revised model, shows 

that the revised model is acceptable. This index changes between zero and one. This index 

known as a bad index for fit (i.e. the lower the index, the more acceptable the revised 

model) equals 0.05. 0.076 shows that the revised factor model is acceptable. When there is 

a confidence of 90% for this index showing the borders of 0.070 to 0.081, it can be claimed 

that the situation is favorable.  

4-Conclusion 

This study was conducted to evaluate the effectiveness of five factors of the social 

problem solution questionnaire on the reliability and validity of this questionnaire using 

the Social Problem Solving Inventory-Revised among a sample of municipality employees 

practicing inventory factor analysis for social problem solution. The obtained results indi-

cated that social problem solution consists of five factors including Positive Problem Ori-
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entation (PPO), Negative Problem Orientation (NPO), Rational Problem Solution (RPS), 

Impulsive/carelessness Style (ICS), and Avoidance Style (AS) according to D'Zurilla and 

Nezu (1990). The Fit Indices obtained from the second-order factor analysis show that the 

SPSI-R is reliable in Iranian samples. The importance of each of these social problem solu-

tion factors has also been evaluated. In this line, the effectiveness of RPS equals 0.95, AS 

stands 0.84, ICS is 0.7, NPO is 0.69 and PPO is 0.68. makes a better illustration for these 

factors. 

In general, it can be concluded that Rational Problem Solution has the highest and 

Positive Problem Orientation has the lowest effect on (Social Problem Solution Inventory-

Revised) SPSI-R. This study, all in all, revealed that SPSI-R is an appropriate method to 

evaluate and assess the skills of social problem solutions in Iran. It can also be confidently 

practiced in studies regarding the relationships between this essential index with other 

indices, or intervening studies to improve social problem solution skills, or other field 

studies.  
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evaluation of armenian dram (AMD) and US dollar (USD). 
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Theoretical background. Money is the important unit of account and accounting prob-

lems related to the uncertain nature of future economic development makes necessary the 

continuous adjustment of estimation in monetary terms. One of the directions of these ad-

justments is creating real scientific and practical recommendations for the economic 

agents and drawing more realistic and productive economic models of consumer behavior. 

The fact, that consumer behavior depends on subjective perception and evaluation of 

the good’s price by the economic agent, has a long tradition of research in economics and 

related disciplines. Practical outputs of numerous experimental studies have helped the 

practitioners in preparation of pricing and trade offers for different products. 

Money Illusion (later MI) which is the most common financial bias, describes the ten-

dency of people to take a nominal value of money, not their real purchasing power. The 

term was introduced by Irving Fisher and he gave his economic definition. Fisher first be-

gan to discuss the problem of inconsistency of variability of money purchasing power and 

their constant perception. As he aptly remarked: in our perception "the dollar is the dol-

lar" and "franc is the franc," although in 1913 by 70 cents we could buy as many goods as 

by 100 cents in the 1928. And it is correct to assert that the dollar costs about 70 cents or 

so much its purchasing power. Despite this, the public unlikely knows that such problems 

exist and the study of this phenomenon is only in a narrow range of scientific discussion 

(Fisher, I. 1928). 

In Behavioral Economics, and Behavioral Finances, which aimed to studying and un-

derstanding the processes of decision-making by economic agents in the planning of their 

consumer behavior, including social, heuristic, cognitive and emotional factors, the stud-

ding of MI is more productive (Kahneman, D., Slovic, P., &Tversky, A. 1982; Shafir E., Di-
amond P., Tversky A. 1997). 

Belongs to the currency perception, people are more likely to notice changes in for-

eign currency and not its own. This conflict occurs when economic agent is faced with 

currency exchange and purchase of goods or services. This especially can be seen when 

economic agent decides to take the credit in a currency, and then he must be confronted 

with the reality of the changes in the purchasing value of money in a certain period of 

time. Most often, every day shopping and planning for our consumer behavior, we do not 

notice the influence of MI on our decisions. For economic theory, guided by rational be-

havior of subject, is difficult to find an explanation for this phenomenon and, until now, 

many economists continue to deny the phenomenon of MI (Boes S., Lipp M. & 
Winkelmann R., 2007; Erber G. 2010). 

Many studies of MI are conducted in the framework of perception and evaluation of 

one currency, although in present living conditions economic agents are in a situation 

where they must perceive and evaluate products in different currencies. Under these con-

ditions, the central problem of MI is the problem of studying the factors of perception and 

evaluation of the exchange rate (problem of currency perception). When the European 

Union passed to Euro, the study aimed at the perception and evaluation of the exchange 

rate become more relevant and in different countries the researchers began studying the 

psychological aspects of the currency change and associated behavior of economic agents. 

Only in 2006-2007, Tadeusz Tishka and Christoph Przibishevski from Centre for Econom-

ic Psychology and Decision Sciences of L. Kozminski tried to explore some of the cognitive 

and emotional factors influencing in the perception of the exchange rate.As such, the au-

thors identified "emotionalattachment to the currency" and "the level of gain and loss." 
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They considered these factors as the factors of changing the MI. They studied the emo-

tional attachment of Poles to the U.S. dollar, euro, lira and zloty by the method of seman-

tic differential. It appears that for the Poles USD perceived as "the good currency", and the 

euro - "nice currency" than the polish zloty or the Italian lira. The result is that the prices 

submitted in the lira or zloty estimated higher than in dollars or euro, but the analysis of 

variance reveals that the MI is manifested in all currencies except the dollar (Tyszka T. 
&Przybyszewski K. 2006; Przybyszewski K. &Tyszka T. 2007). 

In recent years, we have studied the relationship of MI manifestation and styles of de-

cision-making, the differences of MI manifestation in buying consumer and customer be-

havior, and methods to overcome it through calculation tools and communication 

(Hayrapetyan D., 2014). 

During the last studies if become interesting to discover the emotional attachment of 

economic agents to the more used currencies in Armenia. 

Experimental design 
We have choosen the method of semantic differential to study armenian’s emotional 

attachment and evaluation of Armenian drams (later – AMD) and US dollar (later-USD). 

During the pilot experiment we tried to identify the main evaluation characteristics od 

money for Armenians. After analysis of more than 300 most common words we have cho-

sen 25 more common criteria: valuable, significant, necessary, independent, heavy, strong, 

thick, rough, clean, achievable, nice, constructive, well, comfortable, helpful, difficult, 

motivating, beloved, productive, realizable, famous, irreplaceable, permanent, invariable, 

secureand the opposite: inflated, unsignificant,, unnecessary, depending, light, weak, thin, 

fine, dirty, inaccessible, unpleasant, not constructive, not wealthy, uncomfortable, ineffec-

tive, easy, not motivating, not beloved, ineffective, notrealizable, unknown, replaceable, 

temporary, changeable, dangerous.  

During the main experiment 200 economic agents have evaluated their perception of 

AMD and USD by these 25 criteria in the scale -3 to 3.  

Main results and discussion 
The main results of semantic differential are presented on the diagram 1. 

As we can see on diagram for Armenian economic agents USD is statistically 

significant valuable (I-J mean difference 2.22), independent (I-J mean difference 1.58), 

heavy (I-J mean difference 1.11), strong (I-J mean difference 1.87), thick (I-J mean 

difference 1.18), famous (I-J mean difference 2.80). AMD is achievable than USD (I-J mean 

difference -0.43), but the difference is not a statistically significant. It is also interesting 

that both of them (AMD and USD) are evaluated as a statistically significant necessary 

(AMD-1.99, USD-1.94). 

In this experimental study we noticed statistically significant MI (M-1.43, St.dev.-1.0). 

It means that if the currency have a higher rate, it is perceived and evaluated more 

valuable, independent, heavy, strong, thick, famous and the willingness to overpay in the 

currency is higher. On the other part national currency, which is more used is perceived 

and evaluated asa a achievable currency. Both of them are necessary for economic agents. 
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Diagram 1 - Results of semantic differential of USD and AMD 
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L'IDENTITE TURQUE ET LE GENOCIDE DES ARMENIENS 

 
Piralian-Simonyan H. (France) 

 

Nous partirons de ces deux citations, l’une de Taner Akcam, historien turc, auteur de: Un 
acte honteux. Le génocide arménien et la question de la responsabilité turque «Nous avons créé, 
collectivement, un trou noir [...] Nous discutons de tout, tout en ignorant ce trou noir ou pour 
être plus juste, ce trou noir c’est justement notre existence. Selon moi c’est là que gît le mystère 
de la négation du génocide arménien.» et l'autre de Hrant Dink journaliste arménien directeur 

du journal Agos, assassiné le 2007 devant son journal à Istanbul «Il faut accepter le fait que la 
peur est une pierre angulaire de l’établissement de l’identité nationale turque. L’Arménien n’est 
pas que l’autre, il est le «plus autre» .» pour tenter de décrypter ce qu’il en est de ce «trou noir de 

l’identité turque» dont parle Taner Akcam, c’est-à-dire comment sa constitution est elle liée à 

ceux qui ont été mis en place de «plus autres» et, en quoi ce lien a-t-il pu conduire au génocide 

mais aussi à son déni qui dure depuis maintenant un siècle. 

 

A partir de quoi s’éclaireront peut-être d'un jour nouveau les enjeux de sa reconnaissance 

pour les Turcs puisqu'elle est au vif de la fragilité de leur construction identitaire et aussi de 

mieux comprendre les écrits de ceux que j’appellerai des penseurs de l'histoire comme Taner. 

Akcam, Hamit. Bozarslan, Hrank. Dink et d'écrivains comme Oran Pamuk qui, dans son essai 

sur Istanbul, se révèle un homme de la nostalgie et surtout de l' impossible deuil lorsqu'il dit 

«L'Istanbul de mon enfance et de ma jeunesse était un lieu dont la dimension cosmopolite 

s'effaça promptement [...] Après la fondation de la République de Turquie, la poursuite de la 

conquête, le renforcement de l'identité turque d'Istanbul et l'espèce de nettoyage éthique 

pratiqué par l’État dans la ville asséchèrent toutes ces langues. Le souvenir d'enfance qui me 

reste de cette épuration culturelle était cette manière de faire taire ceux qui parlaient grec, 

arménien à voix haute dans la rue en leur lançant un tonitruant: « Citoyen, parle turc.»  

Mais aussi des écrivains marqués à des degrés divers par les violences policières de l'état turc 

et par la torture dont Pinar Selek l'une d'elles, puisque la plupart sont des femmes, disait que 

cette violence était au cœur de la vie et de l' identité de ceux qui osent lutter pour la liberté de 

penser et la démocratie. 

Pinar Selek dont vous connaissez sans doute déjà l'histoire comme les procès à répétition 

dont elle est l'objet depuis plus de 17 ans.Issue d’une famille d’opposants au système. Son grand-

père, Cemal Hakki Selek, est l’un des fondateurs du Parti ouvrier turc (très actif dans les années 

1960) et son père, Alp Selek, un célèbre avocat de gauche. Pinar a poursuivi cette tradition 

familiale de militantisme en faveur des plus démunis, axant ses recherches sur tout ce qui 

incarne l’altérité en Turquie et la différence: les Kurdes, les transsexuels ou les enfants des rues. 

