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ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА 

 

Уважаемые участники конференции!  

 

Мы рады приветствовать Вас на четвертой международной науч-

ной конференции «Актуальные проблемы теоретической и прикладной 

психологии», которая проходит в стенах ведущего и самого крупного 

университета Армении – Ереванском государственном университете. Для нас высокая честь 

принимать в нашей столице такой представительный научный форум, на котором будут обсуж-

даться актуальные проблемы в области теоретической, практической и экспериментальной 

психологии. 

Необходимо отметить, что эта конференция уже не просто очередное научное собрание, а 

событие, ставшее традицией, позволяющее расширить научный кругозор и географию профес-

сиональных связей. Хочется обратить внимание на тематическую динамику конференций 

различных лет: от проблем образования – как специализированной тематики в 2007году, до 

широкомасштабной, включающей в себя различные направления психологических исследований 

и практик, уже в 2009 и 2011 гг. 

И в этом, 2013 году диапозон научных проблем крайне широк и многообразен, содер-

жательный спектр конференции продиктован самими участниками. Отрадно отметить, что 

конференция охватила широкий круг очень интересных вопросов методологии и психоло-

гического эксперимента, психологии личности, развития и образования, психологии управления 

и этнопсихологии, психологии здоровья и спорта, которые пройдут в формате симпозиумов. В 

соответствии с заявками наших коллег, в программе конференции также предусмотрены спе-

циальные практические семинары для молодых психологов. 

В идеале, актуализированное на конференции психологическое знание могло бы 

рассматриваться в качестве некой ―лепты‖ в создание такой ―миротворческой концепции‖, которая 

способствовала бы преодолению методологического кризиса в психологии. В реальности же, мы 

надеемся, что эта конференция поможет сближению и нахождению общих точек соприкос-

новения между теоретической и практической психологией, будет способствовать образованию 

настоящих ―морских узлов‖, объединяющих эти два направления в психологии. Вспомним 

замечательные слова Виктора Михайловича Аллахвердова: ―… эффективность психологической 

практики слишком обманчива, чтобы практикам удалось отказаться от теории‖. 

https://www.google.am/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%2C_%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580_%25D0%259C%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&ei=GnFMUsHKEYnmswah04DYCw&usg=AFQjCNEmEwbSNyHalaLMFdYiiCMViBMxbA
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Говорить о значении конференции вообще, и для нашей страны, в частности, можно много, 

а переоценить ее роль для развития психологии в целом – невозможно, так как: 

 это возможность непосредственного приобщения к знаниям на уровне международного 

психологического сообщества; 

 это установление дружественных научных связей с учеными различных стран; 

 это перспектива расширения границ общения, профессионального сотрудничества как для 

молодых, начинающих, так и для уже состоявшихся психологов; 

 это возможность осуществления совместных научных программ в области психологии; 

 это путь приобщения молодежи к науке; 

 это форма преемственности поколений в сфере психологического знания; 

 это взаимообогащающая коммуникация в атмосфере доброжелательности и взаимо-

понимания; 

 это обмен опытом, оживленные дискуссии, обучающие тренинги; 

 это, возможно, новый, неожиданный взгляд на старые проблемы;  

 это процесс саморефлексии и социальной рефлексии; 

 наконец, это возможность исправления различного рода деформаций развития в научном 

мышлении некоторых «местечковых» ученых, изменения их искаженных представлений об 

общепринятых этических нормах, возникающих в результате становления науки в рамках 

замкнутого сообщества. 

Итак, эта конференция - еще одна возможность озвучить проблемы, с которыми 

сталкивается ученый; это еще одна возможность преодоления ―территориального эгоцентризма‖ в 

науке; это возможность установления обратной связи с представителями психологического 

сообщества; это редчайшая возможность переживания ―истинного общения - встречи‖ (по 

В.Франклу). 

Мы рады приветствовать Вас в Ереване, одной из самых красивых и древних столиц мира. 

Годом основания Еревана считают год основания урартского города Эребуни (9ый век до н.э.), 

которому несколько дней назад исполнилось 2795 лет.  

Мы уверены, что вы покинете Армению с чувством сожаления, одновременно, с зарядом 

физической, психологической и интеллектуальной энергии. 

 

Председатель оргкомитета 

Грант Аванесян  

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8
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ՎԱՂ ԴԵՌԱՀԱՍՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ ՕԺՏՎԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

 

Աբրահամյան Տ. Ա., Խանամիրյան Ի. Ռ. 
ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան  

 

Հանգուցային բառեր.   հարմարում, օժտվածություն, վաղ դեռահասություն, 

  կրթական համակարգ: 

 

Ներկայումս դպրոցական միջավայրին հարմարվածությունը հանդիսանում է կրթական 

կարևոր խդիրներից մեկը, հատկապես, երբ խոսք վերաբերում է հատուկ ընդունակություններով 

օժտված երեխաներին, ովքեր պահանջում են կրթական համակարգի հնարավորինս զարգաց-

վածություն: ՕԺտվածությունը իրենից ներկայացնում է համալիր խնդիր, որը գտնվում է տար-

բեր գիտակարգերի խաչմերուկում: Ջ. Ռենզուլին համարում էր, որ օժտվածության բնորոշման 

համար էական բնութագրիչներ են հանդիսանում ինտելեկտուալ ընդունակությունները (միջին 

ցուցանիշից բարձր (Above Average Ability), կրեատիվությունը (Creativity) և դրդապատճառվա-

ծությունը (առաջադրանքներին ուղղված բարձր հետաքրքրվողականություն (Task Commite-

ment)): Ջ. Ռենզուլիի կողմից մշակված կոնցեպցիան ենթադրում է, որ օժտված երեխաները կա-

րող են լինել ավելի շատ, քան միայն ինտելեկտի, կրետաիվության կամ հավակնությունների 

թեստերի արդյունքում ինդենտիֆիկացրածների թիվն է: Հեղինակը նույնիսկ առաջարկում է 

օժտված համարել այն երեխաներին, ովքեր բարձր ցուցանիշներ են ներկայացնում գոնե մեկ չա-

փանիշով [4]: Ն. Ս. Լեյտեսը, ներկայացնելով մանկական օժտվածության տարիքային մոտե-

ցումը, գտնում է, որ մանկական օժտվածությունը իրենից ենթադրում է մտավոր զարգացման 

համար առավել բարենպաստ նախադրյալներ, որոնք երեխայի մոտ արտահայտվում են չափա-

զանց բարձր ընկալունակությամբ ուսման հանդեպ և ստեղծագործական ակտիվության մեջ: 

Այսպիսի երեխաների «տարբերությունը» նրանում է, որ նրանց մտավոր զարգացումն ավելի 

արագ է տեղի ունենում, քան հասակակիցներինը, հետևապես նրանք առաջ են անցնում հասա-

կակիցներից նաև ընդհանուր զարգացմամբ [1,57-67]: Այնպես որ, պետք է շատ հստակ գտնել 

զարգացման մեջ այն պահը, որի ընթացոում մանկավարժական միջամտությունը հնարավորինս 

կզարգացնի ընդունակությունները: Շատ հեղինակներ նշում են, որ օժտված և տաղանդավոր 

անձի կայացումը մեծապես կախված է սոցիումի դրական վերաբերմունքից [2]: 

Հիմնվելով զարգացման յուրահատկությունների վրա` առանձնացնում են ներդաշնակ և 

աններդաշնակ զարգացման տիպերով օժտված երեխաներ: Ներդաշնակ տիպի երեխաները 

ունենում են ինտելեկտուլ, հոգեկան և ֆիզիկական համաչափ զարգացում: Աններդաշնակ զար-

գացման տիպով երեխաները հիմնականում ունենում են տարիքայի նորմայից շատ բարձր ին-

տելեկտուալ ցուցանիշներ: Հավանական է, որ սրա հիմքում կարող են լինել ինտեգրատիվ գոր-

ծընթացերի խանգարումները, որոնք կարող են տանել հոգեկան որակների զարգացման անհա-

մաչափության: Նման երեխաները հաճախ դասվում են «ռիսկային խմբին» [3]: 

Վերը նշվածի հիման վրա կարծում ենք, որ օժտված երեխաների հարմարման առանձնա-

հատկությունների ուուսմանսիրումը կրթական համակարգում հնարավորություն կտա զար-

գացնել և լրացնել տեղեկատվությունն այն գործոնների մասին, որոնք ազդում են օժտված երե-

խաների հոգեբանական առանձնահատկությունների դրսևորման վրա դեռահասության ընթաց-

քում, և մոդելավորել ուսումնական միջավայրն այնպես, որ այն լինի հնարավորինս բարե-

նպաստ օժտված երեխաների համար: 

Մեր կողմից իրականացված հետազոտական աշխատանքի ընթացքում կիրառվել են թես-

տավորման, սոցիոմետրիայի և էքսպերտային գնահատման մեթոդները: Հետազոտությունը 

իրականացվել է երկու փուլով` 

1. Օժտված դեռահասների դուրս բերում (Ռավենի աղյուսակները (Զարգացող մատրիցա-

ների սանդղակ), Ե. Ե. Տունիկի տեղծագործական մտածողության առաջադրանքների փաթեթը, 

Մ. Ի. Լուկյանովայի, Ն. Վ. Կալինինայի կրտսերից ավագ դպրոց տեղափոխվելիս դպրոցական-
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ների դրդապատճառների ուսումնասիրման մեթոդիկա, Մ. Ի. Լուկյանովայի, Ն. Վ. Կալինինայի 

դեռահասների դրդապատճառների ուսումնասիրման մեթոդիկա (6-7-րդ դասարանների հա-

մար)): 

2. Ուսումնական միջավայրում օժտված երեխաների հարմարման յուրահատկությունների 

ուսումնասիրում (Ռ. Ֆիլիպսի տագնապայնության թեսթը, Դ. Լ. Մորենոյի սոցիոմետրիկ չա-

փումներ մեթոդիկան, էքսպերտային գնահատում): 

Հետազոտությանը մասնկացած 130 վաղ դեռահասության տարիքում գտնվող երեխաներից 

(ինտելեկտի, կրեատիվության և դրդապատճառվածության միջինից բարձր տվյալների) դուրս են 

բերվել 17 օժտված երեխաներ, որոնց շրջանում իրականացված հետազոտական աշխատանքը 

թույլ է տալիս իրականացնել հետևյալ եզրակացությունները: 

Օժտված երեխաների մոտ արտահայտված տագնապայնության լինելը պայմանավորված 

է նրանով, որ օժտված երեխաների սպասելիքները հասակակիցներից և նրանց շփման պահանջ-

ները չեն համապատասխանում: Սա հանգեցնում է չընդունվածության կամ չհասկացվածության 

զգացման և իջեցնում է սթրեսակայունությունը: Բարձր է ինքնաարտահայտման վախը, որը մե-

ծացնում է տագնապայնությունը սեփական ընդունակությունները ներկայացնելու ժամանակ: 

Այս երեխաները ունենում են նաև գիտելիքների ստուգման իրավիճակի վախ, որը կապված է 

նրա հետ, որ օժտված երեխաները հիմնականում ներկայացնում են գիտելքիները ոչ ստան-

դարտ, չընդունված ձևով, ինչը չի համապատասխանում ընդհանուր նորմերին և պահանջներին:  

Օժտված երեխաները ունենում են խնդիրներ ուսուցիչների հետ հարաբերություններում: 

Ունենում են տագնապի, վախի զգացում ուսուցիչների հետ փոխհարաբերությունների կառուց-

ման ժամանակ: 41,1% օժտված երեխաների մոտ կա արտահայտված տագնապայնություն ուսու-

ցիչների հետ հարաբերություններում:  

Օժտված երեխաների փոխհարաբերությունները հասակակիցների հետ կրում են հակա-

սական բնույթ: Նրանք հիմնականում հանդես չեն գալիս մերժվածներիի ցուցակում, բայց նաև 

չեն ներգրավվում դասարանի սիրված և ընդունված անձնանց ցուցակում: Նմանատիպ դիրքը 

համադասարանցիների շրջանում ցույց է տալիս, որ մեծամասամբ օժտված երեխաները մնում 

են նեյտրալ միջանձնային հարաբերություններում:  

Օժտված երեխաների նշանակալի մասի մոտ հիմնականում ոչ ամբողջական ներգրավ-

վածություն է ուսումնական պրոցեսին, երբեմն նաև կտրվածություն է նկատվում, հուզական 

անկայունություն: Երեխաների 52,9%-ն ունեն նորմալ հարմարում ուսումնական գործընթացին, 

35,2%-ը` ոչ լիրվ հարմարում, և վերջապես, օժտված երեխաների 11,8%-ի (2 երեխա) մոտ նկատ-

վում է դեզադապտացիա: Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ նույնիսկ ունենալով շատ ճկուն 

մտածողություն` այս երեխաների համար ամբողջությամբ հարմարվելը ուսումնական միջավայ-

րում խնդիրներ է առաջացնում:  

Այսպիսով, օժտված դեռահասները ունենում են արտահայտված դպրոցական տագնապայ-

նություն, հատկապես գիտելիքների իրավիճակների ստուգման և սոցիալական սթրեսի հաղթա-

հարման դեպքում: Առկա են խնդիրների հասակակաիցների և ուսուցիչների հետ բարդ փոխհա-

րաբերություններ: Ուստի, օժտված երեխաները պահանջում են հատուկ մոտեցում, որը կարելի 

է իրականացնել անհատական պլանի մշակման, ուսուցման տարբեր ձևերի կիրառման, հատ-

կապես արագացման, հարստացման, խորացման մեթոդներով: 
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THE ADAPTATION FEATURES OF GIFTED CHILDREN TO AN EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

AT THE AGE OF EARLY ADOLESCENCE 
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The article presents the features of adaptation of gifted children in educational environment. 

Basically, the article mentiones the various concepts of giftedness. Gifted children can have problems 

with social contacts, They also have high social anxiety which can be caused by the discrepancy between 

gifted child and his environment. In the main, children with high intellectual abilities have difficulties 

with the interaction with teachers. This accompanied by the senses of fear and anxiety. Majority of 

gifted children have little involvment in educational system. The article gives the analyze of theoretical 

approaches and new experimental solution to this problems. According these principles the educational 

system can model the environment which can help gifted children adopt better and have opportunity to 

enhance their abilites. 

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՈՐ ՍՈՑԻՈՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

 
Ալավերդյան Ն. 

ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան  
 

Հանգուցային բառեր. տեղեկատվական հասարակություն, տեղեկատվական քաղաքակրթու-

թյուն, կենսակերպ, արժեհամակարգ, քաղաքական մշակույթ, տեխնո-

ծին հասարակություն, սոցիոմշակույթ: 

 

Տեղեկատվական քաղաքակրթության ձևավորումը բարդ և հակասական սոցիալ-պատմա-

կան գործընթաց է: Այն սկսել է ձևավորվել 20-րդ դարի 2-րդ կեսերին, այն ժամանակ, երբ մարդ-

կության պատմության մեջ առաջին անգամ կատարվեց տեղեկատվական «պայթյուն» և որակա-

պես փոխվեց տեղեկատվական հոսքերի դերն ու նշանակությունը: Ըստ Է. Թոֆլերի` քաղաքա-

կրթությունը անցնելով զարգացման ագրարային և արդյունաբերական ալիքները այժմ կանգնած 

է տեղեկատվական հեղափոխության շեմին [9; 22]: Մասնագիտական գրականության մեջ այս 

նոր փուլը բնութագրվում է նաև հետարդյունաբերական կամ տեղեկատվական հասարակու-

թյուն, որի հիմնական առանձնահատկությունն այն է, որ մարդու կենսագործունեության գրեթե 

բոլոր ոլորտներում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները որոշիչ դեր են խաղում: Տեղեկատվա-

կան հասարակության մեջ ինֆորմացիան դառնում է գերակշռող արժեք և ռազմավարական ռե-

սուրս, քանի որ դրա ստեղծումը, մշակումը և փոխանցումը հանդես է գալիս որպես արտադրո-

ղականության և իշխանության որոշիչ աղբյուր: «Տեղեկատվության աճի և իմացության հետ 

զուգահեռ աճում է զանգվածների տեղեկատվական և սոցիոմշակութային լուսանցքայնացումը, 

դրանց նախկին գործընթացները դառնում են հնացած» [6; 36]: 

Հասարակության զարգացման բոլոր բեկումային պահերը կապված են կուտակված տեղե-

կատվության փոխանակման նոր եղանակների և միջոցների առաջացման, տեղեկատվական 

դաշտերի ընդլայնման և դրանց մեխանիզմների փոփոխության հետ, ինչի արդյունքում փոխվում 

է նաև տեղեկատվության ընկալման սոցիոմշակութային համակարգը: Աշխարհի պատկերը 

ստեղծվում է կուտակվող տեղեկատվության համակարգման և կանոնակարգման արդյունքում: 

Ուրեմն տեղեկատվությունը հանդես է գալիս որպես հասարակական զարգացումը կառավարող 

կարևոր գործոն, իսկ նրա դերը հասարակության զարգացման հարցում պայմանավորված է 

մարդու տեղեկատվական պահանջով:  
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Տեղեկատվական հասարակության հիմնական առանձնահատկությունն այն է, որ բնակչու-

թյան մեծ մասը զբաղված է տեղեկատվական գործունեությամբ: «Տեղեկատվությունը դառնում է 

արտադրության հիմնական արդյունքներից և սոցիալական գլխավոր արժեքներից մեկը և դառ-

նում հասարակական հարաբերությունների միավորման հիմնական գործոնը» [4; 134]: Գլոբալ 

հասարակությունը հայտնվում է ոչ միայն կառուցվածքային, այլև որակական փոխակերպումնե-

րի շեմին: Տեղեկատվական հասարակության յուրահատկությունն այն է, որ աճում է անհատա-

կան աշխատանքի տեսակարար կշիռը: Համակարգչային և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

թույլ են տալիս տանից դուրս չգալով մասնակից դառնալ հասարակական արտադրությանը: 

Նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն ու աշխատատեխնիկական համակարգերը հիմնովին 

փոխում են աշխատանքի բնույթն ու նրա կազմակերպման եղանակը, փոխվում է նաև հասարա-

կության արժեհամակարգը, համակեցության ձևը և կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգ-

ման եղանակը: Ավելին, այդ ամենի հետևանքով փոխվում է նաև մարդը: Նա այսօր ոչ այնքան 

էկզիստենցիալ էակ է, որքան սպառողական հոգեբանությամբ ապրող «ամբոխի մարդ» և մեքե-

նայի կցորդ:  

Փոխվում են ոչ միայն գոյության պայմանները, այլև ինքը՝ միջավայրը, քանի որ ձևավոր-

վում է գոյության համար բոլորովին նոր՝ վիրտուալ հարթություն: «Փոխվում է քաղաքական 

մշակույթը, վարքագծի սոցիալ-մշակութային ձևերի կարծրատիպերը, ինչի արդյունքում կազմա-

վորվում են վարքի նոր ձևեր» [7; 46]: 

Փաստորեն տեխնոծին քաղաքակրթությունը ձևավորում է նոր տիպի մարդ, որը կարող է 

հեշտությամբ փոխել իր կոորպորատիվ կապերը, մարդկանց հետ հարաբերությունները և 

ընդգրկվել այլ սոցիալական հանրույթի ու այլ մշակութային կեցության մեջ: Այս հանգամանքը 

վկայում է, որ տեղեկատվական քաղաքակրթությունը նպաստում է նաև կյանքի փոփոխվող 

պայմաններին առավել հեշտ հարմարվող, անհատական նախաձեռնությամբ օժտված, տեղե-

կացված մարդու տեսակ, որը առանց ներքին կոնֆլիկտների ու բարդույթների հեշտությամբ 

հաղթահարում է ժամանակի և տարածության արգելքները: Սակայն իրավիճակը բարդանում է 

նրանով, որ ստեղծված սոցիոմշակութային դաշտը ենթադրում է այդ դաշտում հայտնվող բոլոր 

տարրերի բացարձակ հավասարություն, ինչը նշանակում է, որ արդեն գոյություն չունեն բացար-

ձակ հեղինակություններ, որոնք խանգարում են մյուս տարրերին ինչ-որ կերպ կամ լիարժեք 

դրսևորվելու: Ինտերնետում բոլորը հավասար են և հասանելի: «Համաշխարհային սարդոստայ-

նը, չկրկնելով աշխարհի պատկերը և չվերածվելով իր մեջ պարունակվող անվանումների յուրա-

տեսակ աշխարհագրական քարտեզի, ստեղծում է «աշխարհապատկեր», որը ստեղծում է նոր 

տարածություն նոր՝ վիրտուալ տիպի կյանքի համար»:[3;307] Նոր տեղեկատվական-հաղոր-

դակցական համակարգը արմատականորեն կերպափոխում է տարածությունն ու ժամանակը, 

մարդկային կյանքի հիմնական չափորոշիչները: «Տարածությունը զրկվում է իր մշակութային, 

պատմական, աշխարհագրական նշանակությունից, իսկ ժամանակն էլ մաքրագործվում է նոր 

հաղորդակցական համակարգի մեջ (անցյալը, ներկան և ապագան հնարավոր է դառնում ծրագ-

րավորել այնպես, որ դրանք փոխներգործեն միմյանց վրա միևնույն հաղորդմամբ) [3; 82-83]: 

Բարձր տեխնոլոգիաների հասարակության մեջ անհատի գոյությունը հնարավոր է դառ-

նում միայն անցյալի արժեհամակարգը փոխելով և նորացնելով՝ միաժամանակ պահպանելով 

սոցիոմշակութային հիմնական այն տարրերը, որոնք փոխանցվել են սերնդեսերունդ: Մի կողմից 

տեղեկատվությունը ձևավորում է մարդու կյանքի նյութական միջավայրը՝ հանդես գալով տեխ-

նոլոգիաների, ծրագրերի և այլնի դերում, մյուս կողմից՝ ներանձնային փոխհարաբերությունների 

հիմնական միջոց: Այսինքն՝ տեղեկատվությունը միաժամանակ որոշում է մարդու կեցությունը և 

սոցիոմշակութային կյանքը: Դարի հիմնախնդիր է դառնում մարդաբանական ճգնաժամը: «Այ-

սօր չկա որևէ սահմանում, թե ինչպիսին պետք է լինի նորմալ մարդը, ինչպիսի որակներով 

պետք է օժտված լինի» [8; 306]: ժամանակակից աշխարհում սոցիալական հաղորդակցման ին-

տենսիվության շնորհիվ ամուր, էմոցիոնալ միջանձնային կապերը փոխարինվում են գործառ-

նապես առավել թույլ և հեռակա կապերով: Տվյալ դեպքում նվազում է ընդամենը մարդկային հա-

րաբերությունների արտահայտչականությունը, սակայն ընդլայնվում է քաղաքացիական գործո-

ղության ցանցի մեջ ինստրումենտալ ընդգրկվածությունը: Հեռահաղորդակցման կապերի տա-
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րածումը, անընդհատ առաջխաղացումը կյանքը դարձնում են միակերպ ու հարմարավետ: Սա-

կայն մարդկային մի հոծ զանգված չի կարողանում հաղորդակցվել ավանդական մշակույթի 

հետ: Նոր կրթական ծրագրերը սովորեցնում են տեխնիկայից օգտվելու հիմունքները, բայց բար-

ձիթողի է մնում դաստիարակչական աշխատանքը, չեն փոխանցվում պատմական մեծ խնդիր-

ների, մշակույթի ու բարոյականության իմաստն ու բովանդակությունը [5; 220-221]: 

Ժամանակակից մարդու սոցիալ-դերային կապերի հարստացումը, ժամանակատարածա-

յին կոորդինանտների ընդլայնումը և ներքին փորձը ունեն շփման բազմաթիվ նոր հնարավորու-

թյուններ հասարակական գործընթացների զարգացման մեջ: «Սակայն չպետք է մոռանալ, որ 

ժամանակակից մարդու ինքնորոշումն ու ինքնակառավարումը հենվում է նախորդ սերնդի ժա-

ռանգության, մարդկային հոգու նույն նախադրյալների վրա» [1; 4]: Խնդիր է առաջանում նոր 

սերնդի գիտակցությունը ձևավորել այնպես, որ այն ի վիճակի լինի լուծելու երկու հիմնական 

խնդիր. առաջին՝ հեշտ ադապտացվի միջավայրին և երկրորդ՝ պահպանի և հաղորդի իրենից հե-

տո եկող սերնդին իրեն հանձնված և սերնդե-սերունդ փոխանցված փորձը: Սոցիալական բարդ 

ու շարժուն ցանցում ձևավորվում են միասնական գործունեության եղանակները, որոնք նոր սո-

ցիոմշակութային ավանդույթների ստեղծման հիմք են հանդիսանում: Տեղեկատվական հոսքերի 

խտությունը նպաստում է հատուկ մարդկային տեսակի ձևավորմանը, որը առանձնանում է ռա-

ցիոնալության ճգնաժամի այնպիսի ցուցանիշներով, ինչպիսիք են մասնատված գիտակցությու-

նը, աղճատված աշխարհընկալումը և ձևախախտված արժեհամակարգը: 

Մշակութային զարգացման դինամիկան պայմանավորված է ավանդույթի և նորարարու-

թյան փոխգործության բնույթով, ինչը դարձյալ ապացուցում է, որ մշակութային զարգացման 

հիմքում ընկած են տեղեկատվական գործընթացներ՝ տեղեկատվության առաջացումը, տարա-

ծումը, յուրացումը, փոխանցումը և պահպանումը: Տեղեկատվայնացումը նոր կենսակերպ է, որը 

ոչ միայն նպաստում է տեղեկատվության ծավալի մեծացմանը, գլոբալ ցանցերի և համակարգե-

րի, տվյալների բազաների ստեղծմանը, այլև նոր մշակույթի ձևավորմանը: Սոցիալական ոլոր-

տում ձևավորվում են նոր ինստիտուտներ, քաղաքական ոլորտում՝ իշխանության կազմակերպ-

ման նոր մեխանիզմներ, իսկ մշակութային ոլորտում ձևավորվում են արժեքային նոր համա-
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Special attention is paid to the development of the informational civilization in the article the 

information is becoming a dominant value in the informational society. New information technologies 
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and technicai systems change society's value system. Technological civilization forms new type of 

human being. 

 

 

 

ՏԱՐԲԵՐ ԽԱՌՆՎԱԾՔ ՈԻՆԵՑՈՂ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏՈՎ ՀԻՎԱՆԴԵՆՐԻ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՄԸ 

ՍԹՐԵՍԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՆ 

 

Աղաբաբյան Հ. Ռ., Ասատրյան Մ. Ռ., Դանիելյան Կ. Գ. 
ՖԿՀՊԻ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. շաքարային դիաբետ, խառնվածք, սթրեսային իրավիճակ: 

 

Շաքարային դիաբետը բժշկա-սոցիալական արդիական խնդիր է հանդիսանում, որն իր 

տարածվածությամբ և հիվանդության աստիճանով ունի համաճարակին բնորոշ բոլոր գծերը և 

ընդգրկում է տնտեսապես զարգացած երկրների մեծամասնությունը: Առաջին հերթին շաքա-

րախտը առաջանում է այն դեպքում, երբ մարդը բավարարում է իր հոգեբանական պահանջները 

(օրինակ՝ սեր, հոգատարություն) սննդի միջոցով: Հոգեբանները նշում են, որ 25% դեպքում շա-

քարախտի առաջացման պատճառ է հանդիսանում մարդու կյանքում մշտական կենցաղային 

սթրեսների առկայությունը [1]: Վերջին տարիները շաքարախտը դասում են հոգեսոմատիկ հի-

վանդությունների շարքին: Այդ պատճառով հիվանդության բարդացումներին հակազդելու, հի-

վանդության բարենպաստ ընթացքի համար կարևոր նշանակություն ունի անձի հոգեբանական 

առանձնահատկությունները, որոնք թույլ կտան դիմակայել տարբեր սթրեսային իրավիճակնե-

րին: 

Մեր աշխատանքի նպատակն է եղել բացահայտել տարբեր խառնվածքով շաքարախտով 

հիվանդների հակազդման մակարդակը սթրեսային իրավիճակներին: Առաջ է քաշվել հետա-

զոտման հետևյալ վարկածը. կան տարբերություններ սթրեսային իրավիճակներին դիմակայելու 

անհատական առանձնահատկություններով տարբերվող շաքարախտով հիվանդների միջև: Հե-

տազոտությանը կատարվել է Մուրացան համալսարանական կլինիկայի Էնդոկրինոլոգիական 

բաժանմունքում: Հետազոտությանը մասնակցել է 60 մարդ (15-60 տարեկան): Հետազոտվել են 

երկու խումբ` փորձարարական և ստուգիչ: Փորձարարական խումբ են մտել 30 շաքարախտով 

հիվանդներ: Ստուգիչ խմբում ընդգրկվել են 30 առողջ մարդիկ: Հետազոտությունները անց են 

կացվել հոգեբանական թեստավորման և հարցաշարերի միջոցով: Այզենկի հարցաշարի օգնու-

թյամբ որոշվել են հետազոտվողների խառնվածքի տիպերը:  

Հիվանդներին թեստավորել ենք հետևյալ թեստերի միջոցով` տագնապի և դեպրեսիայի 

հոսպիտալային սանդղակ և սթրեսի համախտանիշների հաշվառում: Հետազոտման հաջորդ 

փուլում կատարել ենք թրեյնինգ հիվանդների հետ: Որից հետո կրկին անցկացվել է թեստավո-

րում՝ ըստ առաջին և երկրորդ թեստերի: 

Հետազոտության արդյունքում բացահայտվել են հավաստի փոփոխություններ (p≤0,01) 

ինտրովերտների մոտ հոգեբանական թրեյնինգից հետո` նվազել է դեպրեսիայի և տագնապե-

լիության աստիճանը: Էքստրովերտների մոտ չեն նկատվել զգալի փոփոխություններ թրեյնին-

գից հետո, ինչը խոսում է այն մասին, որ էքստրովերտները ի սկզբանե օժտված են լավատեսու-

թյամբ, կենսունակությամբ և ենթակա չեն ընկճախտին և տագնապի զգացողությանը, այդ պատ-

ճառով էլ նրանց մոտ չեն արտահայտվում կլինիկորեն արտահայտված դեպրեսիա:  

Չեն հայտնաբերվել զգալի տարբերություններ ստուգիչ և փորձարարական խմբերում ըստ 

սթեսային իրավիճակներին դիմակայելու մակարդակի, երկու խմբերում էլ դիտվում է համեմա-

տաբար հավասարակշռված հակազդում սթրեսային իրավիճակներին:  

Բացահայտվել է թրեյնինգի բարենպաստ ազդեցությունը սթրեսային իրավիճակներին հա-

կազդման մակարդակի վրա շաքարախտով հիվանդների մոտ կախված նրանց խառնվածքից: 

Ստացված արդյունքները վկայում են, մեր կարծիքով, այն մասին, որ թրեյնինգը բարենպաստ 
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ազդեցություն է թողնում անձի մոտ դեպրեսիվ վիճակի նվազեցմանը: Հատկապես այն արտա-

հայտվում է ինտրավերսիայի բարձր աստիճանով հիվանդների մոտ, որոնց բնորոշ է նյարդա-

հոգեկան գործունեության ցածր ցուցանիշներ, շարժունության թույլ արտահայտվածություն, 

ինքնամփոփություն: Ըստ որոշ հեղինակների՝ [2, 3] շաքարախտի առաջացման պատճառներից 

է տագնապալիությունը, որը հոգեհուզական ոլորտի ախտորոշիչ ցուցանիշ է հանդիսանում: Այդ 

ամենը նպաստում է նրան, որ ինտրավերտները ավելի ծանր են տանում հիվանդության առկա-

յությունը, ընկճվում են և չեն դիմադրում նրան: Այսպիսով, կարելի է ասել, որ հոգեբանական 

թրեյնինգը օգնում է կոմպենսացնել շաքարախտը, և հատկապես փոխում է մոտեցումը հիվան-

դության հանդեպ որպես կենսակերպի:  
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The study examined the personal temperament and individual relationships of the healthy people 

and the people who suffer from diabetes. It has been shown that the resistance of the stressful situations 

depends on the temperament of diabetic patients , as the anatomy- physiological features of the higher 

nervous activity makes the level of reaction of stressful situations and the process of diabetes itself 

depends on the level of reaction. Depending on the temperament of the diabetic patients the favorable 

impact of the training on the response level of the stressful situations was revealed.  

 

 

 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՎՇՏԻ ԱՊՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 

Աղաբեկյան Լ. Ռ. 
ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. վիշտ, հոգեբանական պաշտպանություն, պաշտպանական մեխանիզմ,   

 քոփինգ ռազմավարություն: 
 

Նշանակալի անձի մահը կյանքի անխուսափելի ուղեկիցն է, և մարդկանց մեծամասնու-

թյունն իր կյանքի ընթացքում բախվում է այդ երևույթի հետ: Ընդ որում, մտերիմի կորուստը 

մարդու կյանքի ամենաողբերգական և ամենածանր իրադարձություններից մեկն է, որն առա-

ջացնում է վշտի շատ ուժեղ, սուր ապրում և խորը հետք կամ անգամ սպի է թողնում մարդու 

հոգում: Մտերիմի կորստի հետ կապված իրադարձությունները առաջատար դիրք են գրավում 

սթրեսածին գործոնների մեջ և ահռելի ազդեցություն են ունենում անձի հուզական կյանքի, աշ-
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խարհայացքի, կենսագործունեության և միջանձնային հարաբերությունների, վարքի, արժեքա-

յին համակարգի, ինքնագնահատականի, համոզմունքների վրա [4, էջ 5; 3]:  

Այսպիսով, մտերիմի մահը ցնցում է անձի ողջ հոգեկանը, առաջացնում անտանելի մեծ 

ցավ և ստիպում մարդուն գտնել դրանից ազատվելու միջոցներ: Որպես արդյունք` մարդը կա-

րող է կիրառել տարբեր գիտակցական և անգիտակացական հոգեբանական պաշտպանություն-

ներ: Վերջիններս կարող են լինել ինչպես կոնստրուկտիվ ու նպաստել անձի կողմից մտերիմի 

կորստի հաղթահարմանը, այնպես էլ դեստրուկտիվ ու հանգեցնել բազմաթիվ բացասական 

հետևանքների (նյարդահոգեկան, հոգեմարմնական խանգարումներ, հետտրավմատիկ սթրես, 

ինքնասպանություն և այլն):  

Սույն հոդվածն ուղղված է նշանակալի մարդու կորստի դեպքում անձի կողմից գիտակ-

ցաբար կամ ենթագիտակցորեն կիրառվող հոգեբանական պաշտպանությունների առանձնա-

հատկությունների ուսումնասիրմանը, վշտի հաղթահարման գործընթացում դրանց դերի բացա-

հայտմանը, քանի որ դա թույլ կտա առանձնացնել վշտի ապրմանը և հաղթահարմանը նպաս-

տող մեխանիզմներ:  

Հոգեբանական պաշտպանությունը գործողությունների ամբողջություն է, որն ուղղված է 

անհատի ամբողջականությանն ու կայունությանը սպառնացող ցանկացած փոփոխության թու-

լացմանը կամ վերացմանը: Տվյալ հոդվածում հոգեբանական պաշտպանությունը դիտարկում 

ենք որպես անձի հարմարմանն ուղղված պրոցեսներ, որոնք գործում են ինչպես անգիտակցա-

կան պաշտպանական մեխանիզմների, այնպես էլ վերահսկման գիտակցված ռազմավարու-

թյունների կամ քոփինգ վարքի միջոցով: Պաշտպանական մեխանիզմները խնդրային իրադրու-

թյան հանդեպ անգիտակցական մակարդակում ակնթարթորեն ծագող հակազդումներ են, որոնք 

իրականության աղճատման ճանապարհով հանգեցնում են հուզական լարվածության թուլաց-

մանը, ենթադրում են խնդրի լուծումից և դրա հետ կապված գործողություններից հրաժարում: 

Անգիտակցական պաշտպանական մեխանիզմների թվին են դասվում` մերժումը, պրոյեկցիան, 

ինտրոեկցիան, նույնականացումը, գերվերահսկողությունը, դիսոցիացիան, իդեալականացումը, 

մեկուսացումը, սոմատիզացիան, արտամղումը, փոխարինումը, աուտոագրեսիան, ռացիոնալի-

զացիան, փոխհատուցումը, ռեգրեսիան, սուբլիմացիան և այլն [2, էջ 66-67]: Իսկ քոփինգ վարքը 

գիտակցական ակտիվ, կառուցողական ռազմավարություն է, որը առանց իրականությունը աղ-

ճատելու թույլ է տալիս սուբյեկտին գիտակցված գործողությունների միջոցով անձնային ա-

ռանձնահատկություններին ու իրադրությանը համապատասխան միջոցների շնորհիվ հաղթա-

հարել սթրեսը [1, էջ 4]: Քոփինգային ռազմավարությունների թվին են դասվում կոնֆրոնտացիոն 

քոփինգը, սոցիալական աջակցության որոնումը, խնդրի լուծման պլանավորումը, ինքնակար-

գավորումը, հեռացումը, դրական վերագնահատումը, պատասխանատվության ընդունումն ու 

խուսափումը [1, էջ 11]: 

Ենթադրելով, որ նշանակալի անձի կորուստ ապրած երիտասարդների մոտ հոգեբանա-

կան պաշտպանությունը թե´ քոփինգ ռազմավարությունների, թե´ ենթագիտակցական պաշտ-

պանական մեխանիզմների մակարդակում ունի սպեցիֆիկ բնույթ` մենք իրականացրել ենք հե-

տազոտություն կորուստ ապրած երիտասարդների կողմից կիրառվող հոգեբանական պաշտ-

պանության առանձնահատկությունների բացահայտման, ինչպես նաև նրանց կողմից առավել 

հաճախ կիրառվող հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների և քոփինգ ռազմավարու-

թյունների դուրսբերման նպատակով: Հետազոտության ընթացքում կիրառել ենք կիսակառուց-

վածքային հարցազրույցի, դեպքերի վերլուծության և թեստավորման մեթոդները: Թեստավոր-

ման մեթոդի շրջանակներում կիրառել ենք «Ճգնաժամի անձնային պրոֆիլ» մեթոդիկան (TAPAC, 

2003), Ռ. Պլուտչիկի և Հ. Կելերմանի անձնային հարցարանը` ուղղված հոգեբանական պաշտ-

պանական մեխանիզմների բացահայտմանը (Life Style Index, LSY), Ս. Ֆոլկմանի և Ռ. Լազարու-

սի hաղթահարման միջոցների հարցարանը (WCQ - Ways of Coping Questionnaire, Folkman & 

Lazarus, 1988), Նորման Ս. Էնդլերի և Ջեյմս Ա. Պարկերի հարցարանը` քոփինգ-վարքը սթրեսա-

յին իրավիճակներում (CISS – Coping Inventory for Stressful Situationas, 1990), «Ծառը» պրոյեկտիվ 

մեթոդիկան: Հետազոտության ընտրանքը կազմող 76 երիտասարդները առանձնացվել են 2 

տարբեր խմբերում. առաջին խմբում ներառվել են այն երիտասարդները, ովքեր վերջին 2,5 տար-
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վա մեջ ապրել են իրենց համար նշանակալի անձի մահ, իսկ երկրորդում` երիտասարդներ, ով-

քեր վերջին 3 տարիների ընթացքում չեն ապրել նշանակալի անձի մահ:  

Հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ կորուստ ունեցած երիտասարդների մոտ 

ստուգիչ խմբի համեմատ առավել բարձր է կոնֆրոնտատիվ քոփինգը, հույզերի վրա կենտրոնա-

ցած քոփինգը, դիստանցիան, ինքնակարգավորումը և առավել ավելի թույլ է արտահայտված 

պատասխանատվության ընդունումն ու իրավիճակի դրական վերագնահատումը: Սա պայմա-

նավորված է այն հանգամանքով, որ մտերիմի կորստի արդյունքում առաջացած բացասական 

հոգեվիճակը հաղթահարելու համար երիտասարդները փորձում են հեռավորություն դնել իրենց 

և խնդրի միջև, խնդիրը անջատել իրենցից, կամ կառավարել, վերահսկել սեփական զգացմունք-

ներն ու գործողությունները` միևնույն ժամանակ հակված լինելով ոչ թե փախչել, այլ բախվել 

իրավիճակի հետ: Բացի այդ կորուստ ունեցած երիտասարդների մոտ ավելի թույլ է արտահայտ-

ված պատասխանատվության ընդունումն ու իրավիճակի դրական վերագնահատումը, քանի որ 

մահվան հետ բախման արդյունքում նրանց ավելի դժվար է իրավիճակում տեսնել սեփական 

դերն ու դրական հնարավորությունները:  

Նշանակալի անձի կորուստ ունեցած երիտասարդների մոտ ստուգիչ խմբի համեմատ ա-

ռավել արտահայտված են հետևյալ պաշտպանական մեխանիզմները` իրականության ժխտում, 

ռեգրեսիա, ռացիոնալիզացիա: Իրականության ժխտման ավելի մեծ արտահայտվածությունը 

պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ նշանակալի անձի կորուստը շատ ուժեղ բացասա-

կան հույզեր առաջացնող իրադարձություն է, որոնցից ազատվելու նպատակով անձը հերքում, 

ժխտում է իրականության այն մասը, որը սպառնում է նրա հոգեվիճակին: Կորստի ցավից 

պաշտպանվելու համար անձը հաճախ հոգեբանական նահանջ կամ ռեգրեսիա է ապրում` ցու-

ցաբերելով մանկական պահվածք, ցածր հուզակամային վերահսկողություն, իմպուլսիվություն 

կամ էլ փորձում է օգտագործել տրամաբանական դիրքորոշումներ, ռացիոնալ բացատրություն-

ներ:  

Այսպիսով` հետազոտության արդյունքում մենք եզրակացրեցինք, որ նշանակալի անձի 

կորուստ ունեցած երիտասարդների մոտ հոգեբանական պաշտպանությունը ունի սպեցիֆիկ 

բնույթ, որն արտահայտվում է թե´ քոփինգ ռազմավարությունների, թե´ ենթագիտակցական 

պաշտպանական մեխանիզմների դեպքում: Մասնավորապես քոփինգ ռազմավարություններից 

այս երիտասարդների մոտ կոնֆրոնտացիան, դիստանցիան, ինքնակարգավորումը, հուզակա-

նության վրա կենտրոնացումը առավել արտահայտված են, քան նման կորուստ չունեցած երի-

տասարդների մոտ: Ենթագիտակցական պաշտպանական մեխանիզմներից իրականության 

ժխտումը, ռեգրեսիան, ռացիոնալիզացիան առավել շատ են դրսևորվում կորուստ ունեցած երի-

տասարդների, քան նման կորուստ չունեցած երիտասարդների մոտ:  
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The death of an important person generates grief enduring processes and stimulates a person to use 

different unconscious and conscious defense mechanisms in order to weaken mental pain. This article 
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examines the specifications of psychological defense mechanisms and coping strategies among young 

people, who had loss of an important person. The article discusses a few theoretical principles on this 

issue and briefly presents results of the research.  