Elle a ainsi contribué à la création d’ateliers de rue pour les enfants. Profil qu'elle partage, en 

grande partie avec Asli Erdogan qui elle aussi est issue d'une famille de militants, a été 

emprisonnée et torturée et a milité pour les droits de l'homme et les marginaux et elles ne sont 

pas les seules. 

Ainsi si ces femmes écrivent sur la violence c'est qu'elles ont d'abord commencé par 

l'éprouver, elle passe par elle, plus cela semble faire partie d'une tradition familiale et même of-

fice de passage initiatique obligatoire, pour ceux qui luttent à la fois pour la démocratie et la re-

connaissance du génocide des Arméniens. Ce que confirme Taner akcam dans un interview qu'il 

a donné au site Repair «Dans les années 68, 69, 72, trois condition, trois conditions étaient 
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nécessaires pour être de gauche en Turquie. Primo, vous deviez être prêt à être arrêté et torturé. 
Secundo, vous pouviez rester pendant de longue année en prison. Tertio, vous risquiez d'être 
tué en pleine rue. Vous ne pouviez pas vous engager dans des mouvements de gauche sans 
répondre que vous étiez prêt à tout cela. Ayant dit «oui» à l'époque au «triangle torture, prison, 
assassinat», j'ai pu assumer les risques de travailler sur la question arménienne. Si je n'avais pas 
un tel passé, j'aurai pu abandonner. Mais il y a aussi des moments où j'ai été très effrayé à cause 
des menaces de mort [...] Notamment depuis l'assassinat de Hrant Dink, je suis entre deux 
extrêmes. D'une part une peur extrême, d'autre part une grande colère contre l'assassinat de 
Hrant Dink et l'injustice. J'essaye de faire avec ces deux états d' âme.» 

Quant à Sinem Meral parlant de cette violence dans un article qu'elle consacre à deux de ces 

femmes écrivains: Asli Erdogan et Tezer Oslu, elle déclare «Les ténèbres de la violence sont 
omniprésents dans nos maisons, nos prisons, nos casernes, nos rues, nos lits, nos écoles et nos 
universités, mais aussi dans le périnée des femmes, les mains des hommes, leurs doigts 
brandissant des couteaux ou des fusils, dans les tanks de l'armée. Elle dévore l'individu. Or, dit-
elle, En traitant de cette violence, Asli Erdogan et Tezer Öslu dans leurs romans mettent 
efficacement à nu ce qui resterait autrement dissimulé dans le débat public .» 

En écrivant ces femmes font donc pour Sinem Meral un acte militant de dénonciation en 

même temps que l'on peut avancer qu'elles payent inconsciemment une dette aux victimes du 

génocide en prenant leur place face à leurs bourreaux qui, en les torturant, poursuivent eux le 

génocide. Les torturés devenant ainsi les semblables des victimes du génocide. elles quitteraient 

ainsi le camp des bourreaux, d’héritières de bourreaux auquel, faute de reconnaissance, elles 

étaient liées, pour celui de victime. En effet, Cette radicalisation d'une identité basée sur un 

meurtre a produit chez certains turcs un traumatisme suivi d'un refus viscéral de cette identité 

et d'une identification à la victime puisque, encore une fois, ce meurtre, cet assassinat d'un 

peuple n'est non seulement ni reconnu ni condamné mais nier activement et que le refus de ce 

déni ne peut alors s'exprimer que par cette identification. Et c'est ce vécu intense du meurtre de 

l'autre qui, au delà d'une simple culpabilité, s'accompagne de ce sentiment plutôt mourir qu'être 

soi-même acteur de cette violence projette, faute d'autres choix possibles, ces «refusants» dans le 

camp de victimes. 

Nous avancerons que ce processus d'identification n'est pas un processus uniquement 

psychique et individuel mais un processus en quelque sorte à la fois plus profond et plus 

archaïque parce qu sociétal en même temps qu'originaire. 

En effet, ce processus serait comme la tentative (la seule possible peut-être?) de retrouve un 

lien avec l'autre, cet autre premier vital pour la constitution de son identité, dont parle Hrant 

Dink comme d'un «plus autre» dont les arméniens seraient les représentants.  

Mais alors d'où provient cette fragilité existentielle comme cette grande dépendance à un « 

plus autre » contradictoirement à la fois idéalisé et envié mais qui peut aussi et dans une ambiva-

lence extrême, être haï jusqu'à l'extermination? 

 Est-ce du à cette fragilité identitaire des Turcs qui d'origine nomade et arrivés sur une terre 

qui appartenait à d’autres se donc sont légitimer par le force. C'est ainsi que Mustapha Kemal 

puisant sa légitimité dans une violence posée comme fondatrice du passé, proclame dans un 

discours à l'assemblée sur la nécessité d'abolir le sultanat « Messieurs ce n'est pas par des discus-
sions académiques qu'on acquiert le droit de régner et de gouverner. La souveraineté s'acquiert 
par la force et la violence. C'est par la violence que les fils d'Osman se sont emparés du pouvoir, 
qu'il ont régné sur la nation turque et qu'ils ont maintenu leur domination pendant six siècles.» 
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Ainsi fait-il l'apologie d'une violence autolégitimée et autolégitimante qui s'accompagne 

d'une amnésie absolue des origines ainsi que de la production de falsifications fantasmatiques et 

hégémoniques sur lesquelles Tolga Eren dans son texte: Un fantôme se balade en Anatolie 
s'interroge«Pourquoi Ataturk avait-il ressenti le besoin de combler un manque en falsifiant 
clairement l'Histoire et avait-il essayé de lier des civilisations grecque et égyptienne aux Turcs 
voir même d'y voir l'origine de toutes les langues du monde. Tous ces efforts pour justifier des 
origines avec des affabulations qui ne peuvent servir qu'à nous ridiculiser.» 

 C'est ce que j'appellerai le syndrome du coucou. 

Yachar Kemal que cite Cengiz Aktar dans sa tribune de libération du 17 février 2015 : 

L'année 2015, malédiction turque ne disait-il pas «Aucun autre oiseau ne peut s'abriter dans un 
nid que le propriétaire a dû fuir, celui qui détruit un foyer ne peut avoir de foyer, dans la terre 
de la cruauté, s'épanouit seule la cruauté.»? 

 De cette volonté d'appropriation est né un programme d'occidentalisation et la mise en 

œuvre par Mustapha Kemal de réformes comme : l'adoption de l'alphabet latin, l'instauration du 

dimanche comme jour de repos, l'interdiction de porter le fez et nombres d'autres comme 

autant de signes ostentatoires d'identifications aux occidentaux «L’intelligentsia représentera à 
fin du 19 siècle dit Hamit Bozarslan l'un des piliers du processus d'occidentalisation qu'elle 
vivait pourtant comme une violence contre soi[ …]privé d'histoire et de civilisation qu'il était 
l'empire (voire la Turquie) ne pouvait se construire un avenir qu'en acceptant de devenir l'autre 
autrement dit s'occidentaliser. Pourtant pour rentrer dans l'histoire et la civilisation occidentale, 
il lui fallait rester soi-même et cultiver jalousement un être et une existence propre. Un déni de 
soi dévastateur et un surinvestissement particulariste tout autant destructeur se conditionnèrent 
ainsi mutuellement pour créer un nœud gordien qui allait déterminer l'évolution future du 
pays.» 

L'identité propre du turc reste donc de ce fait comme en suspend, ouverte mais aussi 

hybride pourrait-on dire une partie de ce qui la constitue étant usurpée et fondée sur une im-

posture puisque fantasmatiquement elle est celle de l'autre et prise à l'autre et plus 

particulièrement aux Arméniens. Ainsi doivent-ils Les faire disparaître mais pour les incorporer 

oserai-je dire cannibaliquement? 

Dans ce cas l'enjeu de la violence répressive serait de protéger cette identité usurpée et 

reconstituée et pour cela le maintien de l' effacement de l'existence des Arméniens est 

nécessaire pour maintenir la falsification de l'histoire et le mensonge sur les origines dont le 

déni du génocide après le génocide lui-même en serait le point ultime. C'est cette volonté de 

maintenir cet effacement qui est à l'origine de l'écrasement de toute contestation et des 

emprisonnements comme des la tortures. 

 Tandis que, pour ceux qui refusent et luttent contre ces falsifications et ce mensonges. Et, à 

défaut de pouvoir lever ces mensonges et retrouver l'autre en le restaurant par la reconnaissance 

qui rend le deuil possible, ce que j'appellerais ces nouvelles victimes, présentifieraient en la 

douleur de leurs corps torturés à la fois le génocide et son déni comme dernier lieu d'existence 

des victimes génocides. Ils deviendraient alors comme les porteurs inconscients de leur 

mémoire. 

Ainsi deux incorporations se croiseraient l'une qui tente de maintenir la disparition du «plus 

autre» et l'autre qui tenterai de le maintenir en vie. 

Peut-être est-ce à partir de là que l'on peut comprendre les textes d'Asli Erdogan en 

particulier dans son livre le Bâtiment de pierre, comme elle nomme la prison où elle fut 

enfermée. Livre dans lequel elle décrit d'une écriture à la fois onirique et symbolique les tor-
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tures dans les prisons. Un monde dans lequel les mots eux-mêmes comme les corps se disloquent 

et perdent sens.  

Et pourquoi dans ce texte éclate la confusion entre les coupables et les victimes, les vivants 

et les morts, le dedans et le dehors, le moi et les autres et où disparaissent les repères et les 

différences tous deux rendus impossibles. 

Emprisonnée voici comment elle parle d'elle lors de son interrogatoire «Ce n'était pas moi 
qui vivais cela. Cette vie n'était pas la mienne. Le destin joue à un jeu sinistre en nous assignant 
une place à une table, un statut social, en nous plaçant d'un côté ou de l'autre des portes 
verrouillées, à l'ombre ou en pleine lumière. Car nous sommes tous semblables et tous des 
victimes.» 

Puis par la porte entrouverte de la salle d'interrogatoire elle voit d'autres détenus passés 

qu'elle décrit ainsi «Ils étaient là comme dans un rêve. Ils n'avaient plus la force de faire un seul 
pas. 

 Appuyés les uns sur les autres, ils avançaient lentement [...] En s'arrêtant, en titubant, en 
roulant, en trébuchant, ils étaient silencieux comme le monde sous-marin, le silence collait à 
leur âme[...]Malgré la distance, je pouvais voir la souffrance que leur causait chaque pas. Au prix 
d’efforts surhumains, ils semblaient marcher sur du verre brisés, une douleur insupportable 
déformait leurs visages encore enfantins, courbait leur dos et insinuait dans chaque cellule de 
leurs membres […]C'étaient les enfants du bâtiment de pierre. Tus noirs, décharnés,des enfants 
coupables, battus sinon à mort, du moins sans pitié. Dépositaires des fautes commises au fil des 
générations [...]On aurait dit qu'ils marchaient depuis des mois et des années et qu'ils avaient 
marcher encore des mois et des années même s'ils n'avaient plus la force de faire un seul pas.» 

A cette lecture il n'est pas possible, de ne pas pense à la fois aux enfants arméniens 

marchant le long des chemin de déportation en 1915 et à ces enfants qui dans cette prison qui 

porteraient la culpabilité des meurtres génocidaires non reconnus lesquels se confondraient avec 

leurs délits commis dans leur errance de la rue.  

«La Turquie vit dans le déni. Tout se passe comme si les victimes de la violence du pouvoir 
n’avaient jamais existé.» dira t-elle aussi dans une interview qu'elle a donnée au sujet de son 

livre. 

Ainsi le génocide et son déni se poursuivent et se répètent par le déni des tortures et de 

leurs séquelles sur les détenus.Les victimes des prisons n'existent pas comme n'ont pas existé, 

comme n'ont jamais existé les génocidés, tous disparaissent, leur deuil ne peut avoir lieu s'en 

suit un sentiment d'endeuillement sans fin et de perte générale. Est ce cette perte que Orhan 

Pamuk décrit ainsi dans son livre Istanbu? 

«Le besoin que je ressentais par moments, et qui devenait de plus en plus fréquent, d'être 
seul et d'aller me cacher dans un coin, tel un animal gémissant avant sa mort, venait non pas de 
l'extérieur mais de l'intérieur de moi-même dans ce cas qu'était cette chose dont la perte me 
rendait triste de qui ou de quoi m'étais je séparé pour avoir tant de peine ?» 

Est-ce la perte de ces effacés de tous ces effacés dont il serait question? 

Ces effacés qu''ils faudrait en un premier temps ramener à l'existence pour que leur 

assassinat soit reconnu et qu'ils puissent alors être symboliquement enterrés et ne plus hanter le 

monde intérieur et extérieur de chaque turc? C'est alors que les prisons et les tortures ne 

seraient plus nécessaires pour maintenir leur effacement. 

Il avoue cependant avoir comme un recul face à ce sentiment mais aussi semble t-il à son 

sens car il ajoute «Au lieu d'assumer ma peine dans sa sa totalité et son accomplissement, de lui 
faire face, d'en exprimer au moins la douleur en en parlant directement, je l'avais transformée 
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en un mystérieux sentiment, par des jeux de tromperies, d'oublis et de changements de points 
de vue de mon esprit. Il s'agit d'une chose qui voile la vérité et nous permet de vivre plus 
tranquillement avec elle (la ville).» 

 Nous retrouvons peut-être en écho dans Le livre de ma grand mère de Fethyie Cetin, non 

seulement l'origine et le sens de ce sentiment de perte qu'éprouve Orhan Pamuk, mais aussi la 

crainte de ce que son dévoilement produirait en lui de bouleversements. Cette grand-mère dont 

Fethyie Cetin dit «qu'elle a été toute une vie invisible aux autres et à elle-même.» Et qui, 

lorsqu'elle lui révèle qu'elle est arménienne et rescapée du génocide, la plonge dans un désarroi 

profond, proche de la perte d'identité. 

Livre qui a tout de suite été ce qui est symptomatique d'un savoir inconscient, un best-seller 

en Turquie. Il semblerait qu' il ait servi de révélateur pour beaucoup de lecteurs arméniens ou 

turcs. En effet, la grand-mère de Fethyie Cetin fait partie de ces arméniens que l’ont appelle des 

«crypto-arméniens», et qui, sous la pression des turcs, cachent leurs origines. Turcs qui parfois 

les ont recueillies, épousées, lorsqu’il s’agit de jeunes filles, et donc sauvées pendant ou après le 

génocide. Ils font donc partie des survivants rescapés, ces rescapés que les Turcs appellent de ce 

nom terrible et évocateur «les restes de l’épée». 
 Fethiye Cetin raconte: «Ma grand-mère et moi avions développé une relation secrète très 

spécifique. Je réalisais qu’elle voulait tout dire, qu’elle voulait lever le rideau du secret, se 
débarrasser du fardeau qu’elle avait dû porter seule, mais qu’elle avait peur que ces secrets 
puissent me mettre en danger. Je compris que ma grand-mère voulait me protéger[...]Elle 
racontait les événements sans les interpréter, notamment en évitant d'exprimerson avis ou ses 
émotions.» 

Déportée, sa grand-mère lui raconte cette déportation et comment elle a été adoptée par un 

caporal turc qui l’a élevé comme sa fille et lui a donné un nom turc: Seher (Le moment qui 

précède l’aube). 

Le premier effondrement pour elle est lié aux mensonges. 
«Ce que je venais de découvrir ne correspondait pas du tout à ce que je savais tout le savoir 

que j’avais jusque-là se retrouvait sans dessus dessous mes valeurs étaient ébranlées, mon 
cerveau lancinait de douleur et de confusion j’avais peur que ma tête n’explose et que son 
contenu n’éclabousse tout autour de moi. 

J’étais incapable d’effacer ces scènes de mon imagination: les yeux des gens, en particulier 
ceux des enfants dans la cour de l’église, les petits-enfants jetés à la rivière, la petite tête 
émergeant de l’eau avec le désir instinctif de vivre[…] Par dessus ces scènes, s’imprimait une 
image de moi-même récitant des poèmes à l‘école lors de chaque fête nationale[…]Ces poèmes 
sur «notre passé glorieux» que je récitais avec l’élan de mon cœur d’enfant, se brisaient 
désormais contre les images des yeux d’enfants effrayés, des visages d’enfants disparaissant sous 
les vagues sur la rivière coulant, rouge, pendant des jours d’affilée.» 

Cette surimpression produit chez elle une sidération, proche d’une perte d’identité: Le 

monde n’est pas ce que je croyais, je ne suis pas ce que je croyais. Sa grand-mère devient en 

dévoilant les mensonges dont elle était l’objet comme la représentante de ceux-ci, le contact en-

tre elles deux est comme coupé «Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit. Le jour suivant, j’errai comme 
un fantôme. J’étais incapable de rester avec ma grand-mère. Je ne pouvais plus lui parler.» 

Vit-elle alors comme en miroir la sidération de sa grand-mère, son impossibilité de penser 

lorsqu’apparaît une question qui touche à ce temps tenu secret jusque-là de sa vie et qui atteint 

en même temps d’autres zones mystérieuses et dangereuses enfouies en elle, par exemple la part 
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prise par son père adoptif tant aimé et pilier de son enfance dans les massacres d’Arméniens de 

son village? 

Mais n’est-ce pas d’autant plus impossible à penser que l’accès à ces éléments se trouve 

verrouillé par le déni du génocide dont elle est, au sein de la famille, la seule à les resentir? 

Comment dès lors élaborer et organiser à l’intérieur de soi les différents éléments de sa vie 

lorsque certains sont déniés et cependant continuent de peser quotidiennement sur soi et cela 

d’autant plus fort qu’ils sont encore un fois déniés, interdits et frappés de disparition par les 

autres ? 

La levée des secrets que maintient le déni ne mettrait-il pas en danger les membres de sa 

famille en tant qu’ils ne veulent pas regarder l'Histoire et leur place dans cette Histoire? 

 Question qui conduit aussi Fethyie Cetin à s'interroger sur la place qui, au regard de ce 

déni a été possible à sa grand-mère d'occuper. 

«Dès qu’un sujet dont elle ne voulait pas parler surgissait, dès qu’on lui posait des questions 
désagréables, la réponse de ma grand-mère était toujours la même: «comment l’aurais-je su? 

Cette réponse voulait également dire: «Tu as raison, j’aurais bien voulu, mais j’étais 
impuissante. Que puis-je y faire?» 

 Pourquoi s’interroge Fethiye Cetin «Cette femme qui, tout au long de sa vie, avait su faire 
face à des difficultés inimaginables, surmonté tous les obstacles rencontrés par ses enfants ou par 
ceux qui lui étaient chers, se retrouvait-elle si désemparée lorsqu’il s’agissait d’une question rela-
tive à sa propre identité? 

Pourquoi était-elle incapable de défendre sa propre famille, sa propre identité, ses désirs 
propres?» 

C’est-à-dire sa famille arménienne, son identité arménienne, ses désirs d’arménienne. 

Ainsi est-ce le déni de ce génocide dont elle a été victime et sur lequel il lui est impossible 

de s’interroger qui lui rend l’accès à elle-même et à toute arménité impossible puisque 

inséparables de ce génocide. 

En même temps que cette découverte bouleverse sa petite fille qui se découvre avec effroi, 

être une complice involontaire des génocidaires, complicité qui peut lui apparaître 

rétrospectivement d'autant plus terrible qu'elle l'est à son insu. 

Et c'est sans doute ce qui, d'avoir été sensible à cela, qui a conduit Hrant Dink a dire «qu'il 
faut accepter le fait que la peur est une pierre angulaire de l'établissement de l'identité nationale 
turque. L'Arménien n'est pas l'autre, il est le «plus autre» l'abolition de cette paranoïa ou de ce 
tabou peut avoir un caractère bouleversant voir destructif pour l'identité dans la mesure où le 
tabou en a précisément cimenté la construction. C'est pourquoi il faut être attentif quand on 
déterre ces tabous; ne pas manquer simultanément , de préserver, de rassurer l'identité.» 

Mais n'est-ce pas aussi d'avoir mis au jour cet insupportable de l'identité turque qui a 

provoqué son assassinat comme s'interroge Dominique Ede traductrice de Hrant Dink «On vient 
à se demander si cet homme n'est pas mort d'avoir refusé à ses tueurs un statut d'ennemi.» C'est 

dire qu'à rester dans la paranoïa l'autre n'est possible et supportable, que s'il reste un ennemi; 

mais aussi que dans ces conditions le monde s'endeuille à perte de vue. 

C'est ainsi que le déni de la disparition des génocides maintient l'omniprésence de leurs 

fantômes et suspend leur deuil qui reste impossible tant qu'ils n'ont pas été reconnus comme des 

«ayant existé». Reconnaissance qui permettrait que le «plus autre» imaginaire devienne ou 

redevienne alors simplement un autre et que turc et arménien puissent alors, cote à cote, avoir 

chacun son propre nid et cohabiter. 
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Anthropic theory of Set, one of the new directions of general-psychological theory of 

Set, is, essentially the attempt to integrate the latter with psychology of existentialism. It 

is focused on the category of freedom and the principle of self-creation of personality. The 

interventions of this sort should be dealt with great care as most part of them are contra-

dictive to clear natural-scientific character of D. Uznadze’s psychological system. 
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Psychology of Set, created by D. Uznadze and his followers is experiencing dramati-

cally complicated period. Negative influence of socio-political and economic factors has 

led to the situation when this psychological conception may become extinct. However, it 

is to be noted that scientfic potential of the theory is far from being exhaust. 

When a psychological school or direction comes up to the doorstep leading to history 

of science, the interest towards its methodological status increases. While qualifying the 

theory of Set, we can safely say that this is “a great theory, a system of general psychologi-

cal significance. The set cannot be strictly assumed as the theory of consciousness, uncon-

scious, behavior or personality. It is the conception covering all these. Theoretical system 

of Set isone of the most perfect model of personality [1]. That does not mean that the the-

ory should not be developed in the direction of personality study. It is done in the “an-

thropic theory of Set” introduced by Sh. Nadirashvily [5]. This is the attempt to strengthen 

the set construction by newly obtained data and characteristics which are specific for hu-

man stage of activity; that should only be welcomed. There is no doubt that Uznadze’s 

theory is anthropic in the sense that it deals with the problem of peculiarity of human’s 

mental life [6]. However, primarily the theory of Set did not include social-psychological 

constituent. It was brought in by Nadirashvili, the initiator of social-psychological re-

search in Uznadze’s school [4], who undoubtedly made “anthropic direction” 

mostvaluable. 