 

 

 

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ԱԶԱՏԱԶՐԿՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ՊԱՏԺԻ 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Աղաբեկյան Ա., Հարությունյան Ա. 
ՀՀ ԱՆ ՔԿՎ Այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժնի Լոռու բաժանմունք, 

Վանաձորի հոգեբանական վերականգնողական կենտրոն ՀԿ, Վանաձոր, Հայաստան 
 

Հանգուցային բառեր. անձ, դատապարտյալ, հանցագործություն, ազատազրկում, այլընտրանք, 

   պատիժ: 

 

Որպես հասարակության մի մասնիկ և նրա արդյունք, անձն իր ողջ կյաքնում, կամա թե 

ակամա, շփվում է տարբեր մարդկանց հետ: Սկսած ընտանիքից և վերջացրած սոցիալականաց-

ման մյուս ինստիտուտներով [1; 275], այդ մարդիկ ու խմբերն իրենց անջնջելի կնիքն են թողնում 

անձի կայացման վրա: Շփման և համատեղ գործունեության պրոցեսում հիմնականում արտա-

քին ներգործությունների ազդեցությամբ նրա մոտ ձևավորվում են բնավորության գծեր, որոնք 

անձի մոտ նրա պատկերացումներին ու իդեալներին միշտ չեն համապատասխանում կամ ամ-

բողջովին չեն գիտակցվում: Մենք իհարկե իդեալական ենք համարում անձի բազմակողմանի, 

ներդաշնակ զարգացումը, ինչն ունի ոչ միայն հոգեբանական, այլև մանկավարժական և իրավա-

կան տեսանկյուններ: Հայտնի է, որ անձը կատարում է մի շարք ի ծնե և ձեռք բերովի սոցիալա-

կան դերեր [1; 69]: Դրանք միշտ ու միայն արտաքին ազդեցության հետևանք չի կարելի համա-

րել, քանի որ չպետք է անտեսել նաև մարդկային պահանջմունքները [3; 212]: Պահանջմունքների 

իրականացման, բավարարման ճանապարհին մարդը կարող է կատարել գործողություններ, 

որոնք արդարացված չեն և հակաիրավական են: Բնականաբար առանձին քննարկման խնդիր է 

հանդիսանում այն, թե որքանով կարելի է անձի այս կամ այն արարքը համարել ժառանգական 

գործոնների արդյունք կամ նրա կամքի ու գիտակցության դրսևորում [3; 5]: Դրանք նրա գործո-

ղությունները դասում են հանցագործությունների շարքին: Որոշ նշանավոր հոգեբաններ 

կարևոր են համարում հանցագործի անձի կայացման մեջ՝ հատկապես օտարման խնդիրը ըն-

տանիքում, մոր ու երեխայի միջև հոգեբանական կապը, դրա արատները, ապահովության զգաց-

ման կորուստը և այլն [2; 5-6]: Սրանք, անշուշտ, կարևոր գործոններ են, որոնցից և ոչ մեկը չի 

կարելի անտեսել: Հանցանքը մարդը կատարում է դիտավորյալ կամ ոչ, չգիտակցելով իր արար-

քի հետագա հնարավոր հետևանքները: Սուբյեկտի պատասխանատվությունը կատարվող ա-

րարքների մեջ անպայման ենթադրում է դրա գիտակցումը [3; 196]: Այսինքն պետք է ընդունենք, 

որ անձը պետք է կրի պատասխանատվություն իր քայլերի և դրանց հետևանքների համար: Սրա 

արդյունքում է, որ անձի մոտ սկսվում է պայքարը իր սեփական «ես»-ի հետ, քանի որ հանցանք 

գործելուց հետո նա անցնելու է մի շարք փուլեր, որից հետո միայն կրի իր պատիժը: Այդ ժամա-

նակ է, որ անձի մոտ առաջանում են բարդ հոգեվիճակներ, ինչն էլ իր հերթին բերում է սթրե-

սածին իրավիճակների, նրա մոտ առաջացնելով վախ, ամոթ, հանդուրժողականության պակաս 

և այլն: Անձը, արժանանալով իր կողմից գործած հանցանքի դիմաց պատժին, իհարկե ավելի 

շուտ կարող է մտածել պատժի կրման մասին: Պատիժը կրելու նպատակով անձին ուղղիչ հիմ-

նարկ կամ կալանավայր տեղափոխելուց հետո նա հայտնվում է իր համար մի նոր, անծանոթ 

միջավայրում, որտեղ բոլորն էլ դատապարտյալներ են, բայց այդպիսին դարձել են տարբեր նկա-

տառումներից ելնելով: Այդտեղ նրանց մի մասը պատիժ է կրում առաջին անգամ, իսկ մի ստվար 

զանգվածի համար դա կենսակերպ է: Այդ ամենը նոր պահանջ է առաջադրում դատապարտված 

անձի համար. ձևավորել նոր փոխհարաբերություն դատապարտյալների և պատիժն իրակա-
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նացնող մարմնի ծառայողների հետ: Տվյալ դեպքում անձից է կախված, թե նա ինչ կերպ կարող է 

կրել պատիժը [4; 308-340]: Քանի որ մի կողմից հոգեբանական ճնշումն է, մյուս կողմից՝ ազա-

տության տենչը, չանտեսելով նաև այն հանգամանքը, որ պատիժը կրելուց հետո նա ինչպես 

պետք է նորից ինտեգրվի հասարակության մեջ: Պատժի կրման ժամանակ պատիժն իրականաց-

նող հիմնարկի անձնակազմը պետք է օգտակար լինի դատապարտյալներին այն առումով, որ 

յուրաքանչյուր դատապարտյալի հետ տարվի անհատական աշխատանք, որպեսզի պատիժը 

կրելուց հետո նրանցից յուրաքանչյուրը լիարժեք ձևով վերադառնա հասարակություն: Եթե ա-

զատազրկված անձի համար, չնայած այն բանին, որ նա գտնվում է անազատության մեջ, ինչ-որ 

տեղ հեշտ է ուղղվել և ետ դառնալ այդ ճանապարհից, պատճառը նրա հետ տարվող սոցիալ- 

հոգեբանական աշխատանքն է: Նույնը չի կարելի ասել այն դատապարտյալների վերաբերյալ, 

որոնք դատապարտվել և պատիժ են կրում ազատության մեջ: 2005 թվականի հոկտեմբերից ՀՀ 

ԱՆ ՔԿՎ ենթակայության տակ գործում է այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժինը: 

Նա իր համապատասխան ստորաբաժանումներն ունի Երևան քաղաքում և մարզերում: ԱՊԿԲ-ն 

իրականացնում է այնպիսի պատիժներ, որոնք կապ չունեն ազատազրկման կամ կալանքի հետ: 

Միանշանակ չի կարելի ասել, որ անազատության մեջ պատիժ կրող անձը ավելի է ճնշված, քան 

ազատության մեջ պատիժ կրողը, սակայն այն հանգամանքը, որ երկրորդն ավելի ազատ է սահ-

մանափակումների առումով, ակնհայտ է: Հաճախ այս հանգամանքը կարող է խանգարել նրանց, 

ովքեր գիտակցորեն չեն մոտենում նման պատժի կրմանը: Բանն այն է, որ այն անձինք, առաջին 

անգամ կատարելով ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցագործություն, հիմնականում դատա-

պարտվում են ազատազրկման հետ կապ չունեցող պատժատեսակով կամ անցնում են փորձա-

շրջան: Սրա տրամաբանությունը կարող է հանդիսանալ այն, որ անձի կողմից հնարավոր է 

լուրջ չընկալվել այն արարքը, որ թույլ է տվել ինքն ու դրա համար արժանացել պատժի, չգի-

տակցի այդ արարքի հանրության համար վտանգավորության աստիճանը: Դա հաճախ բերում է 

այն բանին, որ անձը հետագայում ևս կարող է կատարել նմանատիպ հակաօրինական արարք-

ներ: Հանցագործությունների թիվը նվազեցնելու գործում կարող է մեծ լինել հասարակության 

գործոնի դերը: Հասարակության ճնշման տակ հնարավոր է մարդկանց հետ պահել այնպիսի 

արարքներից, որոնք իրենց բնույթով չեն գնահատվում և արժանի են պարսավանքի: Անձն ինքը 

միայնակ կարող է չկարողանա ադեկվատ գնահատել իր քայլերը, չի բացառվում նաև այն, որ 

որոշ դեպքերում ընկնի շրջապատի ազդեցության տակ: Իսկ այդպիսի դեպքերում միայն անձին 

մեղադրելը ճիշտ չէ, քանի որ մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է հայտնվել նման իրավիճակում, 

գտնվի անելանելի իրավիճակի մեջ և ունենա օգնության կարիք: Առողջ հասարակություն ձևա-

վորելու, դատապարտված անձանց հասարակություն վերադարձնելու և նրանց լիարժեք կյանքի 

գործընթացում ներգրավելու համար պետք է անկողմնակալ և անտրտունջ աշխատանք այն 

բանի համար, որպեսզի մեր երկրում լինի առողջ մթնոլորտ, հասարակության առողջ մտածելա-

կերպ, չլինեն խեղված ճակատագրեր, լինի հանդուրժողականություն և գնահատվի ինքը մարդը:  

Այսպիսով, մենք ցանկանում ենք նշել այն փաստը, որ մեր երկրում արդեն գրեթե մեկ 

տասնամյակ է կիրառվում են այլընտրանքային պատժատեսակները, ինչի ազդեցության կամ 

արդյունավետության մասին մենք չունենք միանշանակ տեսակետ: Բոլորովին պարզ չէ, թե 

ասենք նույն հանցատեսակի կատարման դեպքում նախկին ու ներկա պատժատեսակներից որն 

ինչքանով է արդյունավետ՝ անձի հետագա սոցիալ-իրավական և հոգեբանական ռեադապտա-

ցիայի ու վերադաստիարակության տեսանկյունից:  

Չկան համապատասխան վիճակագրական տվյալներ այդպիսի համեմատականներ անց-

կացնելու համար: Մենք ցանկանում ենք սույն հոդվածով նշել այն մասին, որ դրա արդյունքում 

հնարավոր անհատական և հասարակական գիտակցության զարգացումները ադեկվատ հաս-

կանալու համար գուցե կարիք լինի միջառարկայական գիտաժողովների ու բանավեճերի, քանի 

որ արդեն հիմա ակնհայտ է տեսական և կիրառական առումներով պենիտենցիար հոգեբանու-

թյան վերաբերյալ սիստեմատիկ տեսանկյուն մշակելու անհրաժեշտությունը:  
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In article psychological features of the person, his behavior, a crime and punishment for it are 

briefly stated and analyzed. It is especially emphasized that nearly one decade in Armenia works 

department of execution of alternative punishments and it is specified that there are no authentic data 

about what type of execution of punishment it is possible to read out as more effective from the point of 

view of reeducation and reorganization of the personality, its reintegration in society.  

 

 

 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՆՏՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ 

 

Աղուզումցյան Ռ. Վ. 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, Երևան, Հայաստան 

 
Հանգուցային բառեր. կրթական համակարգ, մագիստրոսական ծրագիր, կառավարիչ, 

  գործունեության արդյունավետություն, անձնային որակներ: 

 

Կրթությունը եղել և մնում է հասարակության զարգացման կարևոր պայմաններից մեկը: 

Կրթական հաստատությունները բոլոր ժամանակներում հանդիսացել են անձի զարգացումն 

ապահովող օղակ: Անձը, լինելով կենսաբանական և սոցիալական էակ, ունենալով ժառանգա-

բար փոխանցվող հատկություններ, ենթարկվում է հասարակության ներգործությանը և մշտա-

պես պահանջ ունի հասարակական փորձի յուրացման: Մարդկությունը սերնդեսերունդ իր փոր-

ձը փոխանակում է նպատակաուղղված ներգործության՝ կրթության միջոցով [5]: Կրթական հա-

մակարգերը մշտապես ենթարկվում են փոփոխության՝ ելնելով զարգացող հասարակության 

պահանջներից: Այսօր բարձրագույն ուսումնական հաստատության խնդիրն, առաջին հերթին, 

աշխատաշուկայի համար որակյալ կադրեր պատրաստելն է, հետևաբար նաև բարձրագույն 

որակավորում ունեցող դասավանդողի, գիտնականի, կառավարչի անձի ձևավորումը: Այդ նպա-

տակով կրթությունն իր առջև խնդիր է դնում ոչ միայն մասնագիտական ուսուցման արդյունա-

վետությունը բարձրացնել, այլ նաև մշակել և կյանքի կոչել ծրագրեր, որոնք կնպաստեն անհրա-

ժեշտ անձնային որակների ձևավորմանը: Մինչև վերջերս համարվում էր, որ մասնագետի որա-

կավորման մակարդակը բնորոշվում է գիտելիքների այն ծավալով, որն ստացվել է ուսման ըն-

թացքում: Սակայն, հետազոտությունները ցույց են տվել, որ գիտելիքների յուրացման աստիճա-

նը զգալիորեն կախված է սովորողների անհատական առանձնահատկություններից: Յուրաքան-

չյուր անձ ձեռք բերած գիտելիքները կիրառում է յուրովի: Անձի մասնագիտական որակը ներա-
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ռում է նրա մասնագիտական ոճը, որը պայմանավորված է համընդհանուր տրված գիտելիքների 

ընկալման և դրանց դրսևորման անհատական մոդելով: Այս գործընթացում կարևոր դեր են խա-

ղում ճանաչողական հոգեկան գործընթացները և անձնային փոփոխությունների դինամիկան[1]:  

Սովորող երիտասարդության անընդհատ կրթության համակարգի կազմակերպումն ու 

կատարելագործումն անհնար կլինի առանց սովորողների հոգեկան և ճանաչողական գործու-

նեության ամբողջական ըմբռնման և ուսման բոլոր մակարդակներում հոգեկանի զարգացման 

հոգեֆիզիոլոգիական դետերմինանտների խորն ուսումնասիրման: Այստեղ կարևորագույն սկզ-

բունքը ուսանողների ընդունակությունների ուսումնասիրման համալիր մոտեցման սկզբունքն է: 

Անընդհատ կրթության կազմակերպման ու կատարելագործման ժամանակ անհրաժեշտ է հեն-

վել ոչ միայն հոգեկան զարգացան օրինաչափությունների իմացության, այլ նաև ուսանողների 

անհատական առանձնահատկությունների իմացության վրա և դրան համապատասխան կեր-

պով ուղղորդել անձի զարգացման գործընթացը [5]: 

Բոլոնյան համակարգի հիմնական նպատակներից մեկն է աշխատաշուկայում բարձրաց-

նել որակավորման նկատամամբ պահանջը: Չնայած ընդամենը մի քանի տարի է, ինչ ներմուծ-

վել է այս համակարգը, այնուամենայնիվ, արդեն իսկ նկատելի է աշխատաշուկայում մագիստ-

րոսի կոչում ունեցողներին առաջնահերթություն տալու միտումը, քանի որ ենթադրվում է, որ 

նրանք ավելի մրցունակ են և ավելի խորը գիտելիքներ ունեն. հետևաբար ուսանողներն էլ իրենց 

հերթին ձգտում են ավելի բարձր վարձատրվող աշխատանքի, քան բակալավրի ատիճան ունե-

ցողները: Մագիստոսների հաջողության գրավականն այն է, որ նրանց ուսուցանվող կրթական 

ծրագրում համատեղվում է հայրենական ծրագրի առավելությունները և միջազգային փորձը [2]: 

Մագիստրատուրայի առավելություններն են` 

 միջազգային ճանաչում ստացած ժամանակակից մեթոդոլոգիայի կիրառում, 

 բարձր որակավորում ունեցող դասախոսական կազմ, 

 մասնագիտական միջավայրի հետ շփում, 

 մասնագիտական բառապաշարի մշակում, 

 միջազգային գործընկերների հետ համագործակցություն, 

 մաստեր-կլասների, համագումարների, մասնագիտական խորհրդակցությունների մաս-

նակցություն, 

 բազմակողմանի ուսուցում (ծրագիրն իր մեջ ներառում է մի քանի դասընթացներ, որն էլ 

թույլ է տալիս ստանալ խորը գիտելիքներ, հասկանալ աշխատաշուկայի ձևավորման 

պատճառները), 

 վճարման ճկուն համակարգ, 

 պետական դիպլոմ (միջազգային կրթական ծրագրերի մասնակցելու դեպքում կրկնակի 

դիպլոմ ստանալու հնարավորություն) [3]: 

Մագիստրատուրան բարձրագույն մասնագիտական կրթական աստիճան է, որը հաջոր-

դում է բակալավրին: Մագիստրատուրան ավարտելով՝ ուսանողը ստանում է մագիստրոսի կո-

չում: Մագիստրատուրան թույլ է տալիս ուսանողներին խորացնել գիտելիքներն իր ընտրած 

մասնագիտության բնագավառում, իսկ այն ավարտելով՝ հնարավորություն է ստանում զբաղվել 

գիտահետազոտական և մանկավարժական գործունեությամբ: 

Մագիստրատուրայի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ երիտասարդ-

ներին թույլ է տալիս բակալավրիատն ավարտելուց հետո կտրուկ փոխել իրենց մասնագիտա-

կան ուղին, օրինակ, տնտեսագիտությունից` սոցիոլոգիա, մաթեմատիկայից` հոգեբանություն և 

այլն: Երկփուլ կրթական համակարգը` որպես նոր համակարգ, տարակարծությունների տեղիք 

տվեց: Կա սխալ կարծիք, թե բակալավրիատը թերի կրթություն է տալիս, այսպես կոչված թերի 

բարձրագույն է, և բարձրագույն կրթություն ունենալու համար անհրաժեշտ է ավարտել նաև մա-

գիստրատուրան: Սակայն մագիստրատուրան ոչ թե կրթությունը դարձնում է «կատարյալ», այլ 

այն պարզապես կրթական ավելի բարձր աստիճան է, որի նպատակն է ավելի խորացնել երի-

տասարդի գիտելիքները: Բացի այդ, մագիստրատուրան ավելի մեծ պատասխանատվություն է, 

այն մղում է երիտասարդներին գիտահետազոտական աշխատանքի և, հետևաբար, ոչ բոլորն են, 

որ ի վիճակի են հաղթահարել այս ուսուցումը, և այդ պատճառով էլ նրանք պետք է իրենց հա-
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մար որոշեն, թե արդյոք կարող են սովորել մագիստրատուրայում և թե որքանով է այն իրենց 

անհրաժեշտ: Իհարկե պետք է հաշվի առնել նաև ուսման բարձր վճարը: Եվ նրանք, ովքեր կորո-

շեն սովորել, ապա երկաստիճան համակարգը հիանալի հնարավորություններ է ընձեռում. այն 

է` համալսարանն ավարտել 2 դիպլոմներով, և հնարավոր է տարբեր մասնագիտություններով: 

Իսկ ինչ վերաբերում է ուղղությունը փոխելուն, ապա դիմորդները պետք է հասկանան, որ մա-

գիստրատուրան արդյունքի համար երկկողմանի պատասխանատվություն է: Համալսարանը 

տալիս է հնարավորություն և պայմաններ ապահովում, իսկ դրանց իրականացումը կախված է 

ուսանողից: Մագիստրոսական համակարգը մի կողմից թույլ է տալիս ձեռք բերել ևս մի մասնա-

գիտություն, սակայն, մյուս կողմից էլ, մասնագիտության մեջ հոգեբանական պատրստվածու-

թյան աստիճանը մնում է թերի, քանի որ կարճ ժամկետում մասնագիտական հոգեբանական 

կարևոր որակների զարգացումը դառնում է քիչ հավանական: Հետևաբար, արդիական է դառ-

նում այն խնդիրը, թե ինչպես բացահայտել անձի մասնագիտական կարևոր որակները, կարճ 

ժամանակահատվածում զարգացնել դրանք և ձևավորել մասնագիտական մտածելակերպ: 

Խնդիրը, որն առաջ ենք քաշել, հոգեբանական է և պահանջում է հոգեախտորոշիչ և անձնային 

զարգացում ապահովող հատուկ աշխատանքների համակարգ: Այդ առումով նպատակահար-

մար ենք գտնում լուծել հետևյալ խնդիրները`  

1. ուսումնասիրել ժամանակակից աշխատաշուկայի պահանջները մասնագետի հոգեբա-

նական որակների նկատմամբ և կատարել համապատասխան գրականության վերլուծություն, 

դուրս բերել հոգեբանական կարևորագույն որակների ամփոփ պատկերը, 

2. մագիստրատուրա դիմող ուսանողի մոտ բացահայտել արդեն իսկ ունեցած մասնագի-

տական կարևոր անձնային որակները, իմացական ոլորտի յուրահատկությունները, մագիս-

տրատուրա ընդունվելու պահին դրանց արտահայտվածության աստիճանը, 

3. համապատասխան առաջին կետի (1.)՝ կազմել անձնային որակների հոգեբանական 

զարգացման ծրագիր, որն իր մեջ կներառի՝ 

 անձնային որակների զարգացում, 

 միջանձնային հաղորդակցման հմտությունների զարգացում, 

 կառավարչական հոգեբանական հմտությունների զարգացում [4]:  

Ժամանակակից կյանքն ունի որակյալ մասնագետների կարիք, որոնք կունենան արդիա-

կան գիտելիքներ ու ունակություներ: Նրանք պետք է լինեն նորովի, այսինքն` այսօրվա և վաղ-

վա, այլ ոչ թե երեկվա մասին մտածող մարդիկ: Նրանք պետք է մշտապես գտնվեն փնտրտուքի 

մեջ, կարողանան գտնել տեղեկատվություն, վերլուծել և այն մասնագիտորեն մեկնաբանել: 

Պետք է կարողանան վարել գիտական, մասնագիտական և քաղաքական բանավեճ, համոզել` 

իրենց նպատակին հասնելու համար օգտագործելով նաև ԶԼՄ-ները: Մագիստրատուրան են-

թադրում է, որ բակալավրի դիպլոմ ունեցողն արդեն աշխատանք ունի, սակայն ցանկանում է 

այն համատեղել ուսման հետ, որպեսզի բարձրացնի իր մասնագիտական որակները: Մագիստ-

րատուրայում ուսուցումը ուսանողին առավելագույնս ազատում է լսարանային աշխատանքից և 

թույլ է տալիս հմուտ ղեկավարի գլխավորությամբ ինքնուրույն աշխատել [3]:  

Մագիստրատուրան այժմ բավականին ընդունված երևույթ է դարձել ՀՀ-ում և այն երբեմն 

ավելի են նախընտրում, քան երկրորդ բարձրագույն կրթություն ստանալը: Կա կարծիք, որ հե-

ռատես ուսանողները նախընտում են մագիստրոսի աստիճան ստանալ կոնկրետ մեկ մասնագի-

տությամբ և ստանալ դիպլոմ, քան թե մի քանի մասնագիտություններ սովորել և դրանցից ոչ 

մեկում կոնկրետ հաջողություններ չունենալ: Այժմ աշխատաշուկային պետք են մասնագետներ, 

որոնք լիովին կտիրապետեն իրենց կոնկրետ աշխատանքին, քան թե կանեն մի քանի աշխա-

տանքներ, որոնցից ոչ մեկն էլ լավ չեն անի:  

Այսպիսով, մագիստրոսների պատրաստումը ժամանակակից կրթական համակարգի 

կարևորագույն գործառույթներից մեկն է, որը պահանջում է յուրահատուկ մանկավարժական և 

հոգեբանական մոտեցումներ, որոնք կբխեն ժամանակակից սոցիալ-տնտեսական պահանջնե-

րից:  
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The educational system has been one of the vital requisites for the society‘s development. Being a 

biological and social creature, a person is influenced by society. The directed impact of society is realized 

through education. The organization and improvement of the continuing educational system of the 

learning youth will be impossible without the absolute comprehension of the psychic/mental and 

cognitive activity of those who study and without the thorough examination of the psycho-physiological 

determiners of mental development. The preparation of postgraduates (in master‘s programmes) is one of 

the essential functions of the modern educational system and requires special pedagogical and 

psychological approaches which will proceed from the modern socioeconomic needs. 

 

 

 

ԿՆՈՋ ԵՎ ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԴԵՐԵՐԻ ԱՐԺԵՎՈՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 

ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 
Ամիրյան Ծ. Ս. 

ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան 
Հանգուցային բառեր. գենդերային դերեր, մշակութային արժեքներ, 

 ժամանակակից հասարակություն: 

 

Այսօր մեր իրականությունը գտնվում է ամենատարբեր սոցիալական փոխարկումների  

շրջանում: Փոխվում են ինչպես տնտեսական և քաղաքական կառույցները, այնպես էլ մշակու-

թային արժեքները և համոզմունքները: Արդիականության պահանջներին ու թելադրանքին հա-

մապատասխան փոխվում են մարդկանց հայացքներն ու մոտեցումները` կյանքի առօրեական 

բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ: Այս փոփոխությունները, կամ ինչպես կարելի է ասել, արդիա-

կանացման  գործընթացը, կրում է համամարդկային բնույթ և դրանք բնորոշ են ինչպես մեծ և 

հզոր պետությունների և հասարակությունների, այնպես էլ, Հայաստանի նման փոքր երկրների, 

որտեղ ավանդական արժեքները առավել արտահայտված են: Սա է պատճառը, որ այսօր ըն-

դունված է համարել, որ յուրաքանչյուր երկիր, ելնելով իր մշակութային առանձնահատկություն-
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ներից, անցնում է արդիականացման իր ուրույն ճանապարհը: Այս արդիականացման գործըն-

թացում, մասնավորապես, փոփոխություն է կրում ընտանիքի ինստիտուտը, որպես տարբեր 

սեռերի միջև կազմակերպված և համաձայնեցված վարքաձևերի մի համակարգ: Ընտանիքում, 

գենդերային դերերին ուղղված պահանջները և ակնկալիքները կարելի է դիտարկել որպես 

տվյալ մշակույթի դրսևորման կարևոր ցուցանիշ, քանի որ առաջնային սոցիալիզացիայի դերը 

առավել հզոր ազդեցություն ունի մշակութային արժեքների և համոզմունքների վերարտադրման 

գործում [2]:  Մասնավորապես, Ն. Չոդորոուն կարևորվում և քննադատում է մայրության ինստի-

տուտի դերը` որպես մշակութային արժեքների վերարտադրման պատասխանատու օղակ: Այս 

առումով կնոջ դերի նկատմամբ մշակութային նորմերը ավելի խիստ են ձևակերպված հասարա-

կության մեջ, և կինը առավել խիստ կարող է «պատժվել» իր կարևոր հասարակական նշանա-

կություն ունեցող դերից շեղում կատարելու պատճառով [5]: 

Մեր նպատակն է դիտարկել գենդերային դիրքորոշումների այն առանձնահատկություն-

ները հայ իրականության մեջ, որոնք այսօր ձևավորվում են արդիականացման գործընթացների 

և ավանդական մշակութային արժեքների բախման համատեքստում՝ դուրս բերելով այդ մի-

տումներում հոգեբանական գործոնների դերը: 

Մշակութային դիրքորոշումների և համոզմունքների փոփոխությունները տեղի չեն ունե-

նում արագ: Այսօր, հայ իրականության մեջ, ընտանիքում դեռ բավականին ավանդական կեր-

պով են բաշխված կանանց և տղամարդկանց դերերը. տղամարդուն վերագրվում է տիրոջ դերը, 

իսկ կնոջը՝ մոր, սակայն որոշ գենդերային կարծրատիպեր արդեն իսկ ենթարկվում են վերա-

փոխման, մասնավորապես, առկա է կանանց գենդերային նույնականացման և դերերի նկատ-

մամբ դիրքորոշումների վերանայման միտումներ: Պայմաններից մեկն այն է, որ հատուկ ստեղծ-

ված խոչընդոտներ չկան կանանց ինքնիրացման հարցում կամ զգալի քիչ են, մասնավորապես, 

կրթության և աշխատանքային գործունեության ոլորտներում: Այսօր արդեն, օրինաչափ է ըն-

կալվում այն փաստը, որ աղջիկը ձգտում է բարձրագույն կրթություն ստանալ և աշխատել: Բացի 

դրանից, կարծես թե, որոշ գենդերային վարքաձևեր, որոնք առավել տիպական են տղամարդու 

համար, ընդունելի է անգամ, այսօր, կանանց դեպքում (վառ օրինակ՝ կանանց պարագայում 

մեքենա վարելու ունակությունը, ղեկավար դեր ստանձնելու հնարավորությունը): 

Սակայն եթե փորձենք դիտարկել ավելի խորը մշակութային ամրագրված համոզմունքներ, 

ապա կտեսնենք տիպական ավանդական վերագրումներ: Հնուց ի վեր համարվել է, որ «տան 

սյունը տղամարդն է» և որքան տղա զավակները շատ են, այնքան տունը ամուր հիմք ունի: Մեր 

երկրի աշխարհագրական դիրքը և պատմական անհրաժեշտությունը թելադրել են տղա զավակ՝  

ռազմիկ, երկրի պաշտպան ունենալը: Որպես գերդաստանի ազգանվան կրող, շարունակող, 

նույնպես համարվել և համարվում է տղան: Նախկինում ընտանեկան արհեստի, իսկ այժմյան 

արժեքներում` բիզնեսում տղամարդու սատար կանգնողը որդին է: Այս պատճառները ամրա-

պնդված են նաև իրենց խոսքային հիմնավորումներով: Աղջիկ ունենալու դեպքում անվստահու-

թյան` որպես ծնող, հետագայում ապահով ծերություն ունենալու նախապայման. ―քսան տարի 

պահում ես, մեկ օրում տալիս ուրիշին‖: Գերդաստանի շարունակողը համարվում է տղան. ―իմ 

ազգանունը կրողը տղաս է‖ կամ ―տղայի երեխան է մեր թոռը‖: Մեծ մասամբ հղիության ընդ-

հատման դրդողները ամուսիններն են, պնդելով, որ ―եթե աղջիկ ունենաս, տուն չեմ բերի‖: Մինչև 

հիմա շատ ընտանիքներում կարող են կնոջը մեղադրել աղջիկ ունենալու մեջ, առանց գիտակցե-

լու և տեղեկանալու, թե ինչպես է ձևավորվում երեխայի սեռը և հիմնավորելով, որ ―լավ տղայից 

տղա է ծնվում‖: Մի քանի աղջիկ ունենալու դեպքում նախընտրելի անուններն են ―Բավական‖, 

―Հերիքնազ‖, իսկ տղայի դեպքում ―Նվեր‖, ―Պարգև‖: Այսօր, այս միտումը ևս ակնհայտ է, երբ վեր-

լուծում ենք սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների ՄԱԿ-ի պաշ-

տոնական զեկույցը [7]: ՄԱԿ-ի` Բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի կող-

մից 2013թ. հրապարակած ուսումնասիրության համաձայն` ըստ վիճակագրական տվյալների 

բնակչության շնչի հաշվարկների, իգական սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական 

ընդհատումներով Հայաստանը երկրորրդ տեղում է, Չինսատանից հետո:  

Հետաքրքրկան է մեզանում այսօր, դիտարկել նաև կանանց և տղամարդկանց դերերի 

արժևորման ծիսակարգային (ռիտուալային) բովանդակությամբ պրակտիկաները: Հատկանշա-
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կան է օրինակ, հայ տղամարդկանց կողմից կնոջ մեծարման ―ավանդույթը‖, ցանկացած հայ ըն-

տանիքում, տարբեր տխուր և ուրախ իրադարձությունների ժամանակ: Բոլորս բազմաթիվ ան-

գամ լսել ենք շնորհակալական խոսքեր, կենացներ ուղղված մայրերին, քույրերին, տատիկներին 

և կանանց ընդհանրապես: Չկա որևիցե մի խնջույք, որի ժամանակ առանձնահատուկ չշեշտվի 

կինը և բաժակ չբարձացվի  նրա բարօրության համար. կանանց մեծարում են որպես տան տի-

կին, երեխաների դաստիարակության ամբողջ հոգսը իրենց ուսերին կրող մարդ, նրանց հայտ-

նում են շնորհակալություններ և խոստովանում, որ առանց կնոջ տղամարդիկ քիչ բանի կարող 

են հասնել: 

Այս և բազմաթիվ այլ փաստերի համադրությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ կնոջ դերի 

արժևորման պարագայում կան որոշակի հակասություններ: Մի կողմից, գերդաստանի շարու-

նակությունը պահպանելու գործառույթի առումով կնոջ դերը նշանակալի չէ, սակայն ընտանիքի 

պահպանման, հոգատարության և խնամքի առումով՝ հսկայական: Եթե փորձենք դուրս բերել 

այդ հակասությունների հոգեբանական ասպեկտը, ապա կարելի է ենթադրել, որ կնոջ դերը 

առավելապես բավարարում է ընտանիքի գոյատևման, հարաբերությունների պահպանման և 

վերարտադրման պահանջմունքներին: Այս իմաստով նաև կարելի է ասել, որ կնոջ նորմատիվա-

յին դերը սահմանված է տղամարդու կողմից և ծառայում է տղամարդու դերի կատարման պայ-

մանին: Կարելի է նաև համարձակություն ունենալ և սահմանել, որ մեր հասարակության մեջ 

կնոջ նորմատիվային դերը առավելապես սահմանված է պահպանողական և կոլեկտիվ արժեք-

ների կարևորման անհրաժեշտությամբ ու հիմքով: 

Ժամանակակից հասարակական գործընթացների ազդեցությունը կնոջ դերի փոփոխման 

վրա արտահայտվում է առավելապես իրավիճակային վարքի, քան համոզմունքների մակարդա-

կում: Այս ներքին հակասությունները դեռևս կարող են արտահայտվել միկրոմակարդակում՝ 

նպաստելով որոշակի դինամիկ փոփոխությունների ներանձնային, միջանձնային կամ միջխմ-
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This article presents the issue of evaluation of roles of man and woman in contest of contemporary 

reality and the role of cultural and psychological factors. The process of modernization is specific for 

each country, proceeding from its cultural particularities. In this process family institution bear 

alterations as a coordinated behavioral system between two different genders. We are analyzing the 

gender differences  in Armenian reality that are organized in contest of conflict (collision) between 

modernization process and traditional cultural values, revealing role of psychological factors in these 

tendencies. We observe some contradictions in case of evaluation of woman role. The influence on 

changes of woman role is displayed mainly in situational behavior but not in level of convictions.  
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ՊԱՀԱՆՋՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Առաքելյան Ա. Դ. 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. անձնային գործոններ, պահանջմունքների և անձնային հատկությունների 

համահարաբերակցություն, անձնային ներուժ, հասուն անձ: 

 

Փոխակերպվող հասարակության պայմաններում, երբ հասարակության առջև դրվում են 

քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական և մշակութային լուրջ վերափոխումների խնդիրներ և 

անձը կատարողից դառնում է վերափոխող, նրա ակտիվության ուղղորդման և անձնային հատ-

կությունների նկատմամբ հասարակական պահանջներն արմատապես փոխվում են: Նոր հա-

սարակության մեջ գործող անձին ներկայացվում են իր և հասարակության միջև ներդաշնակ 

հարաբերությունների ստեղծման պահանջներ: Այս փոփոխությունների համատեքստում բար-

դանում են նաև սոցիալական միջավայրին ակտիվ հարմարման մեխանիզմների մշակումը, ան-

ձի ինքնադրսևորման, ինքնիրացման ուղիների և միջոցների ընտրությունը: Ներդաշնակ ու հա-

սուն անձի ձևավորման ու զարգացման նոր ուղիների, անձնային ներուժի բացահայտման, ակ-

տիվացման ու զարգացման անհրաժեշտությունը պահանջում է պահանջմունքների և անձնային 

հատկությունների, այնպես էլ վերջիններիս փոխհարաբերության դրսևորման առանձնահատ-

կությունների համակարգային ուսումնասիրություն: 

Պահանջմունքների տեսական հարցերը քննարկված են Ա. Մասլոուի, Ս. Լ. Ռուբինշտեյնի, 

Վ. Ս. Մագունի, Կ. Օբուխովսկու, Շ. Ն. Չխարտիշվիլու, Դ. Ա. Կիկնաձեի, Պ. Մ. Սիմոնովի, Բ. Ի. 

Դոդոնովի, Յու. Օրլովի և այլոց ուսումնասիրություններում: Պահանջմունքների ուսումնասիրու-

թյան բարդությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ վերջիններս դրսևորվում են 

անձնային կառույցի մյուս բաղադրիչների հետ փոխներգործությամբ, իրենց ազդեցությունն են 

ունենում այլ կառույցների ձևավորման վրա և կրում են նրանց ազդեցությունը: 

Ժամանակակից տեսա-փորձարարական ուսումնասիրություններում բացահայտված են 

դրդապատճառային տարբեր կառույցների և գործոնների հետ պահանջմունքների փոխհարաբե-

րության առանձնհատակությունները (Ն. Ն. Ակիմովա, Լ. Կ. Բեզումովա, Ս. Ի. Բոգդան, Ն. Ա. 

Վդովինա, Բ. Մ. Կիրսանով, Բ. Յ. Կլիմչուկ, Յու. Օրլով և այլոք): Միևնույն ժամանակ անբավա-

րար են ուսումնասիրված պահանջմունքային տարբեր խմբերի դրսևորման մակարդակը պայ-

մանավորող անձնային հատկությունները, տարբեր խմբերի պահանջմունքների և անձնային 

հատկությունների փոխհարաբերության դրսևորման մեխանիզմները: Մեր ուսումնասիրության 

նպատակն է եղել բացահայտել հիմնային պահանջմունքների և անձնային հատկությունների 

համահարաբերակցման առանձնահատկությունները: Հետազոտության խնդիրներն են. բացա-

հայտել անվտանգության, սոցիալական, ընդունված լինելու և ինքնադրսևորման պահանջմունք-

ների դրսևորման առանձնահատկությունները պայմանավորող անձնային հատկությունները, 

առանձնացնել ադապտացիոն ներուժի կառույցում պահանջմունքների դրսևորման, միջոցների 

ընտրության վերահսկման գործընթացը կարգավորող առավել կարևոր անձնային հատկություն-

ները: 

Գիտափորձին մասնակցել են ՀՊՄՀ-ի 2-րդ կուրսի 139 ուսանողներ: Պահանջմունքային 

համակարգի ուսումնասիրության նպատակով օգտագործել ենք «Հիմնային պահանջմունքների 

բավարարվածության աստիճանի ախտորոշման մեթոդիկան» [3, էջ 421-423], իսկ անձնային 

հատկությունների ուսումնասիրության նպատակով կիրառել ենք Ռ. Կետտելի «16-գործոնային 

անձնային հարցարանը» [1, էջ 53-64]: Պահանջմունքների և անձնային հատկությունների փոխ-

հարաբերության առանձնահատկությունները բացահայտելու նպատակով կիրառել ենք Սպիր-

մենի կարգային համահարաբերակցության տեխնիկան: Հետազոտական ընտրակազմի յուրա-

քանչյուր խմբում 16 հիմնական անձնային հատկությունների և պահանջմունքների համահարա-

բերակցման արդյունքում առանձնացվել են նշանակալի ցուցանիշները` հաշվի առնելով թույ-
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լատրելի սխալների տարբեր հավանականությունների համար հարաբերակցության գործակից-

ների ծայրագույն նշանակությունները [2, էջ 581]: Արդյունքները մեկնաբանելիս ելակետ ենք ըն-

դունել, որ պահանջմունքների դրսևորման մակարդակը պայմանավորված է անձնային հատկու-

թյունների արտահայտվածության մակարդակով: 

Տարբեր պահանջմունքների և Կետտելի անձնային գործոնների համահարաբերակցային 

վերլուծության արդյունքում ստացվել է, որ. 