Here, we come up to some disputable aspects of the presented model. These aspects 

will be discussed in the context of the hottest methodological problem which implies the 

possibility of integration of paradigmatically different theoretical systems. The matter is 

that the anthropic theory analises personal level of activity mostly by involving the ele-

ments of existential philosophy and psychology in the theory of Set. Factually, anthropic 

model is an attempt to join general psychological theory of Set and existentialism. It is 

generally accepted that existential psychology is more or less typical example of the hu-

manitarian direction of psychology. It is also certain that theory of Set belongs to the nat-

ural scientific type of psychology [2]. Consequently, the problem of synthesis of different-

type conceptions arises in full length. We will touch this problem only in connection with 

two key categories of anthropic theory –the concepts of freedom and self-creation. 

The idea of freedom penetrated anthropic theory owing to the “free thinking” in the 

period of disintegration of the Soviet Union. However, freedom in the social-political 

sense differs from freedom in methodology of science. Here it is pregnant with indeter-

minism, which was categorically rejected by Uznadze. That is the reason why he let him-

self, only once, touchesthe concept of freedom while characterizing volitional process in 

terms of the set theory [7]. The fact that Uznadze never said a word about freedom in later 

works, shows that he was likely to realise the unsuccessfulness of this attempt.Uznadze’s 

point of view coincides with the old idea that a human being is simultaneously free and 

not free. Anthropic theory significantly develops the category of freedom by assuming 

that a person not only creates the set of activity by himself, but creates his own self as a 

personality. In general, this is factually the traditional position of humanistic/existential 

psychology. However, in the frame of the Set theory decision making can and must be dis-

cussed in a fully deterministic way as it is done in contemporary conceptions of self-

regulation and will. At the same time, Uznadze definitely rejected the principle of me-

chanical causality trying to broaden the frames of the concept of determinism by includ-

ing purposeful, teleological predetermination.  
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Actually, the question is, how to understand the assertion that the set is created by a 

person, who himself is the result of self-creation. Let us begin with the last thesis. Accord-

ing to the Set theory, personality is considered to be a system of fixated (dispositional) 

sets. Arousal of of these sets and their unification in a system is performed in a long-term 

process of individual’s development and a major part of the mechanisms owing to which it 

is carried out (playing social roles, imitation, identification, categorization, increasing 

congruency, etc.) mainly function automatically, involuntarily (i.e. not self-creatively). 

The same can be said about the process of sets system organization. Due to immanent in-

ner tendency “a state of agreement between sets is formed. This characteristic of a set 

makes the basis for the process of a person’s self-organization” [5; 99]. However, self-

creating is a rather complex conscious activity which, as a system of sets, is formed before 

and out of self-creating process and is, basically, already existing reality, prepared for a 

further act of self-creation. 

Let us come back to the set. The assertion that it is created by a person in case of ne-

cessity means that the set can become conscious; only the thing, existing in consciousness, 

can be deliberately formed and changed. Nadirashvili definitely defends this thesis. But 

unconsciousness of set is a principal postulate of Uznadze’s theory. The statement that the 

set is a person, can only mean that it is theprocess taking place on the level of objectivities 

as a result of a person’s conscious activity. But it certainly does not mean that an individu-

al can directly form the set inside him “this is beyond a man’s power and he does not even 

try to do it” [7; 152]. The reason is that the set cannot become conscious. 

If, following the anthropic theory, a person, by using free will, can unify all the neces-

sary factors and create the conscious set capable to arise and regulate activity, then why at 

all this set is needed? In this case, necessity of set, as a fundamental mechanism of behav-

ior, falls off. Such an individual (personality) can very well initiate and regulate the be-

havior by himself. Here, we come up to the notion of homunculus, existing inside a per-

sonality and giving commands. At the same time, this autonomous formation, called “psy-

chological auto portrait” in the anthropic theory, is produced by self-creation. The latter, 

being a complex activity, needs some sort of regulator itself. Consequently, one more ho-

munculus has to be introduced and this can last endlessly. 

It is not only the anthropic theory of Set that faces the danger of “homunculization” 

[8]. In every system presenting the principle of self-creation hyperthropically, the most 

unpleasant image of homunculus is clearly observed. This brings to mind A. Maslow’s 

words, who, inspire of his being strongly inclined to existentialism, wrote: “Sartre and 

some others speak about self as such a project which is fully formed in the process of per-

manent (and voluntary) decision-making. It is carried out by personality in such a way as 

if he could become anyone they wished to be. There is no doubt that such an extreme 

point of view is inevitably exaggerated and inconsistent with factual data of genetics and 

constitutional psychology. In any case, it is foolish” [3; 37]. 

Of course, if freedom is conceived as self-determination and the latter as a particular 

type of determination, some difficulties detected byacademicals psychology can be re-

moved, but even in this case immediately arises the problem of determinative factor. 

Where can the energy for self-determination are taken from? It is not found in conscious-

ness which has no strength itself. Certainly we cannot reanimate “ideomotor theory”! Re-

flexive consciousness does not obtain any power by reflecting personality or self. Conse-

quently, we have to admit the existence of an autonomous actor inside the personality. 
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We must not ignore the danger connected to regulative structures of consciousness (I, self, 

poprium, inner center, etc.) as having autonomous motivating ability which cannot be 

brought to motivational-value system of a person. Much depends on the way how we un-

derstand the nature of motivational mechanism and, first of all, the possibility of staying 

within the strict limits of science.  

Theory of Set is not the only model facing the complicated problems discussed above. 

These problems appear in every theory when the principles of humanitarian psychology 

(not always fully grounded) are mechanically transplanted in a healthy body of natural-

scientific psychology. Not rejecting either of these paradigms, still great care should be 

taken while dealing the question of their unification. On the first place, a clear methodo-

logical strategy should be elaborated; it will serve as the basis for deciding where and how 

such unification can be fulfilled. 
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In this study we mainly consider the main approaches of the concept of psychological 

self-regulation and individual features of self-regulation in the professional activity of 

high school teachers. We have studied different approaches to the problem of emotional 

displays in the pedagogical activity.  
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Nowadays universitiesare focused on preparing specialists in their profile, and practi-

cally do not consider issues related to psychological health of teachers. For this reason, 

many teachers who do have enough professional competence are not able to effectively 

counter the negativity phenomena accompanying the pedagogical process. Studies have 

shown that the self-regulation of emotional state is an important aspect in the professional 

activity of teachers. The need for self-regulation occurs when the teacher faces new, unu-

sual, difficult problems, which has several alternatives. 
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The purpose of this paper is to analyze psychological characteristics of the emotional 

regulation of high school teachers. 

The problem of managing emotional states is most thoroughly studied in different re-

searches of applied psychology among which an important place is occupied by psycho-

therapy. They allow tocreate foundation of basic understanding of the nature, significance 

and mechanisms of the control of emotional states. It is known that emotional state largely 

determines person's mental and psychological health, andhas huge impact on the processes 

of interaction between people performing their professional duties. So it becomes essential 

to develop self-management skills. 

Group researchers have useddifferent multi-method and multi-level approaches to this 

problem. In this paper we consider the connection between the emotional climate of the 

classroom and the students’ behavior, as well as the affiliation of the teacher’s role in it. As 

predicted, when considering teachers'characteristics and organizational and educational 

aspects of the classroom, there is a direct, positive relationship between the emotional 

climate of the classroom and students’ behavior, and indirect relationshipbetween the 

teacher supplies. The results were obtained by considering the grade and gender of stu-

dents. So the authors emphasize the role of emotionally supportive classroom environment 

in promoting the control over the class. They have been reported as the best teachers 

among the students [1]. 

А. Thomason in the chapter on the teachers’ personality characteristics says,that 

teaching is a demanding profession in which teachers must navigate emotionally charged 

situations daily. In addition to their previous professional development, teachers must rely 

on their own social and emotional competence and personal characteristics to help guide 

their behavior in these situations. Teachers bring characteristics of their personalities into 

the interactions they have with children every day in early childhood classrooms. The un-

derlying theoretical proposition that guides research on personality and adult-child inter-

actions is that to interact with children in a skilled and healthy manner, adults must be 

psychologically healthy, able to regulate their emotions, take other perspectives, and not 

be controlling, detached, or impulsive [4, р. 21]. The study involved teachers of different 

ethnic groups: african-american (46.2 %), european-american (40. 2%), native-american 

(9.8 %), hispanic/latino (2.3 %), and other (1.5 %). Тhe NEO Five Factor Inventory was 

implemented among them. The results obtained are very important in terms of under-

standing how teachers may react to proposed feedback from administrators or mentors, in-

service training, and programmatic changes [4].  

Thus, we can summarize that the pedagogical activity and professional skills are not 

only connected to the development of the teacher's personality, but his abilities and skills 

to help carry out the work successfully. His pedagogical competence is associated with the 

ability to combat the negative consequences, such as breach of health, conflicts, fatigue 

and other challenges thatcan be observed in the relationship with children, colleagues and 

administration. 

One of the studies conducted in this field examined the role of personality traits(using 

the Big Five Factor Model) and difficulties in emotion regulation to predict the academic 

satisfaction in a sample of university students in Cordoba, Argentina. Despite the expecta-

tions, results of hierarchical regression analysis showed that neither the Big Five traits nor 

difficulties in emotion regulation have significant contribution to the prediction of aca-

demic satisfaction. However, when considering the overall profile of personality and emo-
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tion regulation, two subgroups theoretically and empirically consistent with significant 

differences in academic satisfaction were identified.  

Leanne Fried writes that emotions affect, and are intertwined with many cognitive 

processes of learning and also impact on the motivation of the classand thesocial interac-

tion of students. In daily classroom life students and teachers are often required or feel 

compelled to regulate their emotions. Our research has shown that particular conditions 

of theenvironment of the classroom can enhance strategies of developing emotion regula-

tion. In addition, research indicates that some emotion regulation strategies are more ef-

fective than others, with antecedent strategies that seem to be favorable. 

Using a self-regulation perspective, this article takes a broad look at the problem of 

emotion regulation in the class through reviewing relevant researches, including the au-

thor's own researches. We investigate the importance of emotion regulation in the class-

room and subsequently how thedevelopment of emotion regulation can be enhanced.  

Some studies reviewed by the author include those on emotional intelligence (Mayer 

&Salovey, 1997). Emotion regulation is considered to be one of three general facets re-

quired for emotional competence. The other two are: understanding or appraisal of emo-

tion-the ability to correctly identify, appraise and understand emotional expressions and 

internal emotional states of other people; and expression of emotion- the ability to exhibit 

one's emotions through verbal (language) and non-verbal (facial and vocal expressions, 

gesture, posture) means (Weare, 2004). Although the understanding, expression and regu-

lation of emotion, are sometimes perceived as separate concepts, in fact the understanding 

and expression of emotions are important phases of emotion regulation (Gross & Thomp-

son, 2006). Emotion understanding and expression fit within both Koole's (2009) and 

Gross's (2001) emotion regulation classification systems [3]. 