1. Սոցիալական պահանջմունքների դրսևորման առանձնահատկությունները պայմանա-

վորված են C, N, F, L, E անձնային գործոնների արտահայտվածության մակարդակով: 

2. Ընդունված լինելու պահանջմունքների դրսևորման առանձնահատկությունները պայ-

մանավորված են M, N, G, E, H, B, Q1, Q3, Q4 անձնային գործոնների արտահայտվածության 

մակարդակով: 

3. Անվտանգության պահանջմունքների դրսևորման առանձնահատկություններում որոշիչ 

նշանակություն ունեն O, N, L, E, Q1, G անձնային գործոնները: 

4. Ինքնադրսևորման պահանջմունքների դրսևորման առանձնահատկությունները պայմա-

նավորված են B, G, F, Q1 անձնային գործոնների արտահայտվածության մակարդակով: 

Պահանջմունքների դրսևորման առանձնահատկություններում որոշիչ նշանակություն 

ունեցող անձնային գործոններն են.  

1. Ընդունված լինելու, ինքնադրսևորման և անվտանգության պահանջմունքների դրսևոր-

ման մակարդակը պայմանավորված է G գործոնի արտահայտվածության մակարդակով: Այս 

գործոնը գործունեության մեջ և միջանձնային հարաբերություններում ինքնադրսևորման, ըն-

դունված լինելու ուղիների և միջոցների ընտրության կարգավորման և վերահսկման գործառույթ 

է ստանձնում:  

2. B, Q1 անձնային գործոնները, որոնք ինքնադրսևորման, ընդունված լինելու պահանջ-

մունքների դրսևորման մակարդակը պայմանավորող ինտելեկտուալ հատկություններ են, պա-

հանջմունքների դրսևորման, դրանց բավարարման հնարավորությունների գնահատման գործա-

ռույթ են ստանձնում: B, Q1 գործոնները, ապահովելով այս պահանջմունքների բավարարման 

հնարավորությունների, միջոցների շրջանակը, նպաստում են գործունեության արդյունավետու-

թյան բարձրացմանը, ծանրակշիռ դեր են ստանձնում ադապտացիոն ներուժի կառույցում:  

3. Կոմունիկատիվ հատկությունների խումբը ներկայացնող E, N անձնային գործոններն 

անվտանգության, սոցիալական, ընդունված լինելու պահանջմունքների դրսևորման մակարդա-

կի կարգավորման, սոցիալական միջավայրի հետ ներդաշնակ փոխհարաբերությունների կա-

ռուցման գործառույթ են ստանձնում: 
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The aim of the author‘s study was to identify the basic needs and personal characteristics 

correlation. 139 students in 2nd course of ASPU took part in the experience. The author presents security, 

social, to be adopted and self-expression needs in the level of expression caused by personal charac-
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teristics based on the experience data analysis. Then the features, which have decisive importance in the 

structure of the person adaptation potential, are separated. 

  

 

 

ԱՆՁԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՐԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՎ 

ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 

 
Ասրիյան Է. Վ., Դավթյան Ա. Գ. 

ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան  

 

Հանգուցային բառեր. սոցիալական դիրքորոշում, աշխատանքով բավարարվածություն,  

   արժեք, սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտ: 

 

Ներկայիս սոցիալ-տնտեսական բուռն զարգացումը, որը պայմանավորում է բիզնեսի և 

արտադրության հարմարումը նոր պայմաններին, յուրահատուկ պահանջներ է ներկայացնում 

անձին թե' իմացական և թե' վարքային մակարդակներում: Նման պայմաններում կառավարման 

հոգեբանության առանձին ուշադրության են արժանանում անձի սոցիալական դիրքորոշումնե-

րի կապը աշխատավայրում նրա վարքի հետ: Վերոհիշյալ խնդրի ուսումնասիրությունը հնա-

րավորություն կտա բարձրացնելու աշխատանքի արդյունավետությունը, նպաստելու կազմա-

կերպության հոգեբանական մթնոլորտի բարելավմանը:  

Հոդվածի հիմնական նպատակն է դուրս բերել անձի սոցիալական դիքորոշումները և ար-

ժեքները և ուսումնասիրել, թե որքանով են դրանք անդրադառնում նրա աշխատանքով բավա-

րարվածության վրա: 

Դիրքորոշման խնդիրը հետազոտության հատուկ առարկա է եղել վրաց հոգեբան Ուզնա-

ձեի դպրոցում: Ուզնաձեն տվել է դիրքորոշման հետևյալ սահմանումը. «դիրքորոշումը սուբյեկ-

տի ամբողջական դինամիկ վիճակ է, ակտիվության որոշակի պատրաստականության վիճակ, 

որը պայմանավորված է 2 գործոններով` սուբյեկտի պահանջմունքով և համապատասխան օբ-

յեկտիվ իրավիճակով» [1, էջ 350]: Արևմտյան սոցիալական հոգեբանության մեջ սոցիալական 

դիրքորոշումների նշանակման համար օգտագործվում է «ատտիտյուդ» տերմինը:  

Այսպիսով` սոցիալական դիրքորոշումը պատկերացումների և զգացմունքների կազմա-

կերպված և հարաբերականորեն կայուն համակարգ է, որն ուղղված է դեպի որոշակի սոցիալա-

կան օբյեկտ կամ իրադարձություն և անձին հաղորդում է որոշակի ձևով մտածելու, ընկալելու և 

գործելու ներքին հակվածություն, որը սերտորեն կապված է արժեքային համակարգի հետ, որն 

իրենցից ներկայացնում է բազային պատկերացումներ այն մասին, որ որոշ գաղափարներ, 

նպատակներ, վարքի ձևեր հանդիսանում են անհատապես կամ սոցիալապես ավելի նախընտ-

րելի այլ գաղափարներից, նպատակներից, վարքի ձևերից: Յուրաքանչյուրն կարող է ունենալ 

հազարավոր դիրքորոշումներ, սակայն կազմակերպչական հոգեբանությունն իր ուշադրությու-

նը կենտրոնացնում է հատկապես` աշխատանքով բավարարվածության, աշխատանքի մեջ 

ներգրավվածության և կազմակերպությանը նվիրվածության վրա [2, էջ 524]:  

Հետազոտությունն անցկացվել է ուսումնական հաստատությունում աշխատող դասախո-

սական անձնակազմի (ՌՀՀ) և AIR-FRANCE ավիաընկերության անձնակազմի հետ, որոնց ընդ-

հանուր քանակը կազմում էր 32 մարդ: Ընտրվել են հետևյալ մեթոդիկաները` «Անձի արժեքների 

և մշակույթի ուսումնասիրման մեթոդիկա» (Շ. Շվարց) [3, էջ 35], «Աշխատանքով բավարարվա-

ծության անձնային և խմբային ախտորոշում» [6, էջ 348], «Աշխատանքով բավարարվածության 

մեթոդիկա» (Ռ. Կունինա), «Դրդապատճառապահանջմունքային ոլորտում անձի սոցիալ-հոգե-

բանական դիրքորոշումների ախտորոշման մեթոդիկա» (Օ. Ֆ. Պոտեմկինա): 

Հետազոտվող 2 խմբերում աշխատանքով բավարարված և չբավարարված անձանց արժե-

քային համակարգի տվյալները ներկայացնենք տոկոսային հարաբերությամբ` Air France-ի հե-

տազոտական խմբից 50%-ը բավարարված էր աշխատանքով, իսկ 50%-ը` չբավարարված, իսկ 
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ՌՀՀ-ում` 78%` բավարարված, 22%` չբավարարված: Աշխատանքով բավարարված մարդկանց 

մոտ առկա է դիրքորոշումների հետևյալ համակարգը` այլասիրություն-արդյունք-ազատու-

թյուն-աշխատանք: Սրանք այն դիրքորոշումներն են, որոնց առկայությունն օժանդակում է կազ-

մակերպության առաջխաղացմանը: Սրանք այն աշխատակիցներն են, որոնց մասին պետք է 

հոգ տանի ղեկավարը: Իսկ աշխատանքով չբավարարված աշխատողների մոտ դիրքորոշում-

ներն արտահայտվել են հետևյալ համադրությամբ` այլասիրություն-արդյունք-ազատություն-

գումար կամ եսասիրություն-ազատություն-արդյունք-գումար:  

Ընդհանուր արդյունքների հիման վրա հետազոտվող 2 խմբերում էլ աշխատանքով բավա-

րարվածության դեպքում նկատվել է 3 արժեքների ավելի քիչ արտահայտվածությունը, որոնք 

են` հեդոնիզմ, հիերարխիա և աֆֆեկտիվ ավտոնոմիա (իսկ առավել բարձր` կոնֆորմություն, 

ունիվերսալություն, ինքնուրույնություն, դրդապատճառվածություն, իշխանություն, անվտան-

գություն, հավասարություն, ներդաշնակություն արժեքները): Սրանք իրականում այն արժեք-

ներն են, որոնց ուժեղ արտահայտվածությունն աշխատանքի արդյունավետության վրա բացա-

սական է ներգործում: Աշխատանքով չբավարարվածության դեպքում առկա է հետևյալ դիրքո-

րոշումների թույլ արտահայտվածությունը` դրդապատճառվածություն, ներառվածություն, հիե-

րարխիա, ինտելեկտուալ ավտոնոմիա, և մյուս ցուցանիշների համեմատ նույնպես ցածր ցու-

ցանիշ ունեին ներառվածությունը և հաջողությունները: Սրանք այն դիրքորոշումներն են, որոնք 

ոչ միայն ցանկալի են, այլև պարտադիր են աշխատանքի արդյունավետ կատարման և աշխա-

տանքով բավարարվածության համար, քանզի աշխատանքի մեջ դրդապատճառվածությունը, 

ներառվածությունը հանդիսանում են աշխատանքի արդյունավետ կատարման հիմնական նա-

խադրյալները:  

Այսպիսով` արժեքային համակարգը և սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշումներն ազդում 

են անձի` կազմակերպության մեջ աշխատանքով բավարարվածության վրա: Աշխատանքով 

բավարարվածությունն ինքնին անհատի ընդհանրացված դիրքորոշումն է իր աշխատանքի 

նկատմամբ: Աշխատանքով բավարարվածությունն (կամ անբավարարվածությունը) իրեն է 

միացնում աշխատանքի մեջ միացած յուրաքանչյուր գործունեության և փոխազդեցության ձևե-

րից բավարարվածության զգացումների ամբողջությունը: Աշխատանքով բավարարվածությունը 

կարող է ուսումնասիրվել 2 տեսանկյունից` և' որպես անկախ փոփոխական, և' որպես կախյալ: 

Դիտենք առաջին դեպքը` ինչի˚ց է կախված աշխատանքով բավարարվածությունը: Այս խնդրի 

շուրջ հետազոտողներն առավել կարևոր գործոնների մեջ նշում են արդարացի պարգևատրու-

մը, աշխատանքի ստեղծագործական բնույթը, բարենպաստ պայմանները և աշխատակիցների 

աջակցությունը: Սակայն կառավարման համար առավել մեծ հետաքրքրություն է ներկայաց-

նում աշխատանքով բավարարվածությունը որպես անկախ փոփոխական, որն ազդում է աշխա-

տողների աշխատանքի արդյունավետության վրա: Ուսումնասիրելով մարդկանց, ովքեր բավա-

րարվածություն են ստանում աշխատանքից, գիտնականներն առանձնացնում են պրոցեսուալ-

բովանդակային մոտիվացիայի հետևյալ ցուցանիշները` գործունեության մեջ ամբողջական 

ներգրավվածության զգացում; գործի վրա ուշադրության, մտքերի և զգացմունքների ամբողջա-

կան կենտրոնացում; նպատակների հստակ գիտակցում; հնարավոր սխալներից կամ անհաջո-

ղություններից վախի բացակայություն: 

Այսպիսով, հետազոտության տվյալները մատնացույց արեցին այն փաստը, որ աշխա-

տանքով բավարարվածության դեպքում առկա են բոլոր այն արժեքները և սոցիալ-հոգեբանա-

կան դիրքորոշումները, որոնք հանդիսանում են արդյունավետ աշխատանք կատարելու հիմնա-

կան նախադրյալները: Հետևաբար` աշխատանքով բավարարվածությունը կապված է կազմա-

կերպության ընդհանուր սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտի հետ, որը պայմաններ է ստեղծում 

անձի ստեղծագործական հնարավորությունների արտահայտման համար, անձի բարեկեցու-

թյան համար, ինչն էլ անդրադառնում է անձի` աշխատանքով բավարարվածության վրա:  
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In this article psychological peculiarities of social stereotypes are being analyzed. A detailed 

psychological analysis of such concepts as ―personality‖ and ―social stereotypes‖ are given in the article, 

as well as an overview of research aimed at identifying the social stereotypes and values of an individual 

and their impact on job satisfaction is represented. Job satisfaction is a set of psychological attitudes 

towards labor activity exercised by workers in an organization. The system of values and social and 

psychological stereotypes of personality affect the overall job satisfaction. 

 

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԵՐՑԵՊՑԻԱ-ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ-ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԿԱՊԸ 

 

Ավագիմյան Ռ. Ա.,  Ավագիմյան Հ. Ռ. 
ՎՊՄԻ, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. սոցիալական պերցեպցիա, իմացություն, դիրքորոշում, ատիտյուդ, 

սոցիալական փորձ, սոցիալականացում: 

 

Հաղորդակցում սկսվում է մարդու կողմից մարդու ըմբռնման` սոցիալական պերցեպցիայի 

գործընթացից, որին զուգահեռաբար ուղեկցում է նաև միջանձնային հարաբերությունների ձևա-

վորման գործընթացը: Միջանձնային հարաբերությունների ձևավորման գործընթացի վրա մեծ 

ազդեցություն են գործում  հաղորդակցվողների սոցիալական իմացությունը և սոցիալական 

դիրքորոշումները: Միջանձնային հարաբերությունների ձևավորման արդյունավետությունը և 

հաղորդակցման պարտնյորի վրա հոգեբանական ներգործությունը ցածր է լինելու, եթե միջանձ-

նային իմացությունը արդյունավետ չի եղել: Այդ պատճառով, մենք անհրաժեշտ ենք գտնում 

տվյալ հոդվածում արծարծել սոցիալական հոգեբանության նշված խնդիրները և սոցիալական 

պերցեպցիա, սոցիալական իմացություն ու սոցիալական դիրքորոշում հասկացությունների փո-

խադարձ կապը:  

Սոցիալական պերցեպցիան ընդգրկում է մարդու կողմից սոցիալական իրականության և 

մարդու ըմբռնումը, այսինքն միջանձնային պերցեպցիան: Սոցիալական պերցեպցիայի գործըն-

թացը ենթադրում է նաև այլ իմացական գործընթացների ներգրավում նրա մեջ: Ճանաչելով սո-

ցիալական շրջապատը, նրան շրջապատող աշխարհը, մարդն ըմբռնում է, բացատրում է և 

վերարտադրում է այդ աշխարհի տարբեր սոցիալական ասպեկտները իր մտածողության մեջ: 

Այդ պատճառով սոցիալական իմացության շատ կարևոր տեղ է գրավում մարդու կյանքում, այլ 

մարդկանց հետ նրա փոխգործողության մեջ: Սոցիալականացման ընթացքում մարդու սովորում 

է դասակարգել ըմբռնվող մարդկանց, հանգեցնելով նրանց տարբեր կատեգորիաների: 
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Միջանձնային հաղորդակցման առաջացումը և արդյունավետ զարգացումը հնարավոր է 

այն դեպքում, եթե նրա մասնակիցների միջև գոյություն ունի փոխհասկացողություն: Այն, թե ինչ 

չափով են մարդիկ արտացոլում միմյանց հատկանիշներն ու զգացմունքները, ըմռնում և հաս-

կանում ուրիշներին, իսկ նրանց միջոցով նաև սեփական անձը, մեծապես կանխորոշում է հա-

ղորդակցման գործընթացը, պարտնյորների միջև ձևավորվող հարաբերությունները, և համա-

տեղ գործունեության եղանակները: Այսպիսով, մի մարդու կողմից մյուսի ըմբռնման և ճանաչ-

ման գործընթացը հանդես է գալիս որպես հաղորդակցման պարտադիր բաղկացուցիչ մաս: 

Սոցիալական պերցեպցիայի ուսումնասիրության ընթացքում առաջացող խնդիրների վեր-

լուծությունը ցույց է տալիս, որ դրանցում դրված է այդ երևույթի ուսումնասիրության ավելի լայն 

հիմք, որը կապվում է սոցիալական իմացության և սոցիալական դիրքորոշման խնդիրների հետ: 

Մարդը միաժամանակ և իմացության օբյեկտ է և սուբյեկտ: Սոցիալական իմացությունը հանդես 

է գալիս որպես ինքնիմացություն: Դա հասարակության և մարդու մասին գիտելիքների ձեռք 

բերման և զարգացման գործընթաց է: Սոցիալական իմացության գլխավոր առանձնահատկու-

թյունը իմացության սուբյեկտի և օբյեկտի համընկնումն է: Դա ազդեցություն է գործում և իմա-

ցության գործընթացի վրա, և նրա արդյունքների վրա: Սոցիալական իմացության ընթացքում 

մարդը ճանաչում է ինքն իրեն: Ձեռք բերվեղ սոցիալական իմացությունը միշտ կապված է ան-

հատների` իմացության սուբյեկտների հետաքրքրությունների հետ: Սոցիալական իմացությունն 

սկսվում է սոցիալական փաստերի ձևավորման գործընթացից: Դրանց են վերաբերվում առան-

ձին անհատների կամ սոցիալական խմբերի գործողությունները կամ արարքները, մարդկանց 

նյութական կամ հոգևոր գործունեության արդյունքները, նրանց կարծիքները, դատողություննե-

րը, գնահատականները:  

Իմացությունը ինքնին սոցիալ է իր ծագումով: Սոցիալական աշխարհի մասին գիտելիք-

ներն առաջանում են միայն մարդկանց փոխգործողության, միմյանց միջև հաղորդակցման դեպ-

քում: Սոցիալական իմացության միջոցով բացահայտվում են այն մեխանիզմները, որոնց միջո-

ցով մարդը իրեն գիտակցում է սոցիալական իրականության այն մասը, որի մեջ նա ապրում ու 

գործում է, նաև սոցիալական գործոնների ամբողջ հանրագումարը, որոնք պայմանավորում են 

այդ գործընթացները: Այլ խոսքերով, դա այն հարցն է, թե մարդը ինչպես է կառուցում սոցիալա-

կան աշխարհի կերպարը: Կառուցել ասելով հասկացվում է շրջապատող աշխարհի վերաբերյալ 

ինֆորմացիան համակարգի վերածումը, այդ ինֆորմացիայի կառուցումը կապակցված կառուց-

վածքների նրա իմաստն ըմբռնելու նպատակով: Դրա արդյունքն է սոցիալական աշխարհի կա-

ռուցումը, որը մարդու առջև հանդես է գալիս որոշակի սոցիալական իրականության ձևով: Ար-

տահատվելով Ու.Թոմասի խոսքերով. «Եթե մարդիկ որոշակի իրադրություն ըմբռնում են որպես 

իրական, ապա այն կլինի իրական նաև իր հետևանքներով» [2; էջ 66]: Հետևաբար շատ կարևոր է 

վերլուծել այն գործընթացը, որի ընթացքում այդ իրականությունը կառուցվում է: 

Սոցիալական աշխարհի երևույթների իմացության ժամանակ միշտ առկա է սոցիալական 

ենթատեքստը` իրական սոցիալական իրադրությունը, որի մեջ ապրում և գործում է մարդը: 

Տվյալ դեպքում համարժեք գիտելիքի կարևորագույն պայման է հարաբերակցությունը գիտելիքի 

բովանդակության, դրանցում փոփոխությունների և շրջապատող աշխարհում փոփոխություննե-

րի միջև: Հարցի այդ կողմի վրա մեծ ուշադրություն է դարձվել սոցիալական հոգեբանության մեջ, 

դրա ապացույցն է սոցիալականացման գործընթացի ուսումնասիրությունները, սոցիալական 

աշխարհի մասին պատկերացումները ձևավորվում են մանկուց և զարգանում են երեխայի կող-

մից սոցիալական փորձի ձեռքբերման հետ: Դրա ապացույցն է, սոցիալականացման գործընթա-

ցի ուսումնասիրությունը, սոցիալական աշխարհի մասին գիտելիքները ձևավորվում են մանկու-

թյան տարիքից և զարգանում են երեխայի սոցիալական փորձի ձեռքբերման հետ միասին, այ-

սինքն նոր սոցիալական իրադրություններում գործողության հետ միասին:  

Սոցիալական իմացության առաջացման ժամանակ մեծ նշանակություն ունի կոնկրետ 

մշակութային միջավայրը, որը երեխայի կողմից սոցիալականացման ընթացքում ըմբռնվում է 

լեզվի տիրապետման միջոցով: Լեզուն որպես սոցիալական աշխարհի յուրացման գործիք, հան-

դես է գալիս որպես սոցիալական իմացության սոցիալական ծագման ապացույցներից մեկը: 

Հետևաբար, փոխգործողությունն իրագործվում է հասարակության կոնտեքստում և այդ պատ-
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Սոցիալական 

պերցեպցիա 

Սոցիալական 

իմացություն 

Սոցիալական 

դիրքորոշում 

ճառով անմիջականորեն պայմանավորում է սոցիալական իմացության գործընթացը: Կարևոր է 

հասկանալ, թե ինչպես են տարբեր սոցիալական համակարգեր ազդում աշխարհի ճանաչման 

անհատական եղանակի վրա: 

Սոցիալական իմացության սոցիալական պերցեպցիայի համեմատությամբ ավելի շատ 

«սոցիալականության» հատկանիշ է նրա «ընդհանրությունը» այլ մարդկանց հետ: Սոցիալական 

իմացության «ընդհանրության» գաղափարը հիմնվում է երկու դրույթների վրա. 

1. բոլոր մարդկանց վարքի մեջ առկա է կանխատեսելի նմանությունների շարք, որոնք 

հիմնված են փորձի ընթացքում ձեռք բերված ընդհանուր մադկային էության պատկերացում-

ների վրա; 

2. գոյություն ունեն մի շարք անվիճելի տարբերություններ մարդկանց վարքի մեջ (ինչպես 

առանձին աբհատների, այնպես էլ առանձին տիպերի մոտ) [2; էջ 52]: 

Հենց այդ պատճառով էլ յուրաքանչյուր իմացություն օբյեկտիվի սուբյեկտիվ վերակառու-

ցումն է: Այդ վերակառուցումը սուբյեկտի կողմից իրագործվում է իր փորձի, պահանջմունքների, 

մտադրությունների հիման վրա: Դա շատ կարևոր է սոցիալական իմացության բնութագրման 

համար, քանի որ բացի անհատական փորձից այստեղ ընդգրկվում են նաև խմբի փորձն ու ամ-

բողջ մշակույթի փորձը: Այնուամենայնիվ, մարդիկ պետք է որոշակի ձևով հասկանան միմյանց: 

Իմացության արդյունքների ընդհանրությունը նշանակում է, որ չնայած տարբեր սոցիալական 

երևույթների մասին անհատական և խմբային պատկերացումների, մարդիկ ապրում են որոշա-

կի ընդհանուր իմացական տարածության մեջ:  

Շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչումն է կայանում նախկինում ուսումնասիրված սոցիա-

լական ըմբռնման և սոցիալական իմացության գործընթացների միջև տարբերությունը, այսինքն 

համեմատել պերցեպտիվ և մտածական գործընթացները, բացահայտել տարբերությունները, թե 

ինչպես ենք մենք ըմբռնում աշխարհը, և ինչպես ենք նրա մասին մտածում: Սոցիալական իմա-

ցությունն ընկած է սոցիալական դիրքորոշման մեխանիզմի հիմքում` մարդու միակողմանի 

հոգեբանական կապը մարդկանց հետ, նրան շրջապատող իրականության յուրքանչյուր օբյեկտ-

ների և երևույթների հետ: Սոցիալական դիրքորոշումը դիտարկվում է որպես անհատի կողմից 

նշանակալից սոցիալական օբյեկտի վերապրման գործընթաց [5; Էջ 26]: 

Սոցիալական դիրքորոշում հասկացությունը մտցվել է Ու. Թոմասի և Ֆ. Զնանեցկու կող-

մից: Նրանք սոցիալական դիրքորոշումը բնութագրում էին որպես սոցիալական գործընթաց, որը 

դիտարկվում է սոցիալական աշխարհի նկատմամբ հարաբերություններում ու սոցիալական 

արժեքների հետ կապի մեջ: Արժեքը` դիրքորոշման օբյեկտիվ կողմն է, հետևաբար դիրքորոշու-

մը սոցիալական արժեքի անհատական (սուբյեկտիվ) կողմն է [4; էջ 86]:  

Ու. Թոմասը և Զնանեցկին այդ սուբյեկտիվ կողմը նշել են որպես ―սոցիալական դիրքորո-

շում‖, ―ատիտյուդ‖: Այսինքն, անհատի գիտակցության վիճակ որոշակի սոցիալական արժեքի 

նկատմամբ: Հետևաբար, դեռ այն ժամանակ նրանք գտնում էին, որ դիքորոշման ձևավորման 

մեջ մեծ է սոցիալական իմացության դերը: 

Սոցիալական դիրքորոշումը` անձի հոգեբանական պատրաստության վիճակ է, նրա նախ-

կին փորձով դետերմինավորված, որոշակի ձևի վարք դրսևորելու օբյեկտի նկատմամբ: Սոցիա-

լական դիրքորոշման հիմնական գործառույթը` անհատի սոցիալական վարքի կարգավորումն է: 

Անհատական դիրքորոշումների համակարգը ապահովում է նրա սոցիալական իրականության 

մեջ կողմնորոշման հնարավորությունը [3; Էջ 37]: 
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Տվյալ հոդվածում տեսական վերլուծության ենթարկելով սոցիալական պերցեպցիա, սո-

ցիալական իմացություն և սոցիալական դիրքորոշում գործընթացները, հանգեցինք այն եզրա-

կացության, որ դրանք հաջորդաբար փոխկապակցված գործընթացներ են: Սոցիալական աշ-

խարհի, սուբյեկտի վերաբերյալ սկզբնական ինֆորմացիան ըմբռնվում է սոցիալական պերցեպ-

ցիայի գործընթացի միջոցով, հետագայում այն ձևավորում է որոշակի սուբյեկտիվ պատկեր, գի-

տակցության մեջ սոցիալական իմացության գործընթացի միջոցով ու ձևավորում սոցիալական 

դիրքորոշում, այսինքն վարքի որոշակի պատրաստականություն որևէ սոցիալական իրադրու-

թյան նկատմամբ: Սակայն անհրաժեշտ է նշել նաև, որ սոցիալական դիրքորոշումները նույնպես 

ազդեցություն ունեն սոցիալական պերցեպցիայի գործընթացների վրա, եթե նախկինում ան-

հատն ունեցել է արդեն տվյալ սոցիալական օբյեկտի կամ սուբյեկտի հետ հաղորդակցման փորձ: 
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In the article the author has come to the conclusion analyzing theoretical perception, social ack-

nowledgement and social stance of the processes, that these are consequently interrelated procedures. 

First information of social world and subject is realized through the procedure of social perception, later 

it is forming certain subjective image through the procedure of social perception in consciousness and 

forming social stance, concerning behavior readiness of any social conditions. Although it is necessary to 

be noted, that social stances have also effect on the procedures of social perceptions if in the past the 

individual had a communicative experience with the certain social object and subject.    

 

 

 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ 

ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԾԻՆ 

 

Ավագյանց Ա. Ռ., Սեդրակյան Ս. Ա. 
Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարան, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. խորհրդատվություն, հոգեկան առողջություն, պատասխանատվություն, 

 համագործակցություն: 

 

«Բուժումը խոսքի միջոցով» (talking cure) – մեզ համար մի սովորական հասկացություն է 

դարձել, սակայն ընդամենը մեկ հարյուրամյակ առաջ այն համարվում էր հեղափոխական գա-

ղափար, որը ոչ միայն չէին ընդունում, այլև համարում էին վատ մոտեցում [3, էջ 37]:  
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Անձի հոգեկան աշխարհին առընչվող գիտությունների ձևավորմանը և զարգացմանը 

զուգընթաց առաջ են գալիս նոր մոտեցումներ, որոնք կատարելագործում են անձին օգնություն 

տրամադրելու միջոցներն ու եղանակները՝ հասցնելով այցելուի պահանջմունքներին առավելա-

գույն համապատասխանության: Սակայն որքան էլ զարմանալի թվա, քանի որ գիտության և 

պրակտիկայի զարգացումն անընդմեջ գործընթաց է, այսօր էլ դեռևս կան հակասական և ոչ 

ճկուն մոտեցումներ, որոնք դիտարկման արժանի են:  

Երբ խոսք է գնում հոգեբանական խորհրդատվության մասին, ապա ենթադրվում է անհա-

տի անձնային խնդիրների լուծման գործընթացը՝ հոգեբանի հետ համատեղ աշխատանքի ըն-

թացքում [5, էջ 8]: 

Համատեղ աշխատանքը ենթադրում է այցելուի կողմից իրագործվող գործողությունների 

շարք, որոնք, պետք է նպաստեն վերջինիս և հոգեբանի կողմից նախապես մշակված նպատակի 

իրականացմանը: Համատեղ աշխատանքը բնականաբար իր հիմքում ենթադրում է այցելուի 

մոտ առկա բավարար և արդյունավետ մոտիվացիա՝ խնդիրն օպտիմալ եղանակով լուծելու ուղ-

ղությամբ: Ի՞նչ կարող ենք ասել այն դեպքերի մասին, երբ այդ մոտիվացիան ուղղակիորեն 

միտված չէ սեփական ամբողջական խնդրի վրա աշխատելուն և այցելուն գտնվում է հոգեկան 

առողջության սահմանագծին, սակայն դիմել է հոգեբանական աջակցության:  

Սույն հոդվածում նպատակ ունենք անդրադառնալ վերոնշյալ հիմնախնդրին և տալ որո-

շակի սահմանումներ հոգեբանական խորհրդատվության տարբեր տեսակների և համեմատա-

կաններ անցկացնել դրանց միջև:  

Ն. Դ. Լինդեի աշխատանքներում [5, էջ 10] նշվում է, որ հոգեբանական խորհրդատվությու-

նը ենթադրում է հիմնականում ռացիոնալ աշխատանք՝ գիտակցական և հետաքրքրված այցե-

լուի հետ: Միաժամանակ նշվում է, որ ի տարբերություն վերջինիս, հոգեթերապիան աշխատում 

է անձի հոգեկան կյանքի անգիտակցական և ոչ ռացիոնալ կողմերի հետ և տևում է ավելի երկար: 

Հոգեթերապիան հիմնականում ուղղորդված է դեպի կլինիկական դեպքերը, երբ անձի հոգեբա-

նական խնդիրը վերածվել է «հիվանդության»: 

Առողջության համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ) առանձնացրել է հոգեկան 

առողջությունը բնորոշող հետևյալ չափանիշները՝ 

ա. սեփական ֆիզիկական և հոգեկան Ես-ի միասնության մշտական գիտակցումը, 

բ. հաստատուն ապրումներ միանման իրավիճակներում, 

գ. սեփական հոգեկան գործունեությունը, նրա արդյունքները և ինքն իրեն համապատաս-

խան գնահատելու կարողություն (ինքնաքննադատություն), 

դ. հոգեկան հակազդեցությունների համապատասխանությունը արտաքին ազդակների և 

իրավիճակների ուժին, 

ե. սեփական գործունեության պլանավորման և իրականացման ընդունակություն [1, էջ 4]: 

Ժամանակակից պատկերացումների համաձայն, գոյություն ունի կլինիկական և հոգեբա-

նական թերապիա: Հոգեբանական խորհրդատվությունն իր տեսակով մոտ է հոգեբանական հո-

գեթերապիային, քանի որ կողմնորոշված է դեպի, այսպես ասած, «առողջ մարդկանց» հետ աշ-

խատանքը [5]: 

Գրականության մեջ երբ խոսվում է «առողջ անձ» կամ «հիվանդ անձ» հասկացությունների 

մասին և դրվում սահմաններ՝ նրանց աջակցության ձևերի ընտրության մեջ, հաճախ անտեսվում 

է այն, որ չնայած հոգեկան առողջության և հիվանդության սահմանագծին հասած լինելուն, 

անձը կարող է լիարժեք կերպով համապատասխանել հոգեբանական խորհրդատվական աշխա-

տանք իրականացնելուն: Իհարկե, խոսքը գնում է այն դեպքերի մասին, երբ խնդիրը բժշկական 

չափանիշներով որակվել է որպես որոշակի անունը կրող հիվանդություն, սակայն այցելուի մոտ 

առկա է առողջ քննադատություն սեփական խնդրի նկատմամբ, այլ ոչ այն դեպքերի, երբ այցե-

լուն մտածողության էքստերնալ ոճն է նախընտրում, ինչպես նաև չի տեսնում իր մասնակցու-

թյունը խնդրի առաջացման և լուծման հնարավոր ուղիների մշակման մեջ: 

Բնական հարց է առաջանում, թե որտեղ են ավարտվում հոգեբան-խորհրդատուի ու այցե-

լուի և սկսվում հոգեբույժի ու այցելուի գործողության սահմանները: Առաջարկում ենք սահման-

ներ գծելու փոխարեն խնդիրը դիտարկել այն տեսանկյունից, թե առանձին կոնկրետ այցելուն 
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ինչպիսի պատրաստակամությամբ, պատասխանատվությամբ, մոտիվացիայով և խնդրի հան-

դեպ ռացիոնալ տրամադրվածությամբ է ուզում աշխատել:  

Եթե մարդը հասկանում է, որ իր խնդիրը պայմանավորված է պատճառներով, որոնք ար-

մատացած են սեփական հոգեկան աշխարհում և որոնք նա կարող է կառավարել, ապա կախ-

ված այդ խնդրի ծանրության աստիճանից, տվյալ անձի հետ կարող է անցկացվել կամ հոգեբա-

նական խորհրդատվություն, կամ տարբեր մակարդակի հոգեթերապևտիկ աշխատանք [5, էջ 11]: 

Մենք գտնում ենք, որ սկսած այն պահից, երբ անձը խորհրդատու-այցելու դերերի մեջ 

հանդես է գալիս որպես սուբյեկտ, ապա արդեն կարելի է խոսել անձի ներքին ռեսուրսների ակ-

տիվացած լինելու և խորհրդատվության արդյունավետության համար արված առաջին կարևո-

րագույն քայլի մասին: Հաջորդ քայլը՝ ցանկացած խնդրի վերաբերյալ որոշակի և իրատեսական 

նպատակների կառուցումը և դրանց վրա համատեղ աշխատանքը, կլինեն առավել դյուրին և 

ամուր հողի վրա կառուցված: Մենք կողմ ենք այն դիրքորոշմանը, որ յուրաքանչյուր այցելու 

ինքն է որոշում, թե իր կոնկրետ որ խնդիրը լուծման կարիք ունի, քանի որ մեծամասամբ այցե-

լուի աշխատանքից է կախված լինելու արդյունքը: Մենք չենք հերքում այն, որ հոգեկան առող-

ջության խնդիր ունեցող անձի կենցաղում և միջանձնային փոխհարաբերություններում, միև-

նույն է արտացոլվելու է իր խնդիրը՝ որպես գրեթե ցանկացած իրավիճակի ֆոն: Սակայն սա չի 

նշանակում, թե անձի ամբողջական խնդրի հետ չաշխատելու պարագայում անհրաժեշտ է հրա-

ժարվել դրա առանձին մասերի հետ աշխատանքից: Նմանատիպ մոտեցումը, մեր կարծիքով, 

կարևոր քայլ է մի կողմից դեպի հարգանքը անձի իրավունքների հանդեպ, մյուս կողմից՝ յուրա-

տիպ հնարավորություն է այցելուի համար՝ հասկանալու ինքն իրեն՝ իր իսկ ցանկացած սահ-

մաններում:  

 

Գրականություն 

 

1. Հոգեկան առողջությունը և մարդու իրավունքները, Երևան, 2010թ. 

2. Սեդրակյան Ս. Ա. «Սթրեսածին բառերի հոգեթերապիան», «Հոգի» հոգեբանական տարեգիրք, 

Երևան, 1998, էջ 17-22 

3. Котлер Дж., Р. Браун Психотерапевтическое консультурование, 4-е международное издание, 

СПб.: Питер, 2001. – 464 с. 

4. Кочюнас Р. – Психологическое консультирование и групповая психотерапия – 5-е издание - 

М., Академический Проект: Гаудеамус, 2005. – 464 с.  

5. Линде Н. Д. Психологическое консультирование: Теория и практика: - М., Аспект Пресс, 2009. 

– 255 с.  

 

 

THE PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL CONSULTING IN THE BORDER OF MENTAL HEALTH 

 
Avagyants A. R., Sedrakyan S. A. 

 ―Urartu‖ University of Practical Psychology and Sociology, Yerevan, Armenia 
 

Keywords: consulting, mental health, responsibility, cooperation. 

  

 The article is devoted to the problem of psychological consulting which implementes in the 

border of mental health. In the article it is specified a number of definitions of psychological support and 

it is also emphasised the necessity for new approaches to the problem. 

 

 

 

  



 34 
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ՀԱՐՄԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
(Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ի կողմից տրամադրվող ֆինանսական աջակցության 

շնորհիվ՝ № SCS 13-5A423 գիտական թեմայի շրջանակներում) 

 

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

 

Հանգուցային բառեր. տարածական կողմնորոշում, տեղեկատվական միջավայր, անձ,  

 հաղորդակցում, հարմարում, մասնագիտություն, տարիք, 

 հոգեդիագնոստիկ փաթեթ: 

 

Ներկայիս տեղեկատվական միջավայրի ազդեցությունը մարդու հոգեկանի տարբեր կա-

ռուցվածքների վրա հետազոտության այնքան լայն բնագավառ է, որ ընդգրկում է հոգեբանական 

իմացության գրեթե բոլոր ուղղությունները: Մեր հետազոտությունը նվիրված է բացառապես 

անձի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և նրա շրջակա (տարածական) միջավայրի փոխհա-

րաբերությունների ներդաշնակության խնդրին: Հիմնախնդրի հրատապությունն ու այժմեակա-

նությունն ընդգծում են նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ներդրումն ու համա-

կարգչայնացումը, ինչպես նաև օբյեկտիվ աշխարհում առաջ եկող տարածական պայմաններին 

անձի հարմարումն ու հոգեկան տարբեր (հուզական, պերցեպտիվ, կոգնիտիվ, շարժողական և 

վարքային) դրսևորումները: 

Այսօր, համաշխարհային ընդհանուր ՏՏ դաշտում ներգրավվածությունը, մասնավորա-

պես` տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (համացանց, կապի միջոցներ) լայն տարածումը և 

արմատավորումը կյանքի տարբեր ոլորտներում, իր ներգործությունն է ունենում նաև անձի 

պերցեպտիվ ոլորտի, հատկապես` տարածական կողմնորոշման ձևավորման վրա, ինչն արդի 

հիմնախնդիր է հոգեբանության տեսանկյունից և պահանջում է համալիր տեսական ու փորձա-

րարական հետազոտում: 

Սույն հետազոտությունը կրում է շարունակական բնույթ. նախորդ հետազոտությունը 

նվիրված է եղել ժամանակի ընկալման անձնային առանձնահատկություններին` կախված ՏՏ 

դաշտում ներգրավվածության աստիճանից [1, 2]: 

Ժամանակակից ՏՏ դաշտում տարածական կողմնորոշման ձևավորման յուրահատկու-

թյան վերաբերյալ գրականության վերլուծությունը մատնացույց արեց տվյալ երևույթին նվիրված 

հետազոտությունների սակավությանը և ոչ համակարգվածությանը, ընդ որում՝ եղած հետազո-

տություններն էլ չեն տալիս անհրաժեշտ հանձնարարականներ կոնկրետ միջավայրային (տա-

րածական) պայմաններում կողմնորոշվելու համար: Այսպես` Մ. Վ. Կատկովի, Չ. Ս. Կիրվելի և 

այլ հեղինակների աշխատանքներում արծարծվում են տեղեկատվական իրականության ընդհա-

նուր և տիպաբանական տեսակետները, ինչպես նաև մատնանշվում տեղեկատվության ազդե-

ցությունը մշակույթի, կրթության և ճանաչողության ոլորտներում առկա տեղեկատվական բա-

խումների յուրահատկության վրա [4, 8]: Ըստ Վ. Ս. Սվերլովի` տարածական կողմնորոշումը 

որոշակի օբյեկտների և իրադարձությունների հարաբերմամբ սեփական գտնվելու` գտնված 

տեղի հարցում կողմնորոշվելու ընդունակությունն է [7]: 

Տարածության մեջ անձի կողմնորոշման հիմնախնդիրը ներառում է ինչպես ձևի ու մեծու-

թյան մասին պատկերացում, այնպես էլ տարածական տարբերում, տարածության ընկալում և 

տարածական տարբեր հարաբերությունների հասկացում (տարածության մեջ այլ առարկաների 

միջև կոնկրետ առարկայի դիրքի որոշումը, խորության ընկալումը և այլն): Տարածական կողմ-

նորոշումը մարդու կողմից սեփական գտնված տեղի որոշման գործընթացն է` հաշվարկային 

որևէ համակարգի օգնությամբ: Այդ համակարգը կազմվում է տարածական հարաբերություն-

ների գործնական, զգայական տարբերակման արդյունքում, որից հետո` հետևանքում ամրա-

պնդվում են նշանակությունները: Տարածության մեջ սեփական գտնվելու վայրը գտնելու համար 
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անհրաժեշտ է որոշակի կետում մեկուսացնել «քեզ» և շրջապատող առարկաները: Այս օպերա-

ցիայի արդյունքում անձը որոշում է շրջապատող տարածության ձևն ու մեծությունը, ինչպես 

նաև դրա լեցունությունը (զբաղեցվածությունը): Տարածության մեջ կողմնորոշվելը կարելի է դի-

տարկել որպես երեք խնդիրների լուծում, որոնք ընդունված է համարել` «ուղղության ընտրու-

թյուն», «ուղղության մտապահում» և «նպատակի հայտնաբերում» [7]: Այս խնդիրների լուծումն 

անհրաժեշտ է ցանկացած տարածությունում կողմնորոշվելու համար. փոքր տարածությունում` 

մոտակա կողմնորոշման համար (երբ անմիջականորեն ընկալվում են հենց կողմնորոշիչները, 

որոնցով որոշվում է դիրքը), մեծ տարածությունում` հեռակա կողմնորոշման համար (երբ կողմ-

նորոշիչները գտնվում են ընկալման սահմանից (տեսողությունից, լսողությունից, շոշափումից) 

դուրս): Տարածական կողմնորոշման ուսումնասիրությամբ զբաղվել են շատ հայտնի հոգեբան-

ներ, մանկավարժներ և ֆիզիոլոգներ, ինչպիսիք են` Ա. Ռ. Լուրիան, Լ. Ս. Վիգոտսկին, Վ. Ս. 