The authors note that Emotional exhaustion is the core component in the study of 

teachers' burnout, with significant impact on teachers' professional activity. Its relation to 

teachers' emotional experiences and emotional labor during instruction still remains un-

clear. Thirty-nine German secondary teachers were examined to study their level of Emo-

tional exhaustion (trait), in whichthrough the experience sampling method their momen-

tary emotional experiences (enjoyment, anxiety, anger) and momentary emotional labor 

(suppression, faking) were determined. According to the teachers' reportsduring 99 % and 

39 % of all the lessons they experienced enjoyment and anger respectively, whereas they 

experienced anxiety less frequently. Teachers reported about suppressing or faking their 

emotions during third of all lessons. Furthermore, Emotional exhaustion was reflected in 

teachers' decreased experience of enjoyment and increased experience of anger. On an in-

tra-individual level, all three emotions predict emotional labor, whereas on an inter-

individual level, only anger evokes emotional labor. Explained variances in emotional la-

bor (within: 39 %, between: 67 %) stress the relevance of emotions in teaching and within 

the context of teacher burnout. Beyond implying the importance of reducing anger, our 

findings suggest the potential of enjoyment to lower emotional labor and thereby to re-

duce teachers' burnout [2]. 

The Russian psychological school considers pedagogical activityfrom the point of the 

functional approach. T.Amosovapoints the main representatives of this approach, namely 

V. Alatortsev, V.Pushkin, D.Uznadze, N. Levitov, E.P. Ilyin and others. They describe the 

readyness of certain mental state of an individual, in which mental functions are activated 

such as the ability to mobilize the physical and mental resources required for effective 
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performance of duties. In terms of the functional approach, the willingness to take a cer-

tain functional status and psychological and social relations characterize the behavior of 

an individual. The same scientists like B. Ananev, L. Bozhovich, L. Vygotsky and others, 

also consider the personal approach [6]. 

Сonsidering this study, we again notice the importance of self-regulation skills of 

emotional states among teachers.The review of regarding scientific literature shows that in 

recent years academic satisfaction in school, college and university students has been sub-

ject of considerable research, analysis and theorizing among educational researchers. In 

almost all these studies the psychological factors have their impact on the emotional state 

and self-regulation of teachers.Summarizing the analysis, we note that in psychological 

science the mechanisms of controlling teachers' emotional states are very well represent-

ed. In various schools of psychology a wide range of techniques, methods and means of 

emotional self-regulation have been developed to selectively accustom teachers in their 

professional training and further professional improvement. 
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“SELF” CONCEPT IN VIRTUAL SOCIETY 

 

Khurshudyan M. D. (Centre for Psychosocial Regulation, Yerevan, Armenia) 
 
During past decades due to technological progress, large share of human relations are 

built in virtual community, and this community is mediate by informational technologies. 

In this kind of virtual relations people tend to go play new roles and structure new self-

concepts. The objective of this study was to identify how real, ideal and internet “self” are 

different from each other among Armenian internet users. Analysis indicated that in most 
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of cases (58%) the real “self” differs from ideal and internet identities of the same person. 

On the other hand, in the same group the phenomenon was observed, where ideal and in-

ternet “selves” are pretty close to each other.  

 

Kew words: Computer Addiction, Internet, Self-Identity, Socialization, Virtual Communi-

cation 

 

During past decades issues of self-identity in context of virtual reality became more 

and more disputable in social psychology [1, 269-270]. In global sense this kind of interest 

is fairly explained by the making of information society [10, 11-12]. Virtual identity is 

closely connected with new, virtual understanding of social life. Virtual relations are built 

in virtual community, and this community is mediate by informational technologies [5, 2-

3]. Many of social relations are substituted by networks and representative images of social 

structures [7, 10-13].  

Thus psychological science has new tasks to solve. Human should be investigated in 

new context of information society. This kind of study should be strongly connected with 

human identity as with core psychosocial concept. Taking into account the fact that now-

adays society is still in transition between industrial and information society, it is subjec-

tively presented to individuals as two ambivalent, dual and separated societies: informa-

tional and real. Social world provides individual with clear framework for self-

presentation and it has clear, unambiguous structure[3, 4-5]. The framework here is un-

derlined by individual’s gender, age, nationality, professional activity [9, 12-13]. On the 

contrary, information society gifts total freedom in self – presentation, and this freedom in 

hand with uncertainty provides new bases for self identity. In information society frames 

for self -presentation can bi given in two ways: 

1. All characteristics that are known in real society (such as gender, age) are simply 

transferred in virtual world (virtual reconstruction of social identity). 

2. New perception of value system, and construction of new, active and acting personali-

ty in virtual world [7-9].  

Solution of this ambivalent problem brings to new personality who is a subject for 

both social and information world. According to Manuel Castells [3, p. 115-116], for social 

development searching for identity is as crucial as technical –economic changes. 

It is known fact that issue of self-presentation and identity is not new for psychology, 

but, obviously it gets new sound in frames of informational community. In informational 

world self-presentation and self- description are brought to the first row by predominant-

ly verbal nature of information society. In information society social relations are regulat-

ed by self-presentation. Even in job related issues employer bases his first impression on 

self-presentations such as cover letters and resumes of future employee [7, p. 45-46]. 

If we look at virtual communication we can see that many of socio- psychological in-

dividual or social hindrances that one can meet in real life communication such as physi-

cal attraction of partner, nationality, age and social status are absent there. During Inter-

net communication we cannot see our partner so we cannot discriminate our communica-

tion based on social or individual perceptions. Anonymous surrounding for communica-

tion creates safety for free self- expression. Personality has all opportunity to build new 

“self- concepts”, play new roles, present new social images. But psychologists are asking 

themselves what is the reason for role-playing, for new identity or “games with identity”? 
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Why one has this aspiration for creation of new “self-concept”, what are the motivations 

for changing real “self-concept” in new frames of Internet communication?  

Goals and Objectives. The objective of this study was to identify how real, ideal and 

internet “self” are different from each other among Armenian internet users.  

Methods. The online web-based quantitative study was initiated. The self -perception 

of study participants was tested according to modified Liri Self Identity Test which identi-

fies three groups of self-concepts: real “self”, ideal “self”, internet “self”. The study includ-

ed 592 participants aged 15 to 35 years old. 

Results. Analysis indicated that in most of cases (58%) the real “self” differs from ideal 

and internet identities of the same person. On the other hand, in the same group the phe-

nomenon was observed, where ideal and internet “selves” are pretty close to each other.  

Discussion. Findings suggest that personality and role change can took place in virtual 

reality of cyber societies. It is obvious that virtual image cannot totally be separated from 

real “self” and real social model. There are some clear questions that we need to answer: 

what are the similarities and differences between real, ideal and internet or virtual “self”. 

And here should be mentioned that most of researchers see “virtual self” as self with more 

freedom, less socialized, marginal, oppositional to “ideal self”, others see it as tendency to 

“ideal self”, to realization of frustrated values and motivations. Besides, some of research-

ers insist on idea that anonymous environment of Internet communication provides users 

with stress- less environment for free self – expression thus “virtual self” can become more 

complete and closer to real “self” of personality. 

Conclusion. Games with identity could be appraised as inalienable part of virtual cul-

ture. People are experimenting with their “self” since they feel more protected and com-

fortable in anonymous environment of multi-user dungeon, forums, chat rooms, blogs, 

guest –books, virtual worlds, personal virtual pages, and other.  
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STIGMA AMONG MENTAL HEALTH PATIENT`S FAMILY MEMBERS IN ARMENIA 
(The research was conducted in “Avan” Mental Health Centre) 

 
Khurshudyan M. D. (Centre for Psychosocial Regulation, Yerevan, Armenia) 

 

This research was initiated to understand to which extent the mental health patients 

families are exposed to stigma, isolation and discrimination in Yerevan, Armenia. In Ar-

menian, close relatives and family members are playing significant role in advising and 

sometimes in bringing mental patients to mental health services. That is why secondary 

stigmatization is a huge problem in poor outcomes of treatment and psychosocial rehabili-

tation. The majority of study participants think that other people can think badly about 

persons suffering from mental illness or can associate mental health patients' problems 

with their families, and think badly about their families as well. They also feel that mental 

health problems can bring to lower quality of life and worsen their families' quality of life 

even more than mental health patients` quality of life. 

 

Key words: stigma, mental health, mental disorders, family, isolation, discrimination. 

 

Background Information. This research was initiated to understand to which extent 

the mental health patients families are exposed to stigma, isolation and discrimination in 

Yerevan, Armenia. The stigma is defined as a sign of disgrace or discredit, which sets a 

person apart from others [2, p. 618–620]. Stigma usually is a complex term that can in-

clude combined meaning of shame, blame and secrecy, the “black sheep in the family” 

role, social isolation, social exclusion, stereotypes and discrimination. Stigma can relay to 

any kind of social behavior, physical appearance or even ideology, but what is even more 

important, it could be related to some kind of illness, for example, mental disorders. 

In Armenian, mental health patients are reluctant to seek professional help in case of 

mental health issues. Traditionally, in Armenian society, close relatives and family mem-

bers are playing significant role in advising and sometimes in bringing mental patients to 

mental health services. That is why secondary stigmatization is a huge problem in un-

deruse of professional services for mental health patients, as well as in poor outcome of 

their treatment and psychosocial rehabilitation. Unfortunately, there was no study show-

ing the extent and patterns of secondary stigmatization in Armenian population. 

Goals and Objectives. This study was initiated to cover informational gap in under-

standing stigma among mental health patients` family members in Armenia. The goal of 

the study was to identify secondary stigmatization among individuals, whose close relative 

is suffering from mental health disorder. The objectives were to identify level of second-

ary stigmatization, to identify how individuals deal with stigma and discrimination issues 

and to make some suggestions for social support to mental health patients` families based 

on information provided by the study participants. 

http://www.citeulike.org/group/48/article/157633
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Instrument: To access mental health patients` family members’ secondary stigmatiza-

tion the Knowledge, Attitude and Practice (KAP) self-administered questionnaire was 

used. The questionnaire was translated from English (with back translation), adopted and 

pre-tested for Armenia.  

Sample Size: The sampling was conducted upon consentient. All participants signed 

informed consent before survey and were instructed on administration of questionnaire. 

Total number of distributed questionnaires was 161, 149 participants returned filed ques-

tionnaires, 11 refused to participate and only one returned questionnaire without filling it 

in. 

Inclusion Criteria: Study included family members of patients who are registered in 

Avan Mental Health Center and care established diagnosis DSM 10 F20-F29. 

Study Location: The study was located in national Avan Mental Health Center, were 

patients from all regions of Armenia with diagnosed mental health disorders are registered 

and taken under supervision. 

Results. The majority of study participants were female (76%) falling within mean age 

category of 56 years old. The youngest participant was 17 years old and the oldest one was 

87. Almost all participants have at list 10 years of school education(8 years school educa-

tion- 6 % , 10- 12 years education- 31% , College- 29% ) and 34% of participants reported 

to have higher education. 37% of respondents are currently employed, 32% are pension-

ers, 23%- unemployed and 16 % are housewives.  

Only 12% of study participants think that other people never think badly about per-

sons suffering from mental illness. Most of them think that it can happen sometimes 

(36%), 23% think it happens often and same proportion thinks that it can happen on regu-

lar bases. Almost the same distributions we have when we ask respondents if they believe 

that people around are scared from persons suffering from mental illness (never- 15% , 

sometimes- 36%, often- 23% and always- 24%). 72% reported that their family member at 

some point of time feel the negative attitude because of his or her mental disorder. When 

asked if they feel or noticed the negative attitude from people around towards their family 

member because of his/her mental disorder, 66 % mentioned that they have noticed it and 

the same proportion of participants answered positively that other family members of 

their family feel the negative attitude of the entourage because of the mental disorders of 

their relative.  

Participants were also asked to rate to what extent mental health disorder influenced 

some social aspects of their life and life of their families on a 10 point scale, were 0 means 

no influence and 10 means extremely high level of influence. 68 % participants thinks that 

stigma has been affecting their life quality (7-10 points), 53% of questioned finds that 

stigma has been deeply affecting their self-esteem (7-10 points) and 62% of participants 

find that stigma has deeply affected (7-10 points) their family life quality. 

Discussion. As we can see from the study results, most of questioned participants men-

tioned that stigma influences both their lives, as mental health patients` relatives, and 

there relative with diagnoses. The majority of study participants think that other people 

can think badly about persons suffering from mental illness or can associate mental health 

patients' problems with their families, and think badly about their families as well. They 

also feel that mental health problems can bring to lower quality of life and worsen their 

families' quality of life even more than mental health patients` quality of life. 
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Conclusion/Recommendations. It can be concluded that stigma of mental illness, alt-

hough more often related to context than to a person's appearance, remains a powerful 

negative attribute in all social relations influencing all aspects of life of mental health pa-

tient including their close relations within family. In most of cases, the stigma is also 

“transmitted” to close family members, and secondary stigmatization took place. Thus we 

recommend that public health professionals, mental health professionals, social workers 

and mass media representative pay more attention to public education on mental health 

issues to prevent stigmatizing behavior in Armenian society. 

References: 

1. Brugha, T. S., Wing, J. K., Brewin, C. R., et al (1993) The relationship of social net-

work deficits with deficits in social functioning in long-term psychiatric disorders. 

Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 28, 218–224. 

2. Byrne, P. (1997) Psychiatric stigma: past, passing and to come. Journal of the Royal 
Society of Medicine, 90, 618–620. 

3. Goffman, E. (1963) Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Engelwood 

Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 15-20. 

  

 

 

RELATIONSHIP BETWEEN HARDINESS WITH MENTAL HEALTH AMONG 

STUDENTS OF ISLAMIC AZAD UNIVERSITY 

 

Azadyekta M. (Islamic Azad University, Iran), Heidari M. H. (YSU, Iran) 
 

 The aim of this study was to examine the hardiness and mental health among stu-

dents. In order to evaluate the research hypotheses, 365 students of Islamic Azad Universi-

ty of Islamshahr Branch through the cluster random sampling were selected. Means of da-

ta collection were questionnaires of Hardiness,mental healthand a researcher made ques-

tionnaire. For data analysis, methods of the Pearson correlation coefficient and stepwise 

multiple linear regression were used.. The results showed there is a significant relation be-

tween hardiness and mental health. There is a significant relation between commitment 

and mental health. There is a significant relation between challenge and mental health but 

no relation between control and mental health. Regression coefficient results showed that 

as a total commitment and challenge predict 22% of changes in mental health 

 

Key words: hardiness, mental health, commitment, challenge, control, students. 

 

Today, Mental Health is one of the main criteria for evaluating the health of a society 

and undoubtedly plays a significant role in the progress and effectiveness of it. Mental 

health is one of the basic criterion for the evaluation of freshness, vitality and enjoyment 

of life. Mental health in fact like physical health simply no means the absence of problems 

or disease .Mental health involved both of emotional states and mental condition, that is, 

either the feelings and thoughts of the person and is said to broad discipline in the activi-

ties which directly or indirectly is related to proper functioning of mental components 

and included everything that in the definition of healthy, well -being condition, Physical, 

mental, social, and not the absence of disease (Ebrahimi and BahramiEhsan, 2011). 
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 Epidemiological studies show that physical and mental illnesses despite the human 

achievement of life and welfare facilities is increasing. The researches that were conduct-

ed to assess the situation of students' mental health show the prevalence of mental disor-

ders among college students has a high frequency, unfortunately .In are search was con-

ducted by Beshart and Partners (2003), mental health status of 218 students were sur-

veyed. Findings showed that 27 percent of students suffered from mental disorder. 

JahaniHashemi et al (2008), in a study, evaluated the mental health of Qazvin Medical 

University students of first and last year, showed that 69/3percent of students suffer from 

psychological disorders. On the other hand, are increasingly finding that have demon-

strated role of psychological factors such as optimism, music, joy, spirituality and coping 

strategies in improving the quality of mental and physical health of people.  

 One of the most important factors that is affect mental health is hardiness. Masten 

(2009), believes that hardiness is a positive psychological capacity in coping with stress 

and events and include the ability to return to equilibrium after experiencing unrest and 

tension, on the other hand, research that has been done about hardiness suggests that peo-

ple who have the higher hardiness ,are more resistant in the face of the problems. 

Kobasa combined three nature of commitment, control and challenge which all de-

rived from philosophy, characteristic of hardiness suggested as a shield against all kinds of 

diseases (Jomhori, 2002)Medi (2006) showed that there is a significant correlation between 

hard work and religiosity. Well as the hard work and religiosity, predictor of anger and 

lower depression and social support and the ability to deal with more problems, and there-

fore mental health is higher. 

 Soit can be said that hardypeople because of the higher mental strength in terms of 

mental health are also at a higher level. To address this, Well as the hard work and religi-

osity, predictor of anger and lower depression and social support and the ability to deal 

with more problems, and therefore mental healthis higher. 

According to what passed, in this study the author is seeking to review the role of 

hardiness in the mental health of students. 

The population consisted of all students studying in Islamic Azad University in the ac-

ademic year 2013-2014. Sampling was carried out using random cluster method. For the 

first sampling among the schools in the university, four faculties and from each faculty a 

field of study was randomly selected. Taking into consideration the total number of stu-

dents (22341 rose) and referring to the Morgan table,a sample with size of 377 people ran-

domly was selected and they responded to questionnaire of features of demographic, per-

sonal views, public health and the temple. Note worthy that 12 cases of the questionnaires 

were excluded due to distortion and at the end365 questionnaires was employed for the 

research. 

A) The questionnaire of the personal views survey (hardiness) pvs  
 Koubasa’s hardiness scale (1988) is a 50-item questionnaire that includes sub-tests of 

the challengesinvolved (17 questions), commitment (16 questions) and control (17 ques-

tions), which is formed based on the Likert scale (four options) that is with the range from 

0 (not at all) to 3 (very true). (Koubasa, 1988). The test of hardiness (Koubasa, 19 88) is 

translated by Ghorbani (1994) and formal and content validity has been calculated. The 

performed studies show that components of hardiness namely control, commitment and 

challenges have the reliability coefficient 0.70, 0.52, 0.82, respectively. In this study the 

coefficient for the total hardiness characteristic 0.75 has been calculated. 
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B) Measure tool of mental health (GHQ) 
Mental health measurement tool (GHQ) is the 28 items general health questionnaire 

(GHQ). This questionnaire, first has developed by Goldberg (1972) and extensively to de-

tect minor psychiatric disorders is used in different situations. This questionnaire is a 

screening questionnaire based on the self-report method.The Cronbach's alpha of this 

questionnaire for the study(0.82) are reported. 

The findings 
 

Table 1. The mean and standard deviation of variables 
 

Variables of the 

research 
Average 

Standard 

deviation 

Nu

mber  

Mental Health 24.80 17.82 365 

Hardiness 4 9.21 17.88 365 

Commitment 4 9.22 25.59 365 

Control 4 6.62 13.90 365 

Challenge 42.44 28.47 365 

 

As shown in Table 1, average of mental health in subjects of this study is 24.80 that 

based on the description given in the introduction of the test, implies that subjects are at 

risk of mental health. Average of hardiness is 49.21, average of commitment is 49.22, aver-

age of control is 46.62 and average of challenge is 42.44. 

 
Table 2.The correlation coefficients of the variables in order to examine the 

relationship between mental health scores 
 

Con

trol 

Chal

enge 

Commit

ment 

Hard

iness 

Me

ntal 

Health 

 

    1 Mental 

Health 

   1 -

0.483** 

Hardine

ss 

  1 0.969 

*** 

-

0.469** 

Commit

ment 

 1 0.964 *** 0.966 

*** 

-

0.446** 

Challen

ge 

1 0.12

0 

0.141 
0.187 

-

0.086 

Control 

 

P <.001 *** p <.01 ** p <.05 * 

 

As shown in Table 2, there is a negative correlation 0.48 between mental health and 

hardiness. (According to that, in the test GHQ a lower score indicates better mental 

health, and at the opposite in the religious beliefs and hardiness test, higher scores are 

more desirable, so why the correlation is negative). There is a negative correlation 

0.47between mental health and component of commitment. There is a negative correla-
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tion 0.45between mental health and component of challenge. There is a negative correla-

tion 0.9 between mental health and component of control. Except component of control, 

the relationship between mental health and other variables is significant. 

There is a correlation 0.97 between hardiness and component of commitment. There is 

a correlation 0.97 between mental health and component of challenge. There is a correla-

tion 0.18 between mental health and component of control. Except component of control, 

the relationship between mental health and other variables is significant.  

 

Table 3. Result of multiple regression analysis to predict the level of mental health from 
commitment and challenge scores 

 

Variable

s 

The 

correlation 

coefficient 

Squar

e R 

Adjuste

d square R  
F DF 

Signif

icant 

level. 

Commit

ment 

Challen

ge 

.,469 

., 446 

., 219 

., 228 

, 213 

., 222 

118.5

1 

72,50 

 

360 

359 

 

000 

009 

 

 

As seen in Table 3, according to the adjusted coefficient can be said that a total of two 

variables of commitment and challenge can explain 22% of variance of the mental health. 

The results of the study show that there is a significant relationship between mental 

health and hardiness. These findings is consistent with results of studies of Azad Yekta 

(2012), Abradoyek (2007), Jamhori (2002) and Engels (2002). 

In explaining these findings, we can say that hardiness people are more optimism ,so 

this hardiness people's optimism, can make the overwhelming events seem controllable 

and not very important. Moreover, cause to a good moon and its impact on the immune 

system and help to maintain wellness. Optimism causes hardiness people become more re-

sistance against an unexpected traumatic events. As came in the literature as progressive 

hardiness people are purposeful and achievement oriented and are consider difficult and 

life changes as a natural part of life. They choose attitude of problem solving toward life 

and use effectively of social systems. They generally do not rely only on self-blame, wish-

ful thinking, or avoidance as a strategy to deal with problems .It is natural that people 

with this characteristic, have higher mental health. 