Սվերլովը, Ֆ. Ն. Շեմյակինը, Ի. Պ. Պավլովը, Ի. Մ. Սեչենովը և այլոք, որոնց աշխատանքները մեծ 

մասամբ նվիրված են եղել թույլ տեսնող նախադպրոցական տարիքի երեխաներին: 

Անձի կողմնորոշման հարցերը հոգեբանական գիտության տարբեր ուղղությունների ներ-

կայացուցիչների կողմից ուսումնասիրվել են մեթոդաբանական ամենատարբեր դիրքերից: Այս-

պես` փիլիսոփաները (Վ. Շտեգմայեր, Ի. Կանտ, Ռ. Դեկարտ, Ժ. Դերիդա, Մ. Հայդեգեր և այլոք) 

կողմնորոշման հարցերը դիտարկում են որպես վերացական հասկացություն, ընկալման հոգե-

բանությունը (Զ. Ֆրոյդ. Կ. Յունգ, Հ. Հելմհոլց, Վ. Զինչենկո, Ա. Լուրիյա, Ռ. Ատկինսոն, Է. Սմիթ և 

այլոք) տարածական կողմնորոշումը դիտարկում է որպես շրջակա միջավայրի մասին տեղե-

կատվության մշակման ու համակարգման հոգեկան գործընթացի արդյունք, կոգնիտիվ հոգեբա-

նությունը (Է. Թոլմեն, Ռ. Ատկինսոն, Ու. Նայսեր, Դ. Բրուներ, Ռ. Սոլսո և այլոք) զբաղվում է 

իրականության մտային մոդելների` «կոգնիտիվ քարտերի» խնդրով, գեշտալտ հոգեբանները (Կ. 

Դունկեր, Մ. Վերտհայմեր, Կ. Կոֆկա, Վ. Քյոլեր, Ֆ. Պերլզ և այլոք) կողմնորոշման հարցերը 

կապում են տարածության կանոնավոր ձևերին մարդու ձգտման հետ: 

Ըստ Ա. Վենգերի` վաղ մանկության շրջանում երեխան տարածության մեջ կողմնորոշվում 

է սեփական մարմնի մասերով, ինչը ելակետային է տարածական ուղղությունների յուրացման 

գործընթացում [3]: Դրանց տարբերակումը երկրորդ ազդանշանային համակարգի մակարդա-

կում մեծ դժվարություն է ներկայացնում այս տարիքում: Հետևաբար պետք է ենթադրել, որ 

սկզբնական շրջանում անձի տարածության ընկալումը եսակենտրոն բնույթ ունի: Ինչպես նշում 

է Ս. Լ. Ռուբինշտեյնը, երեխաների տարածական ընկալման զարգացումը ներառում է սեփական 

անձի սահմաններում ամրագրված հաշվարկման համակարգից անցում դեպի հաշվարկման մեկ 

այլ` ազատ շարժվող կետի համակարգի [6]: Անձի զարգացման հաջորդ փուլում առաջ է գալիս 

տարածական կողմնորոշման ապակենտրոնացումը (դեցենտրացիան), որն ի սկզբանե դրսևոր-

վում է իրավիճակի առանձին դրվագների հանդեպ և հետագայում իր ներգործությունն ունենում 

իրավիճակի ամբողջական ընկալման վրա [5]: Այս ամենը հիմք հանդիսացավ, որպեսզի մեր հե-

տազոտությունում կարևորենք տարածական կողմնորոշման ուսումնասիրությունը տարբեր 

տարիքային խմբերում: 

Այսպիսով, մեր հետազոտության այժմեականությունը պայմանավորված է մարդու և նրան 

շրջապատող տարածական ու տեղեկատվական միջավայրի բնույթի բացահայտ անհամապա-

տասխանությամբ և տարածական ապակենտրոնացման ձևավորման հապաղումով, ինչն ի 

սկզբանե ապակառուցողական ազդեցություն է ունենում անձի հոգեկանի տարբեր կառույցների 

վրա և որպես հետևանք` ձևախախտում անձը: Տեսական վերլուծությունն առաջադրեց որոշ 

խնդրահարույց հարցեր. բացահայտել անձի կողմնորոշման էգոցենտրիկ և դեցենտրիկ միտում-

ների ձևավորման մեխանիզմները և դրանց վրա ներգործող գործոնների առանձնահատկու-

թյունները տեղեկատվական միջավայրի փոփոխության պայմաններում, ուսումնասիրել տա-

րածական կողմնորոշման առանձնահատկությունների փոխկապակցվածությունն անձնային 

որակների ու սեռատարիքային բնութագրիչների հետ, հետազոտել աջակողմյան և ձախակողմ-

յան լատերալիզացիա ունեցող անձանց տարածական կողմնորոշման առանձնահատկություն-

ների փոխկապակցվածությունը: Նշված խնդիրների լուծումը կնպաստի տարբեր տարիքային 
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խմբերի համար տարածական կողմնորոշման հուսալի համալիր հոգեդիագնոստիկ փաթեթ 

մշակելուն: 

Սույն հետազոտության մեթոդաբանական հիմք ենք ընտրել Լ. Ս. Վիգոտսկու դրույթն այն 

մասին, որ եսակենտրոնության հաղթահարումը տեղի է ունենում երեխաների պրակտիկ գոր-

ծունեության մեջ, Ս. Լ. Ռուբինշտեյնի կողմից ձևակերպված տարածության ընկալման զարգաց-

ման օրինաչափությունները, Ռ. Վ. Գաբդրեևի կարգավորող և ճանաչողական ոլորտների հարա-

բերությունների տեսությունը, Բ. Գ. Անանևի դրույթն այն մասին, որ «տարածության ընկալման 

բարդ համակարգային մեխանիզմը ոչ մի դեպքում չի դադարում զարգանալ վաղ մանկությու-

նում, և զարգացման մյուս փուլերում, քանզի կայացման գործընթացում է գտնվում նաև մարդու 

բարձրագույն նյարդային գործունեության կառույցը», Ե. Ա. Սպիրինի և Ա. Դ. Ուրսուլայի աշխա-

տանքները հասարակական կյանքում տեղեկատվության դերի ու նշանակության մասին: 

Թեստային մեթոդիկաների ընտրության ժամանակ, ինչպես և նախորդ հետազոտությու-

նում, մենք առաջնորդվել ենք առաջին հերթին հետազոտվող անձի առանձնահատկությունների 

համալիր արտացոլման պայմանավորվածությամբ և ձևակերպումների մատչելիությամբ: Այս-

պես` նախորդ հետազոտության [1, 2] շրջանակում` հետազոտվողների մասնագիտության տե-

սանկյունից կարևոր անձնային որակները պարզելու համար օգտագործվել են հետևյալ մեթոդի-

կաները` Ռ. Ամտհաուերի ինտելեկտի կառուցվածքի թեստը (TSI), CPI թեստը (հանդուրժողա-

կանության, պատասխանատվության, ապրումակցման, ինքնաընդունման), Ա. Ն. Օրյոլի շեղվող 

վարքի հակվածության թեստը, «Կամային ինքնավերահսկման ախտորոշում» հարցարանը (ըստ՝ 

Ա. Գ. Զվերկովի), Հ. Այզենկի «Հոգեկան վիճակների ինքնագնահատման ախտորոշում» թեստը, 

Բասս–Պերիի հարցարանը (BPAQ), Ա. Ա. Ռեանի հարցարանը (МУН), իսկ ժամանակի ընկալ-

ման հիմնային առանձնահատկությունները բացահայտվել են փոքր, միջին և մեծ ժամանակա-

հատվածներ գնահատելու միջոցով: 

Սույն հետազոտության շրջանակում առաջադրված խնդիրները լուծելու համար նախա-

տեսում ենք կիրառել հետևյալ մեթոդիկաները. տեղեկատվական դաշտում ընդգրկվածության 

աստիճանը գնահատող հարցարան, գործունեության արդյունավետության ախտորոշման հար-

ցարան, դեցենտրացիայի ընդունակության ախտորոշման`Ժ. Պիաժեի «3 սար» մեթոդիկայի 

ձևափոխված տարբերակը, «Շփվողականության և կոմունիկատիվ կոմպետենտության ախտո-

րոշում» մեթոդիկան, Վ. Վ. Բոյկոյի «Շփման մեջ հոգեբանական պաշտպանության ռազմավա-

րությունների ախտորոշում» մեթոդիկան, «CPI» մեթոդիկան, Թոմասի «կոնֆլիկտայնության ախ-

տորոշում» մեթոդիկան, ինչպես նաև պրոյեկտիվ մեթոդիկաներ: 

Փորձարարական հետազոտության ավարտին նախատեսում ենք մշակել տարածական 

կողմնորոշման միտումների առանձնահատկությունների կարգավորման համապատասխան 

գործառական մոդելներ, որոնց փորձարկումն ու ներդնումը թույլ կտա բարձրացնել անձի հար-

մարվողականությունը փոփոխվող ՏՏ դաշտում՝ անձ-շրջակա միջավայր արդյունավետ փոխհա-

րաբերության մեջ: 

Այսպիսով՝ ամփոփելով տեսական-վերլուծական փուլի արդյունքները, հաստատապես 

կարող ենք պնդել, որ հետազոտության փորձարարական փուլի իրականացումը մեզ հնարա-

վորություն կտա ստեղծելու հոգեբանական շտկողական միջամտության այնպիսի ծրագիր, որն 

անձի մակարդակում կապահովի էգոցենտրիկ դիրքորոշումից սահուն անցում դեպի դեցենտրա-

ցիայի` նպաստելով անձի կոգնիտիվ գործընթացների զարգացմանը, միջանձնային փոխհարա-

բերություններում կառուցողական դիրքորոշման կառուցմանը, «ես»-հայեցակարգի համապա-

տասխան ճանաչմանը՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տիրույթում: 
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Now days the influence of information environment on persons‘ different mental structures is 

such a wide sphere to examine, that it includes almost all directions of psychological knowledge. Our 

research is entirely dedicated to the problem of relationships between harmony of a person, information 

technologies and its environment (spatial). The objects of the study: to survey the interconnections of 

spatial orientation peculiarities with the personal features, gender and age characteristics: to explore the 

interconnection peculiarities of spatial orientation of those having right-hand and left-hand 

lateralization: to work out the complex psychological program that fosters the formation of decantation.  

In the end of the experimental research we plan to work out the appropriate functional regulatory 

models of spatial orientation features tendencies, which testing and input will allow raising the persons‘ 

adaptation in the changeable area of SS - in the effective relation of person-environment. 

 

 

 

Ֆ. ԴՈՍՏՈԵՎՍԿՈՒ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Ավետիսյան Մ. Ս., Օվչյան Ա. Ա. 
ՀՊՄՀ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր.  Ֆ. Դոստոևսկու կենսագրություն, դեռահաս, վախեր, 

սեռական հակումներ, բռնություն: 

 

Ռուս մեծանուն գրող Ֆ. Դոստոևսկին մեծացել է շատ խիստ պայմաններում՝ բռնության և 

վախի մթնոլորտում: Ընտանիքն ապրել է հիվանդանոցում, ուր հայրն աշխատել է: Հայրը թույլ չի 
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տվել լքել հիվանդանոցը: Հորից ծածուկ լքելով այն՝ երեխաները շփվել են հիվանդների հետ, 

որոնք եղել են նրանց միակ ընկերները: Երեխաները դաստիարակվել են խիստ և շրջապատից 

մեկուսացած պայմաններում, ամենուր զգացվել է ծնողների կողմից դրված սահմանափակում-

ները [4, էջ 15-21]: 

Գրողի դուստրը [1, էջ-27-39], իր պապին՝ Միխայիլ Անդրեևիչին, նկարագրում է որպես 

շատ անկախ, կրթված, սակայն բռնկուն, դաժան և կասկածամիտ բնավորության տեր մարդու: 

Նրան իր ճորտ գյուղացիները դաժանորեն սպանել են` երիտասարդ աղջկիկ բռնաբարելու 

համար: Գրողի հիշողություններում, հայրը այդպես էլ մնացել է… Ծայրաստիճան համառ և տի-

րատենչ լինելով՝ Միխայիլ Անդրեևիչը, միևնույն ժամանակ, առանձնացել է ծայրահեղ ժլատու-

թյամբ, կասկածամտությամբ և դաժանությամբ, ընդ որում տառապել է արբեցողությամբ: Հոր 

ժլատությունը մեծ դժվարություններ է ստեղծել ընտանիքի համար, ինչի տխուր վկայություննե-

րը շատ են ընտանեկան նամակագրության մեջ: Որդիները միշտ ստիպված են եղել նույնիսկ 

ամենաչնչին գումարները խնդրել հորից. 

«Մի՞թե կարող եք կարծել, թե դրամական օժանդակություն խնդրելով՝ Ձեր որդին կարող է 

ավել գումար ուզել: Աստված վկա, եթե ցանկանում էի Ձեզ որևէ նեղություն պատճառել… Հար-

գելով Ձեր կարիքը՝ թեյ չեմ խմի». - գրում է 17-ամյա Ֆյոդոր Դոստոևսկին ինժեներական ճամ-

բարներից, որոնցում ստիպված էր մրսել ու թրջվել վրաններում՝ ցուրտ և խոնավ եղանակներին: 

Հոր ժլատությունը և դաժանությունը ստիպում էին գրողին հրաժարվել սննդից: [1, էջ-27-39]: 

Երբ հայտնի դարձավ, որ դպրոցում, որը հաճախում էին երեխաները, լատիներեն չի դա-

սավանդվելու՝ հայրը ինքն է սկսել այն պարապել երեխաների հետ: Հայր-ուսուցչի և օտար 

ուսուցչի միջև տարբերությունն այն էր, որ առաջինի հետ աշակերտները նստած են մնացել ամ-

բողջ դասի ընթացքում: Հաճախ մեկ ժամ և ավելի երկար պարապելով՝ երեխաները չեն համար-

ձակվել ոչ միայն նստել, այլև՝ հենվել սեղանին: Այլապես, նա զայրանում էր երեխաների վրա, 

գոռում, դուրս հանում սենյակից, ինչից նրանք շատ վախենում էին: Սա՞ չի արդյոք Դոստոևսկու 

լատիներենի դեմ դուրս գալու պատճառն՝ այն անվանելով երեխային ենթարկելու և նրանում 

նախաձեռնությունը սպանելու բութ մեթոդ (այս ընդվզման ետևում թաքնված է հայր-ուսուցչի և 

նրա դաժան մեթոդի դեմ բողոքը): 

Մի անգամ հորից հեռու՝ մոր հետ միայնակ գտնվելիս տղան ասել է նրան. «Նա այստեղ չի, 

և լավ կլիներ, եթե նա ընդհանրապես չհայտնվեր, ընդհանրապես վերանար, այսինքն երեխայի 

լեզվով դա նշանակում էր «մահանար» [4, էջ-28-33]: 

«Դեռահաս»-ը աշխատության մեջ, որն ինքնակենսա•րական նշանակություն ունի, Դոս-

տոևսկին, վերհիշելով իր մանկությունը, ժլատ, դաժան հորն, ասում է. «Կան երեխաներ, որոնք 

արդեն մանկուց մտածում են իրենց ընտանիքի մասին, մանկուց վիրավորված են իրենց հայրերի 

անվայելուչ կերպարից, հայրերի և իրենց միջավայրի…» [2, էջ 19-24]: 

Ինչպես հայտնում է գրողի դուստրը՝ Դոստոևսկին ծերունի Կարամազովի կերպարում, ևս 

պատկերել է սեփական հորը. «Դոստոևսկին, ստեղծելով Ֆյոդոր Կարամազովի կերպարը, մի-

գուցե, հիշել է իր հոր ժլատության մասին, որն այնքան տառապանք է բերել ուսումնարանի 

տարիներին իր երիտասարդ որդիներին, և նրա այնքան վրդովեցնող արբեցողության և ֆիզիկա-

կան զզվանքի մասին» [1, էջ 50-52]: 

Հոր բարդույթն առավել վառ արտահայտում է գտել «Տանտիրուհին» վիպակի մեջ, որում 

հերոսը՝ Օրդինովը, նյարդային հիվանդության պատճառով, վերադառնում է հեռավոր անցյալ, 

նորից ինքն իրեն ընկալում որպես փոքր երեխա [6, էջ 63-65]: Կռանալով իր օրորոցի վրա՝ մայրը 

խաչակնքում է նրան ու համբուրում, բայց ահա, հանկարծ հայտնվում է մի արարած, որը նրան 

մի ոչ մանկական վախ է ներշնչում, նրա մեջ լցնում է ամբողջ կյանքի ցավի և արցունքների 

աստիճանաբար ազդող թույնը. նա աղոտ զգում էր, որ անհայտ ծերունին իր բռունցքում է 

պահում իր գալիք տարիները, և սարսուռով պատված, անկարող էր հայացքը հեռացնել նրանից: 

Չար ծերունին ամենուր հետևում էր նրան: Նա ծիկրակում ու կեղծավոր գլխով էր անում նրան 

անտառակում ու ամեն թփի ետևից, ծիծաղում էր և ծաղրում նրան, կերպավորվում երեխայի 

ամեն տիկնիկում՝ ծամածռություններ անելով և քռքռալով: Նա իր դեմ էր տրամադրում դպրոցի 

անմարդկային յուրաքանչյուր ընկերոջ կամ, փոքրերի հետ դպրոցական նստարանին նստելով, 
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ծիկրակում էր քերականության գրքի ամեն տառի ետևից: Հետո, քնած ժամանակ, չար ծերունին 

նստում էր իր գլխավերևում… Այդ ծերուկը՝ նրա հայրն էր, որը երեխայից խլել էր իր մորը: 

Այդ հայրը մարմնավորում էր այն ամբողջ չարիքը, որը տանջում էր երեխային, սարսափ 

ներշնչում նրան: Միայն հայրն էր նրան տանջում, վախ ներշնչում, նա էր այն ամենի մեղավորը 

ինչ պատահում էր որդու հետ: Վախերն անտառակում, գիշերային սարսափները, սարսափելի 

ծերունին էր ներշնչում [3, էջ 337-389]:  

Դոստոևսկու ստեղծագործությունները աչքի են ընկնում նաև նվաստացած, եսասեր, դա-

ժան և չար կանանց կերպարներով և ճակատագրերով: Իր ստեղծագործություններում նա հե-

տաքրքրություն էր ցուցաբերում նաև մանկահասակ աղջիկների նկատմամբ. «Նվաստացածներ 

ու անարգվածները», «Ոճիր և պատիժ», «Դևեր» և այլն [5, էջ 21-25]: Նրա ստեղծագործություննե-

րում չկան սակայն երջանիկ կանայք և, ընդհանրապես, չկան երջանիկ մարդիկ և ընտանիքներ: 

Նրա առաջին կենսագիր Ն. Ն. Ստրախովը Դոստոևսկուն է վերագրում նույնիսկ մտերմություն 

12 ամյա մի աղջնակի հետ [24]: 

Հոր դաժան վերաբերմունքն ու վարքը չէին կարող չազդել Դոստոևսկու կյանքի վրա, կան 

տեղեկություններ, որ նա ուներ սադոմազոխիստական սեռական հակումներ կանանց նկատ-

մամբ: Նա հետաքրքրություն էր ցուցաբերում թե° ամուսնացած, թե± թեթևաբարո կանանց 

նկատմամբ: Բացի դրանից Դոստոևսկին հիվանդագին խանդոտ էր և կասկածամիտ [5, էջ 23]: 

«Երբ խանդի հերթական և անսպասելի նոպա էր սկսում՝ նա անդադար բղավում էր, ստուգում 

բոլոր պահարանները և կորցնում ինքնատիրապետումը», - նրա կնոջ՝ Աննա Դոստոևսկայի հու-

շագրություններից [5, էջ 21-22]: Նրա համար Դոստոևսկին մշակել էր մի շարք կանոններ, որոնց 

նա պետք է հետևեր, որպեսզի գոհացներ ամուսնուն: Աննան նրանից քսանհինգ տարով երի-

տասարդ էր և միակն էր, որը հանդուրժեց Դոստոևսկու տարօրինակ պահվածքն ու սադոմազո-

խիստական հակումները, որոնք, ըստ Աննա Դոստոևսկայի հուշագրությունների, տարեց տարի 

սաստկանում էին [5, էջ 21-25]: 

Դոստոևսկու մասին հետևյալ եզրակացության է եկել գենետիկ Վ.Պ. Էֆրաիմսոնը [6, էջ 41-

45], որը գրել է. «Դոստոևսկու հանճարը մեծապես հարգելով հանդերձ, այնուամենայնիվ նրան 

եմ տալիս հետևյալ բնութագիրը՝ նա բռնակալ է եղել… անսանձ իր կրքերում (թղթախաղի և 

անոմալ սեռական հակումներում) և անչափ փառասեր, ձգտել է ստորացնել իրեն շրջապատող 

մարդկանց: Նա եղել է նեղացկոտ և լպրծուն մի անձնավորություն, հիվանդագին կասկա-

ծամտությամբ, մեկուսի և տարօրինակ» [6, էջ 51-55]:  

Դոստոևսկու կենսագրական տվյալների վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս հա-

մոզվել, որ ընտանեկան բռնությունը իր բացասական հետքն է թողնում մարդու հետագա ողջ 

կյանքի և գործունեության վրա, որը մենք տեսնում ենք ինչպես Դոստոևսկու կյանքում, ընտանե-

կան փոխհարաբերություններում, կանանց նկատմամբ (որը դրսևորվում է սեռական այլասեր-

վածություններով), չնայած որ նա բռնության է ենթարկվել հոր կողմից, այնպես էլ նրա հայտնի 

ստեղծագործություններում և հերոսների ճակատագրերում: 
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The article is dedicated to the psychological analysis of famous author Fyodor Dostoyevsky‘s life 

and activities. Specially discussed author‘s life failures and personal characteristics, abnormal behaviors 

connection with it. Author is trying to show that Dostoyevsky‘s family, specially fader had badly 

influenced on the further development of his person and activities and Dostoyevsky‘s tragedy had 

reflected in his famous works. His heroes usually unhappy, wicked and real persons from authors life.  

 

 

 

ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՈՒՄՆ ԻՆՔՆԱԸՆԿԱԼՈՒՄԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԻՆՔՆԱԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ավետիսյան Ք. Ս. 
ԵՊԲՀ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. ինքնաճանաչում, ինքնաընկալում, ինքնադիտում, ինքնավերլուծություն, 

 սեփական Ես-ի տարածություն, ինքնագիտակցություն: 

 

Սեփական անձի ճանաչումը եղել և շարունակում է մնալ մարդկության կարևորագույն, 

միևնույն ժամանակ բարդ խնդիրներից մեկը, որն անխուսափելիորեն լուծում է պահանջում: 

Ինքնաճանաչման հասնելու համար անձից մեծ ջանքեր են պահանջվում: Վերջինիս հարկավոր 

է զարգացնել սեփական ճանաչողական ընդունակությունները, կուտակել համապատասխան 

գիտելիքներ, ձեռք բերել որոշակի փորձ, այնուհետև դրանք կիրառել սեփական անձը ճանաչելու 

գործընթացում: Ընդ որում, մերօրյա գիտատեխնիկական առաջընթացը մարդու վրա մեծ 

ներգործություն ունի: Անձն անդադար, մեծ արագությամբ զարգանում է, իսկ ինքնաճանաչումն 

անընդհատ հետ է մնում իր օբյեկտից` առաջացնելով աններդաշնակություն: Սեփական անձի 

վերաբերյալ յուրաքանչյուր, ամենաչնչին ինֆորմացիան անգամ ներգործություն է ունենում` 

փոփոխության ենթարկելով թե° անձին, թե° նրա ինքնաճանաչման մակարդակը: Այդ խնդիրը 

սուբյեկտիվ նշանակություն ունի յուրաքանչյուր անհատի համար և ամեն մի շարժընթաց քայլ է 

դեպի ինքնազարգացում, ինքնակատարելագործում և իդեալական Եսի ձգտում: 

Ինքնաճանաչումը սկսվում է դեռևս վաղ մանկության տարիներին, երբ երեխան սկսում է 

իրեն առանձնացնել ֆիզիկական աշխարհից: Այդ հասակում նա դեռևս չգիտի թե ինչն է պատ-

կանում իր մարմնին, ինչը` ոչ: 

Ընդունված է համարել, որ մինչև երեք ամսական փոքրիկը չի ընկալում ինքն իրեն որպես 

ակտիվ սուբյեկտի, ով ընդունակ է ճանաչել աշխարհն ու սեփական անձը: Մարմնի հանդեպ 

հետաքրքրությունն արթնանում է մոտ երեք ու կես ամսականում: Մարմնի կամ, ինչպես ընդուն-

ված է ասել «սեփական Եսի տարածությունը» հարուստ հուզական ապրումների երանգ է պա-

րունակում: Այն կյանքի կարևորագույն բացահայտումների շրջան է համարվում:  

Երեխայի հոգեկանի զարգացման համար չափազանց կարևոր նշանակություն ունի բացա-

հայտումների այն շրջանը, երբ փոքրիկը սկսում է ինքնուրույն շարժվել տարածության մեջ ա-

ռանց մեծերի օգնության, գտնում է այն տեղը, որն ավելի է գրավում իրեն, վերցնում է իրեն հե-

տաքրքրող առարկաներ, խաղալիքներ: Ինքնուրույն շարժվելու հնարավորությունը նրա համար 

դառնում է հոգեկան մեծ արժեք, որի միջոցով սովորում է ինքնահաստատվել և ճանաչել ինքն 

իրեն:  
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Բազմաթիվ հետազոտողներ համարում են, որ փոքրիկի ամբողջական «Ես»-ի ընկալումը 

սկսվում է այն պահից, երբ վերջինս սկսում է ճանաչել իր արտացոլումը հայելու մեջ: Այդ գոր-

ծընթացի սկիզբը դրվում է մոտավորապես ութերորդ ամսից մինչև տասնվեցերորդ ամիսների 

միջև ընկած ժամանակահատվածում: Այս շրջանում է երեխան իր արտաքին հատկանիշները 

կապում «Ես»-ի զգացմունքների հետ:  

Տասներկու ամսականում նա արդեն տարբերում է իրեն ուրիշներից, տասնութում սկսում է 

կռահել, թե ինչ են իրենից սպասում մեծերը: Իսկ արդեն երկու տարեկան հասակում փոքրիկը 

ձևավորում է վերաբերմունք սեփական արտաքինի նկատմամբ, քանի որ արդեն զմայլվում է 

իրենով հայելու առջև: 

Երեխայի հուզական հակազդեցությունները շրջապատի հանդեպ պայմանավորված են սե-

փական զգացմունքների գիտակցմամբ: Նա սուր է արձագանքում հատկապես շրջապատի վի-

րավորանքներին: Եվ պատահական չէ, որ երկու տարեկանի վերջում մենք ավելի հաճախ ենք 

լսում նրանցից անընդհատ կրկնվող «Ես» անձնական դերանունը:  

Ծննդյան առաջին օրերից սկսած` երեխան ընկնելով մեծահասակների աշխարհ ձեռք է բե-

րում սոցիալական մտածողության զարգացման հնարավորություն, իսկ ավելի ուշ սկսում է իրեն 

սոցիալական խմբի մի մասնիկ զգալ: Նա դեռևս դժվարությամբ է իրեն անջատում մյուսներից, 

որը դրսևորվում է մանկական եսակենտրոնության մեջ: Ինքն իրեն գիտակցում է որպես աշ-

խարհի կենտրոն, իսկ մնացածները գոյություն ունեն, որպեսզի ծառայեն իրեն: Բայց, արդեն 

դեռահասության շրջանում սկսվում է «հոգևոր Եսի» հոգեկան ընդունակությունների, բարոյա-

կան հատկանիշների, բնավորության գիտակցումը: Տվյալ գործընթացի խթան է մշակութային 

փորձի ակտիվ յուրացումը, որն արտացոլվում է սերունդների համընդհանուր աշխատանքում: 

Իսկ վերջինիս հիմքն է կազմում հոգևոր և բարոյական խնդիրների լուծման գործընթացը: Այս 

փուլը դեռահասի կայնքում սկսվում է հետևյալ հարցերից. «ինչպիսի՞ն եմ Ես», «ինչն այնպես չէ 

իմ մեջ», «ինչպիսի՞ն պետք է լինեմ»: Եվ հենց այս շրջանում են սկսվում «իդեալական Ես»-ի 

ձևավորման փորձերը, որտեղից էլ սկիզբ է առնում անբավարարությունը սեփական անձով և 

ձգտումը դեպի ինքնակատարելագործում: Այս շրջանը կարևորվում է նաև արդարության, 

ճշմարտության և բարոյականության համար բուռն պայքարով:  

Ինքնաճանաչման գործընթացն իրականանում է երկու մակարդակներում: Առաջին մա-

կարդակում անձն ինքն իրեն սկսում է ճանաչել ուրիշների հետ համեմատելու, հարաբերակցե-

լու միջոցով: Այս դեպքում սեփական անձը ճանաչելու համար մարդը հիմնվում է առավելապես 

արտաքին պահերի վրա: Ինքնաճանաչման այս մակարդակի արդյունք են հանդիսանում սեփա-

կան անձի և վարքի առանձին պատկերները, որոնք կարծես կապված են կոնկրետ իրավիճակի 

հետ: Տվյալ դեպքում դեռևս բացակայում է սեփական անձի ամբողջական, իրական ընկալումը, 

որը կապված է բուն էությունը գիտակցելու հետ:  

«Ես-Ուրիշը» համեմատության շրջանակներում, ինքնաճանաչման առաջատար ձևեր են 

ինքնաընկալումը և ինքնադիտումը: 

 Ջ. Հաթիեն գրում է, որ սեփական արժանապատվության զգացումն ազդում է անձի ընկալ-

ման ուռճացածության աստիճանի և կաղապարվածության վրա: Նրա կարծիքով մարդը չի ըն-

կալում ինքն իրեն և այլոց բացառապես ռացիոնալ ընդունակությունների հիման վրա: Այստեղ 

որոշիչ դեր է խաղում անձի ինքնավերաբերմունքը: Վերջինս ներգործում է վարքի դրսևորումնե-

րի ողջ սպեկտրի վրա: Արժանապատվության բարձր զգացում ունեցող մարդն ավելի հաճախ է 

նայում իր կյանքի ասպեկտներին որպես կարևոր մի բանի, հավատում դրանց իրականացմանը` 

ընկալելով ինքն իրեն, իր արարքներն առավել ամբողջական ու գիտակցված: 

Ես կոնցեպցիայի զարգացման ընթացքում երեխայի մոտ ձևավորվում է «իդեալական Ես»-

ը, որի նախատիպ է հանդես գալիս երեխայի հիացմունքն առաջացնող անձը: Իրական և իդեա-

լական Ես-երի միջև մեծ տարբերությունն անհարմարվողականության և նևրոտիզացիայի հատ-

կանիշ է համարվում: Սակայն տարիքի հետ այս անհամապատասխանության խորացումը կա-

րելի է դիտարկել որպես նորմալ ճանաչողական զարգացման անխուսափելի հետևանք: Այս 

դեպքում երեխայի մոտ ձևավորվում է սեփական անձի զարգացման հնարավոր ուղիները տես-
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նելու, ինչպես նաև սեփական թերությունները իրապես ճանաչելու, ընդունելու ընդունակությու-

նը:  

Ինքնաընկալմանը վերաբերող գրականության մեջ կարելի է հանդիպել երկու եզրույթի, 

որոնք ամբողջանում են «մարմնի սխեմա» և «մարմնի պատկեր» արտահայտություններում: 

Մարմնի սխեման որոշում է վերջինիս սահմաններն ու առանձին մասերի դիրքերը, որոնք առա-

ջանում են զգայական խթանների ազդեցության ներքո և պահպանվում են գլխուղեղի կեղևում: Ի 

տարբերություն մարմնի սխեմայի` մարմնի պատկերը ներառում է ֆիզիկական Ես-ի գնահա-

տումը:  

Յուրաքանչյուր անձ մտովի պատկերացնում է իր արտաքինը, որը շատ թե քիչ համա-

պատասխանում է իրական կառուցվածքին: Հոգեբանական երևույթ լինելով հանդերձ մարմնի 

պատկերն իր մեջ ամփոփում է նաև անձի պատկերացումներն իր մասին ֆիզիոլոգիական և 

սոցիալական տեսանկյուններից:  

Տեսակետ կա, որ սեփական մարմնի ընկալումը կարող է սկսվել դեռևս ներարգանդային 

փուլում: Այդ փուլում պտուղն ընկալում է զգայական ազդակները, որոնք սկիզբ են առնում 

վեստիբուլյար ապարատից և մկանների ու հոդերի ռեցեպտորներից:  

Ինքնաճանաչման մյուս, առավել հասուն մակարդակը ձևավորվում է ՙԵս-Ես՚ համեմատու-

թյան շրջանակներում: Այն իրականանում է ներքին երկխոսության միջոցով, երբ անձը շրջվում է 

իր կողմ` հանդիպելով ինքն իրեն: Այս մակարդակում գլխավոր ձևեր են ինքնավերլուծությունն 

ու ինքնագիտակցումը:  

Ինքնավերլուծությունն իր մեջ պարունակում է ինքնաքննադատություն, ինքնավերահս-

կում, ինքնադաստիարակություն: Չնայած նրան, որ մարդիկ անդադար վիճաբանությունների 

մեջ են ինքնավերլուծության պիտանի և ոչ պիտանի լինելու վերաբերյալ` համարելով այն 

անպտուղ և անարդյունավետ ինչ-որ մի բան, որը հեռացնում է մարդուն իրականությունից և 

սեփական գոյությունից, այնուամենայնիվ քիչ չեն նաև նրանք, ովքեր ադեկվատ վերաբերմունք 

ունեն վերջինիս նկատմամբ: Վեճը հանգեցնում է էքստրա և ինտրովերսիայի դրական և բացա-

սական կողմերի քննարկմանը: ՙԻնտրովերսիա՚ նշանակում է ՙդառնալ, շրջվել դեպի ներս՚: 

Սակայն, սա բոլորովին չի նշանակում, որ ինտրովերտներն ավելի լավ են հասկանում, ճանա-

չում սեփական անձը, քան էքստրավերտները:  

Մարդու էվոլյուցիոն զարգացման առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ վերջինիս 

ակտիվ ուշադրությունը գրավող շրջապատող աշխարհի օբյեկտների ու երևույթների գնահա-

տումից բացի, անձը սկսում է այդ ուշադրությունն աստիճանաբար ուղղել դեպի սեփական 

ներաշխարհ: Խոհածական ընդունակության շնորհիվ մարդը պատկերացում է կազմում սեփա-

կան անձի, սեփական հատկանիշների, հնարավորությունների մասին, որոնց հիման վրա ձևա-

վորվում է ̔Եսի՚ պատկերը և վերջինիս հուզական գնահատականը:  

Սեփական անձի, որպես ֆիզիկական էության գիտակցումը, որն օժտված է ձևով և այլ 

բնութագրումներով և կարող է գնահատվել ուրիշների, ինչպես նաև իր կողմից, ուղեկցում է 

մարդուն ողջ կյանքի ընթացքում:  

Հոգեբանների մի ստվար խումբ համարում է, որ փոքրիկը դեռևս չունի Ես-կոնցեպցիա, որ 

առանձնացնի իրեն ուրիշներից: Այսինքն նա դեռևս չի տարբերակում Եսը ոչ Եսից: Սակայն Ռ. 

Բեռնսը գտնում է, որ չկան փաստեր, որոնք կհաստատեն տվյալ տեսակետը: Նա համարում է, 

որ ներքին և արտաքին տպավորությունների հոսքը, որոնք էլ հանգեցնում են Ես-կոնցեպցիայի 

առաջացմանը, ծառանում է նորածնի առջև անմիջապես լույս աշխարհ գալուն պես, հետևաբար 

այդ ժամանակվանից էլ պետք է սկսվի ինքնագիտակցության աստիճանական զարգացումը:  

Ջեյմս Հիլլմենը համարում է, որ ՙԶ. Ֆրոյդի աշխատանքների լուսաբանումից առաջ, ինքնա-

ճանաչումը հոգեբանության մեջ սեփական Եսի և նրա ֆունկցիաների գիտակցման ճանաչումն 

է: Ֆրոյդի ժամանակաշրջանում ինքնաճանաչումը որակվեց որպես սեփական անցյալ կյանքի, 

ողջ կյանքի ճանաչում, որը հիշողությունների առարկան է: Սակայն Կ. Գ. Յունգից հետո ինքնա-

ճանաչում նշանակում է արքետիպային ճանաչում, որը ենթադրում է բազմաթիվ հոգեկան ֆի-

գուրների ճանաչում աշխարհագրական, պատմական, մշակութային համատեքստով…՚:[6] 
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Մեծահասակներին հարգանքի տուրք են մատուցում նրանց անցյալի, կուտակած կյանքի 

փորձի, կյանքի այն ժամանակահատվածի համար, երբ նրանք ակմեի տարիքում են: Երեխանե-

րին կյանքում մեծ տեղ է հատկացվում ապագա քաղաքացիների, զինվորների և գալիք ակմեի 

համար: [1] 

Ինքնագիտակցությունը անձի արժեքային կողմնորոշումների և աշխարհայացքի միջև կա-

յուն կապերի ամբողջությունն է: Ինքնագիտակցությունն ապահովում է բացառիկ ամբողջակա-

նություն, որը թույլ է տալիս մարդուն հավատարիմ լինել սեփական անձին: Ինքնաճանաչման 

ՙԵս-Ես՚ համեմատության մակարդակը ներառում է նաև անձի զարգացման ՙակմեի՚ շրջանը, որը 

սեփական անձին նույնականանալու վերելքն է, բարձրագույն կետը, հոգեկան ինքնահաստատ-

ման յուրօրինակ մակարդակը, կյանքի իմաստի հաշվետվության շրջանը: Սեփական անձին 

նույնականանալը ինքնաճանաչման, ինչպես նաև ինքնավերաբերմունքի, ինքնագնահատակա-

նի առավել հասուն աստիճան է:  

Գրականություն 

1. Толстых А., Земную жизнь пройдя до середины. В кн. Психология зрелости. ―Бахрах-М‖.-2003. 

2. И.С. Кон Психология самоосознания. В кн. Психология самосознания. ―Бахрах-М‖, Самара 2003 

3. Л.П.Гримак, Общение с собой. Москва. Из-во политической литературы. 1991. 

4. Колышко А.М., Психология самоотношения / Учеб. Пособие - К62 Гродно: ГрГУ, 2004.- 102 с. 

5. Словарь практического психолога / Сост. С.Ю.Головин.-Минск: Харвест, 1997.-800с. 

6. Дж. Хиллман ―Самоубийство и душа‖, М. Когито – Центр, 2004г. 272 с. 

7. Бернс Р. Что такое Я-концепция. В кн. Психология самосознания. ―Бахрах-М‖, Самара, 2003, 

333с. 

8. Hattie J. Self-Concept.-Hillsdale, Neu Jersey Howe and London, 1992.-436p. 

 

SELF-KNOWLEDGE FROM SELF-PERCEPTION TO SELF – CONSCIOUSNESS 

 

Avetisyan K. 
Yerevan State Medical University, Yerevan, Armenia  

 

Keywords: self-knowledge from self – perception to self – consciousness. 

  

The research of Self-knowledge has always been one of the most actual tasks, which needs a 

solution. This problem is still interesting for researchers. There are two degrees of Self-knowledge 

formation. The first degree formats on comparing ―I-Other‖, the second one formats on comparing ―I-I‖. 

On the first degree person recognize himself by comparing himself with others, on the second degree 

person turns to himself. This stage is more mature, when person recognize himself by inner dialogue. 

 

 

 

ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏՈՒԱԼ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ 

ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԴՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

 
Բաբայան Հ. Ա.  