There is a significant correlation between mental health and challenges. Healthy peo-

ple see the life changes as the challenges and opportunities for growth and development 

and no a restriction or threatened. Hardiness individuals considered difficult and critical 

circumstances as the particular or interesting situation and not only don’t despair but also 

consider getting involved with them as a way to gain more knowledge in dealing with 

stress events. Seeking for challenge or to understand changes being natural, contrary to 

sense danger or insecurity, those with a high challenge consider the change as fixed rule 

of life. Hardiness individual believe that the changes and positive and negative events are 

an opportunity for learning and growth. They welcome new experiences and without fear 

they are trying to deal with the unknowns. The challenge in terms of cognitive reduce the 

events pressure until gives them the ability of provocation, so that threaten especially the 

changes is considered as requires reorienting of individual. 
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There is a significant correlation between mental health and commitment. 

Committed individuals have a purpose to their live, this prepares them to deal with 

unexpected events and stressful events. But they as well predominate the risks of these 

events. In other words, these people progress with their strategies, and mean while are 

calculator. Another explanation is that the internal resources to do bold things, namely, 

trust, confidence, courage, optimism and creativity are the same features that is used as 

the coping skills to deal effectively with stress .Person committed after the decision of life 

and finding its reason, determines how to live .He wants to overcome difficulties easily, to 

live well and prosper, therefore has optimistic attitude about life and his own person, and 

expects the events of life progress in direction of the benefit. He expects success because 

trust in its strength. Naturally, the combination of these factors underlie commitment. 

Adverse results also showed that: 

 Rates of unmarried students’ mental health is higher than married students. In ex-

plaining these findings can point out to problems such as homework assignments con-

flict with marital duties, lack of financial deference of couples ,Lack of sophistication 

and maturity of personality, emotional and away from logic marriage, and it is clear 

that such marriages due to the stressesthreatenmental health of the people. 

 The mental health of boys is high than girls. 

There is no significant difference between employed and unemployed students regard-

less of their educational levels, but when the education degrees was considered as a varia-

ble. This difference was significance, so that there was significant differences between the 

scores of mental health of employed and unemployed students in the associate and bache-

lor grades but there was significant differences between employed and unemployed 

MASTER students. To explain this finding can be for three reasons offered: the first, asso-

ciate and ungraduated students are in younger age and their economic dependency on par-

ents dose not threaten self-esteem. Second, entering into postgraduate education raises in-

dividual’s exception of oneself and others and one of these expectations is having job. 

Good to know that today a part of an individual's social identity is linked to professional 

status and the person without jobs experiences a gap. Third, for many people, today, get-

ting into university in associate and bachelor degree not only for seeking job but also is 

done due to promotion of education and culture and don’t stay ahead of the convoy, while 

usually studies in graduate is done in order to achieve the job. And when the goal is not 

achieved, the individual's mental health is at risk. 

Limitations of the study: 
One limitation of this study was geographical limitation of this research. Population of 

the research is students of Islamic Azad University of Islamshahr branch. Thus, its gener-

alization to other places should be performed with caution. 

Self-report nature of the survey instruments and the lack of estimation of accuracy of 

information taken from the students, was another limitation of this study. 
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THE ANALYSIS OF PSYCHOLOGICAL FACTORS FOR PROMOTING THE 

PEDAGOGICAL PROCESS AT SCHOOL 

 
Mohebbi H. (YSU, Tehran, Islamic Republic of Iran) 

 
This article analyzes the psychological factors promoting the pedagogical process at 

school. We have studied different approaches of promoting the work of school teachers in 

different countries. We have considered such features like the role of counselorsat schools, 

the importance of cooperation between the teacher and the student, the interaction of this 

issue with the leadership, and the links between the psychologist and the parents of 

schoolchildren. 

 

Key words: leadership, teacher, school, personality, promoting, pedagogical process. 

 

Due to the modernization of the educational system in Iran it is essential to focus on 

researching and analysing psychological and pedagogical factors for the development of 

new educational standards. We need to emphasise on personal development in the 

educational system through the formation of universal educational actions, the mastery of 

life skills, career guidance, etc.  

The objective of this phase of the study is to analyse psychological factors for 

promoting the pedagogical process at schoolthrough the apropriate management. 

The paper by O. Aluede and E. Egbochukuinvestigated how personal characteristics of 

secondary school teachers influence their beliefs about their school guidance and counsel-
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ling programs. Two hundred and sixteen senior secondary school teachers responded to 

the Teachers Beliefs about School Guidance and Counselling Programs Inventory (TBSG 

&CI). When teachers' opinion about school guidance and counselling programs was sur-

veyed through their age, sex, ownership of schools and their teaching majors, no signifi-

cant difference was found among secondary school teachers based on the mentioned de-

mographic characteristics.According to К. Nugget, next to counselors, school teachers are 

the second most important figure in implementing a successful school guidance program. 

Generally, teachers are considered to be the major adult figure in the average pupil's 

school day. They are the most influential figures for them, regardless of the positive or 

negative impact they can have on the average student. This is particularly true at the 

elementary level, where children spend the majority of their day in a classroom. Thus, 

without teachers' support and involvement, developmental guidancewill not work. The 

author concludes, that teachers represent the first line of defence in identifying special 

needs, they are the key advisors to the children and represent the best hope of 

personalization of learning [1]. 

Teamwork between teachers and counselors is a necessity for guidance programs to 

thrive. School counselors and teachers have co-existed in the school setting for quite some 

time. One would assume that over that period of time both professions would come to 

understand and accept one another.  

Some researches suggest a different view.According to Myrick (2003), some teachers 

hold misconceptions about the role and function of counselors. Counselors are sometimes 

reviewed as administrative assistants who have little time to counsel students. The result 

of this misconception is the fact that some teachers distrust counselors, due to their appar-

ent alignment with administration. These teachers are wary of counselors observing stu-

dents in their classrooms. They worry that their teaching methods are being evaluated as 

if counselors work as the eyes and ears of the administration [4]. 

Variety of organizational and pedagogical methods in various combinations are used at 

schools depending on the conditions of functioning of the institution, the professional 

competence of principals and other circumstances. Modern management science is devel-

oping very rapidly, it is a synthesis of theoretical developments and understanding of the 

conclusions drawn from many years of practice. 

Schools need to facilitate the holistic development of learners and ensure the 

achievement of educational objectives. As mentioned above the study focuses on the need 

for counsellors to support and facilitate the holistic development of learners towards the 

achievement of broad and specific educational goals in schools as well as developing the 

school as a whole institute. Since schools providing special care admit only learners with 

behavioral problems with both learning and psycho-social issues, there are school counsel-

lors placed at these schools with the respective training and qualification to support these 

students. Many of them drop out along the way due to no or little support. The objective 

of these schools is to support learners with barriers so that they can be placed back into 

the mainstream schools. According to the author the question is: what kind of support is 

the school counsellor supposed to provide to these learners in these schools? Their posi-

tion allows them to teachlife orientation and life skills. The question is, when do school 

counsellors provide support and how can this be optimized? To these questions, you can 

add few more, but the most important is to which extent this depends on the leadership of 
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the school and the personality of the director? And what style of Guidelines aremost ade-

quate for effective teaching process [2]. 

We consider this issue to be actual at all times and in many countries, including Iran's 

educational system. 

Thestudyconducted in Russian identified two groups of factors. Pedagogical factor var-

iables of the educational process are presented as the pedagogical factors and pedagogical 

conditions. Under the pedagogical factors we consider the factor variables involved in the 

organization of management of educational process. Pedagogical conditions - factorial var-

iables are not directly involved in the management of the educational process, but without 

them the process cannot function. The second group of factors is situational.They refer to 

an environment variable. Improving the efficiency of management of educational process 

in the school, in terms of resolving the contradiction between the rising and changing 

demands of the quality of educationof the graduate school and the actual level of the 

education at the education-specific inertia is one of the major trends in education 

management [5]. 

For example, in a study conducted in Kenya, students’ career choice was not 

considered as an important factor associated with the management of the school. The 

purpose of this study was to investigate the variables that influence career choice among 

secondary school students. The study was guided by two objectives: to determine the 

influence of peer groups on students' career choice at secondary school level and to 

determine the impact of career guidance and information on students' career choice. In 

this study purposive and random sampling techniques were used to select the sample of 

the study. The researchers came to the conclusion that teacher-counsellors should also be 

in-service on issues related to career choice. This will help students to have more 

confidence on the career guidance services provided in schools and thus assist them to 

make proper decisions when selecting their careers. But the work of both teachers and 

counselors should be especially coordinated. In this case, lots of factors depend on the 

school administration [3]. 

The most important management objective is to achieve organizational unity of the 

school community based on common goals and solve the existing problems. Among the 

factors that affect the efficiency of administrative activity of the head of the school, are 

the following: the study of the teaching staff, the separation of powers, co-operation of all 

co-workers, interaction with students and their parents, coordination of the educational 

process, the rational organization of management style, self-assessment of the impact of 

organizational and pedagogical activities. 
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COGNITIVE STYLES AND THEIRAPPLICATION 

 
Naderinejad S. (YSU, Karaj, Iran) 

 
Cognitive styles have fundamental role in one's capability in information processing 

and connection with surrounding environment. As the basis of individual difference, cog-

nitive styles lead to an improvement in the person's life and education statuses. As a re-

sult, this study intended to investigate cognitive styles and their application. 

Accordingly, cognitive style, as a personal characteristic, can indeed differentiate one 

from other; in addition, paying attention to its application for representing this difference 

is fairly helpful in proper understanding of one's behavior and determining his/her adapt-

ability under different living and educational conditions. 
 

Key word: style, cognitive styles, cognitive learning. 

 

A human may confront a problem at any time and attempt to solve it. These efforts 

will occur habitually over time according to cognitive model of each person, which prin-

cipally differ across people, and are called style. This style, as stated, includes one's per-

ceptions during his lifetime, and if the emphasis is principally upon human performance 

levels in life in a particular content area, one's style throughout life in form of skills 

shown, will be described as traits or characteristicssuch as flexibility, amiability, extraver-

sion, etc. If the psychological aspects are mostly in content forms such as numerical abil-

ity, academic interests, the need to academic progress, etc., the style will be examined in 

the learning category. 

The importance of cognitive styles. Studies into cognitive psychology seem important 

for two fundamental reasons: First, people are very different with respect to cognitive 

matters, on which they rely in problem-solving, decision-making, and learning; second, 

investigating, what does matter is the success and failure in learning. Therefore, paying 

attention to cognitive and learning styles of people may have significant role in predicting 

future performance and behaviors of them. This is the major importance of cognitive 

styles. 

The application of cognitive styles 

In general, the application of cognitive styles can be investigated from two perspec-

tives: human life interactions and learning styles. 

Life interactions -1 The role of cognitive styles in life interactions can be studied in 

terms.of life skills such as social relations, problem solving and decision-making, creative 

thinking and coping with emotions and stresses. 

1-1-Social relations. Relation is the exchanging process of thoughts, ideas and feelings. 

In this process every internal or intellectual factor which hinders understanding realities, 

as the same they happens as in outside world, is called inner barrier. The reality is that 

human looks at the world with his own patterns and personal intellectual format which he 
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has created and is the experience of his whole life. Indeed,around environment and its 

events aren’t understood in rare manner. Every individual interprets and makes sense the 

events he/she encounters to. The way of processing, interpreting and making sense de-

pends on person's constrains and intellectual patterns [2, 98]. 

And this which George Kelly knew it as the system of construct2.For example when 

you think you are shy and sheepish, you are ready to accept signs that you can interpret as 

'people hate me' and you may make these massages such big that you believe it as the only 

exist reality. These negative thoughts pass through your mind and finally in this way you 

strengthen and enforce them in your mind. 

1-2-Problem solving and making decision. The feature of problem is that it cannot be 

solved by the early response that one knows. But it needs the usage of previous knowledge 

and learnt principles in a new context. Problem solving is a cognitive-behavioral process 

guided by a person and one tries to find effective or compatibility solutions in order to 

solve her/himself problem.  

So problem solving is a conscious logical, hardworking and purposeful process[5, 21]. 

But in decision making, one tries to choose the best from existing choices by behav-

ioral-cognitive processes helping. So it can be said that problem solving and making deci-

sion are too similar and the difference between these two processes is only the situation 

related to them. 

1-3-Creative thought. The fact is that by considering one aspect, we cannot survey the 

creativity. In fact all individual, environmental, social and cultural aspects are effective in 

creating creativity. As an example the new design, which is noted as a creativity thing at 

home, not only relaters to one's cognitive characters but the product of social and visual 

communications. The emotional aspects of subject are also effective in creating creativity, 

because one can create him/herself more motivation in attempts and tasks and pass the 

creativity process when faces a problem and enjoys. Therefore, creativity is a set of per-

sonal (cognitive characteristics), environmental, and cultural factors that are in interac-

tion within the society. 

For instance, a housewife, who does something new in cooking and decorating her 

house – something that has been unknown to her so far –, has done something creative. Or 

a child, who uses a method or tool completely new to him in cleaning his room and put-

ting his toys and stuffs in order, has done something creative [3, 35-20 ]. 

These examples and thousands of others all indicate that creativity is a very simple 

process which is dependent on one’s cognitive characteristics and one can develop this tal-

ent and mental pattern as much as possible by showing some attention and tact. 

4-1-Emotions. The term emotion which is much similar to the terms excitement, feel-

ing and sensation is any kind of mind and body arising which form a part of us. In fact 

emotion is the sensation and feeling of phenomenon which we involve every day. The 

problems like love, sadness, happiness, angriness and nervous and our moods contain emo-

tion, feeling and sensation that not only outer stimuli but kind of one's emotions and 

thoughts are effective in creating them. As an example facing unwelcome events, some 

special thoughts are activated in mind. These thoughts according to the kind of cognitive 

                                                 
2. It is a person's unique way to consider life. In fact, a rational hypothesis to explain or 

interpret events 
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style and life are different in various people. If at the time of facing life difficulties and 

overwhelming, thoughts like' I can't, I am disabled, I can't endure and … are active in 

mind, the unwelcome feeling will be intense which creates negative behaviors like seclu-

sion,passiveness, reticence, aggression and…. And in diversion some who have better cog-

nitive usage in facing an emotional situation and with a suitable interaction between cog-

nition and emotion face negative condition can be creative and useful people. 

5-1-Stresses. Stress implies a collection of outer forces which affect on individual or 

group. Actually stress is an interactional process which creates between individual end 

environments in which the relation in one's view is making force and controlling is diffi-

cult. This mental force depends on various factors. Among these factors, the cognitive 

evaluation or the same kind of processing and interpreting one's information (cognitive 

style) is an important factor in effecting environmental stimulus on us. 

Learning style 2-Analysis the application of cognitive styles from learning styles per-

spective is concerned about internal, mental processes or ways in which the data are pro-

cessed, and is primarily related to personality traits of people. The matter is also known as 

the cognitive context of learning. 

In this regard, Robert considers cognitive context as a comprehensive term mainly in 

reference to mental activities such as thinking, perception and reasoning [6, 322]. 

Since psychologists and education specialists can never study cognitive processes di-

rectly; they have based their research upon observable results of mental activities. In order 

to understand cognitive patterns, they have made patterns which image human cognitive 

context in learning issues such as data processing system. As in recent years, these patterns 

of data processing have led to rapid growth of hypotheses and expansion of cognitive stud-

ies. Essentially, the information-processing models include several components including: 

sensory receptors, sensory recorders, working memory and long term memory. Each of 

these components plays an important role in human ability for processing information[1, 

139-152]. 

In fact, following points should be noted in investigating the application of cognitive 

styles in learning, based on cognitive processes: 

1. Paying attention to information 

2. Data diagnosis 

3. Data coding and storing 

4. Information retrieval 

Accordingly, psychologists believe that all learning activities are based on the methods 

that represent learners' cognitive styles, helping them in learning achievement. This is the 

fundamental difference between cognitive and learning styles. It means that the role of 

cognitive styles is based on personality characteristics of people in developing methods 

and attitudes to be used for learning and improving educational performance; whereas, 

learning styles emphasize on people's capabilities in learning and interacting with peers, 

teachers, and content of lessons, and also on preferred learning style of the learner. 

In this regard, Seif (2007) believes that learning style refers to quality of learning, ra-

ther than how well one deals with learning as a result, many believe in a broader scope of 

learning styles that include cognitive and other styles [5,7]. 

Conclusion. Paying attention to different capabilities, talents, and interests of people 

in life and education in an effective family and educational system can lay the ground for 

nurturing their talents. Since these differences will manifest in behavior and personality 
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of people, the knowledge of cognitive styles and their applications in life and education 

can help families and teachers in two regards: first, fostering an appropriate psychological 

and mental environment and second guiding children and students in selecting their field 

of study and life skills.  

Therefore, what is common between cognitive psychologists is that paying attention 

to cognitive styles and their application can improves one's adaptability to environment, 

interaction with the process of content learning-teaching and educational performance. 

This makes people show greater normal behaviors. 
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THE EVALUATION OF DIRECT AND INDIRECT EFFECTS OF EDUCATORS' 

EMOTIONAL INTELLIGENCE AND CHARACTRISTIC TRAITS ON THEIR 

INSTRUCTIONAL FUNCTION 

 
Negareshnejad A. M. (YSU Armania, Yerevan)  

 

Introduction:the present research is performed with the purpose of considering the 

rate and direction of emotional intelligence and personality traits' direct and indirect ef-

fect on universities educators' instructional function as one of the families' main chal-

lenge. Studies indicated that emotional intelligence and personality traits have direct and 

indirect effect on instructional function. The most direct effect on instructional function 

is related to responsibility and the most indirect effect is related to agreeableness. Other 

variables except neuroticism have positive effect on instructional function. For improving 

educators' instructional function, their emotional intelligence and subscales of personality 

traits should be strenghed as direct and indirect effective variables on instructional func-

tion. 

 

Key words: emotional intelligence, personality traits, instructional function, educators. 

 

Emotional intelligence and personality traits is among important personal factors that 

have attracted psychologists attention as one of the main factors of people's success[2,277].  
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Because one of the main people's success is based on their instructionall function, so, 

awaring of emotional intelligence and personality traits' direction and effect can be useful 

for planning of instructional institutions and families. 

In the "path analysis" method, in addition to estimating the direct effects of independ-

ent variables on dependent variable, the variables in direct effects and also their total ef-

fects (the direct and indirect variables' effects) on dependent variable can be estimated. 

In present research, the researcher is seeking discovering relations between different 

variable, because some variables are dependent variable versus others and independent 

versus some others, he in the path analysis method is seeking to create a causal model 

from the variable collection that determine the relation among variables and every one 

dependency or independency versus each- other in the model. 

In this research, after regression analysis, the independent variable that has the most 

effect on dependent variable is regarded as dependent variable, that with continuing this 

method, finally indirect effects of other variables on final dependent variable will be de-

termined.  

The society and sample. In this research, statistical society is bachelor educators in 

technical and human science courses in Alborz and Qazvin provinces' universities. Total 

volume of students is 31716 people which the researcher selected 400 people with the 

methods of "systematic random" and "cluster"[5]. 

Data collection's tools. The researcher uses two tests of Bar-on and NEO for evaluating 

universities students' emotional intelligence and characteristic traits as following:  

A:The Bar-on emotional intelligence test  

The emotional intelligence's test of Bar-On built in 1980. This test contains of 15 sub-

scales and its answer is regulated on a 5 degrees test in Likert scale (completely agree, 

agree, approximately, disagree, full disagree)[8,29].  

The Cronbach's alpha coefficient for total emotional intelligence is reported 0.93. Re-

liability of the test in the method of performing parallel or mate from is meaningful in 

0.001 level and reported 0.88 in the method of odd-even which is meaningful in the level 

of p<0.001. Correlation between total score of every scale and test's total score indicated 

that there is a meaningful relation between them [7]. Means all the present sub scale in 

test have a positive relation with emotional intelligence[7].  

B. Personality five-factory questionnaire of NEO (short 60 questions form)  

NEO-PIR questionnaire (NEO-personality inventory Revised) is one of personality test 

which is built based on factors analysis. This test introduced by McCrae and Costa in 1985 

under the title of "personality questionnaire NEO". It’s short from is a 60 – questions ques-

tionnaire called NEO-FFI.  

the results of performed studies by Costa and McCrae (1992)[3] about short form of 

NEO personality questionnaire indicates that the correlation of 5 subscales of short form 

with long form is from 0.77 to 0.92. Also, internal similarity of it’s subscales is estimated 

in the range of 0.68 to 0.86 [1,4]. 

For achieving reliability's rate with using retesting method, NEO questionnaire exe-

cuted on 201 students, in there month interval which the indexes of 0.83, 0.75, 0.80, 0.79, 

0.79 achieved for the factors N, E, O, A, R, respectively [4].  

McCrae and kolt (1992) for purpose of computing their test's reliability analyzed the 

correlation between personal reports and contemporary's evaluation in 250 students sam-

ple and obtained 0.30 to 0.65 correlation [4]. In this study, the computed Cronbach's alpha 
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coefficient has been 0.75. Normalization of Neo short from is done by Rasoul Roshan in 

Iranian society [6]. 

Instructional function. The mean of instructional function in the present research is 

the mean of students' scores in the lessons of technical and human science courses. 

In this research, for analyzing the gathered data has been used from path analysis 

method and for facilitating and increasing the computations accuracy, the software Spss is 

used.  

Data analyzing through the software Spss, indicates the direct and indirect effects of 

the variables emotional intelligence and subscales of personality traits and their effect di-

rection on instructional function as following: 

Emotional intelligence and responsibility have direct effects on instructional function, 

but openness with effect on agreeableness and agreeableness directly on responsibility and 

indirectly and through effect on neuroticism on responsibility affect and responsibility af-

fect on instructional function.  

On the other hand, openness with effect on agreeableness and agreeableness directly 

and also through effect on neuroticism and extraversion affect on emotional intelligence 

and it affects on instructional function. 

It is necessary to note that, neuroticism indirectly and through effecting on emotional 

intelligence and also through effecting on responsibility affects on students' instructional 

function. Direct and indirect effects of the variables of emotional intelligence and sub-

scales of personality traits on instructional function indicate that for improving students' 

instructional function, emotional intelligence of students as a direct and indirect effective 

variable on instructional function from childhood with instruction should be strangled. 

Also, with trying for improving five big factors of personality traits, students’ instruc-

tional function can be promoted. Reinforcement of emotional intelligence and improve-

ment of five big factors' situation of personality traits can be among the cases that would 

be into consideration of families and directors of countries formal instruction organiza-

tions, means education, universities and specially education’s directors. 
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