ՖԿՀՊԻ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր.  սպորտային գործունեություն, ակտուալ հատվածներ, 

 հոգեբանական բնութագրեր: 

 

Ներկա ժամանակներում օրեցօր կարևորվում է առավելագույն մարզական արդյունքների 

ցուցադրմանը մարզիկի հոգեբանական պատրաստության պայմանները: Համեմատած մարդ-

կային գործունեության մյուս ձևերին, սպորտային գործունեությունը իրենից ներկայացնում է 
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բարդ համակարգ, որում ներգործության և սուբյեկտը, և օբյեկտը հանդիսանում է ինքը` մարզի-

կը: 

Սպորտային գործունեության հիմնական բաղադրամասը հանդիսանում է մրցումը, առանց 

որի այն անիմաստ է համարվում: Մարզիկի անձը և օրգանիզմը հանդիսանում են այդ գործու-

նեության ներքին բաղադրիչը, իսկ արտաքինը` սպորտային վարժությունների, մրցակցի, հան-

դիսատեսի և մարզչի ներգործությունը: Ինտեգրող գործոնը որի շուրջ կատարվում է բոլոր բա-

ղադրամասերի խմբավորումը հանդիսանում է առավելագույն մարզական արդյունքը: 

Վերջին տարիների տարբեր մարզաձևերի հոգեբանական սպասարկման հիմնահարցերով 

մեր ուսումնասիրությունները բացահայտեցին [Ի.Ալմանսուր 2003, Գ. Բարսեղյան 2008, Վ. Գե-

ղամյան 2010 թ. և ուրիշներ], որ սպորտային գործունեությունը ըստ մարզիկի կողմից լուծվող 

ֆունկցիոնալ խնդիրների բաժանվում է վեց ակտուալ հատվածների` ուսուցման, մարզման, վե-

րականգնման, մրցմանը պատրաստության, մրցակցային և հետմրցումային: 

Աշխատանքի նպատակն է` դասակարգել և բնութագրել սպորտային գործունեության ակ-

տուալ հատվածների հոգեբանական բաղադրիչները:  

Հիմնական խնդիրներն են` ըստ սպորտային գործունեության հատվածների վերլուծել 

սպորտային հոգեբանության առկա գրականության և սեփական ուսումնասիրություններից տա-

րիների ընթացքում արծածված փաստերն ու երևույթները, քանզի մեր հետազոտության առու-

մով, սպորտային գործունեության դասական կառուցվածքի բնութագիրը` մարզում, մրցում, 

մարզական ռեժիմ, փորձ ենք արել ըստ մարզիկի կողմից իրականացվող ֆունկցիոնալ խնդիր-

ների բաժանել վեց ակտուալ հատվածների /տես աղյուսակ/: 

 
Սպորտային գործունեության ակտուալ հատվածների ֆունկցիոնալ կառուցվածքը 

N 
Ակտուալ 

հատվածները 
Ակտուալ հատվածի առարկան 

Պրոֆեսիոնալ անհրաժեշտ 

վիճակը 
1. Ուսուցում Շարժողական հմտություններ Կենտրոնացվածություն 

2. Մարզում 
Շարժողական հմտությունների 

զարգացվածության աստիճանը 
Ակտիվություն 

3. Վերականգնում Նյարդահոգեկան էներգիայի աստիճանը Բավարարվածություն 

4. 
Մրցումների նա- 

խապատրաստում 
Օրգանիզմի բոլոր համակարգերի 

պատրաստականության աստիճանը 
Վստահություն 

5. Մրցում 
Պահուստային պաշարների 

մոբիլիզացիա 
Օպտիմալ մարզական 

վիճակ 
6. Հետ մրցումային Սպորտային արդյունքի գիտակցում Երջանկություն 

  

Սպորտային գործունեության նշված ակտուալ հատվածներից յուրաքանչյուրն ունեն յու-

րովի առարկաներ, որը մարզիկը ձեռք է բերում համապատասխան գործընթացներում: Օրինակ, 

ուսուցման հատվածում առարկան հանդիսանում է շարժողական հմտությունը, որը մարզիկը 

ձեռք է բերում, իսկ մարզման հատվածում արդեն առարկան դառնում է այդ հմտության զար-

գացման աստիճանը: 

Վերականգնման հատվածում առարկան հանդիսանում է նյարդահոգեկան էներգիայի 

աստիճանը, որը անհրաժեշտ է կուտակել: 

Մրցումների նախապատրաստության հատվածում մարզիկի գործունեության առարկան 

դառնում է օրգանիզմի բոլոր համակարգերի պատրաստականության աստիճանը: Մրցման 

հատվածում գործունեության առարկան հանդիսանում է ոչ թե մարզական արդյունքը, ինչպես 

կարելի է ուղղակի ենթադրել, այլ պահուստային պաշարների մոբիլիզացիան է, որը մարզիկը 

ձգտում է դրսևորել մրցման ընթացքում, մինչև սեփական արդյունքների ցուցադրումը: 

Պրակտիկան ցույց է տվել, այդ թվում նաև շատ հոգեբանական հետազոտություններ վկա-

յում են, որ ուշադրության նախապես կենտրոնացումը որոշակի հնարավոր արդյունքի վրա 

կտրուկ վատթարացնում է մրցակցային գործողությունների որակը: Եվ հակառակը` ուշադրու-
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թյունը մարտական վիճակի և գործողությունների որակի վրա կենտրոնացնելու դեպքում 

մարզիկը իրեն համար թեթև և աննկատ ձևով հասնում է բարձր մրցակցային արդյունքների: 

Հետ մրցումային հատվածի առարկան հանդիսանում է մարզական արդյունքը, որտեղ 

տեղի է ունենում մարզիկի հետագա մարզումային և մրցակցային գործունեության դրդապատ-

ճառների ընտրության, ձևավորման գիտակցումը: 

Կատարելով այս կամ այն ակտուալ գործունեությունը մարզիկը արդյունավետ է լուծում 

խնդիրները, եթե գտնվի այնպիսի հոգեկան վիճակում, որը կնպաստի իրագործելու գործունեու-

թյան տվյալ հատվածի նպատակների իրագործմանը: Այդ վիճակը ամրակայելով ռեֆլեկտոր 

ձևով, դրսևորվում է ամեն անգամ երբ անհրաժեշտ է ցուցադրելու առավելագույն արդյունք, որը 

բնորոշ է սպորտային գործունեության կոնկրտ հատվածի համար, և աստիճանաբար դառնում է 

սովորական պրոֆեսիոնալ կարևոր վիճակ: 

Մարզչի արվեստը կայանում է յուրաքանչյուր հատվածի բովանդակության ձևավորման 

կարողության մեջ /ինչ անել` ուսուցանել, մարզել, վերականգնել կամ էլ պատրաստել և այլն/ և 

մարզիկի մոտ հոգեբանամանկավարժական միջոցներով ու մեթոդներով ձևավորել տվյալ հատ-

վածի համար առավել արդյունավետ հոգեկան վիճակ: Այդ ժամանակ է, որ մարզիկի գիտակցու-

թյան մեջ ձևավորվում է սպորտային գործունեության ամբողջական պատկերը կազմված շար-

ժումներից և հոգեկան վիճակներից, որոնք մշտապես ուղեկցում են այդ շարժումներին: 

Սպորտային գործունեության ակտուալ հատվածների երկարամյա ուսումնասիրություն-

ները վկայում են, որ առավելագույն մարզական արդյունքների նվաճումը պայմանավորված է 

երեք պայմանների պարտադիր առկայությամբ, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի հոգեբանական 

բովանդակություն` 

1. անձի կենսահոգեկան հատկություններ, 

2. կամային ճիգերի առավելագույն մոբիլիզացիայի պատրաստականություն, 

3. հոգեկանի ինքնականոնավորման ընդունակություն: 

Անհատական 

կենսաբանական 

հատկություններ 

Առավելագույն 

մոբիլիզացիայի 

ընդունակություն 

Հոգեկանի ինքնա-

կանոնավորման 

ընդունակություն 

Առավելագույն մարզական արդյունքներ 

1.Նյարդային համակարգի 

հատկություններ` 

-ուժ-թուլություն, 

-շարժունայնություն-

իներտություն, 

-հավասարակշռվածու-

թյուն-անհավասա-

րակշռվածություն: 

2.Խառնվածքի տիպը 

3.Ռեակցիայի առանձնա-

հատկություննները 

4.Հոգեշարժիչ վերահսկո-

ղություն 

5.Անհատական կենսա-

ռիթմեր 

1.Դրդապատճառներ 

2.Դոմինանտություն /E/ 

3.Ագրեսիվություն /H/ 

4.Ներքին կարգապահու- 

թյուն  /G/ 

5.Առավելագույն  

կամային ճիգերի 

պատրաստություն  /Q2/ 

1.Տագնապ /F/ 

2.Հուզական կայունու- 

թյուն /C/ 

3.Սթրես-տոլերանտու- 

թյուն /F3/ 

4. Ֆրուստրացիա /Q4/ 

5.կամային 

ինքնավերա-հսկում 

/Q3/ 
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Հայաստանի տարբեր մարզաձևերի բարձրագույն մարզիկների ու թիմերի մրցակցային 

գործունեության վերլուծությունը ցույց է տվել, որ նրանց բարձր մասնագիտական-մարզական 

պատրաստվածությունը կարող է անզիջում ու կոշտ հակամարտության պայմաններում հան-

գեցնել ցածր մրցակցային արդյունքների, եթե բացակայի առավելագույն կամային ճիգերի 

դրսևորման պատրաստականության վիճակը: 

Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ շատ մարզիկներ գործադրելով առավելագույն կամային 

ճիգեր կարող են ստիպել իրենց աշխատել ճիգերի ծայրաստիճան ներդրումով, տրամադրվել 

առավելագույն լարված պայմաններում պայքար մղելուն: Բայց ամեն դեպքում, պարզվում է, որ 

դա բավական չէ, եթե մարզիկը չունի հոգեկանի ինքնականոնավորման կարողություն և չի կա-

րողանում պահպանել իր վիճակն ու շարժողական գործողությունների բարենպաստ մակար-

դակը: 

Հայտնի է, որ մարզական բարձր արդյունքները ցուցադրվում են հոգեկան դրդվածության 

/լարվածության/ օպտիմալ /բարենպաստ/ մակարդակում: 

Գծապատկերում ներկայացնելով մարզական առավելագույն արդյունքների մեխանիզմը 

հանգել ենք հետևյալ եզրակացություններին` 

- առավելագույն կամային ճիգերի պատրաստականությունը մոբիլիզացնում է օրգանիզմի 

ողջ ֆունկցիոնալ ռեզերվը, ապահովում է գործունեության ճշգրիտ բնութագրերը, 

- ինքնականոնավորման ընդունակությունը հնարավորություն է տալիս պահպանել ինչ-

պես հուզական, այնպես էլ շարժողական ոլորտների անհրաժեշտ նպաստավոր ու արդյունա-

վետ մակարդակները, որոնք իրենցից ներկայացնում են փոխադարձ հավասարակշռված համա-

կարգ, որը գործում է հանուն մեկ նպատակի` մարզական բարձր արդյունքների ցուցադրմանը: 
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The article presents the psychological characteristics according to urgent sectors of the sports 

activities, which is the contemporary issues of athlete sports training effective organizing process in 

sports high achievements. 

At the same time an attempt is made to present the characteristics of the competitive conditions in 

the main display. 
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ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ ՄՈՏԵՑՈՒՄ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԸՆԿԱԼՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻՆ 

 
Գալստյան Ա. Հ. 

ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան 
 

Հանգուցային բառեր. ժամանակի ընկալում և գնահատում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, 

 պերցեպտիվ ժամանակ, կարճ ժամանակահատված, 

 գործունեության իրադրային պայմաններ, անձ: 

 

Ժամանակի ընկալումը և գնահատումը սահմանում են փոխներգործության մեջ գտնվող 

արտաքին և ներքին իրադարձությունները միաժամանակ: Մարդն ընկալում է օբյեկտիվ ժամա-

նակը ներքին իրադարձությունների հաջորդականությամբ ստեղծված սուբյեկտիվ սանդղակի 

հիման վրա: Այդ սուբյեկտիվ սանդղակն իր հերթին կարող է փոփոխությունների ենթարկվել 

արտաքին իրադարձությունների ընթացքի ազդեցությամբ: Հոգեբանական ժամանակի «իրա-

դարձությունների հայեցակարգի» համաձայն ժամանակի հոգեկան արտացոլման առանձնա-

հատկությունները կախված են տեղի ունեցող իրադարձությունների թվից և ինտենսիվությունից, 

դրանք փոփոխություններն են արտաքին բնական և սոցիալական միջավայրում, մարդու ներաշ-

խարհում (մտքեր, զգացմունքներ), նրա գործողություններում: 

Ժամանակի ադեկվատ արտացոլումը պայմանավորված է ողջ օրգանիզմի համաձայ-

նեցված գործունեությամբ և մարդու ամբողջական ինքնազգայությամբ: Այսինքն` ժամանակի 

ճշգրիտ ընկալման հիմքում ոչ թե տեղային ռիթմի, այլ ողջ օրգանիզմի, համակարգի ռիթմի զգա-

յությունն է: 

Մարդու գործունեությունը կազմակերպվում է ժամանակի մեջ: «Ժամանակի զգացումը» 

անքակտելի է գործունեությունից: Սակայն մարդը ենթակա է ոչ միայն կոնկրետ գործունեության 

պայմաններում առաջադրված ժամանակային ստանդարտների ազդեցությանը, այլև այն միջա-

վայրի տարածաժամանակային բնութագրերի ազդեցությանը, որտեղ ծավալում է գործունեու-

թյուն լայն իմաստով: Ինչպես կոնկրետ գործունեության ժամանակային բովանդակությունն ու 

պայմանները կարող են անդրադառնալ սուբյեկտիվ ժամանակի բնութագրերի վրա, այնպես էլ 

էվոլյուցիոն զարգացման տվյալ շրջանում արդիական միջավայրի ժամանակային պարամետ-

րերն են փոխակերպում սուբյեկտիվ ժամանակի կառուցվածքը: Ժամանակակից մարդու հոգե-

կան գործունեությունը իրականանում է ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ուղղակի և անուղղակի ազդեցությամբ միջնորդավորված: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

համարվում են որպես գործունեության նշանային միջնորդավորվածության ժամանակակից 

փուլը: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջավայրում ներգրավված մարդու գործառնությու-

նը ենթարկվում է այդ միջավայրի տարածաժամանակային չափանիշներին, ինչը փոխակեր-

պում է ժամանակային պատկերացումները: 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ազդեցության ներքո ժամանակի գնահատման անձ-

նային առանձնահատկությունների վերաբերյալ 16-28 տարեկան 300 փորձարկվողների հետ կա-

տարած հետազոտությամբ արձանագրել ենք, որ ՏՏ ազդեցության գործոնը հաշվի առնելով կար-

ճատև ժամանակի գնահատման բնութագրերը վերլուծելիս կարելի է խոսել կարճ ժամանակա-

հատվածները գերագնահատելու մասին, բովանդակային ժամանակի դեպքում` տևողությունը 

թերագնահատելու մասին: Սակայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ակնհայտորեն չեն փո-

խակերպում պերցեպտիվ ժամանակը, ժամանակի գնահատման անհատական ապերցեպտիվ 

բնույթն է հանգեցնում իմաստային փոփոխությունների: 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դաշտում ներգրավված անձի ժամանակի գնահատ-

ման և անձնային առանձնահատկությունների դրսևորվածությունը տարբերվում է չմիջնորդա-

վորված բնույթով կարճատև ժամանակահատվածներում, առաջադրանքի կատարման արդեն 

ապրված ժամանակի հետ հարաբերակցվելիս և գործունեության իրադրային պայմաններում: 
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Մեր կողմից իրականացված հետազոտության տվյալների համաձայն` սահմանափակ ժա-

մանակամիջոցում առաջադրանքը կատարելու արագության և անձնային հուզական գծերի միջև 

կապն ակնհայտ է արտահայտվել զայրույթի, տագնապայնության և ինքնատիրապետման դեպ-

քում: Առաջադրանքի կատարման մոտիվացիոն պայմանների ազդեցությանը ենթարկվելու 

հակված են եղել միջին մակարդակի բացասական հուզական առանձնահատկություններով 

փորձարկվողները` ձգտելով առաջադրանքը կատարել ավելի արագ, ի տարբերություն միջինից 

ցածր սահմանում արտահայտված բացասական հուզական առանձնահատկություններով փոր-

ձարկվողների, ովքեր նույն պայմաններում գործել են համեմատաբար դանդաղ: 

Չմիջնորդավորված կարճ ժամանակահատվածների, առաջադրանքի կատարման կարճ 

ժամանակահատվածի և անձնային գործոնների ու ենթագործոնների միջև արտահայտված 

փոխպայմանավորվածությունները համեմատելիս արձանագրել ենք, որ թերագնահատման գոր-

ծակցով չմիջնորդավորված կարճ ժամանակահատվածների և կայտառություն գործոնի միջև 

դրական կորելացիոն կապը թերագնահատման գործակցով առաջադրանքի կատարման կարճ 

ժամանակահատվածի դեպքում ձեռք է բերում բացասական նշան, այսինքն փոխպայմանավոր-

վածությունը դրսևորվում է գործնականություն բևեռի հետ: Եթե կորելացիոն կապեր գրանցվել 

են գերագնահատման գործակցով չմիջնորդավորված կարճ ժամանակահատվածների և շփվո-

ղություն ենթագործոնի միջև, գերագնահատման գործակցով առաջադրանքի կատարման կարճ 

ժամանակահատվածի դեպքում փոխպայմանավորվածություններ դրսևորվել են հուզականու-

թյուն գործոնի և դրա ենթագործոնների հետ: Թերագնահատման գործակցով չմիջնորդավորված 

կարճ ժամանակահատվածների և դեպրեսիվության, ինքնաքննադատության միջև դրական կո-

րելացիոն կապը թերագնահատման գործակցով առաջադրանքի կատարման կարճ ժամանա-

կահատվածի դեպքում ձեռք է բերել բացասական նշան, այսինքն` փոխպայմանավորվածությու-

նը դրսևորվել է հուզական կոմֆորտի և ինքնաբավարարվածության հետ: Թերագնահատման 

գործակցով չմիջնորդավորված կարճ ժամանակահատվածների և նորմերի ու կանոնների հաղ-

թահարման, տագնապայնության միջև կորելացիոն կապը դրական է, մինչդեռ որքան արտա-

հայտված է առաջադրանքի կատարման կարճ ժամանակահատվածը թերագնահատելու գործա-

կիցը, այդքան նվազ է նորմերի ու կանոնների հաղթահարման, տագնապայնության արտա-

հայտվածությունը:  

Այսպիսով, եթե գործունեության պայմաններով կամ որևէ բովանդակությամբ չմիջնորդա-

վորված պերցեպտիվ ժամանակի գնահատումը կախված չէ տվյալ անձնային առանձնահատկու-

թյուններից, առաջադրանքի կատարման ժամանակահատվածը փոխպայմանավորված է դրան-

ցով: Ժամանակի գնահատման տեսակի և հուզական առանձնահատկությունների կապը 

դրսևորվում է մոտիվացիայի գործոնի առկայությամբ գործունեության պայմաններում: Երբ փոր-

ձարկվողները ժամանակահատվածը գնահատում են առանց որևէ գործունեության մեջ ընդգրկ-

վածության, ժամանակի գնահատման տեսակի հետ դրսևորվում են այնպիսի անձնային առանձ-

նահատկություններ, ինչպես երազկոտությունը, կասկածամտությունը: Կարճատև ժամանակա-

հատվածների գնահատման տեսակի ու անձնային առանձնահատկությունների միջև հիմնավոր 

կապի բացակայությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ անձի առանձնահատկու-

թյունները դրսևորվում են բովանդակային, իրադարձություններով հոգեբանական ժամանակի 

ֆոնին: Մենք չենք կարող հաստատել կարճ ժամանակահատվածները համարժեք գնահատելու, 

թերագնահատելու, գերագնահատելու հակվածությունների և կոնկրետ անձնային առանձնա-

հատկությունների միջև կայուն պայմանավորվածությունը գործունեության պայմաններից 

դուրս: 

Պերցեպտիվ ժամանակի փոփոխականության, տարբեր գործոնների ազդեցության հան-

դեպ սենզիտիվության պատճառով չենք կարող պնդել անձի առանձնահատկություններով և ՏՏ 

դաշտում ներգրավվածության աստիճանով կայուն պայմանավորվածությունը: Անձի ժամանա-

կի ընկալումը և գնահատումը ուսումնասիրելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել դրա դինամիկու-

թյունը, փոփոխականությունը, բազմաթիվ արտաքին և ներքին գործոնների հանդեպ սենզիտի-

վությունը: 
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Գալստյան Ա. Ս. 
ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր.  պրոյեկցիայի գիտակցում, ռացիոնալիզացված պրոյեկցիա,  

դինամիկ գործընթացներ, հարաբերական կայուն համակարգ:  

 

Ժամանակակից հոգեբանությունը անմասն չի մնում պրոյեկտիվ հոգեբանության մոտե-

ցումների և տեսակետների զարգացումից, դրանց բազմակողմանի ուսումնասիրումից ու համա-

կարգումից: Պրոյեկցիան որպես հասկացություն, առավել հաճախ օգտագործվում է կլինիկական 

և սոցիալական հոգեբանության տերմինաբանության շրջանակներում, սակայն պրոյեկցիայի 

տեսական դրույթների վրա հիմնված հոգեդիագնոստիկական մեթոդիկաներն այսօր շատ մեծ 

տարածում ունեն ժամանակակից հոգեբանության տարբեր ուղղություններում: Այնուամենայ-

նիվ, անձի տեսություններում առաջարկվում են պրոյեկտիվ հոգեբանության մոտեցման ոչ թե 

հստակեցված, այլ «ընդհանրացված ուրվագծեր», որոնք ընդլայնում են պրոյեկտիվ մեթոդիկա-

ների մեկնաբանման հնարավորությունները [2]: Ինչպես նշում է Լաուրենս Աբտը, դժվար է ասել, 

թե պրոյեկտիվ հոգեբանությունը պահանջում է անձի դինամիկ և ֆունկցիոնալ վերլուծություն, 

քանի որ այն առնչվում է «ոչ միայն վարքի առանձին բաղադրիչների, այլև գործունեության 
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կարևոր և շատ բարդ ձևերի հետ, որոնց արդյունքում անհատը ձգտում է կազմակերպել իր փոր-

ձը ֆիզիկական և սոցիալական միջոցներով և ուղղել այն դեպի սեփական յուրահատուկ պա-

հանջմունքները» [2, էջ 32]: Այսինքն կարող ենք ասել, որ պրոյեկտիվ հոգեբանությունը անձի հե-

տազոտմանը մոտենում է հոլիստիկ տեսանկյունից, որում վարքային առանձնահատկություն-

ները, որպես յուրահատուկ մոդալականության դրսևորումներ հետազոտվում են անձի ամբող-

ջականության մեջ, դիտարկելով դրանց փոխկապվածությունները: Ըստ Լ. Աբտի, անձի հետա-

զոտման և ախտորոշման պրոյեկտիվ մոտեցումը ավելին է, քան առանձին հոգեախտորոշիչ 

մեթոդիկաների կիրառության արդյունքում բացահայտվող պահանջմունքները, որոնք օգնում են 

գնհատել անձը վարքային առանձին բաղադրիչների կապակցվածության տեսանկյունից, սա-

կայն տալիս են միայն ընթացիկ պատկեր:  

Պրոյեկտիվ մեթոդի սկզբնաղբյուրներն ընկած են զուգորդումների բազմաթիվ հետազո-

տություններում, որոնք կատարվել են Ֆ. Գալտոնի կողմից: Նա կատարել է մի շարք եզրակա-

ցություններ, որոնցից հիմնականները վերաբերում են զուգորդումների խիստ անհատական 

բնույթին և կայունությանը: Նրա փորձարարությունները հանգել են այն հիմնական եզրակա-

ցությանը, որ անձի կենսափորձում առավել կայուն են այն զուգորդումները, որոնք կապված են 

մանկության հետ:  

Հոգեբանական աշխատանքում էապես օգնում է պրոյեկտիվ մեթոդիկայի մեկնաբանման 

արդյուքում առավել պարզ, մատչելի կամ հանրամատչելի բացատրություններով ապահովել 

դրական ներգործություն այն իրադրություններում, երբ անձը մտովի այլ մարդկանց է վերագ-

րում սեփական մտքերը, հույզերը և զգացմունքները, ինչու չէ, նաև վարքային այս կամ այն 

դրսևորումները: Կարող ենք ասել, որ սա պրոյեկցիայի գիտակցումն է, ինչը առաջ է բերում 

սահմանափակումների, ընդհանրացումների և կարծրատիպերի փոփոխություն [1]:  

Օգտագործելով ոչ հստակ, բազմիմաստ և ինչ-որ չափով անորոշ խթանիչ նյութ, պրոյեկ-

տիվ մեթոդիկաները մղում են անձին լրացնելու, մեկնաբանելու կամ ավարտելու այն, ինչը են-

թագիտակցաբար վերագրվում է այլ մարդկանց սեփական հույզերի, համոզմունքների և դիր-

քորոշումների ներքո: Պրոյեկցիայի շնորհիվ ճանաչելի են դառնում այն դինամիկ փոփոխու-

թյունները, որոնք անձը կատարում է նկարներում, տեքստերում, և որոնք նշանակալի են հոգե-

բանական աշխատանքներում, քանի որ պայմանավորված են տվյալ մարդու անհատականու-

թյամբ [6]: Եվ այսօր արդեն Ֆրոյդի կողմից առաջ քաշված «պրոյեկցիա» հասկացությունը, որը Լ. 

Ֆրանկի կողմից կիրառվել է հոգեախտորոշման ենթատեքստում, դուրս է եկել կլինիկական հո-

գեբանության շրջանակներից և տարածվել անձի ամբողջական հետազոտման ուղղություննե-

րում:  

Հ. Մյուրեյը, նկարագրելով պրոյեկցիայի գործընթացը որպես մարդու սեփական պահանջ-

մունքների և հետաքրքրությունների ազդեցության տակ գործող բնական հակվածություն, համա-

րում է, որ պրոյեկցիայի ընթացքում պաշտպանական մեխանիզմները ոչ միշտ են դրսևորվում: Լ. 

Բելլակը Թեմատիկ ապերցեպտիվ թեստի հետ կատարված հետազոտությունների արդյունքում 

գալիս է այն համոզմանը, որ պրոյեկցիայի երևույթը պետք չէ դիտարկել միայն որպես պաշտ-

պանական մեխանիզմ [5]: Անդրադառնալով Ֆրեյդի կողմից առաջ քաշվող այն գաղափարին, որ 

պերցեպտիվ հիշողությունները ազդեցություն են թողնում ակտուալ խթանիչների ընկալման 

վրա, Բելլակը ենթադրում է, որ ԹԱԹ-ի կերպարների ընկալման և սուբյեկտիվ մեկնաբանման 

արդյունքում առնչվում ենք ապերցեպտիվ աղավաղման հետ: Նա շատ չի հեռանում պրոյեկցիա-

յի դասական մեկնաբանումից, նշելով, որ իրական պրոյեկցիայի դեպքում զգացմունքները վե-

րագրվում են արտաքին աշխարհի օբյեկտներին, քանի որ դրանք ընդունելի չեն, խոցելի են սե-

փական Ես-ին [3]: Պատահում է այնպես, որ սուբյեկտը գիտակցում է սեփական բացասական 

գծերը կամ անցանկալի վարքը, սակայն ունենում է նաև դրա արդարացումը, մտածելով, որ «ես 

միակը չեմ», «շատերն են դիմում այդ քայլին», «կյանքն է այդպիսին», «Ես չէի կարող չսխալվել» և 

այլն: Այս դեպքում խոսքը վերաբերվում է «Ռացիոնալիզացված պրոյեկցիային»: Հոգեդիագնոս-

տիկայում առանձնացնում են նաև կոմպլեմենտար պրոյեկցիան, երբ սուբյեկտին վերագրվում 

են լրացուցիչ գծեր. օրինակ, երբ սեփական տագնապի զգացողությունը ուղեկցվում է այն մտքով, 

որ «բոլորից պետք է զգուշանալ», «մարդ կա, փորձանքը հետն է» և այլ: Իսկ օրինակ որպես 
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«Աուտիկ պրոյեկցիա» մեկնաբանվում է պրոյեկցիայի այն տեսակը, որի հիմքում մարդու ակ-

տուալ պահանջմունքներով դետերմինացված ընկալումն է: Հետզոտությունները, կապված աու-

տիկ պրոյեկցիայի հետ, անցկացվել են հետևյալ կերպ [4, էջ 289]. էկրանի վրա ցուցադրվել է 

տարբեր օբյեկտների ֆոկուսի չբերված պատկերը և պարզվել է, որ սննդի պատկերը ավելի վաղ 

ճանաչելի է եղել նրանց, ովքեր ուտելու պահանջ են ունեցել: 

Առաջնորդվելով պրոյեկցիայով ուղեկցվող անձի հետազոտմանը, Լ. Ֆրանկը առանձնաց-

նում է երեք հիմնական սկզբունքներ [4, էջ 291].  

 Անձի հետազոտման պրոյեկտիվ ուղղվածությունը տարբերվում է հոգեմետրիկական ա-

վանդական ընթացակարգից, քանի որ նրանում անձը դիտարկվում է որպես փոխկա-

պակցված գործընթացների համակարգ, այլ ոչ թե ընդունակությունների ու որակների հա-

մախումբ: 

 Պրոյեկտիվ մոտեցման շրջանակներում անձը դիտարկվում է որպես դինամիկ գործըն-

թացների հարաբերական կայուն համակարգ, որի հիմքը կազմում են պահանջմունքները, 

հետաքրքրությունները, հույզերը, կենսափորձը: 

 Դինամիկ գործընթացների հարաբերական կայուն համակարգը մշտապես ակտիվ գործում 

է անհատի կենագործունեության ամբողջ ընթացքում, ձևավորելով, փոփոխելով և աղավա-

ղելով նրա ներքնաշխարհի յուրաքանչյուր իրավիճակը: Հենց այս տեսական դրույթը ան-

վանում են պրոյեկցիայի վարկած, ելնելով այն հանգամանքից, որ ամեն մի նոր գործողու-

թյուն, դրսևորում, հույզ, զգացմունք, արտահայտություն, շարժում իրենց վրա են կրում 

անձի հետքը:  

 Պրոյեկցիայի երևույթի վրա հիմնված մեթոդիկաները լրացնում են հետազոտման այլ 

մեթոդիկաների խումբը, նոր հնարավորություններ ստեղծելով առավել խորքային, քողարկված 

տենդենցների բացահայտման և ուսումնասիրման համար: Երևակայության և պերցեպցիայի 

վրա մոտիվացիայի ազդեցությունը բացահայտող ընդհանրացումները և օրինաչափությունները 

հնարավորություն են տալիս կիրառել այս կամ այն պրոյեկտիվ մեթոդիկան անձի հետազոտման 

և ախտորոշման նպատակով: Թեև պրոյեկտիվ մեթոդիկաները ունեն մեկնաբանման մեծ հնա-

րավորություններ և համարվում են առավել օբյեկտիվ, այնուամենայնիվ դրանք տիրապետելուց 

բացի, պահանջում են մասնագիտական մեծ փորձ, վարպետություն, կիրառման փորձառություն, 

յուրաքանչյուր մեթոդիկայի մեկնաբանման հմտություններ և կարողություններ:  
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The article is about the approaches of the projective psychology and the features of the practicing 

the methods which base is projective psychology. There are pointed the modification and improvements 
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as a result of the explaining the projective methods. There are also introduced the requirements of the 

using projective methods which provide both the psycho-diagnostic and the individual consultation‘s 

productivity.  

 

 

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԻՆՔՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՏՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՎԵՐՋԻՆ ՀԱՐՅՈՒՐԱՄՅԱԿՈՒՄ 

 
Գասպարյան Խ. 

ԵՊԲՀ, «Ինթրա» հոգեկան առողջության կենտրոն, Երևան, Հայաստան 
 

Հանգուցային բառեր. ինքնության, պատմության, քաղաքական խորհրդանիշերը, 

  մշակութային խորհրդանիշները: 

 

Ինչպես են ազդել տեղի ունեցած աշխարհաքաղաքական փոփոխությունները հայկական 

ինքնության վրա: Ընդհանուր առմամբ ինքնության բոլոր անդրադարձները կարելի է հարաբե-

րականորեն գնահատել դրական կամ բացասական, քանի որ այդ հասկացությունները նույնպես 

պետք է դիմանան ժամանակի փորձությանը:  

Մասնագիտական գրականության մեջ առանձնացնում են ինքնության հետևյալ տարատե-

սակները. Եսի կամ անձի, էթնոազգային, սոցիալական, մասնագիտական, կոլեկտիվ, մշակու-

թային, ռասայական և սեռական կամգենդերային:  

Եսի կամ անձի ինքնությունը, որն առավել ընդհանրացնող ինքնության հատկանիշ է, կար-

ծես ամբողջացնում է իր մեջ ինքնության այնպիսի դրսևորումներ, որոնք բխում են անձնային 

առանձնահատկություններից: 

Ինքնության կարևորագույն դրսևորումներից է էթնոազգային ինքնությունը: Այստեղ խա-

չաձևվում են թե՞ ազգային պատկանելության հույժ կարևոր և թե՞ էթնոսին առնչվող ինքնության 

ուղենիշները: Այս ամենը կարող է վերաբերել առանձին ենթամշակութային խմբի` օժտված 

հետևյալ ընդհանուրգծերով` նմանատիպ լեզու, հագնվելու մշակույթ և միևնույն ազգային ծա-

գում, աշխարհագրական ապրելավայր, կրոն, զբաղմունքների ձևեր և սեփական ինքնությունը 

պահպանելու հակվածություն, օրինակ` տվյալ խմբի մեջ ամուսնությունների կամ կենցաղավա-

րության միջոցներով: Ըստ ժամանակակից գիտական գրականության Էթնոսի կամ էթնոազգա-

յին ինքնությունը մի կողմից դրսևորվում է վարքի հաստատուն կամ կրկնվող դրսևորումների 

մեջ, մյուս կողմից՝ ճգնաժամային կամ կոնֆլիկտային իրադրությունների ժամանակն դրսևոր-

վող հակազդեցություններն են, երբ էթնիկ խմբին պատկանող մարդիկ ինքնաբերաբար մի կողմ 

են թողնում սոցիալական վարքի կամ միջէթնիկական հարաբերությունների պայմանականու-

թյունները: Ազգի կամ էթնիկական ինքնության համար ճգնաժամային իրադրությունները հրա-

մայական պահանջ են առաջ բերում դժվարին կենսական խնդիրների լուծման ճանապարների 

փնտրելու, ինչպես նաև համապատասխան գործողությունների դիմելու համար: Հաճախ ընտ-

րությունը կապված է ոչ միայն անհատական այլև էթնիկ առանձնահատկություններից: Ավելին 

էթնիկական ինքնությունը և նրանից բխող որոշումները առավելապես առնչվում են հոգեկանի 

անգիտակցական կամ ենթագիտակցական մակարդակի, քան թե գիտակցականի հետ: Այլ կերպ 

ասած միևնույն էթնիկ առանձնահատկություններին վերաբերում են հատկանիշներ, որոնք 

դրսևորվում են նույն էթնիկ խմբի ներկայացուցիչների մոտ տարբեր իրավիճակներում, ընդ 

որում որոշ հատկանիշներ կամ տենդենցներ կարող են շարունակ դրսևորվել հարյուրավոր տա-

րիների ընթացքում: Այդ հատկանիշներով էլ ամբողջանում է էթնոինքնության հոգեբանությունը:  

Սոցիալական ինքնությունը կապված է անձի սոցիալական կարգավիճակի և վերջինիս 

անձի մակարդակում վերծանման հետ: Կոլեկտիվ ինքնությունը կարող է կապված լինել այն կո-

լեկտիվի կամ կոլեկտիվների հետ, որին տվյալ պահին անձը պատկանում է: Մասնագիտական 
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ինքնության հարցն առնչվում է անձի ընտրած մասնագիտությանը կամ տվյալ պահին իր մաս-

նագիտական պարտականությունների ամբողջական ինքնաընկալմանը:  

Մշակութային ինքնությանը վերաբերում են սոցիալական վարքի ձևերը, պարտականու-

թյունների ուգործառույթների մշակույթից բխող օրենքների և ընդունված արժեքների համապա-

տասխանությունը: Ռասայական ինքնությանը ակնհայտորեն վերաբերում է այս կամ այն ռասա-

յին պատկանելությունը: Սեռական կամգենդերային ինքնությունը ենթադրում է որոշակի սեռա-

դերային վարքի ձև, որը պայմանավորում է անձի` որպես տղամարդու կամ կնոջ պարտակա-

նություններն ուգործառնությունները: 

Ընդհանուր առմամբ ինքնության բոլոր անդրադարձները կարելի է հարաբերականորեն 

գնահատել դրական կամ բացասական, քանի որ այդ հասկացությունները նույնպես պետք է դի-

մանան ժամանակի փորձությանը:  

Հիմնականում օգտվել ենք ռետրոսպեկտիվ և բովանդակային վերլուծության մեթոդներից: 

Որպես անցյալի խորհրդանիշներ դիտարկել ենք պատմաքաղաքական քարտեզները և հայկա-

կան եկեղեցիները` որպես մշակութային, կրոնական և ճարտարապետական արժեքների ամ-

բողջականություն:  

Հիմնվելով պատմամշակութային անցյալի վերլուծության վրա՝ որպես հետազոտության 

նյութ մենք ընտրել ենք հայ մարդու էթնոազգային ինքնության որոշակի առանձնահատկություն-

ները: Ընդ որում, փորձ է արվում դիտարկել հայ ինքնության առավել հատկանշական փոփոխու-

թյունները վերջին հարյուրամյակի ընթացքում` կապված պատմական իրադարձությունների և 

ժամանակաշրջանի հետ:  

Որպես հայ ինքնության համար պատմական, աշխարհաքաղաքական և մշակութային ա-

ռանցքներ` դիտարկվել են վերջին 100 տարվա ընթացքում հայ ժողովրդի համար կարևորագույն 

իրադարձությունները` Հայոց ցեղասպանությունը [1], հայկական պետության խորհրդայնացու-

մը, Ղարաբաղյան շարժումը և անկախության հռչակումը: Քարտեզներն իսկապես արտացոլում 

են պատմական անցյալը և փոխանցվելով սերնդեսերունդ խորհրդանշում են նախնիների պատ-

մամշակութային և հասարակական հարաբերությունները` որպես հաջորդ սերունդների ինքնու-

թյան ձևավորման բաղադրիչներ: Առանց պատմական փաստերի վերլուծության, զուտ քարտեզ-

ները միմյանց հետ համադրելով` կարելի է տեսնել, թե դարերի ընթացքում ինչ ճակատագրի է 

արժանացել ներկա Հայաստանի քարտեզը: Մեկ այլ տարբերակում հնարավոր է տեսնել, թե ինչ-

պիսի փոփոխությունների են ենթարկվել ինքնության մշակույթային, կրոնական և ճարտարա-

պետական արժեքները՝ եկեղեցիները:  

Տրավմայի հիշողությունը ցավալի է. վերապրողը փորձում է ուրանալ հիշողությունը` 

ցավը վերհիշելուց խուսափելու համար [3]: Անհրաժեշտ էր ստեղծել հիշողության խորհրդանշա-

կան վայրեր. առաջին հուշարձաններից էր Լիբանանում (1950 թ.) զոհերի հիշատակին նվիրված 

կոթողը, 1967 թվականին Երևանի Ծիծեռնակաբերդի բլրում Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին 

նվիրված համալիրը, իսկ անկախության տարիներին` Հայոց ցեղասպանության թանգարան-

ինստիտուտը: 

Արցախյան շարժումը բարձրացրեց ազգային ինքնագիտակցությունը, և առաջին անգամ 

հնարավորություն ստեղծվեց անցնելու խորհրդային Հայաստանի ինքնությունից դեպի հայկա-

կան ինքնության արմատներ: Հետագայում Սումգայիթի դեպքերը (մարդածին աղետ) արթնաց-

րին տրավմատիկ հիշողությունների մի ողջ շարան` տեղահանություն, սպանություններ, իսկ 

երկրաշարժը (բնածին աղետ) կրկնեց Կոմիտասի կողմից արդեն նկարագրված Անտունու [2, 3] 

պատկերը. «Սիրտս նման է էն փլած տներ, Կոտրելգերաններ, խախտել են սներ…»: 

Եթե նորից անդրադառնանք քարտեզներին` որպես ինքնության աշխարհագրական խոր-

հրդանշական չափանիշների, 20 տարի առաջ Արցախում մեր տարած հաղթանակի շնորհիվ մեր 

ինքնությունը առաջին անգամ որոշակի հաջողություն արձանագրեց վերջին հարյուրամյակի 

ընթացքում: Արցախյան հաղթանակների դրդապատճառների շարքում պատմական անցյալի 

վերոնշյալ գործոններն ունեցել են իրենց կարևոր դերակատարումը:  

Վերոնշյալ գործոններն ընդգծում են հայկական ինքնության տարբեր պրոյեկցիաների ար-

դիականությունը` առաջին պլան մղելով անցյալին առնչվող պատմական փաստերը և հատկա-
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պես Եղեռնի հետևանքով դեպի ազգային ենթագիտակցություն արտամղված ուրացման, հերք-

ման և չապրված վշտի պատճառներով ա-ռաջացած պաշտպանական մեխանիզմները:  

Անհրաժեշտ են հետագագիտական հետազոտություններ և ռազմավարական ծրագրեր` 

ճշտելու համար, թե արդյոք նոր սերունդների էթնոհոգեկան կերտվածքի մեջ տեղ ունեն հաղթա-

նակի և հետևաբար հաղթողի հոգեբանական հետևանքները: 
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The aim of this article is to discuss the sources of Armenian Identitry and changes that took place 

over the last centuary. For elaboration of results we used the model of retrospective and content 

analysis. As symbols of past we observed the changes of historical/political maps from the time of Tigran 

the Great up to current political map of republic of Armenia. And for cultural, religious and 

architectural values that are symbolically representing past history we used armenian churches. Further 

research with larger sample (more than 2500 individuals) is necessary to check the hypothesis.  
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Հանգուցային բառեր. սուբյեկտիվ տարիք, տարիքային նույնականություն, սուբյեկտիվ տարիքի 

 դետերմինանտներ, սուբյեկտիվ տարիքի ասպեկտներ: 
 

Հասուն տարիքում հաճախ մարդու քրոնոլոգիական տարիքը կորցնում է իր օբյեկտիվ 

նշանակությունը մարդու ինքնագիտակցության մեջ և սուբյեկտիվ տարիքը հանդես է գալիս որ-

պես դրա առավել ազդեցիկ այլընտրանք, այդ պատճառով ակտուալ է հասունության փուլում 

սուբյեկտիվ տարիքի ուսումնասիրումը: Սուբյեկտիվ տարիքը ի տարբերություն տարիքի մյուս 

հարթությունների, հաշվարկվում է ոչ թե արտաքին կամ օբյեկտիվ չափորոշիչներով, այլ անձի 

սեփական գնահատմամբ: Սուբյեկտիվ տարիքը տարբեր կերպ է սահմանվում տարբեր հետա-

զոտողների կողմից: Առավել տարածված է սուբյեկտիվ համարել այն տարիքը, որքան մարդն 

իրեն զգում է [5], [7]: Նույն կերպ է սահմանվում նաև տարիքային նույնականությունը՝ մարդու 

կողմից իր տարիքի սուբյեկտիվ գնահատում [4]: Ըստ էության, տարիքային նույնականությունը 

և սուբյեկտիվ տարիքը կիրառվում են որպես հոմանիշներ [2]: Ընդունված է նաև սուբյեկտիվ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Routledge
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Jay_Lifton
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տարիքն անվանել ընկալվող տարիք կամ սուբյեկտիվ ընկալվող տարիք [3]: Կիրառվում է նաև 

տարիքի ինքնագնահատում եզրույթը, որը սահմանվում է որպես անձի գիտակցության մեջ իր 

կյանքի ուղու, հոգեկան տոնուսի, ակտիվության աստիճանի ընդհանրացված արտացոլում [1]: 

Առանձնացվում են նաև սուբյեկտիվ տարիքի չորս ասպեկտներ՝ 1) զգացողության տարիք (քանի 

տարեկան է մարդն իրեն զգում), 2) արտաքին տեսքի տարիք (քանի տարեկան է մարդը երևում 

արտաքինից), 3) գործունեության տարիք (որ տարիքին բնորոշ ակտիվության մեջ է մարդը ավե-

լի ներգրավված), հետաքրքրությունների տարիք (որ տարիքային խմբին բնորոշ հետաքրքրու-

թյուններ ունի մարդը) [2]: 

Մեր հետազոտության նպատակն է՝ տալ սուբյեկտիվ տարիքի ֆենոմենոլոգիական նկա-

րագրություն, մասնավորապես ցույց տալ սուբյեկտիվ տարիքի դրսորման և կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները հասունության տարբեր փուլերում: 

Հետազոտության մեթոդաբանությունը: Ընտրանքը, ելնելով հետազոտության որակական 

բնույթից, կազմվել է 18 անձանցից՝ 25-30տ., 40-45տ., 60-65տ. տարիքային խմբերից յուրաքան-

չյուրում իգական և արական սեռի 3-ական ներկայացուցիչ: Մեթոդը. անհատական հարցա-

զրույց, որը դուրս էր բերում տարիքի սուբյեկտիվ ընկալման առանձնահատկությունները, պայ-

մանավորող գործոնները, ասպեկտները, սեփական տարիքի նկատմամբ վերաբերմունքը, ցան-

կալի տարիքը: Հարցազրույցի տվյալները ենթարկվել են որակական կոնտենտ վերլուծության և 

իմաստի կոնդենսացիա: Կիրառվել է նաև Ռ. Կաստենբաումի սուբյեկտիվ տարիքի ախտորոշ-

ման թեստը, որը թույլ է տալիս դուրս բերել սուբյեկտիվ տարիքի չորս բաղադրիչները և դրանց 

միջինացման միջոցով հաշվարկել սուբյեկտիվ տարիքը: 

Հետազոտության արդյունքները: Ինչպես և պարզվել է նախորդ հետազոտություններում 

[1], [6] մեր ընտրանքի դեպքում նույնպես սուբյեկտիվ տարիքը փոքր է օբյեկտիվ տարիքից: Ըստ 

որում, սուբյեկտիվ և քրոնոլոգիական տարիքների տարբերությունը մեծանում է տարիքին 

զուգընթաց: Այդպես, 25-30 տարեկանների խմբում այդ տարբերությունը միջինում 4 տարի է, 40-

45 տարեկանների խմբում 14 տարի, 60-65 տարեկանների խմբում 17 տարի: Քրոնոլոգիական և 

սուբյեկտիվ տարիքների տարբերության և քրոնոլոգիական տարիքի միջև կորելյացիայի գործա-

կիցը ստացվել է 0,7, որը մեր ընտրանքի դեպքում ունի 0,001 նշանակալիություն: Քրոնոլոգիա-

կան և սուբյեկտիվ տարիքների տարբերության մեջ տվյալ ընտրանքի սահմաններում նշանա-

կալի գենդերային տարբերություն դուրս չի բերվել:  

Սուբյեկտիվ տարիքը հիմնականում դրսևորվում է զգացողության, ապրման ձևով, որոշա-

կի տարիքային խմբի հետ նույնականացման ձևով, հետազոտվողների կողմից բնորոշվում է 

որպես «ներքին տարիք», «տարիքի ներքին զգացողություն», «հոգու տարիք», ինչը զուգակցվում է 

իրական տարիքի չընդունման կամ այդ տարիքի լինելու ապրման բացակայության հետ:  

Սուբյեկտիվ տարիքի առավել նշանակալի սուբյեկտիվ (հետազոտվողների անձնական 

գնահատմամբ) դետերմինանտը աշխարհայացքն է, այս կատեգորիայում միավորվում են մար-

դու վերաբերմունքը այլ մարդկանց, կյանքին, ավանդական կամ ժամանակակից մոտեցումները 

շրջապատին և հարաբերություներին: Հաջորդ կարևոր սուբյեկտիվ դետերմինանտը ֆիզիկական 

կամ առողջական վիճակն է, որն առավել արտահայտված է հասունության ուշ փուլում: Ըստ 

որում, 60-65 տարեկանների խմբում արձանագրվել է «սուբյեկտիվ ընկալվող տարիքի» և «սուբ-

յեկտիվ մարմնական տարիքի» տարանջատում: Հաջորդ սուբյեկտիվ դետերմինանտը ակտիվու-

թյունն է, այն ինչով մարդը զբաղվում է, այս գործոնը կարևորվում է արական սեռի ներկա-

յացուցիչների կողմից: Էական գործոն է համարվում նաև մոտիվացիան: 

Սուբյեկտիվ տարիքի ասպեկտներից «ընկալվող տարիքը», «արտաքին տեսքի տարիքը» և 

«գործունեության տարիքը» հստակ ախտորոշելի են, սակայն դժվար է միանշանակ ախտորոշել 

«հետաքրքրության տարիքը»: Փոխարենը հետազոտական տվյալները թույլ են տալիս մեզ են-

թադրել սուբյեկտիվ տարիքի առնվազն երկու այլ ասպեկտների գոյություն: Առաջինը, ինչպես 

նշվեց հասունության ուշ փուլում ի հայտ եկող «մարմնական տարիքն» է, երկրորդը աշխարհա-

յացքը, որոնք սակայն ևս ավելի խորին ուսումնասիրություն և եզրութաբանական հստակեցում 

են պահանջում: 
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Եզրակացություն և քննարկում: Այսպիսով, հասունության փուլում սուբյեկտիվ տարիքը 

դրսևորվում է ապրման ձևով և զուգակցվում է քրոնոլոգիական տարիքի մերժմամբ, պայմանա-

վորված է աշխարհայացքով, առողջական վիճակով, գործունեությամբ և մոտիվացիայով: Հասուն 

տարիքում կարելի է առանձնացնել սուբյեկտիվ տարիքի նաև այնպիսի ասպեկտներ, ինչպիսիք 

են «մարմնական տարիքը» և «աշխարհայացքի տարիքը»:  
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THE STRUCTURE AND PECULIARITIES OF SUBJECTIVE AGE IN ADULTHOOD 

 

Gargrtsyan L. 
YSU, Yerevan, Armenia 

 

Keywords: subjective age, age identity, determinants of subjective age, structure of subjective age. 

 

The purpose of this research is to find out the structural and manifestation peculiarities of 

subjective age in three different periods of adulthood: early, middle and late. The results revealed that 

subjective age manifests as feeling, sense and is associated with the rejection of one's chronological age. 

The main determinants of subjective age are ideology health, activity and motivation. Within subjective 

age aspects the "interest age" is difficult to be diagnosed, indeed the "ideology age" can be one more 

aspect. Another aspect of subjective age -"body age"- emerge in late adulthood. 

 

 

 

ՀՆԱՐՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏՈՒՄ 

 

Գեղամյան Վ. Ղ. 
ՖԿՀՊԻ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. մարզում, մրցում, հոգեբանական յուրահատկություններ, հնարք, 

  արդյունավետություն: 

 

Ըմբշամարտում մրցակցային պայքարի լարվածությունը, կանոնադրական փոփոխու-

թյունները, արդյունքների բուռն աճը և գիտական ներդրումները ազդել են գործունեության ար-

http://psihologia.biz/psihologiya-psihologiya-obschaya_693/psihologicheskie-faktoryi-samootsenki-14499.html
http://psihologia.biz/psihologiya-psihologiya-obschaya_693/psihologicheskie-faktoryi-samootsenki-14499.html
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դյունավետությունը երաշխավորող գործոնների վրա: Ինչպես մյուս մենապայքարային մարզա-

ձևերում, ըմբշամարտում նույնպես դրսևորվում է տեխնիկական գործողությունների սահմանա-

փակման, գոտեմարտի ինտենսիվության բարձրացման, տակտիկական և հոգեբանական նորո-

վի խնդիրների առաջադրման պահանջ, որն էլ հանգեցրել է նորագույն խնդիրների [1, 2, 3, 4, 5]: 

Հետազոտության նպատակն է` բացահայտել բարձրակարգ ըմբիշների մրցակցային գոր-

ծընթացում իրականացվող հնարքների արդյունավետության հոգեբանական յուրահատկու-

թյունները: 

Հետազոտությունն իրականացվել է բնական և լաբորատոր պայմաններում: Կիրառվել են 

անկետային և գործիքային մեթոդներ, որոնց միջոցով հետազոտվել են մրցակցային հուզական 

դիմացկունության, ներքին իմաստավորվածության սթրեսորների, անձնային տագնապի, մար-

տական պատրաստականության, նախամեկնարկային տենդի, հուզական կայունության, հուզա-

կան լարվածության, բարդ շարժողական ռեակցիայի, շարժվող օբյեկտի նկատմամբ ռեակցիայի 

և առավելագույն մոբիլիզացիայի ցուցանիշները: 

Հետազոտվել են ազատ ոճի 40 մարզիկներ, որոնք ունեն միջինը 8 տարվա մարզական 

ստաժ և միջազգային մրցումների փորձ: 

Մրցակցային գործունեության արդյունավետության ցուցանիշների բացահայտման նպա-

տակով համապատասխան տեսաերիզների միջոցով դիտվել և գրանցվել են աշխարհի 3 առաջ-

նությունների /2009, 2010, 2011/ և երկու օլիմպիական խաղերի /2008, 2012/ եզրափակիչ 105 

գոտեմարտերում իրականացված այն հնարքները և գործողությունները, որոնք հանդիսացել են 

մրցափուլերի կամ ընդհանուր գոտեմարտերի հաղթանակի հիմնական գրավականներ:  

Դրանք չորսն են` 

1. վիճակահանության արդյունքում` «բռնվածք ոտքից» /80-90%/,  

2. մրցագորգի սահմաններից մրցակցին դուրս բերելը /70-80%/,  

3. գցում թեքումով` բռնած ոտքը կամ ոտքերը /50-60%/, 

4. շրջում ոլորումով` սրունքների խաչաձև բռնվածքով /20-30%/:  

Հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը հնարավորություն ընձեռեց առանձնաց-

նել հետազոտվողների երկու խումբ` 

1. Առաջին խմբում ընդգրկվել են ցածր մրցակցային հոգեկան հուսալիություն, բարձր 

տագնապայնություն, հուզականորեն անկայուն, շարժողական ռեակցիայի և մոբիլիզացիոն 

պատրաստականության ցածր մակարդակ ունեցող ըմբիշներ: 

2. Երկրորդ խմբում, ընդհակառակը, առավել բարձր մրցակցային հոգեկան հուսալիու-

թյուն, միջին տագնապայնություն, շարժողական ռեակցիայի և մոբիլիզացիոն պատրաստակա-

նության բարձր զարգացվածության մակարդակ դրսևորած, ինչպես նաև` հավասարակշռված 

նյարդային համակարգ ունեցող ըմբիշներ: 

Երկու խմբերի միջև հետազոտված հոգեբանական բոլոր ցուցանիշների տարբերությունը 

էական է` p<0,01-0,001 միջակայքում: 

Մարզումային և մրցակցային գործընթացներում գնահատվել և համեմատական վերլուծու-

թյան են ենթարկվել երկու խմբերում ընդգրկված ըմբիշների կողմից կատարվող առանձնացված 

չորս հնարքների արդյունավետությունն ու ճշգրտությունը /արդյունքները գնահատվել են յուրա-

քանչյուր ըմբիշի կողմից իրականացված մարզումներում 45 ստուգողական գոտեմարտերի և 

նույն քանակությամբ մրցակցային գոտեմարտերի ընթացքում/: 

Առանձնացված հնարքների արդյունավետության գնահատման համեմատական վերլու-

ծության արդյունքում պարզվեց, որ երկու խմբերում ընդգրկված ըմբիշները նշված չորս հնարք-

ները մարզումների ընթացքում, ստուգողական գոտեմարտերում կիրառում են գրեթե նույն ար-

դյունավետությամբ, այսպես 1-ին խմբում` «բռնվածք ոտքից» հնարքը 82%, 2-րդ խմբում`85%, 

«մրցագորգից դուրս հրելը» 1-ին խմբում` 67%, 2-րդ-ում` 66%, «գցում թեքումով բռնած ոտքերից» 

հնարքը 1-ին-ում` 53%, 2-րդ-ում` 54% և «շրջում ոլորումով սրունքների խաչաձև բռնվածքով» 

հնարքը երկու խմբերում էլ գրանցվել է նույն արդյունքը` 38%: Արդյունքների նման դրսևորում-

ները վկայում են, որ սպորտային կատարելագործման փուլում, մարզումների ընթացքում ըմբիշ-

ները հասնում են տեխնիկական հնարքների կատարյալ տիրապետման: 
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Սակայն հնարքների կատարման արդյունավետության պատկերն այլ է մրցակցային գոր-

ծընթացում: Երկրորդ խմբում բոլոր չորս հնարքների արդյունավետությունը մի փոքր մեծացել է, 

առաջին խմբում, ընդհակառակը, արդյունավետությունը գրեթե երկու անգամ նվազել է /ար-

դյունքների տոկոսային հարաբերությունները ներկայացված են գծապատկերում/: 

 
Մրցակցային գործընթացում իրականացված հնարքների արդյունավետության 

գնահատման տոկոսային դրսևորումները 

 
1.Վիճակահանության արդյունքում «բռնվածք ոտքից», 2.Մրցագորգի սահմաններից մրցակցին 
դուրս բերելը, 3. Գցում թեքումով` բռնած ոտքը կամ ոտքերը, 4.Շրջում ոլորումով` սրունքների 

խաչաձև բռնվածքով 
 

Տվյալների նման տարբերությունը խոսում է այն մասին, որ տեխնիկական հնարքների 

կատարման արդյունավետությունը մրցակցային գործընթացում շատ կողմերով պայմանավոր-

ված է մարզիկի անձի հոգեբանական յուրահատկություններով, որոնք հավաստի համահա-

րաբերակցական կապերի մեջ են տեխնիկատակտիկական նշված հնարքների հետ: Այս ամենը 

կրկին հիմք է տալիս փաստելու, որ հատկապես տեխնիկական հնարքների զարգացումն ու 

կատարելագործումը իրականանում է հոգեկան ցուցանիշների զարգացմանը զուգընթաց: 

Ելնելով մարզիկի մրցակցային գործունեության գնահատման ընդհանուր տեխնիկական 

չափորոշիչներից և հոգեբանական գործոններից` կարելի է եզրակացնել, որ ըմբշամարտում 

տեխնիկական պատրաստության ոլորտի զարգացումն ու հնարքների կիրառման կատա-

րելությունը դեռ չեն հանդիսանում ըմբշամարտում բարձր մրցակցային արդյունավետության և 

հաղթանակի գրավական: Այն շատ կողմերով պայմանավորված է մարզիկի հոգեբանական 

պատրաստականության վիճակով. այդ թվում` մրցակցային հուզական կայունությամբ, տագնա-

պայնությամբ, սթրես գործոնների հանդեպ կայունությամբ, հոգեշարժիչ գործոններով, նախա-

մեկնարկային հոգեկան վիճակներով և այլն:  

Ուստի առաջարկում ենք ոչ միայն ազատ ըմբշամարտի, այլ հատկապես նմանատիպ 

մարզաձևերի /հունահռոմեական ըմբշամարտ, ձյուդո, սամբո և այլն/ մրցման մասնակցության 

արդյունավետ կազմակերպման նպատակով ախտորոշել առավել կարևոր հոգեկան ցուցանիշ-

ների կապերը մրցակցային արդյունքների հետ, մշակել դրանց զարգացման ժամանակակից 

մեթոդներ ու միջոցներ` հաշվի առնելով մրցակցային կանոնները, մարզիկի մրցակցային ոճը, 

անձի յուրահատուկ մարզական առանձնահատկությունները և այլն: 
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 High class wrestlers enforcing tricks efficiency psychological peculiarities in competitive process 

are introduced in article. The effectiveness of tricks enforcement are due to the psychological 

preparedness including competitive emotional capacity, anxiety, stress factors stability, psychomotor 

factors, pre starting mental state and etc. 

 

 

 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆԸ ՈՐՊԵՍ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ 

ԿԱՐԵՎՈՐ ԲԱՂԱԴՐԻՉ 

Գրիգորյան Ա. Լ. 
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Համալսարան, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. ֆիզիկական ակտիվություն, առողջ պրելակերպ, 

ֆիզիկական վարժություններ: 

 

Հաշվի առնելով ուսանողների հիմնական գործունեության տեսակի առանձնահատկու-

թյունները և ֆիզիկական իներտության հետ կապված համաշխարհային միտումները (ըստ ֆի-

զիկական իներտության մակարդակի՝ բարձր ռիսկային խմբեր են երիտասարդները, կանայք և 

ծերերը)՝ խիստ արդիական է ֆիզիկական ակտիվության բարձրացման խնդիրը ուսանողների 

շրջանում: 

Գ. Վ. Վոզժեննիկովան և համահեղինակները [1] ընդգծում են վերջին տարիներին աճող 

սերնդի առողջության զգալի վատթարացումը. ուսանողները գտնվում են ռիսկի բազմաթիվ գոր-

ծոնների գործողության գոտում: Ուսանողների հատուկ սոցիալական կարգավիճակը, ուսում-

նական գործընթացի յուրահատուկ պայմանները՝ տեղեկատվության մշտապես աճող ծավալը, 

բարձր նյարդային-հուզական լարումը քննական շրջանում, կյանքի պայմանների ու ապրելա-

կերպի առանձնահատկությունները, նրանց չափազանց խոցելի են դարձնում առողջական խան-

գարումների և քրոնիկական հիվանդությունների առաջացման հարցում: 

http://www.vovinam-krasnodar.ru/books.html
http://www.rau.am/
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Ուլյանովսկի պետական համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի 390 ուսանողների շրջա-

նում անցկացված հարցման արդյունքում Գ. Վ. Վոզժեննիկովան և իր կոլեգաները պարզել են, որ 

ուսանողների մեծամասնությունը չի պահպանում առողջ ապրելակերպի նորմերը: Դա հաս-

տատվում է վնասակար սովորությունների՝ ծխելու, ալկոհոլի օգտագործման, քիչ շարժուն կեն-

սակերպի, սխալ սննդակարգի բարձր տարածվածությամբ: Երիտասարդների ցածր ֆիզիկական 

ակտիվությունը, ըստ հետազոտողների, բերում է հետագայում տարեբեր քրոնիկական հիվան-

դությունների առաջացմանը [1]: 

Նշենք, որ ֆիզիկական ակտիվությունը համարվում է առողջ ապրելակերպի կարևորա-

գույն բաղադրիչներից մեկը: 

Բ. Ն. Չումակովն [3] առողջ ապրելակերպը սահմանում է որպես մարդու ամենօրյա կեն-

սագործունեության տիպական ձևեր ու միջոցներ, որոնք ամրապնդում և կատարելագործում են 

օրգանիզմի պահեստային հնարավորությունները՝ դրանով ապահովելով իր սոցիալական և 

մասնագիտական գործառույթների հաջող իրականացումը՝ անկախ քաղաքական, տնտեսական 

և սոցիալ-հոգեբանական իրավիճակից: 

Նախևառաջ անհրաժեշտ ենք համարում տարբերակել «ֆիզիկական ակտիվություն» և 

«ֆիզիկական վարժություններ» հասկացությունները, քանի որ հաճախ դրանք համարվում են 

նույնական: Ֆիզիկական վարժությունները համարվում են ֆիզիկական ակտիվության ենթատե-

սակներից մեկը, որը ենթադրում է ֆիզիկական կառուցվածքի մեկ կամ մի քանի բաղադրիչների 

բարելավմանը կամ ամրապնդմանն ուղղված ծրագրված և կրնվող ֆիզիկական ակտիվություն: 

Բացի ֆիզիկական վարժություններից, ֆիզիկական ակտիվությունը ներառում է նաև մարմնի 

ակտիվ շարժումների այլ ձևեր, որոնք կարող են իրականցվել աշխատանքի, ակտիվ տեղաշարժ-

ման, հանգստի, խաղերի ու զվարճանքի ընթացքում:  

Ուսանողների տարիքային խմբի համար ԱՀԿ-ն առաջարկում է ֆիզիկական ակտիվու-

թյան հետևյալ տեսակները. առողջարարական վարժություններ, ակտիվության շարժողական 

ձևեր, օրինակ, հեծանիվ վարելը կամ ոտքով զբոսանքը, մասնագիտական գործունեությունը՝ աշ-

խատանքը, տնային գործերը, խաղերը, մրցույթները, սպորտային պարապմունքները և այլն [2]: 

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ֆիզիկական ակտիվությունը 

սահմանում է որպես մարմնի ցանկացած շարժում, որն իրականացվում է կմախքային մկաննե-

րով և պահանջում է էներգիայի ծախսեր [4]: Ֆիզիկական իներտությունը՝ անբավարար ֆիզիկա-

կան ակտիվությունը, քրոնիկական հիվանդությունների զարգացման ռիսկի անկախ գործոն է, և 

ԱՀԿ տվյալներով [6] բերում է ամբողջ աշխարհում 1.9 միլիոն մահացության դեպքերի: Նվազա-

գույնը շաբաթը 5 օր 30 րոպե ֆիզիկական ակտիվությունն իջեցնում է մի շարք վարակիչ հիվան-

դությունների զարգացման ռիսկը: 

Ֆիզիկական ակտիվության բացակայությունը համարվում է գլոբալ մասշտաբով մահա-

ցության պատճառներ հանդիսացող կարևորագույն գործոններից չորրորդը (աշխարհում մահա-

ցության դեպքերի 6%-ը): Ֆիզիկական ակտիվության մակարդակի նվազումը բերում է այնպիսի 

հիվանդությունների թվի ավելացմանն աշխարհում, ինչպիսիք են սիրտ-անոթային հիվանդու-

թյունները, շաքարախտը, քաղցկեղը, ինչպես նաև դրանց ռիսկի գործոնների զարգացմանը, ինչ-

պիսիք են բարձր զարկերակային ճնշումը, արյան մեջ շաքարի բարձր մակարդակը և ավելորդ 

քաշը: Ֆիզիկական իներտությունը հանդիսանում է կրծքագեղձի և հաստ աղիքի քաղցկեղից հի-

վանդացության դեպքերի 21-25%-ի, շաքարախտից հիվանդացության դեպքերի 27%-ի և սրտի 

իշեմիկ հիվանդության դեպքերի 30%-ի հիմնական պատճառը [5]: Ապացուցվել է, որ կանոնա-

վոր ֆիզիկական ակտիվությունն իջեցնում է սիրտ-անոթաին հիվանդությունների և ինսուլտի, 

շաքարախտի, հիպերտոնիայի, հաստ աղիքի և կրծքագեղձի քաղցկեղների ու դեպրեսիայի ռիս-

կը: Բացի այդ, ֆիզիկական ակտիվությունն էներգիայի ծախսման որոշիչ գործոն է, և հետևա-

բար, որոշիչ նշանակութուն ունի էներգափոխանակության և քաշի վերահսկման համար [2]: 

Ֆիզիկական ակտիվությունը՝ որպես առողջ ապրելակերպի կարևոր բաղադրիչ, անդրա-

դառնում է ոչ միայն կոնկրետ մարդու առողջության վրա, այլև միջնորդավորված կերպով պայ-

մանավորում է հասարակության առողջությունը: Այս խնդրին առողջ ապրելակերպի տեսանկ-

յունից անդրադարձ է կատարում նաև Բ. Ն. Չումակովը: Մարդու կողմից իր առողջության պահ-
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պանմանն ուղղված ակտիվությունը, ըստ նրա, անդրադառնում է նրա ընտանիքի, աշխատան-

քային խմբի առողջական վիճակի և հասարակական առողջության ցուցանիշների վրա: Նա իրա-

վացիորեն նշում է, որ ազգի առողջացման համար առավել բարենպաստ հիմք է սոցիալ-տնտե-

սական միջավայրը, որտեղ ապրելակերպի և կյանքի ոճի կառուցումը կախված է ոչ միայն 

անձից, այլև հանդիսանում է պետական սոցիալական քաղաքականություն: 

Ֆիզիկական ակտիվության մակարդակի բարձրացումը ոչ միայն առանձին մարդկանց, 

այլև պետութունների ու ողջ հասարակության խնդիրն է, և դրա լուծման համար պետք է բնակ-

չության յուրաքանչյուր խմբի համար ստեղծվի առանձին մոտեցում՝ հաշվի առնելով նրանց 

մշակութային առանձնահատկությունները:  
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Students with special social status, special education process conditions, high-nervous-emotional 

tension during the examination, the conditions of life and lifestyle features, making them highly 

vulnerable to health disorders and chronic illnesses. The insufficient physical activity, which are the 

independent risk factor for the development of chronic diseases, according to the World Health 

Organization [6] leads to 1.9 million deaths worldwide cases 

Physical activity is an important component of a healthy lifestyle, not only addresses the specific 

human health, but also indirectly by way of public health. 

The increase of the physical activity level is not only individuals but also society problem, and its 

solution must be created separately for each group of the population approach, taking into consideration 

their cultural peculiarities.  
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱՆՔԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ 

 
Գրիգորյան Ն. Ա., Սերոբյան Ա. Կ. 

ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան  
 

Հանգուցային բառեր. սոցիալական աքսիոմա, համոզմունքներ, մշակութային չափանիշներ: 

 

Մշակույթն ուսումնասիրելու, միջմշակութային տարբերությունները բացահայտելու մի-

ջոցներից մեկը տվյալ մշակույթում տարածված համոզմունքների ուսումնասիրումն է: Լեունգը և 
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Բոնդն առաջարկել են մշակութային առանձնահատկություններն ուսումնասիրելու համար օգ-

տագործել մարդկանց հիմնական համոզմունքներն ու ակնկալիքները, որոնք նրանք անվանել են 

սոցիալական աքսիոմներֈ Սոցիալական աքսիոմները վերաբերվում են կյանքի մի շարք բնագա-

վառներին և տարբեր են տարբեր մարդկանց համար՝ կախված նրանց անհատական կենսա-

փորձից [4,5]: Սոցիալական աքսիոմներն ունեն հետևյալ կառուցվածքը. A-ն վերաբերում է B-ին, 

որտեղ A-ն և B-ն ցանկացած հասկացություններ են, և որոնք իրար հետ կապված են պատ-

ճառային կամ կորելյացիոն կապերով [5]: Հայաստանում սոցիալական աքսիոմնեի ուսումնասի-

րությունը բավականին հետաքրքիր է տեսնելու համար, թե հայերը ինչ հիմնական համոզմունք-

ներով են առաջնորդվում իրենց ամենօրյա կյանքում, որոնք են այս կամ այն վարքաձևի հիմքում 

ընկած պատճառները, և կան արդյոք այնպիսի համոզմունքներ, որոնք յուրահատուկ են հենց 

հայերի համար: 

Հիմնվելով իրենց տեսության վրա՝ Բոնդը և Լեունգը ստեղծել են հարցարան, որը հնարա-

վորություն է տալիս տարբեր մշակույթներում բացահայտել ու չափել սոցիալական աքսիոմ-

ները: Հարցարանը բաղկացած է 39 հարցից, որոնք բաժանված են 5 սանդղակների՝ 

1. Սոցիալական ցինիզմ սանդղակի պնդումներն արտահայտում են բացասական վերա-

բերմունք մարդկանց բնույթի հանդեպ, որոշ խմբերի հանդեպ կողմնակալ վերաբերմունք, սո-

ցիալական կառույցների հանդեպ անվստահություն և նպատակին հասնելու ճանապարհին 

բարոյական նորմերի թերագնահատում:  

2. Սոցիալական բարդություն սանդղակի պնդումներն այն մասին են, որ չկան կարծր 

օրենքներ, նպատակին հասնելու ճանապարհները մի քանիսն են և ժամանակ առ ժամանակ 

մարդկանց վարքի անհետևողականությունը բնական է: 

3. Գործադրած ջանքերի պարգևատրում. արտահայտում է այն հիմնական համոզմունքը, 

որ ջանքերը, գիտելիքը, հետագա քայլերը ճիշտ ծրագրելը կբերեն դրական արդյունքի և կօգնեն 

խուսափել բացասականից:  

4. Կրոնականություն. պնդումներ են վերբնական ուժերի գոյության և կրոնական հա-

վատքի դրական գործառույթների մասին: 

5. Ճակատագրի կառավարում. Համոզմունքներ են այն մասին, որ կյանքի իրադարձու-

թյունները կանխորոշված են, բայց կան նաև որոշակի ձևեր այս իրադարձությունների վրա 

ազդելու համար [1, 6]: 

Հետազոտության ընտրանքը և մեթոդները: Հետազոտության անցկացման նպատակն է 

Բոնդի և Լեունգի կողմից առաջարկված սոցիալական աքսիոմների հինգգործոնային մոդելի հի-

ման վրա դուրս բերել կյանքի նկատմամբ հայերին բնորոշ համոզմունքների առանձնահատկու-

թյունները: Հետազոտության նպատակներից է եղել նաև «Սոցիալական աքսիոմներ» հարցարա-

նի հայալեզու տարբերակի տեղայնացումը (Հետազոտության համար հիմք են ծառայել ԵՊՀ Անձ 

և սոցիալական միջավայր գ/հ լաբորատորիայի «Արժեքներ, համոզմունքներ և սոցիալական 

վարք. առանձնահատկությունները և դինամիկան ժամանակակից հայ հասարակությունում» հե-

տազոտական ծրագրի արդյունքում ստացված տվյալները:)ֈ Հետազոտությունն իրականացվել է 

երկու փուլով՝ պիլոտային և հիմնական: Պիլոտային հետազոտության ընտրանքը կազմել են 18-

72 տարեկան, կրթության տարբեր մակարդակներ ունեցող 187 հոգի (Mմիջին տարիք = 33.6, SDստանդարտ 

շեղում = 12.915), որոնցից 50-ը՝ տղամարդ, 138-ը՝ կին, իսկ հիմնական հետազոտության ընտրանքը՝ 

18-65 տարեկան, կրթության տարբեր մակարդակներ ունեցող 796 հոգի (Mմիջին տարիք = 38.6, 

SDստանդարտ շեղում =13.577), որոնցից 46%-ը՝ տղամարդ, 54%-ը՝ կինֈ 

Հետազոտության իրականացման հիմնական փուլերըֈ Տեղայնացման առաջին փուլում 

թարգմանության որակի ապահովման համար կատարվել է Բոնդի և Լեունգի «Սոցիալական 

աքսիոմների» անգլալեզու տարբերակի թարգմանություն հայերեն լեզվով և հետթարգմանու-

թյունֈ Պիլոտային հետազոտության արդյունքում որոշ հարցերի ձևակերպումները ուղղվել ու 

ավելի ճշգրտվել են: Իսկ հետազոտության հիմնական մասում ստացված տվյալները հավա-

քագրվել ու ենթարկվել են վիճակագրական վերլուծության: Արդյունքների մշակման համար օգ-

տագործվել է կոնֆիրմատորային գործոնային վերլուծությունը (անգլ.՝ confirmatory factor 

analysis) [2, 3]: Տարանջատման մեթոդ (անգլ.՝ Extraction method) ընտրվել է Հիմնական բա-
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ղադրիչների վերլուծություն (անգլ.՝ Principal component analysis), իսկ Պտույտի մեթոդ՝ վարի-

մաքսը (անգլ.՝ Rotation method` Varimax): Ստացված գործոնային կառուցվածքը բացատրում է 

տվյալների դիսպերսիայի 37%-ը: Գործոնային վերլուծությունից հետո կատարվել է ստացված 

սանդղակների հուսալիության ստուգում (Կրոնբախի α), ըստ որի սանդղակների ներքին հա-

մաձայնացվածության ցուցանիշը բավականին բարձր է (α>0.5): 

Հետազոտության արդյունքների քննարկում: «Սոցիալական աքսիոմների» 39 կետերից 

միայն 36-ը կազմեցին գործոնային կառուցվածք. մնացած 3-ը դուրս մնացին ստացված կառուց-

վածքից, որոնցից երկուսը վերաբերում են Սոցիալական բարդություն սանդղակին, իսկ մեկը՝ 

Ճակատագրի կառավարում: Հայկական ընտրանքի համար ստացված գործոններն են. 

1. Կրոնականություն գործոնը ամբողջությամբ կազմված է Բոնդի և Լեունգի կողմից առա-

ջարկված 7 աքսիոմներիցֈ  

2. Գործադրած ջանքերի պարգևատրում գործոնը ևս կազմված է Բոնդի և Լեունգի կողմից 

առաջարկված աքսիոմներից, սակայն 9 աքսիոմներից 8 են կազմել գործոն, իսկ մեկը մտել է Ճա-

կատագրի կառավարում գործոնի մեջֈ Այսինքն ստացվում է, որ Կրոնականություն և Գոր-

ծադրած ջանքերի պարգևատրում գործոնները բնութագրական են հայերի համոզմունքային հա-

մակարգի համար:  

3. Ճակատագրի կառավարման 6 հարցից 5-ը և Ջանքերի պարգևատրման 1 հարցը կազմել 

են գործոն: Փաստորեն Ճակատագրի կառավարում գործոնը հայկական մշակույթում ստանում է 

մի փոքր այլ երանգֈ Գործոնը հիմնականում ընդգրկում է այն հարցերը, որոնք վերաբերում են 

այլ, մարդուց դուրս ուժերի կողմից իր բախտն ու ճակատագիրը որոշելուն: Նման իմաստով է 

ընկալվել նաև Ջանքերի պարգևատրման հարցը՝ «Ձախողումը հաջողության սկիզբն է»ֈ Գործո-

նից դուրս են մնում այն հարցերը, որոնցում մարդը հանդես է գալիս որպես իր բախտը կարգա-

վորողֈ 

4. Սոցիալական ցինիզմ 11 հարցից գործոն են կազմել 7 հարցը և ավելացել է 1 հարց 

Սոցիալական բարդությունիցֈ Հետաքրքիր է, որ «Սոցիալական աքսիոմների» բնօրինակում Սո-

ցիալական բարդության հարցը դիտարկվում է, որպես հակադարձ հարց, իսկ հայկական մշա-

կույթում, միանալով Սոցիալական ցինիզմի հետ դառնում է ուղիղ: Ստացվում է, որ Բոնդի և 

Լեունգի առաջարկած Սոցիալական ցինիզմ գործոնը հայկական ընտրանքի դեպքում բաժան-

վում է երկու մասիֈ Առաջին մասը նման է «Սոցիալական աքսիոմների» հեղինակների կողմից 

առաջարկած Սոցիալական ցինիզմին, իսկ մյուս մասը, միանալով Սոցիալական բարդությանը, 

առաջացնում է նոր գործոնֈ 

5. Սոցիալական բարդության 6 հարցից գործոն է կազմել միայն 3 հարց, որոնց ավելացել է 

ևս 4 հարց Սոցիալական ցինիզմ գործոնիցֈ Այս գործոնն ունի գծեր և՛ Սոցիալական բարդու-

թյունից, և՛ Սոցիալական ցինիզմից: Փաստորեն մեր ընտրանքի պարագայում կյանքի երևույթ-

ների ոչ միանշանակ ընկալումը գնահատվում է բացասական երանգով, այն համոզմունքով, որ 

երևույթի բազմակողմանի լինելը խախտում է որոշակի ձևով ընդունված կյանքի կանոնները, 

ինչը կարող է առաջացնել անհավատության և անարդարության զգացումներ: 

Ամփոփում: Ստացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ Կրոնականություն և Գոր-

ծադրած ջանքերի պարգևատրում սանդղակները բնութագրական են հայկական ընտրանքի հա-

մարֈ Մշակութային երանգ են ստացել Ճակատագրի կառավարում, Սոցիալական ցինիզմ և 

Սոցիալական բարդություն գործոններըֈ 

Այսպիսով, կարող ենք նաև համարել, որ «Սոցիալական աքսիոմներ» հարցարանը արդեն 

տեղայնացված է, սակայն հարցարանը պետք է անցնի նաև ստանդարտացման փուլ, որը նա-

խատեսվում է անել «Անձ և սոցիալական միջավայր» գ/հ լաբորատորիայի հետագա աշխա-

տանքների ընթացքում: 
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ASPECTS OF SOCIAL AXIOMS. STUDY ON ARMENIAN SAMPLE 

 

Grigoryan N. A., Serobyan A. K. 
YSU, Yerevan, Armenia  

Keywords: Social axioms, beliefs, cultural dimensions. 

 

Our research is based on Leung and Bond‘s Social axioms theory. Leung and Bond have identified 

five cultural belief dimensions: Social cynicism, Social complexity, Reward for application, Religiosity, 

Fate control. The aim of our research is to find out the main characteristics of beliefs among Armenian 

people using the Social Axioms Questionnaire conducted. Factor analysis of data showed that only the 

factors of Religiosity and Reward for applications are characteristic for Armenian sample. The other 

three factors have some cultural specifics.  

 

 

 

 

ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Գրիգորյան Ս. 

ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան 
 

Հանգուցային բառեր. գովազդ, ներազդում, գիտակցություն, մեթոդներ, ապրանք, գովազդատու, 

սպառող, շուկա: 

 

Հետազոտության այս ոլորտի նպատակը կայացել է նրանում, որ հետազոտվեն գովազդի 

չափանիշները, մեթոդները և ընդհանուր հայատարարի բերվեն դրանցից բխող արդյունքները: 

Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում գովազդային գործունեությունը դարձել է այնքան 

արդիական, որ այժմ անհնար է պատկերացնել որևէ առևտրային գործունեություն առանց 

վերջինիս բացակայության: Գովազդը դառնում է այցեքարտ խոշոր և միջին բիզնեսի սեփակա-

նատերերի, հսկայական բիզնես կենտրոնների և նույնիսկ ամենափոքր կազմակերպությունների 

համար: Ժամանակին համընթաց փոխվում են նաև գործիքներն ու մեթոդները, որոնց միջոցով 

կառուցվում է գովազդը: Ստեղծվում և հերքվում են որոշակի մարտավարություններ, գովազդա-

յին ռազմավարություններ, անընդհատ փոփոխության է ենթարկվում մարդու պատկերացումը 

գովազդի մասին:  

Գովազդի հոգեբանությունը կարելի է դասել այն գիտությունների շարքին, որոնց վարկա-

նիշը ժամանակի ընթացքում ավելի է մեծանում: Նրանում օգտագործվում են այնպիսի մեթոդ-

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/3136/1/rcabecinhas_JCCP_2004.pdf
http://www.psy.cuhk.edu.hk/psy_media/Bond_files/social%20axioms-%20the%20search%20for%20universal%20dimensions%20of%20general%20beliefs%20about%20how%20the%20world%20functions%202002.pdf
http://personal.cityu.edu.hk/~mgkleung/sa.htm#_Background
http://personal.cityu.edu.hk/~mgkleung/sa.htm#_Background
http://personal.cityu.edu.hk/~mgkleung/sa.htm#_Background
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ներ, տեխնոլոգիաներ, ՆԼՊ հնարներ, հիպնոսի տարատեսակներ, անգիտակցական ներազդում-

ներ, որոնք էլ ավելի արդյունավետ են դարձնում վերջինիս կիրառումը [2]:  

Պետք է նշել, որ գովազդն ինքնին որպես սոցիալական երևույթ չի կարող դիտարկվել մշա-

կույթի սահմաններից դուրս. այն որպես բաղադրամաս մտնում է լայն սոցիալական երևույթի 

մեջ, որը մենք անվանում ենք մշակույթ: Եվ քանի որ մշակույթն իր հերթին սոցիալական իրա-

կանության վերաիմաստավորման մակարդակ է, գովազդը ևս դառնում է այդ իրականության 

շերտ: Գովազդն ունի բազմաթիվ գործառույթներ, որոնցից մենք կարևորը համարում ենք հա-

ղորդակցման գործառույթը: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գովազդը տեղեկատվական 

բովանդակություն է պարունակում, մենք կարող ենք ենթադրել, որ այն հաղորդակցման մի 

մասն է կազմում, ուստի գովազդը ժամանակակից մշակույթի անհրաժեշտ և անբաժանելի մասն 

է: [1] 

Այժմ, երբ շուկայում առկա է բազմաթիվ և բազմատեսակ ընտրանի, անհնար է հաշվի չնս-

տել այն տեսակետի հետ, որ գովազդը լավագույն լուծումն է ապրանքի առաջխաղացման հար-

ցում: Գովազդ ստեղծելու համար օգտագործվում են զանազան հոգեբանական հնարներ, ինչ-

պիսք են ապրանքի` որպես բրենդի ճանաչումը, գունային մարտավարությունը, շրջանառու-

թյան հաճախականությունը, թիրախային խմբի ընտրությունը, դիպուկ և տեղին կարգախոսի 

գործածումը և այլն, որոնց կանդրադառնանք տվյալ աշխատությունում:  

Գովազդ բառն ունի լատինական հիմքեր-reclamare, որն նշանակում է <<բարձր գոռալ>>, 

<<համոզել>>, այսինքն գովազդը ինֆորմացիայի տեսակ է, որը տարածվում է ցանկացած միջո-

ցով, ցանկացած ձևով և ուղղված է դեպի գովազդվող օբյեկտը որոշակի թիրախային խմբի ու-

շադրության գրավմանը, դրա հանդեպ հետաքրքրության առաջացմանը և շուկայում առաջխա-

ղացմանը: Գովազդի մասին հիշատակումներ պատմության մեջ կարելի է հանդիպել առևտրին և 

աշխատանքի բաժանմանը համընթաց: Այդ ժամանակահատվածում գովազդային հայտարարու-

թյունները կրում էին բանավոր բնույթ: Վաճառողը զրուցում էր գնորդի հետ և պարզում նոր պա-

հանջմունքները, ինչի շնորհիվ էլ այդ լուրը հասցվում էր արտադրողին, ով կարող էր բավա-

րարել մարդկանց պահանջմունքները: [1, 3]: 

Գովազը առավելապես սկսեց զարգացում ապրել 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզ-

բին: Այդ ժամանակահատվածում արդեն կառուցված էին գովազդի կառուցման հիմնական 

սկզբունքներն ու օրենքները: Բացի այդ, հայտնվեցին նաև մասնագիտացված գործակալներ, ով-

քեր օգնում էին արտադրողին ապրանքը կամ ծառայությունն առաջ տանել [1, 3]: Ժամանակի 

ընթացքում սկսեցին հայտնվել գովազդային այլ միջոցներ: Ներկայումս գովազդի ամենատա-

րածված միջոցը համարվում է ինտերնետային գովազդը և այն կմնա իր դիրքերում այնքան ժա-

մանակ, քանի դեռ հորիզոնում չկան գովազդի տարածման նոր միջոցներ: Սակայն այս ամենով 

գովազդի պատմությունը կանգ չի առնում, քանի որ մենք ինքներս էլ հանդիսանում ենք դրա 

հավերժ շարժիչ ուժ: Չնայաշ գովազդն օգտագործվում է որպես ապրանքի վաճառքին խթանող 

միջոց, այժմ ինքն է դարձել ամենավաճառվող ապրանքն աշխարհում: 

Պատմությունը թույլ է տալիս գովազդային գործունեության գիտապրակտիկ հետազո-

տություններում առանձնացնել երկու մեթոդոլոգիական մոդել՝ գերմանական և ամերիկյան: 

Գերմանական մեթոդի հիմքում առանցքային ուշադրություն դարձվում է փորձի վրա, որի հիմ-

քում ինֆորմացիա է հավաքվում գովազդային բիզնեսում կառավարական որոշումների վրա: 20-

րդ դարի սկզբին Ֆրիդլենդերն իր հայտնի <<Ճանապարհ դեպի գնորդը>> («Путь к покупателю») 

գրքում հաստատում է, որ <<ցանկացած գովազդի նպատակը հանդիսանում է մարդու գիտակ-

ցության վրա այնպիսի մակարդակի ներազդումը, որը կստիպի նրան գնել տվյալ ապրանքը… և 

բոլոր այն պահերը, որոնք առաջացնում են գնման ինքակամ գործողություն՝ բնազդ, ներշնչանք, 

սովորույթ, պետք է հետազոտվեն>>: Ֆրիդլենդերը գովազդում հոգեբանական հետազոտություն-

ների մեծ ջատագով է եղել, որի գլխավոր մեթոդ նա համարել է փորձը: 

20-րդ դարի 50-ականների վերջին ձևավորվեց և արմատացավ գովազդի հոգեբանության 

այլ պատերացում, որը զարգացավ ԱՄՆ-ում և քարոզում էր արտադրել <<ոչ այն, ինչ կարող ես, 

այլ այն, ինչ պետք է մարդկանց>>: Այդ ամենի հետևանքով հոգեբանները սկսեցին հետազոտել 

գնորդի հոգեբանական առանձնահատկությունները նրանց կարիքներն ու պահանջարկը հաս-
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կանալու համար: Ամերիկյան մեթոդը ամենից առաջ հիմնվում է այն հետազոտությունների վրա, 

որոնք կենտրոնանում են գնորդի առավելագույն բավարարմանը, որոնք նրան տալիս են հար-

մարավետության, բավականության, օգտակարության զգացում ինչպես ապրանքատեսակից, 

այնպես էլ գովազդից: Այսպիսով, ընդհանուր հայտարարի բերելով երկու մոտեցումներն էլ, 

պարզ է դառնում, որ գերմանական մեթոդի մեոթդոլոգիական հիմքը կազմում է փորձարարա-

կան հոգեբանությունը, իսկ ամերիկյանինը՝ մարկետինգի կոնցեպցիան: Առաջինում գնորդը դի-

տարկվում է որպես ճկուն իր, որը հեշտությամբ է ենթարկվում հոգեբանական ազդեցության, 

օրինակ ներշնչման միջոցով, իսկ երկրորդում գնորդը դիտարկվում է որպես անհատականու-

թյուն, ով ինքնուրույն է կայացնում որոշումներ և որպես սեփական կարծիք ունեցող սուբյեկտ, 

ով ունի պահանջմունքներ և որը շուկան պետք է բավարարի [2]: 

Գովազդը շատ փոփոխական է, այն չունի մշտական ձևեր և օրենքներ: Այն, ինչ երեկ օգ-

տագործվում էր և ուշադրության արժանանում պոտենցյալ հաճախորդի կողմից և դարձել հայտ-

նի, վաղը կարող է պարզապես դադարել ուշադրության կենտրոնում լինել: Քանի որ գնալով 

ավելի մրցակցային է դառնում պահանջարկի շուկան, ուստի առաջարկի տարբերակները պետք 

է առավել կատարելագործված լինեն և ճիշտ թիրախային խմբին ուղղված: Նման շուկայի հա-

մար գովազդը գոյության կարևոր նախապայմաններից մեկն է: Այն ոչ միայն նպաստում է ապ-

րանքատեսակի և բյուջեի շրջանառությանը, այլև տալիս ապրանքին խորհրդանշական արժեք` 

այդպիսով ձևավորելով կյանքի որոշակի մոդել:  

Գովազդը դառնում է առավել արդյունավետ, երբ կառուցվում է նախատեսված լսարանին 

հասկանալի և ընդունելի լեզվով և ձևով: Օրինակ` երեխաներին վերավերվող գովազդի կառուց-

վածքը չի կարող լինել նույնանման ինչ կանանց համար նախատեսված ապրանքատեսակնե-

րինն է և այլն: Արդյունավետ ներազդման համար այն նաև պետք է օգտվի նախկին փորձից և 

ձեռքբերումներից:  

Այսպիսով, գովազդը, որպես հասարակական կյանքի մի մաս, պահանջում է նրբին հոգե-

բանական հետազոտություն: Հոգեբանության ներդրումը գովազդում թույլ է տալիս ստեղծել 

պայմաններ, որի դեպքում սպառողի և գովազդատուի միջև ստեղծվում է <<երկխոսություն>>, 

կապ, որն էլ նպաստում է ապրանքի արդյունավետ սպառմանը:  
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ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՕԴԱՉՈՒՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ 

ՌԻՍԿԱՅԻՆ ՎԱՐՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

 
Գումրույան Վ. Հ. 

ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան 
 
Հանգուցային բառեր. որոշման ընդունում, որոշման ընդունման կողմնորոշիչներ, 

  օպերատիվ վարք, վարքի ինքնակարգավորում, ռացիոնալություն: 

 

Օդաչուական գործունեությունը օպերատիվ գործունեության տարատեսակ է, մարդկային 

գործունեության ամենաբարդ տարատեսակներց մեկը, որի գլխավոր նպատակը օդաչուական 

պիտանելիության ապահովումն է, ռեսուրսային ծախսերի և ռիսկերի արդյունավետ կանխատե-

սումն ու նվազեցումը, թռիչքների ապահովության բարձրացումը: Ավիացիայի զարգացման, ինք-

նաթիռների և ուղղաթիռների մարտական օգտագործման հնարավորությունների ընդլայնման 

հետ մեկտեղ ավելանում է օդաչուի կողմից լուծվող խնդիրների բարդության աստիճանը և, 

համապատասխանաբար, ավելանում են օդաչուի անձին ներկայացվող ֆիզիկական և հոգեբա-

նական պահանջները: Որոշման ընդունումը ոչ ստանդարտ պայմաններում գործունեության 

(ինչպիսին նաև օդաչուական գործունեությունն է) կարևորագույն, իսկ մեծամասամբ նաև հիմ-

նական բաղադրիչն է:  

Oդաչուական գործունեության մեջ որոշման ընդունումը որոշակի գործողությունների հա-

մակարգ է, որի արդյունքից կարող է կախված լինել մեկ կամ մի շարք մարդկանց կյանքը: Որո-

շումների ընդունումը հիմնականում ուղղված է լինում իրավիճակի ճանաչմանը, կառավարմա-

նը և համակարգմանը [4]:  

Հետազոտության նպատակն է բացահայտել ռազմական օդաչուների որոշման ընդունման 

և ռիսկային վարքի կարգավորման նախադրյալները:  

Հետազոտության խնդիրներն են՝  

 մասնագիտական գրականության վերլուծությամբ և հետազոտական դիտարկումներով 

ուսումնասիրել ավիացիոն գործունեութանը բնորոշ հոգեբանական առանձնահատկու-

թյունները, 

 ռազմաօդային ուժերում ծառայող օդաչուներին բնորոշ հոգեվիճակների դրսևորման յու-

րահատկությունները,  

 ռիսկային իրավիճակներում որոշման ընդունման հոգեբանական օրինաչափությունները, 

 դուրս բերել որոշման ընդունման կողմնորոշիչները 

 դուրս բերել ռիսկային վարքի կարգավորիչները: 

Ենթադրվում է, որ ռազմական օդաչուների անձնային-մասնագիտական որոշ նախադրյալ-

ներ հանդիսանում են ռիսկային իրավիճակներում որոշումների ընդունման կողմնորոշիչներ 

(վերլուծական մտածողություն, մասնագիտական պատրաստվածության բարձր մակարդակ, 

տրամադրվածություն, լավատեսություն, մասնագիտական <հոտառություն> կամ մասնագիտա-

կան <ինտուիցիա>): 

Այդ կողմնորոշիչների ազդեցությամբ, վտանգի պայմաններում որոշումների ընդունումը 

դառնում է նաև օպերատիվ վարքի կարգավորիչ` նվազեցնելով ռիսկայնությունը կամ ռիսկը 

դարձնելով հիմնավորված: 
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Հետազոտության համակազմը ՀՀ ռազմաօդային ուժերում ծառայող և որակավորվող օդա-

չուները (կայացած օդաչու-կուրսանտներ): Հետազոտությանը մասնակցել են 15 օդաչու, որոնցից 

10 հրահանգիչներ են: 

Հետազոտության իրականացման նպատակով կիրառված մեթոդներն են` դիտում, զրույց, 

փորձագիտական հարցում և թեստային մեթոդների համալիր մեթոդիկաներ. 

1. Շուբերտի Ռիսկի դիմելու պատրաստակամության աստիճանի գնահատման մեթոդիկան 

[3], 

2. Մորոսանովա, Սագիևի Վարքի ինքնակարգավորման ոճի բացահայտման մեթոդիկան - 

ССП-98 [2], 

3. Կորնիլովայի Որոշման ընդունման անձնային գործոնների բացահայտման մեթոդիկան [1]: 

Մոտ չորս ամիս հետևողական այցելությունների և դիտումների արդյունքում ականատես 

եղանք փորձառու օդաչուների թռիչքներին, կուրսանտների առօրյա պատրաստությանը, իրա-

կանացրեցինք դասալսումներ, ներկա գտնվեցինք մասնագիտական գիտելիքների ստուգման 

գործընթացին, ինչը ևս իրականացվում էր խստորեն, ամենայն մանրամասնությամբ:  

Փորձագիտական հարցումն ուղղված էր մասնագիտական յուրահատկութունների բացա-

հայտմանն ու ծանոթացմանը, սկսնակ և որակավորվող օդաչուների հետ տարվող աշխատանք-

ների հետազոտմանը, ռազմական օդաչուների կենսակերպի, մարզման, իրականացվող թռիչք-

ների մասին մանրամասների բացահայտմանը, ուսումնամեթոդական գործունեությանը ծանո-

թացմանը:  

Օդաչուի վարպետությունը հանգեցվում է ռիսկի նվազեցման, որպեսզի նա կարողանա 

ռիսկային պայմաններում գործել այնպես, որպեսզի լրացուցիչ, չարդարացված ռիսկայնություն 

չառաջանա: Ինչպես նկատեցինք, օդաչու-հրահանգիչների շրջանում առկա է ընդհանուր ինք-

նակարգավորման միջին, իսկ կուրսանտների շրջանում` ցածր ցուցանիշներ: Կորնիլովայի 

<Որոշման ընդունման անձնային գործոնների բացահայտման մեթոդիկան> ուղղված է երկու 

անձնային հատկությունների բացահայտմանը` ռիսկի դիմելու պատրաստակամություն և ռա-

ցիոնալություն` որպես հոգեբանական փոփոխականներ, որոնք արտացոլում են կենսական 

իրավիճակների լայն համատեքստում սուբյեկտի ընտրության (որոշման ընդունման) անձնային 

կարգավորիչների բնութագրերը:  

Օդաչու-հրահանգիչների և կուրսանտների շրջանում նկատվեց ռացիոնալության միջին 

ցուցանիշներ, իսկ ռիսկի դիմելու պատրաստակամության սանդղակի տվյալները այլն են. օդա-

չու-հրահանգիչների շրջանում` բարձր, կուրսանտների շրջանում` միջին:  

Մասնագիտական գրականության վերլուծության, փորձարարական տվյալների մշակման 

արդյունքում հանգել ենք հետևյալ եզրակացություններին. 

 Մասնագիտական պատրաստության ընթացքում օդաչուի վարպետության աճը հանգեց-

նում է ռիսկի նվազեցմանը: 

 Մասնագիտության մեջ հմտանալու ընթացքում պրոֆեսիոնալ օդաչուները ռիսկային իրա-

վիճակներում առավել ռացիոնալ որոշումներ են ընդունում, որոնք փոխկապակցված են 

ընդհանուր ինքնակարգավորման` իրենց յուրահատուկ միջոցերի հետ: 

 Ռազմական օդաչուների անձնային-մասնագիտական որոշ նախադրյալներ հանդիսանում 

են ռիսկային իրավիճակներում որոշումների ընդունման կողմնորոշիչներ (յուրահատուկ 

տեղանքային կողմնորոշիչներ, վերլուծական մտածողություն, մասնագիտական պատ-

րաստվածության բարձր մակարդակ, գիտելիքների տիրապետում, իրավիճակի տիրապե-

տում, տրամադրվածություն, լավատեսություն, մասնագիտական <հոտառություն> կամ 

մասնագիտական <ինտուիցիա>), որոնց ազդեցությամբ, վտանգի պայմաններում որոշում-

ների ընդունումը դառնում է նաև օպերատիվ վարքի կարգավորիչ` նվազեցնելով ռիսկայ-

նությունը կամ ռիսկը դարձնելով հիմնավորված: 

 Որոշման ընդունումը ոչ միայն իրավիճակային մտային գործողություն է, այլ նաև ռիս-

կային իրավիճակներում վարքի կարգավորման վրա ազդող գործոն: 
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Our work is referred to finding out military pilots' decision-making landmarks in the process of 

regulation of risky behavior. The results of the implemented work with pilots-instructors and cadets 

showed some features of readiness to engage in risky behavior, risk propensity, rationality and self-

regulation. The results of tests and observations showed that decision-making is not only situational 

mental action, but also a factor influencing the regulation of conduct in risky situations. 
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Հանգուցային բառեր. նևրոտիկ խանգարում, Ես-կոնցեպցիա, ինքնավերաբերմունք, դեպրեսիվ, 

  տագնապային և սոմատոֆորմ խանգարում: 

 
Ինչպես հայտնի է, նևրոզ հասկացությունն առաջին անգամ կիրառել է շոտլանդացի բժիշկ 

Կուլենը 1776թ.-ին: Նա նևրոզ է անվանել հուզական և շարժողական այն խանգարումները, 

որոնք պայմանավորված են ոչ թե որևէ օրգանի օջախային ախտահարումով, այլ ավելի ընդհա-

նուր տառապանքովֈ Կուլենն ախտաբանական վիճակը կապել է նյարդային համակարգի գոր-

ծունեության և խանգարման հետ [1, էջ 137]: Դրանով իսկ նա առաջին անգամ անդրադարձավ 

նյարդային համակարգի և հոգեկանի այնպիսի խանգարումների գոյության հնարավորությանը, 

որոնց հիմքում չկա մորֆոլոգիական, օրգանական սուբստրատ և առաջարկեց դրանք անվանել 

ֆունկցիոնալ [4]:  

Այսօր «նևրոզ» եզրույթի փոխարեն կիրառվում է «նևրոտիկ խանգարում» հասկացությունը, 

ինչը պայմանավորած է մի քանի հանգամանքներով: Ցանկացած նոզոլոգիա պետք է ներառի 

էթիոլոգիա, այսինքն` տվյալ հիվանդության հստակ սամանված պատճառ, պաթոգենեզ, այ-

սինքն` կլինիկական սիմպտոմների որոշակի հաջորդական փոխարինում, ախտորոշում և բուժ-

ման մարտավարության հիմնավոր ընտրություն: Քանի որ նևրոզները հին հասկացմամբ չէին 

բավարարում այս չափանիշներին, ամերիկյան հոգեբույժները հանեցին նևրոզ հասկացությունը 
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DSM-ից և այն հետագայում չընդգրկվեց նաև ICD-10-ի մեջ [2]: Վերջինս 2004թ.-ին ՀՀ-ում ընդուն-

վեց որպես հիվանդությունների պաշտոնական դասակարգիչ:  

Համաձայն ICD-10-ի` նևրոտիկ, սթրեսի հետ կապված և սոմատոֆորմ խանգարումները 

միավորվել են մեկ ընդհանուր խմբի մեջ (F40-48)` ի հաշիվ նևրոզի հայեցակարգի հետ իրենց 

պատմական կապի [3]: Եվ չնայած, որ հասկացությունը պաշտոնապես դադարել է շրջանառվել, 

դրա ներքո հասկացվող հիվանդագին բովանդակությունը, բնականաբար, չի անհետացել և շա-

րունակում է հանդիսանալ գիտական թեժ քննարկումների առարկա: Մասնավորապես, առանձ-

նահատուկ հետազոտական կարևորություն է ձեռք բերել նևրոտիկ խանգարումների փոխկա-

պակցվածությունը Ես-կոնցեպցիայի և անձնային պրոֆիլի հետ, ինչի հասկացումը թույլ կտա 

բացատրել ներկայումս բազմիցս արձանագրվող նևրոտիկ խանգարումների քրոնիֆիկացիայի 

երևույթը: 

Սույն հոդվածի շրջանակներում մենք կանդրադառնանք նևրոտիկ խանգարումներով հի-

վանդների Ես-կոնցեպցիայի որոշ առանձնահատկությունների դիտարկմանը` հարաբերական 

նորմայի հետ համեմատության ենթատեքստում: Ընդ որում, մեր գիտափորձում առանձին դի-

տարկելով ինքնավերբերմունքի և Ես-կոնցեպցիայի կառուցվածքաբովանդակային բաղադրիչնե-

րի ներկայացվածության և արտահայտվածության աստիճանը տարբեր նևրոտիկ խանգարում-

ների կլինիկական պատկերներում` արդյունքում կազմել ենք խանգարումների յուրահատուկ 

Ես-պրոֆիլները և դրանցում ընդգծել նորմայի նկատմամբ հարաբերական մերձությունը: 

Որպես Ես-կոնցեպցիայի կառուցվածքային բաղադրիչներ մենք դիտարկել ենք Ես-կեր-

պարները (իրական, իդեալական, հայելային) և ինքնավերաբերմունքը (Ռ.Բերնս, 1986): Հետազո-

տությունն իրականացվել է 2012-2013թթ., հետազոտության մեջ ընդգրկված են եղել 59 անձ, 

որոնցից 30-ը կազմել են նևրոտիկ խանգարումներ ունեցող անձանց խումբը` համաձայն ICD-

10-ի չափանիշների, 29-ը` ստուգիչ խումբը: Հետազոտությունն անց է կացվել «Արթմեդ» բժշկա-

վերականգնողական հիվանդանոցում: 

Հետազոտական խմբում պայմանականորեն առանձնացրել ենք նևրոտիկ խանգարումների 

3 ենթախումբ` դեպրեսիվ (ICD-10-ի F32 և F33 խմբեր), սոմատոֆորմ (ներառյալ՝ կոնվերսիոն) և 

տագնապային (ICD-10-ի F40, F41 և F42 խմբեր) խանգարումներ: Յուրաքանչյուր ենթախմբում 

ընդգրվել են 10-ական հիվանդներ:  

Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են հետևյալ մեթոդիկաները. Ե.Տ. Սոկոլովայի, Ե.Օ. 

Ֆեդոտովայի Ինքնագնահատականների համակարգի անուղղակի չափման մեթոդիկան (КИСС), 

Վ.Վ.Ստոլինի, Ս.Ռ.Պանտելեևի «Ինքնավերաբերմունքի թեստ-հարցարանը», Ս.Ա. Բուդասիի 

ինքնագնահատականի ուսումնասիրման մեթոդիկան: Ստացված թվային ցուցանիշները են-

թարկվել են մաթեմատիկական վերլուծության SPSS ծրագրի կիրառմամբ: 

Իրականացված հետազոտության արդյունքների համեմատական վերլուծությունից պարզ 

դարձավ, որ նևրոտիկ խանգարում ունեցող հիվանդներին բնորոշ է Ես-կերպարների և ինք-

նավերաբերմունքի յուրահատուկ համադրություն, ընդ որում այդ համադրությունները ունեն 

հստակ տարբերություններ տարբեր խանգարումների մոտ` կազմելով դրանց Ես-պրոֆիլները:  

Մասնավորապես, հետազոտական խմբում բացահայտվեցին ինքնահարգանքի, ինքնահա-

մակրման, ինքնաղեկավարման, ինքնահասկացման ցածր աստիճան, բարձր ինքնահետաքրք-

րություն և ինքնամեղադրում: Վերբալ գնահատման ժամանակ իդեալական և իրական ես-ի միջև 

բացահայտվեց փոքր տարամիտվածություն, ինչը վկայում է հետազոտվողների մոտ սեփական 

անձի վերաբերյալ առկա և ցանկալի պատկերացումների համընկնման, հետևաբար` ինքնաբա-

վության բարձր աստիճանի մասին: Սակայն ոչ վերբալ (անգիտակցական) գնահատման ժամա-

նակ գրանցվեց արտահայտված տարամիտվածություն, ինչը, ըստ մեզ, հանդիսանում է ներհո-

գեկան պաշտպանական մեխանիզմների շրջանցման հետևանք և արտացոլում է իրական պատ-

կերը:  

Թվարկված բաղադրիչներն ունեն իրենց յուրահատկությունը դեպրեսիվ, սոմատոֆորմ և 

տագնապային խանգարումների ենթախմբերում (տե՛ս աղյուսակը): Ինչպես երևում է աղյուսա-

կից, ըստ ինքնավերաբերմունքի նշված 6 բաղադրիչների դեպրեսիվ խանգարումները 2 ցու-

ցանիշներով (ինքնահարգանք, ուրիշներից սպասվող վերաբերմունք) մոտ են ստուգիչ խմբին և 1 
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ցուցանիշով (ինքնահետաքրքրություն)՝ առավելապես հեռու: Սոմատոֆորմ խանգարումների 

պարագայում միայն մեկ բաղադրիչն է՝ ինքնահետաքրքրությունը, առավելապես մոտ իր ցուցա-

նիշով նորմային, իսկ 4 բաղադրիչներ (ինքնահարգանք, ինքնահամակրանք, ինքնամեղադրում, 

ինքնահասկացում) հստակ տարամիտված են նորմայի ցուցանիշներից: Տագնապային խանգա-

րումները իրենց ցուցանիշներով նորմային առավելապես մոտ են 3 բաղադրիչներով՝ ինքնահա-

մակրանք, ինքնամեղադրում, ինքնահասկացում, և միայն մեկ բաղադրիչով (ուրիշներից սպաս-

վող վերաբերմունք) էապես տարամիտված են ստուգիչ խմբից: 

Այսպիսով, ինչպես պարզ է դառնում, նևրոտիկ խանգարումները, ունենալով որոշակի 

ընդհանուր առանձնահատկություններ ինքնավերաբերմունքի և Ես-կերպարների դրսևորման 

առումով, այնումենայնիվ, կազմում են որոշակի կոնտինուում, որում կարելի է նկատել դրանց 

երեք խմբերի յուրահատուկ դասավորվածություն (տե՛ս նկարը):  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Նևրոտիկ խանգարումների կոնտինուում՝ 

ըստ ինքնավերաբերմունքի բաղադրիչների տվյալների 

 

Ուստի, կարելի է անել եզրահանգում, որ հետազոտվող առանձնահատկությունների հա-

մատեքստում նորմային առավելապես մոտ են գտնվում տագնապային խանգարումները, իսկ ա-

ռավելապես սուր անհամապատասխանություն դիտվում է սոմատոֆորմ խանգարումների պա-

րագայում: Այս պնդումը, անշուշտ, դեռևս ունի ավելի ամբողջական հասկացման կարիք, սա-

կայն որոշակի առումով բացատրում է հետազոտվող խանգարումների ֆենոմենոլոգիական 

տարբերությունները, ինչպես նաև ընդգծում է դրանցում Ես-կոնցեպցիայի հետազոտման ան-

հրաժեշտությունը:  
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THE SELF-CONCEPT PECULIARITIES OF DIFFERENT NEUROTIC DISORDERS 

 
Gevorgyan D. E., Sargsyan M. S. 
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Keywords: neurotic disorder, Self-concept, Self-attitude, depression, anxiety, somatoform disorders. 

 

The article covers the results of experimental research of the peculiarities of Self-concept and Self-

attitude of patients with neurotic disorders. The sample consists of patients with 3 types of neurotic 
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disorders: depression, anxiety or somatoform disorders (n=30). The analysis is given in the context of 

comparison with the relative norm. The research revealed a specific combination of Self-images and 

Self-attitude of the patients with neurotic disorders, as well as some peculiarities of these Self 

components in the clinical pictures of the 3 subtypes of neurotic disorders. The results allow to conclude 

that on the mentioned factors the most close to the norm are anxiety disorders, while the somatoform 

disorders are on the farther point of the continuum. 

 

 

 

ՍԵՌԱԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ «ԱՆՕԳՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ» 

ԴԱՏԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Դավթյան Ս. Կ. 
«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ, Երևան, Հայաստան  

 

Հանգուցային բառեր. սեռական բռնություն, անօգնական վիճակ, դատահոգեբանական փոր-

ձաքննություն, գործողությունների բնույթն ու նշանակությունը հասկա-

նալու կարողությունֈ 

 

Սեռական բռնությունը (մասնավորապես բռնաբարությունը) եղել և այժմ էլ համարվում է 

անընդունելի տարբեր հասարակությունների կողմից, ուստի բազմաթիվ հետազոտողներ անդ-

րադարձել են վերը նշված ֆենոմենին, այդ թվում նաև հոգեբանության տեսանկյունիցֈ 

Այսպես. ըստ Համաշխարհային առողջապահական կազմակեպության սեռական բռնու-

թյունը հանցագործություն է, որի դեպքում մարդուն ուժով, սպառնալիքով կամ խաբեությամբ 

ստիպում են սեռական հարաբերության ինչ-որ տեսակի՝ նրա կամքին հակառակֈ Ըստ ՀԱԿ-ի 

տվյալների՝ աշխարհում 5 կանանցից մեկը որպես կանոն ենթարկվել է բռնաբարության 

[http://www.who.int/ru/]ֈ  

Ըստ ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների 2008-2012 թթ. ընկած ժամա-

նակահատվածում սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության ուղղված հանցա-

գործությունների թիվը ավելացել է. եթե 2008 թվականին դրանք 63 էին, ապա 2012թ. 98-ն են, իսկ 

2013թ. առաջին կիսամյակում արդեն գրացվել է 59 դեպք [http://www.armstat.am/am/]: Ըստ ՀՀ 

ոստիկանության պաշտոնական տվյալների 2011-2012թթ. գրանցված հանցագործությունների 

համեմատական վերլուծության՝ սեռական անձեռնամխելիության դեմ ուղղված հանցագործու-

թյունների աճ, որից բռնաբարությունը և բռնաբարության փորձը կազմել է 20 տոկոսըֈ Ըստ 

վիճակագրության սեռական բռնության ենթարկված անձանց կեսից ավելին անչափահասներ 

ենֈ Ցավոք, դեպքերն իրականում ավելին են, քանի որ հաճախ զոհերը լռում են կամ ստիպված 

ամուսնանում բռնարարի հետ՝ խայտառակությունից խուսափելու համար: 

 Սեռական բռնության անչափահաս զոհերի դեպքում առաջ է գալիս անօգնական վիճա-

կում գտնվելու հիմնախնդիրը (սեռական բռնության ենթարկված անձը համարվում է անօգնա-

կան վիճակում, երբ իր ֆիզիկական կամ հոգեբանական վիճակից ելնելով (անչափահաս տարիք, 

ֆիզիկական թերություններ, հոգեկան խնդիրների առկայություն) չէր կարող հասկանալ իր 

նկատմամբ կատարվող գործողությունների բնույթն ու նշանակությունը և չէր կարող դիմադրու-

թյուն ցույց տալ)ֈ Ուստի, անչափահաս զոհերի դեպքում դատահոգեբանական փորձաքննու-

թյան այս տեսակը առավել կարևոր և նշանակալի է, որ միայն իրավաբանական տեսանկյունից, 

այլ նաև՝ հոգեբանական [1, 3]: 

Առանձնացնում են սեռական բնույթի գործողությունների հասկացման 4 հիմնական մա-

կարդակ. 1.) իրավական կարևոր իրադարձությունների արտաքին կողմի հասկացում, 2.) ներքին 

բովանդակության հասկացում փորձաքննվողը ճիշտ է արտացոլում սեռական բնույթի գործո-

ղությունների բովանդակային կողմը, ինչի համար կարևոր են սեռական ոլորտի վերաբերյալ 

գիտելիքները, 3.) սոցիալական նշանակության հասկացում և 4.) անձնային մակարդակում իրա-
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վաբանորեն կարևոր իրադարձությունների սոցիալական նշանակության հասկացումֈ Այսպի-

սով, հասկացման ընդունակությունը պայմանավորված է ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին 

գործոններովֈ Արտաքին գործոններին վերաբերում է հետազոտվող իրավիճակի առանձնա-

հատկությունները, օրինակ, բռնությունը իրականցվել է տուժողի համար անծանոթ վայրում, մի 

խումբ անծանոթ անձանց կողմիցֈ Ներքին գործոնները ներառում են տուժողի հոգեկան զար-

գացման մակարդակը, հոգեկան վիճակը հետազոտվող իրավիճակում, անձնային առանձնա-

հատկությունները, կենսափորձը (սեռական փոխհարաբերությունների մասին տեղեկացվածու-

թյունը, հետաքրքրվածությունը)ֈ Անձնային բաղադրիչը իր մեջ ներառում է անձի վերաբերմուն-

քը գոյություն ունեցող բարոյական նորմերին և դրանց սուբյեկտիվ ընդունումըֈ Սեռական բնույ-

թի գործողությունների բնույթն ու նշանակությունը հասկանալու հետ սերտորեն փոխկապակց-

ված է դիմադրություն ցույց տալու կարողությունըֈ Դիմադրություն ցույց տալու անկարողությու-

նը 3 հիմնական գործոնների հետ է կապված. զոհի կողմից իրավիճակի գնահատումը որպես 

անելանելի, գործունեության ոչ ադեկվատ միջոցների օգտագործումը, ուժեղ հուզական լարվա-

ծության արդյունքում գործողությունների կամային վերահսկման անկարողությունը [2, 4, 5]: 

Այսպիսով՝ պարզ է դառնում, որ սեռական գործողությունների բնույթն ու նշանակությունը հաս-

կանալու կարողությունը տարիքային առանձնահատկությունների հետ սերտորեն է փոխկա-

պակցվածֈ Մի շարք հետազոտողներ նշում են, որ 8 տարեկան սեռական բռնության զոհերի 

դեպքում հնարավոր է խոսել միայն արտաքին կողմի հասկացման մասին, սակայն, մինչև 12 և 

12-ից բարձր անչափահասների դեպքում հասկանալու կարողության մասին միանշանակ խոսել 

դժվար էֈ Այդ պատճառով մենք վերլուծել ենք «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի 

սեռական բռնության ենթարկված անչափահաս զոհերի դատահոգեբանական փորձաքննության 

տվյալները՝ սկսած 2008 թվականիցֈ Վիճակագրությունը հետևյալն է. 2008-2012թթ. սեռական 

բռնության ենթարկված անչափահաս զոհերի դատահոգեբանական փորձաքննությունները 89 

են եղելֈ Մեր ընտրանքը կազմել են 10-12 և 13-15 տարեկան իգական սեռի փորձաքննվողները, 

պարզելու ինչով է պայմանավորված հասկանալու կարողությունը միևնույն տարիքային խմբում 

գտնվող անհատների դեպքումֈ Ասպիսով՝ տվյալների վերլուծությունը թույլ է տալիս գալու եզ-

րահանգման, որ 10-12 տարիքային խմբում բոլոր փորձաքննվողները հասկացել են իրենց 

նկատմամբ կատարված գործողությունների միայն արտաքին կողմը, սակայն դրանց բնույթը, 

սոցիալական և էթիկական նշանակությունը և հետևանքները չեն հասկացելֈ 13-15 տարեկան-

ների խմբում (26 փորձաքննվողներ) 16-ը կարող էր հասկանալ իրենց հետ կատարված գործո-

ղությունների միայն արտաքին կողմը և սեքսուալ բնույթը, 10 փորձաքննվողներ կարող էին 

հասկանալ իրենց հետ կատարված գործողությունների բնույթն ու նշանակությունը և դիմադրու-

թյուն ցույց տալ (ընդ որում 13 և 14 տարեկանների խմբում փորձաքննվողների 75 տոկոսը, իսկ 

15 տարեկանների խմբում 40 տոկոսն է հասկացել իրենց նկատմամբ կատարված գործողու-

թյունների արտաքին և սեքսուալ բնույթ, որոնց բնորոշ են այնպիսի անհատական հոգեբանա-

կան առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են՝ մտավոր զարգացման միջինից ցածր մակարդա-

կը և բարձր ներշնչողականությունը)ֈ Միևնույն ժամանակ պարզ դարձավ, որ յուրաքանչյուր 

դեպքի համար նշանակալի է հետազոտվող իրավիճակի մանրամասները, օրինակ, ինչ հարա-

բերությունների մեջ էր զոհը բռնանարի հետ, ինչպիսի միջավայրում է ստացել դաստիարակու-

թյունֈ 

Այսպիսով, պարզ է դառնում, որ սեռական բռնության ենթարկված անչափահաս զոհերի՝ 

իրենց նկատմամբ կատարված գործողությունների բնույթն ու նշանակությունը հասկանալու 

կարողությունը սերտորեն փոխկապակցված է ոչ միայն տարիքային և մտավոր առանձնահատ-

կությունների հետ, այլև անձնային առանձնահատկությունների, սեռական ոլորտի մասին գիտե-

լիքների պաշարի, բռնանարի հետ հարաբերությունների և կենսափորձի հետֈ  
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This article is aimed to identify the main characteristics of sexual violence victims, particularly if 

the victim is able to understand the nature and the importance of the actions that has happened to 

him/her. As it is mentioned in the article there are 4 main level of understanding the nature and the 

importance of the actions that has happened to victim. For juvenile victims the problem of 

understanding the nature and importance of the actions that has happened to him/her is not absolutely 

clear. For this reason, we make the data analysis. The sample is made up from 10-12 and 13-15 years old 

victims of sexual violence, who have passed psychological expertise. Data analysis of the results revealed 

that for the 13-15 age group on the ability to understand the nature and the importance have a 

significant impact the intellectual development level, the existence of knowledge about the sexual 

sphere and specifics of the situation. 

 

 

 

ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՐՏԱՑՈԼՄԱՆ ԽՆԴԻՐԸ Ա. Ի. ՄԻՐԱՔՅԱՆԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳՈՒՄ 

 

Եսայան Գ. Ս. 
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, Երևան, Հայաստան  

 

Հանգուցային բառեր. հոգեկան արտացոլում, հոգեկան գործընթաց, պերցեպտիվ գործընթաց, 

  ընկալում, մատերիա: 

 

Հոգեկան արտացոլման ֆենոմենի «առեղծվածը» մարդկությանը հետաքրքրել է դեռևս ան-

տիկ ժամանակներից (Պլատոն, Արիստոտել, Զենոն և այլն) և շարունակվել պատմության ամ-

բողջ ընթացքում: Հետագայում հոգեբանություն գիտությունը ևս այդ ֆենոմենի բացատրությունը 

և մեկնաբանությունները թեժ քննարկումների առարկա դարձրեց: 

Հոգեբանական տարբեր ուղղությունների (հոգեֆիզիկա, բիհեվիորիզմ, գեշտալտ-հոգեբա-

նություն, ինչպես նաև զգայական օրգանների ֆիզիոլոգիա) կողմից փորձեր են արվել յուրովի 

մեկնաբանել այդ երևույթը և ներկայացնել այն միմյանցից տարբերվող տեսանկյուններից: Սա-

կայն մինչ օրս չկա դրա վերաբերյալ մի համապարփակ տեսություն, որը կընդունվեր բոլոր հո-

գեբանական դպրոցների կողմից: Այդպիսի տեսության ստեղծումը իրենից ներկայացնում է մի 

http://www.armstat.am/am/-
http://www.who.int/ru/-
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յուրատեսակ հիմնախնդիր, որի լուծումը կհարթի հոգեկան արտացոլման շուրջ տարատեսակ 

մեկնաբանությունների արդյունքում ի հայտ եկած շատ հակասություններ:  

Նման տեսություն ստեղծելու փորձ է կատարել հայազգի գիտնական, հոգեբան Ա. Ի. Մի-

րաքյանը: Նրա կողմից մանրակրկիտ ուսումնասիրվել և վերլուծության են ենթարկվել այդ խնդ-

րի վերաբերյալ ինչպես հոգեբանությունում, այնպես էլ փիլիսոփայությունում, հոգեֆիզիոլոգիա-

յում, կիբեռնետիկայում առկա նյութերը [2]:  

Արդյունքում Ա. Ի. Միրաքյանը եկավ այն եզրահանգման, որ հոգեկան արտացոլման գոր-

ծընթացների վերաբերյալ պատկերացումները, սկսած անտիկ ժամանակներից մինչև մեր օրերը, 

բոլոր հետազոտողների կողմից մեկնաբանվել և վերլուծվել են` ելնելով հոգեկան արտացոլման 

նախնական տվյալներից` «...արտացոլվող օբյեկտների իմպլիցիտ ինքնությունից և հիմնվել են 

ինտրոսպեկտիվ-էմպիրիկ հիմքերի վրա, ինչը բնորոշ է բնագիտական (ֆիզիկալ) մտածելակեր-

պին, որին հատուկ է գործողություններ կատարել, գործել արտացոլման գործընթացի վերջնա-

կան արդյունքների հետ» [2, էջ 92]:  

Ա. Ի. Միրաքյանը ցույց է տալիս, որ հոգեկան արտացոլման ուսումնասիրման գործում 

ձևավորվել է հետևյալ մոտեցումը. հոգեկան արտացոլման հետազոտությունը կատարվում է 

հենց նույն այդ արտացոլման արդյունքներից ելնելով, որոնք արդեն արտացոլվել և ամրացվել են 

ֆենոմենների հասկացություններում, հատկություններում, որակներում և այլնում [3 էջ 7]:  

Հոգեկան գործընթացի` իրենց արգասիքների միջոցով այդպիսի նկարագրությունը Ա. Ի. 

Միրաքյանի կարծիքով արգասիքային, ֆիզիկալ մակարդակի վրա գտնվող ուսումնասիրու-

թյուններ են, ինչի արդյունքում հենց արտացոլման գործընթացը` իբրև այդ արգասիքները ծնող 

և դրանց օրինաչափությունները առաջացնող գործընթաց, հետազոտողների համար մնում էր 

աննկատ:  

Ա. Ի. Միրաքյանի նվաճումը և նորամուծությունը հոգեբանության մեջ կարելի է համարել 

ոչ միայն իր կոնցեպցիայի միջոցով այդ «փակուղուց» ելք գտնելու փորձերը, այլ նաև հոգեբանու-

թյան և փիլիսոփայության համար, մեր կարծիքով, ոչ պակաս նշանակություն ունեցող այդ 

աննկատ մնացած փաստի` իր իսկ վերջնական, ավարտված արդյունքների հիմքի վրա հոգեկան 

արտացոլման գործընթացի նկարագրության և մեկնաբանման, մատնանշումը:  

Ա. Ի. Միրաքյանի կողմից մշակված կոնցեպցիայում առաջին անգամ առաջարկվում է 

պերցեպտիվ գործընթացը դիտարկել ոչ թե օպերացիոն կերպով` որպես օբյեկտի և սուբյեկտի, 

կամ արտացոլված հոգեկան ֆենոմենների և կազմությունների (արտացոլման արգասիքների) 

միջև հարաբերություն, այլ պրոցեսուալ, այսինքն, որպես ծնող, ստեղծող գործընթաց, որն իրա-

կանացվում է բոլոր պերցեպտիվ գործընթացների համար միևնույն սկզբունքների հիմքի վրա: 

Այս կոնցեպցիայի մեթոդաբանական ելակետային հիմք է հանդիսանում մատերիայի և հոգեկա-

նի սուբստանցիոնալ միասնության ընկալումը: Նման մոտեցումը ճանապարհ է բացում հոգե-

կան արտացոլման ֆունդամենտալ օրինաչափությունը փնտրել մատերիայի ընդհանուր հատ-

կություններում, ինչը ապահովում է նյութական գործընթացների ինքնաառաջացումը, ինչպես 

նաև մատերիայի փոփոխության և զարգացման համապատասխան փուլում հոգեկան արտացոլ-

ման ծագման հնարավորությունը [5, էջ-62]:  

Ա. Ի. Միրաքյանը, հոգեկան արտացոլման ուսումնասիրման համար իր առջև դնելով նման 

մեթոդաբանական ելակետային հիմք, «արտացոլումը» դիտարկում էր որպես արտացոլում առա-

ջացնող հնարավորություն, որում օբյեկտները և իրենց հատկությունները ծնվում են, ստեղծվում, 

և միայն այդ գործընթացի վերջում դառնում արտացոլված [4, էջ-358]: 

Երբ արտացոլման գործընթացի ուսումնասիրությունը դրվում է նման ֆունդամենտալ հիմ-

քի վրա, առաջ է գալիս օրինաչափ մի հարց. եթե հոգեկան արտացոլման ֆունդամենտալ ուսում-

նասիրությունը, իր իսկ ավարտուն, արտացոլված արդյունքների վրա հիմնվելով հնարավոր չէ 

ուսումնասիրել, ապա ինչպե՞ս հետազոտել արտացոլման գործընթացը. չէ՞ որ այն ուսումնասի-

րելու համար մարդն ուրիշ միջոցներ չունի և գուցե երբեք էլ չունենա: Այս հարցին, որն առաջին 

հայացքից կարծես անպատասխան է, Ա. Ի. Միրաքյանը պատասխանում է, որ բանը նրանում չէ, 

թե չի կարելի ընդհանրապես հիմնվել արտացոլման արդյունքների վրա: «Խոսքը գնում է խոր էմ-

պիրիկ արգասիքային-ֆիզիկալ մտածելակերպի հաղթահարման մասին, ինչը հիմնված է թաքն-
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ված իզոմորֆության կանխադրույթների, արտացոլման անմիջական-զգայական գործընթաց-

ների նույնականացման և միջնորդավորված մտածողության վրա» [2, էջ-95]: 

Հոգեկան արտացոլման երևույթը ուսումնասիրելու համար Միրաքյանն անհրաժեշտ էր 

համարում այլ` աֆիզիկալ մտածելակերպի առկայությունը: Նման մոտեցումը թույլ կտա մեզ հո-

գեկան արտացոլման խնդիրը դիտարկել որպես հոգեկան արտացոլման երևույթի առաջացման 

հնարավորության խնդիր և հետազոտել նրա գործընթացների հիմքում ընկած սկզբունքները, 

օրինաչափությունները այլ ձևով, երբ ելակետային տվյալները վերցված չեն ուսումնասիրվող հո-

գեկան իրականության ոլորտից: 

Ինչպես տեսնում ենք, Ա. Ի. Միրաքյանը, առաջին հայացքից այդ անլուծելի խնդրի լուծումը 

տեսնում էր առկա` ֆիզիկալ մտածելակերպի հաղթահարման և նոր` աֆիզիկալ մտածելակեր-

պի մշակման մեջ: Իհարկե, նման տեսանկյունից խնդիրը դիտարկելու և ներկայացնելու դեպ-

քում կարող է առաջ գալ նոր ֆունդամենտալ և օրինաչափ հարց. ինչպիսի՞ն է իրականությունը 

մինչ արտացոլումը: Այս հարցի պատասխանը փորձել է տալ Ա. Ի. Միրաքյանի համախոհ և տե-

սության հետևորդ Ռ. Մ. Նաղդյանը: Նրա կարծիքով, մինչև արտացոլումը գոյություն ունեցող 

իրականության մեջ չկան օբյեկտներ իրենց հատկություններով, այլ կան անբաժան համընդհան-

րություն կազմող նյութական ձևեր, իսկ օբյեկտները և նրանց հատկությունները առաջանում են 

որպես ձևաստեղծ գործընթացի արգասիքներ, այսինքն` արդեն որպես հոգեկան երևույթներ, 

ցույց տալով, որ մարդու կողմից ընկալվող իրականությունը ոչ այլ ինչ է, քան նրա իսկ կողմից 

առաջացրած պատկերներ, զգացողություններ, պատկերացումներ և այլն [1, էջ-117]: 

Ամփոփելով կարող ենք գալ այն եզրահանգման, որ հոգեկան արտացոլման խնդրի նման 

դիտարկումը լրիվ նոր հարցադրումներ է անում այդ խնդիրը ավելի լավ և խորքային հասկանա-

լու համար, ինչն էլ իր հերթին այլ ճանապարհներ է բացում` դիտարկելու հոգեկան արտացոլ-

ման երևույթը ոչ թե որպես օբյեկտի և սուբյեկտի միջև հարաբերություն, այլ ստեղծող, ծնող գոր-

ծընթաց, որը մինչ այժմ նման կերպ չէր դիտարկվել և աննկատ էր մնացել հետազոտողների աչ-

քից:  

Իհարկե, սրանք դեռ առաջին քայլերն են ընկալման, արտացոլման գործընթացների բո-

վանդակության ուսումնասիրության մեջ, և հոգեբանության մեջ դրանք առաջին անգամ արված 

են ոչ թե ընկալման գործընթացի արդյունքների տվյալների անմիջական կիրառմամբ, այլ հիմն-

ված են հոգեբանական արտացոլումն առաջացնող կառուցվածքապրոցեսուալ սկզբունքների 

վրա:  
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The present article is about the mental reflection from Armenian psychologist A. I. Mirakyan‘s 

point of view. This is a completely new and fundamental way to analyze and interpret the above-
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mentioned problem. As a result, A. I. Mirakyan has come to such a conclusion that ideas about mental 

reflection processes since ancient times up to the present have been interpreted and analyzed by all 

researchers based on the preliminary data of mental reflection. He suggests that ―reflection‖ should be 

considered as a reflection generating possibility, in which objects and their properties are born, formed 

and only at the end of that process become reflected. In order to study the phenomenon of mental 

reflection Mirakyan considered the availability of otheraphysical way of thinking necessary. 

 

 

 

ՄԱՀՎԱՆ ՎԱԽԸ ԴԵՊԻ ՔԱՅՔԱՅԻՉ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿՐՈՆԱԴԱՐՁՄԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ ՊԱՅՄԱՆ 

 

Թորոսյան Ա. Ռ. 
ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» (ՊՈԱԿ), Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. կրոնադարձում, քայքայիչ կրոնական քարոզչություն, 

  գոյաբանական ճգնաժամ: 

 

Կրոնադարձումը կրոնի հոգեբանության կարևորագույն հիմնախնդիրներից է: Ինչու՞ են ո-

մանք արձագանքում այս կամ այն կրոնական կազմակերպությունը ներկայացնող միսիոների 

կամ քարոզչի խոսքին, իսկ մյուսները` ոչ: Ինչու՞ են ոմանք ընդունում «ճշմարտության խոսքը», 

իսկ մյուսները` մերժում:  

Եթե հիմք ընդունենք կրոնադարձման հոգեբանական մեխանիզմների վերաբերյալ որոշ 

հեղինակների պատկերացումները, ապա անարգել կհանգենք այն հետևության, որ անհատի 

կողմից այս կամ այն կրոնի ընտրության հիմքում ընկած է «աստվածային հայտնությունը», «Տի-

րոջ ձայնը»՝ ի վկայություն սեփական անձի ընտրյալ լինելու: Սա զուտ աստվածաբանական հա-

յեցակետ է, որը հիմված է կրոնական աշխարհայացքի վրա:  

Գիտական հոգեբանության դիրքերից, դեպի քայքայիչ կրոնական կազմակերպություններ 

մարդկանց կրոնադարձումը բավական բարդ և բազմաբևեռ գործընթաց է, որի հետազոտման 

համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել ինչպես օբյեկտիվ սոցիալական, այնպես էլ անհատական-

հոգեբանական գործոնները: Օբյեկտիվ սոցիալական գործոնների թվին կարելի է դասել պետու-

թյան քաղաքական ռեժիմը, հասարակական հարաբերությունները, սոցիալ-տնտեսական իրա-

վիճակը, բացասական հասարակական երևույթները, ամենատարբեր կենսական իրավիճակ-

ներն ու իրադարձությունները, որոնք հարուցում են մարդու դժգոհությունն ու անբավարարվա-

ծությունը իր նախկին կենսակերպից, արժեքների և սոցիալական կողմնորոշումների համակար-

գից: Սուբյեկտիվ նախադրյալները ներկայացնում են անձի հիմնական պրոֆիլը, նրա անհատա-

կան-հոգեբանական առանձնահատկությունները, սոցիալական փորձը, ինտելեկտը, հույզերը, 

կամային որակները, կրոնական ներգործության օբյեկտ հանդիսացող անհատի կյանքում ծա-

վալվող ամենատարբեր իրադարձությունները և այլն: Չնսեմացնելով կրոնադարձման հիմքում 

մարդու գիտակցության կառավարման մանիպուլյատիվ տեխնոլոգիաների դերը, նշենք, որ 

շրջապատող միջավայրի գործոնների ազդեցությունը դրանց կրողների վրա միաչափ չէ: Ինչպես 

հայտնի է ընդհանուր հոգեբանությունից, արտաքին աշխարհի ցանկացած ազդեցություն բեկ-

վում է ներքին պայմանների համակարգի միջոցով [1]: Սույն հոդվածի շրջանականերում մենք 

կանդրադառնանք այն հարցին, թե որքանով է մահվան վախը նպաստում քայքայիչ կրոնական 

կազմակերպությունների քարոզչության նկատմամբ ընկալունակությունը:  

Ինչպես նշում է կաթոլիկ հոգեբան-կրոնագետ Վ. Հերը, հիմնական օնտոլոգիական փաս-

տը, որը տրամաբանորեն հանգեցնում է Աստծու նկատմամբ մարդու վերաբերմունքի հոգեբա-

նական առանձնահատկությունների ուսումնասիությանը` դա մահվան վախն է: Նրա կարծիքով, 

կյանքի և մահվան փոխհարաբերության խնդիրը կարելի է դիտարկել որպես մարդկային գոյու-
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թյան փխրունության ցուցիչ և հետևողական ու լիարժեք կախվածություն այն ուժից, որը խոս-

տանում է մարդուն կյանք մահից հետո: [4] 

Այդուհանդերձ, հարկ է նշել, որ ինչպես մարդաբանական մյուս գիտությունների, այնպես 

էլ հոգեբանության տվյալները չեն հաստատում այն, թե յուրաքանչյուր մարդուն, սկսած իր ծննդ-

յան պահից, ուղեկցում է մահվան վախը: Թերևս ճիշտ էր Սպինոզան, երբ հայտարարեց. «Ազատ 

մարդը ոչ մի բանի մասին այնքան քիչ չի մտածում, որքան` մահվան, և նրա իմաստությունը կա-

յանում է կյանքի մասին խորհրդածությունների մեջ, այլ ոչ թե մահվան»: [2]  

Սխալ է մահվան վախը ինքնապահպանման բնազդին հանգեցնելը ևս: Մարդու մոտ բոլոր 

բնական մղումները և բնազդները կրել են որակական փոփոխություններ, այլ խոսքով՝ ըստ ի-

րենց ծագման և հուզական ապրումների բովանդակության, դարձել են կախյալ` սոցիալական 

գործոններից բխող: Այնպես որ, մահվան վախն ունի իր սոցիալական հիմքը: Մարդը մահից ա-

ռավելապես վախենում է այն ժամանակ, երբ իր սեփական Ես-ը նրա համար տիեզերքի կենտ-

րոնն է, երբ իր վարքի հիմքում ընկած է եսասիրությունը կամ եսակնետրոնությունը, երբ ուրիշ 

մարդիկ նրա համար սոսկ իր ցանկությունների ու պահանջմունքների, անհատական նպատակ-

ների իրականացման միջոց են: Սոցիալական պայմանները, մարդկանց պառակտվածությունը, 

փառաբանվող էգոիզմն ու անհատապաշտությունը, կարող են մեծապես ուժեղացնել զգացում-

ները` կապված մահվան վախի հետ:  
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The study of activity of non-traditional religious organizations is an important problem of social 

sciences. From the point of view of building a healthy society especially important place is acquired the 

identifying and analysis of social-psychological prerequisites for susceptibility to destructive religious 

propaganda. In this article, the author has tried to present his considerations and approaches with regard 

to this problem. 

 

 

 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՏԱՐԲԵՐ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐՈՒՄ 

Ժամկոցյան Ռ. Ս. 
ՀՊՄՀ, Երևան, Հայաստան  

 

Հանգուցային բառեր. պաշտպանական մեխանիզմներ, պաշտպանական մեխանիզմների կիրա-

ռելիության մակարդակ, պաշտպանական մեխանիզմների ձևավորման 

տարիքային զգայուն շրջաններ: 

  

Հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների գենեզիսի և խրոնոլոգիական զարգաց-

ման հարցերը բազմիցս քննարկվել են շատ գիտնականների կողմից (Ա. Ֆրեյդ, Ջ. Բլյում, Ռ. 
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Պլուտչիկ և այլոք) [3, 1], [4, էջ 3-41], սակայն դեռևս չկա միակարծություն առանձին վերաբերյալ: 

Առհասարակ, պաշտպանական մեխանիզմների ուսումնասիրության բարդությունը պայմանա-

վորված է նրանով, որ շատ քիչ են պաշտպանական մեխանիզմների ուսումնասիրության համար 

նախատեսված մեթոդիկաները, իսկ եղածներով էլ հնարավոր չէ ուսումնասիրել պաշտպանա-

կան մեխանիզմների ամբողջ համակարգը: Քիչ է ուսումնասիրված նաև տարբեր տարիքային 

խմբերի մոտ առանձին պաշտպանական մեխանիզմների կիրառելիության մակարդակը և 

դրանց արդյունավետության խնդիրները: Տարիքային տարբեր փուլերում ձևավորվող և կիրառ-

վող պաշտպանական մեխանիզմների վերաբերյալ տեսակետները սահմանափակվում են նրա-

նով, որ պաշտպանական մեխանիզմները դասկարգվում են որպես տարրական և ավելի հասուն: 

Ցածր տարիքում կամ անձնային հասունության ցածր մակարդակներում անձնավորության կող-

մից կիրառվում են տարրական պաշտպանական մեխանիզմներ, իսկ հասուն մարդկանց պաշտ-

պանական մեխանիզմների անհատական ցանկում առավել կիրառելի են հասուն պաշտպանա-

կան մեխանիզմները: Շատ հեղինակներ հասուն պաշտպանական մեխանիզմների ձևավորման 

համար զգայուն տարիք են համարում վաղ դեռահասությունը (Հ. Սալլիվան, Ա. Ֆրեյդ Է. Ֆրոմմ, 

Ջ. Բլյում) [2, 4, 1]: Ռ. Պլուտչիկը հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների առաջացումը 

կապում էր հույզերի հետ և գտնում էր, որ առանձին պաշտպանական մեխանիզմներ անձնավո-

րության մոտ ձևավորվում են առանձին հուզերի հաղթահարման անհրաժեշտությունից ելնելով 

[4, էջ 3-41], [3, էջ 26-42]: 

Պաշտպանական մեխանիզմների կիրառելիության տարիքային առանձնահատկություն-

ների բացահայտման համար կատարել ենք հետազոտություն: Հետազոտության հիմնական 

նպատակն էր պարզել տարբեր տարիքային խմբերի մոտ առանձին պաշտպանական մեխա-

նիզմների կիրառելիությունը: Հետազոտությանը մասնակցել են 119 հետազոտվողներ, որոնցից 

14-15 տարեկան 41 հետազոտվող, 17-22 տարեկան 41 հետազոտվող, 25-35 տարեկան 37 հետա-

զոտվող: Հետազոտության նպատակով կիրառել ենք <<Կյանքի ոճի ինդեքսը>> մեթոդիկան, 

ըստ` Պլուտչիկ-Կելլերմանի: 

Հետազոտության արդյունքների վերլուծությամբ պարզ դարձավ, որ 14-15 տ. հետազոտ-

վողների 46%-ն է կիառում մերժում, որից 14%-ի մոտ կիրառվում է առավել հաճախ: 17-22 տարե-

կան հետազոտվողների 51%-ն է կիրառում մերժում , որից 7 %-ն է միայն շատ հաճախ կիրա-

ռում: 25-35 տարեկանների մոտ մերժման կիրառելիությունը նույնն է, ինչ 17-22 տարեկանների 

մոտ, սակայն ի տարբերություն վերջինների, 25-35 տարեկանների 24%-ը առավել հաճախ են 

կիրառում մերժում: Տարբեր տարիքային խմբերի մոտ ստացված տվյալները այդքան էլ չեն տար-

բերվում իրարից, և կարող ենք ասել, որ մերժումը բավականին շատ է կիրառվում երեք տարի-

քային խմբերի կողմից: Ի տարբերություն մերժման, արտամղման կիրառելիությունը շատ ցածր 

է: 14-15 տարեկան հետազոտվողների 10 %-ն է կիրառում արտամղում, որից 7 %-ի մոտ կիրառե-

լիությունը բավականին բարձր է: Իսկ 17-22 և 25-35 տարիքային խմբերի մոտ համապատասխա-

նաբար 9% և 11% է կազմել, ընդ որում բոլորի մոտ կիրառելիության բարձր ցուցանիշ է բացա-

հայտվել: Ինչպես ցույց են տալիս ստացված արդյունքները, արտամղումը նույնպես առանձին 

տարիքային խմբի կողմից չի կիրառվում, որպես հիմնական պաշտպանական մեխանիզմ: 14-15 

տարեկան հետազոտվողների 41 %-ը կիրառում է ռեգրես պաշտպանական մեխանիզմ, իսկ 17-

22 և 25-35 տարեկանները համապատասխանաբար 14 % և 30%: Հետազոտության տվյալները 

փաստում են, որ դեռահասների մոտ ռեգրեսը համեմատաբար ավելի շատ է կիրառվում, որը և 

տրամաբանական է` հաշվի առնելով դեռահասի տարիքային առանձնահատկությունները: Կոմ-

պենսացիա պաշտպանական մեխանիզմը կիրառել են 14-15 տարեկան հետազոտվողների 32%-

ը, 17-22 տարեկանների` 39%-ը և 25-35 տարեկանների` 30%-ը: Կոմպենսացիան համարվում է 

հասուն պաշտպանական մեխանիզմ, որը ձևավորվում է վաղ դեռահասության տարիքում: Ամե-

նաբարձր կիրառելության ցուցանիշը ստացվել է պրոյեկցիա պաշտպանական մեխանիզմի հա-

մար: Բոլոր տարիքային խմբերի մոտ ստացվել է 99 % , ընդ որում` 14-15 և 17-22 տարեկաններ 

մոտ կիրառելիություն շատ բարձր են 54% և 53% մոտ, իսկ 25-35 տարեկանների մոտ 65%-ն են 

չափազանց կիրառում պրոյեկցիա: Փոխարինում պաշտպանական մեխանիզմը կիրառվում է 14-

15 տարեկանների 10 %-ի կողմից, 17-22 տարեկանների 12 %-ի կողմից և 25-35 տարեկանների 
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19%-ի կողմից: Ինտելեկտուալիզացիա կիրառում են 14-15 տարեկանների 54%-ը, որից 12%-ի 

համար ինտելեկտուալիզացիան պատպանական առաջատար մեխանզիմներից մեկն է, 17-18 

տարեկաններից 70%-ը կիրառում են ինտելեկտուալիզացիա, որից 16%-ի մոտ այն առավել հա-

ճախ կիրառվողներից մեկն է: 25-35 տարեկանների մոտ 74%-ն են կիրառում ինտելեկտուալիզա-

ցիա, որոնցից 32%-ն այն շատ հաճախ են կիրառում: Ինտելեկտուալիզացիան նույնպես ձևավոր-

վում է դեռահասության տարիքում և համարվում է հասուն պաշտպանական մեխանիզմ: Հա-

կազդեցության կազմավորումը 14-15 տարեկանների 54%-ն են կիրառում, որից 24%-ը այն շատ 

հաճախ է կիրառում: 17-22 տարեկանների 65%-ն են օգտագործում հակազդեցության կազմավո-

րում պաշտպանական մեխանիզմը, որից 11%-ն են շատ կիրառում, և 25-35 տարեկանների 46%-

ն են կիրառում, որից 16 %-ն առավել հաճախ են կիրառում:  

Ստացված արդյունքները վկայում են, որ իհարկե կան որոշ պաշտպանական մեխանիզմ-

ներ, որոնք տարբեր տարիքային խմբերի համար առավել կիրառելի կարող են լինել, ինչպես 

դեսակրալիզացիան, ռեգրեսը, ասկետիզմը և այլն դեռահասության համար և ինտելեկտուալի-

զացիան, հուզական այրումը և այլն մեծահասակների համար: Սակայն պաշտպանական մեխա-

նիզմների ընտրությունն ու նրանց հետագա կիրառությունը մեծապես կախված է անձնավորու-

թյան սոցիալիզացիայից, նրա անհատական փորձից և այն միջավայրից որտեղ ձևավորվում է 

անձնավորությունը, քանի որ պաշտպանական մեխանիզմների ձևավորումը պայմանավորված 

է մի կողմից անձնավորության կենսափորձով, մյուս կողմից շրջապատողների, հատկապես 

ռեֆերենտային խմբի կողմից կիրառվող պաշտպանական մեխանիզմների յուրացմամբ: 
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ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԱՅՐՄԱՆ ԱԽՏԱՆԻՇԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐՈՎ 

 

Լոքյան Ա. 
ՀՀ ՊԿԱ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. հուզական այրում, կազմակերպչական գործոններ, հուզական հյուծվածու-

թյուն, բավարարվածություն աշխատանքից, անձնական օտարվածու-

թյուն: 

 

Բազմաթիվ տարիների ընթացքում անձի փոխադարձ կապը մասնագիտական գործունեու-

թյան հետ ուսումնասիրվում էր գործունեությանը անձի հարմարվողականության (ադապտա-

ցիայի), նրա մասնագիտական պիտանելիության, մասնագիտական դրդապատճառների և աշ-

խատանքից բավարարվածության մասին մեթոդաբանական մոտեցման համաձայն, որոնցով 

պայմանավորված էր աշխատանքի արդյունավետությունը: Սակայն, ինչպես պարզվել է, մաս-

նագիտական զարգացումը պարտադիր կերպով ուղեկցվում է մասնագիտական դեստրուկցիա-

ների առաջացմամբ, որոնք բացասական ազդեցություն են ունենում զարգացման դինամիկայի 

վրա, աղավաղում են անձի պրոֆիլը, փոխում մարդու կարիերան:  

Վ. Ե. Օրելը, վերլուծելով բազմաթիվ հոգեբանների հետազոտություններ, նշում է, որ հայտ-

նաբերվել է մասնագիտական սթրեսի յուրահատուկ տեսակ, որը կապված է շփման հետ և այլ 

մասնագիտական սթրեսների հետ համադրությամբ առաջացնում է, այսպես կոչված «հուզական 

այրում» երևույթը: Բազմաթիվ գիտահետազոտական աշխատություններում «հուզական այր-

ման» ախտանիշով բնութագրվում է մասնագիտական գործունեության ընթացքում մասնագետի 

հուզական, ֆիզիկական և մտավոր հյուծման վիճակը [4]: Հուզական այրման ախտանիշն (ՀԱԱ) 

առաջանում է տևական աշխատանքային սթրեսի և մասնագիտական հյուծվածության 

հետևանքով: ՀԱԱ-ն առաջանում է ինտենսիվ շփման, հաղորդակցական ակտիվության և մաս-

նագիտական կապերով պայմանավորված ցանկացած գործունեության մեջ: ՀԱԱ հատկանիշ-

ների մշտական առկայությունն աստիճանաբար հանգեցնում է մասնագետի անհատական կա-

ռուցվածքի որակական փոփոխությունների, ինչն ազդում է նրա մասնագիտական գործունեու-

թյան արդյունավետության վրա:  

Վ. Վ. Բոյկոն նկարագրում է «այրման» ախտանիշները՝ հույզերի պակասը, անձնական 

օտարացվածությունը, դեպերսոնալիզացիան, հոգեմարմնական (փսիխոսոմատիկ) և փսիխովե-

գետատիվ խանգարումները [3]: Ս. Մասլաչը և Ս. Ջեքսոնը, բնութագրելով հուզական այրման 

(burnout) ախտանիշը, առանձնացնում են երեք հիմնական բաղադրիչներ՝ հուզական հյուծվա-

ծություն, դեպերսոնալիզացիա և մասնագիտական ձեռքբերումների կրճատում [5]: Ս. Վաշի 

կողմից բացահայտվել է կազմակերպությունների կառավարչական բոլոր մակարդակների կա-

ռավարիչների հուզական այրման հակվածությունը [6]: Հուզական հյուծվածության տակ հաս-

կանում են հուզական լքվածության և հոգնածության զգացումը, որի պատճառը երկարատև ու 

ծանրաբեռնված աշխատանքն է: Որոշ հայրենական հեղինակներ (Ռ. Աղուզումցյան, Ս. Ամիր-

յան և Ա. Լոքյան) համակողմանիորեն ուսումնասիրել են մասնագետի հոգեկան հուսալիության 

հիմնախնդիրը՝ առանձնացնելով նաև հուզական բաղադրիչի կարևորությունը, սակայն չեն ա-

ռանձնացրել հենց հուզական այրման ախտանիշը և դրա հետ կապված` հուսալիության վրա 

ներազդող գործոնները [1]: Կառավարման ոլորտում ՀԱԱ-ի խնդրի արդիականության և նոր 

իրավիճակում հետազոտման կարևորության մանրամասն վերլուծությունը մենք կատարել ենք 

մեր նախորդ հրապարակումներում [2]: 

Տեսական վերլուծության և մեր դիտարկումների հիման վրա ենթադրվում էր ստուգել այն 

վարկածը, որ հուզական այրման ախտանիշի հատկանիշները պայմանավորված են այնպիսի 

կազմակերպական գործոններով, ինչպիսիք են մասնագիտական գործունեության պայմաններն 

ու կազմակերպումը, տվյալ ոլորտում աշխատանքային փորձը, հարաբերությունները գործըն-

կերների հետ, ֆիզիկական և հուզական ծանրաբեռնվածությունների ինտենսիվությունը և այլն:  
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Հետազոտությանը մասնակցել են բուհերի աշխատակիցներ, որոնք ղեկավարում էին 

տարբեր ստորաբաժանումներ (ուսումնական և գիտական մաս, պրակտիկայի բաժին, հաշվա-

պահություն, խմբագրական բաժին, դեկանատ և այլն): Կազմակերպական գործոնների հետազո-

տության համար կազմվել է հատուկ հարցարան, իսկ կառավարիչների հուզական այրման մա-

կարդակը թեստավորվել է Վ. Վ. Բոյկոյի մեթոդիկայի թարգմանված տարբերակով, որը նախա-

պես տեղայնացվել էր (http://psylist.net/praktikum/19.htm): Բացի անամնեզային տվյալներից` 

հարցարանը պարունակում էր հետևյալ բաժինները՝ բավարարվածություն աշխատավարձից, 

աշխատանքից և դրա պայմաններից, մասնագիտական աճի հնարավորություն, ֆունկցիոնալ 

պարտավորությունների բարդություն, գործընկերների, ունկնդիրների և ուսանողների հետ շփ-

ման անհրաժեշտության աստիճան: Նախատեսված էր ցուցանիշները գնահատել հինգ միավո-

րային համակարգով:  

Անդրադառնանք հետազոտության մասնակիցների ժողովրդագրական վերլուծությանը: 

Հետազոտությանը մասնակցել են տարբեր չափի աշխատանքային ստաժ ունեցող աշխատող-

ներ, որոնց մենք բաժանել ենք երեք խմբի՝ մինչև 5 տարի՝ 15.5 %, 5-10 տարի՝ 60,3%, 10-տարուց 

ավելի՝ 24.2%: Հարցման մասնակիցների տարիքը տատանվում էր 28-56-ի սահմանում: Միջին 

կառավարչական փորձը կազմում էր 7.5 տարի: 

Ելնելով հարցման արդյունքում ստացված տվյալների վերլուծությունից՝ կազմվել է գծա-

պատկեր` կատարված աշխատանքից և կազմակերպական բնույթի մյուս բոլոր չափանիշներից 

կառավարիչների բավարարվածության աստիճանի մասին: Այնուհետև դիտարկվել են թեստա-

վորման արդյունքները` ըստ առանձնացված խմբերի: Բոյկոյի մեթոդիկայի օգնությամբ ստաց-

ված արդյունքներով իրականացվել է երեք գործոնների վիճակագրական վերլուծություն բոլոր 

ախտանիշների համար՝ «լարվածություն», «դիմադրում», «հյուծում»: Վերլուծության արդյունքնե-

րի ընդհանրացումը թույլ տվեց որոշակի հետևություններ կատարել ՀԱԱ-ի ձևավորման և կազ-

մակերպական գործոնների միջև եղած կապի վերաբերյալ: «Հուզական այրման» վառ արտա-

հայտված ախտանիշ հայտնաբերվել է հարցման մասնակիցներից 11.5%-ի մոտ, ախտանիշը 

ձևավորման փուլում էր գտնվում 45.3%-ի մոտ, 34.2%-ի մոտ այն բացակայում էր: Այնպիսի ախ-

տանիշը, ինչպիսին է հոգետրավմատիկ հանգամանքների ապրումը, գերակա փուլում էր հետա-

զոտմանը մասնակցած կառավարիչների 36.4%-ի մոտ:  

Ելնելով ստացված արդյունքներից՝ կարելի է եզրակացնել, որ աշխատակիցների «այրման» 

խնդիրն արդիական է հիմնականում նրանց մոտ, ովքեր ըստ մասնագիտական գործառույթների 

ունեն շփման մեծ աստիճան (մարդ-մարդ համակարգ), հիմնականում` ուսանողները և ունկն-

դիրները: Հետազոտությանը մասնակցած կառավարչական ստորաբաժանումների աշխատա-

կիցների 45.3%-ի մոտ «այրումը» գտնվում է ձևավորման փուլում, ինչը խոսում է նրանց հու-

զական և հոգեկան վիճակի կանխարգելման և հոգեշտկման անհրաժեշտության մասին:  
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On the basis of theoretical analysis and our observations suggested to test the hypothesis, that the 

signs of burnout syndrome are caused by such organizational factors as the conditions and organization 

of professional activities, work experience in the field, relationships in the team, the intensity of the 

physical and emotional stress, etc. For the study of organizational factors specific was compiled 

questionnaire, and the levels of burnout managers tested of the methodology by V.Boyko. Based on the 

analysis of data obtained in the course of the questionnaire was made up of the scheme managers 

satisfaction with the work performed and all other parameters organizational character. According to 

the results of the study, 45.3% of workers in management units that participated in the study, "burnout" 

is in the formative stages, suggesting the need for prevention and psycho-correction of their emotional 

and mental state. 

 

 

 

 

ԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԵՐԵԽԱՅԻ ԱՊՐՈՒՄՆԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ 

 

Խանամիրյան Ի. Ռ. 
ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. ամուսնալուծության ընթացք, ամուսնալուծության փուլեր, 

  երեխայի վշտի և կորստի ապրման փուլեր: 

 

Ավանդական ընտանիքների համակարգում ամուսնալուծության երևույթը համարվում է 

անընդունելի և դատապարտելի: Սակայն ներկայիս իրականության մեջ ամուսնալուծվող զույ-

գերի քանակը մեծանում է, հետևաբար նաև արդիական է դառնում ամուսնալուծված ծնողներ 

ունեցող երեխաների լիարժեք զարգացման և հոգեբանական առողջության հարցը: 

Չափահաս մարդու համար ամուսնալուծությունը համարվում է ամենասթրեսածին գոր-

ծոններից մեկը: Առավել սթրեսածին է այս երևույթը երեխաների համար, քանի որ նրանք պա-

տասխանատու չեն տվյալ որոշման համար, սակայն ակամայից հայտնվում են այս իրավիճակի 

կիզակետում:  

Ամուսինները, որոնք բախվում են ամուսնալուծության փաստին, ընթացքում գիտակցում 

են, որ այն չունի հստակ սկիզբ և վերջ, այլ մի պրոցես է, որի ընթացքը բարդանում է երեխաների 

գոյության և ներգրավվածության փաստով: Ամուսնալուծությունը սկսվում է շատ ավելի վաղ, 

քան իրավական գործընթացը և հաճախ շարունակվում է նաև իրավական հստակ քայլերից 

հետո: Սա առավել է խորացնում սթրեսի աստիճանը և կարող է դառնալ երկարատև, խրոնիկ 

սթրեսի պատճառ: 

Ըստ Փ. Բոհաննանի (1970) յուրաքանչյուր ամուսնալուծության ընթացք ենթադրում է որո-

շակի իրար հաջորդող, երբեմն իրար հետ զուգակցվող փուլեր՝ 

 իրավական ամուսնալուծություն՝ ամուսնության դադար դատարանով, 

 հուզական ամուսնալուծություն՝ զգացմունքների և ապրումների շարք, որոնք առաջանում 

են և շարունակվում են ողջ ամուսնալուծության ընթացքում, ինչպես նաև զուգընկերոջից 

հեռվացում կամ հոգեբանական ապահարձան, 
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 տնտեսական ամուսնալուծություն՝ փողի և ունեցվածքի բաժանում, ամուսինների տնտե-

սական բաժանություն, 

 ծնողական ամուսնալուծություն՝ ծնողավարության վերաբերյալ բանակցություններ ա-

մուսնալուծության ընթացքում, 

 համայնքային ամուսանլուծություն՝ ընկերների, հարազատների և բարեկամների հետ 

փոխհարաբերությունների փոփոխություններ ամուսնալուծության ընթացքում, 

 Ֆիզիկական ամուսնալուծություն՝ զուգընկերոջից առանձնացում, ինքնուրույնության և 

անկախության ձեռքբերում [4]: 

Ամուսնալուծության ընթացքի ցանկացած փուլում երեխաները ընդգրկված են թե ֆիզիկա-

պես, թե հոգեպես: Ծնողների իրազեկվածությունից, գիտակցության բարձր մակարդակից և ինք-

նակառավարումից կախված՝ յուրաքանչյուր երեխա ամուսնալուծության ընթացքը ապրում է 

յուրովի:  

Ամուսնալուծության ողջ պրոցեսի ընթացքում երեխաները ունենում են կորստի և վշտի 

տարբեր զգացմունքներ ու ապրումներ: Դրանց ինտենսիվությունը, ուժը և բովանդակությունը 

կախված է երեխայի տարիքից և զարգացման աստիճանից [1]: 

Եթե հարմարեցնենք երեխայի ապրումները Քյուբլեր-Ռոսսի առաջարկած վշտի և կորստի 

փուլերի հետ, ապա կնկատենք, որ առաջնային հակազդումը, որ առաջանում է երեխաների մոտ, 

դիմադրությունն ու մերժումն է, որը հաճախ արտահայտվում է «Դա չի կարող լինել», «Մայրիկս 

և հայրիկս միշտ միասին են լինելու» և այլ նմանատիպ մտքերով: Օրինակ, 9 տարեկան տղան, 

ով հաճախում էր հոգեթերապիայի ծնողների ամուսնալուծության հետ կապված հուզական դժ-

վարությունների հաղթահարման նպատակով, հայրիկի և մայրիկի բաժանման մասին խոսելիս, 

միշտ սաստում ու լռեցնում էր թերապևտին, շեշտելով, որ այդպիսի բան գոյություն չունի:  

Այնուհետև, եթե ամուսնալուծությունը անխուսափելի է, երեխայի մոտ առաջ է գալիս բար-

կության, անարդարության և խաբվածության զգացում: Այս հոգեվիճակին հաջորդում ճնշվածու-

թյան և «անջատման» հակազդումը, երբ երեխան ապրում է տխրության մեծ զգացում՝ «Սիրտս 

ճզմվում է և ես լացել եմ ուզում, երբ հիշում եմ հայրիկիս»: 

Ճնշվածությանը փոխարինում է երկխոսությունների և բանակցությունների փուլը, երբ 

երեխային թվում է, թե ինքը կարող է վերականգնել ընտանիքը: Նույնիսկ եթե դա անհնարին է 

իրական կյանքում, այս փուլը երեխաները հաճախ խաղարկում են հոգեթերապևտիկ խաղասեն-

յակում, պատկերացնելով, թե իրենք որոշակի լծակներ ունեն, որոնց շնորհիվ ծնողները կարող 

են կրկին միանալ: Ի դեպ, այս լծակները կարող են լինել թե դրական, թե բացասական (օրինակ, 

հիվանդություն, մահ, չսնվել, ծնողների մանիպուլյացիա և այլ): 

Վերջին ապրումը երեխայի կողմից ամուսնալուծության փաստի ընդունումն է, երբ գալիս 

անխուսափելիության գիտակցում [2]:  

Ծնողական միասնության և ընտանիքի կորստի դեպքում երեխաները կարող են դրսևորել 

բազում հուզական և վարքային խնդիրներ, որոնք անհրաժեշտ է հասկանալ, մեկնաբանել երե-

խայի ճգնաժամի ապրման համատեքստում և կարողանալ աջակցել երեխային:  

Կախված երեխայի տարիքից՝ ամուսնալուծությանը տրվող հակազդումները կարող են 

տարբերվել և յուրաքանչյուր տարիքում անհրաժետ է համապատասխան աջակցություն ցուցա-

բերել երեխային՝ 

 0-2 տարեկանում երեխաները դեռևս չեն գիտակցում ամուսնալուծության գաղափարը: 

Նրանք զգայուն են ծնողների հոգեվիճակի հանդեպ և կարող են զգալ կենսակերպի փոփո-

խությունը, ինչը նրանց համար կարող է սթրեսածին լինել:  

 2-5 տարեկան լիարժեք չեն հասկանում կատարվածի իմաստը, զգում են ճնշվածություն, 

բարկություն, տագնապ, մեղավորություն՝ մտածելով, որ իրենց վարքով դրդել են ծնողնե-

րին բաժանության: Խաղարկում են իրենց բացասական ապրումները և ընտանիքի միա-

վորման ցանկությունը: Կարող են ռեգրեսիվ դրսևորումներ ունենալ: 

 6-8 տարեկան երեխան գիտակցում է կատարվածը, կարող է ուժեղ կարոտի զգացում ու-

նենալ, բարկության և ագրեսիվության պոռթկումներ դրսևորել, փորձել վերահսկել և հոգ 

տանել ծնողների մասին: 
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 9-13 տարեկան կարողանում են դիտարկել իրավիճակը երկու տեսանկյունից, դատողու-

թյուններ են անում ծնողների մեղավորության հետ կապված, կարող են մանիպուլյացիայի 

ենթարկել ծնողներին, կարիք ունեն խոսել սեփական զգացողություններից, հատկապես 

բարկությունից [3]: 

Ցանկացած երեխա երկու ծնող ունենալու կարիք ունի: Մեր կողմից իրականացված հետա-

զոտությունը (2013 թ.) փաստել է, որ այն երեխաները, որոնք մինչև չորս տարեկան ապրել են 

լիարժեք ընտանիքներում, ամուսնալուծությունից նույնիսկ 4-5 տարի հետո «Ընտանիքի նկար»-

ում պատկերում են իրենց հայրիկների հետ, ինչը վկայում է այն մասին, որ ընտանիքի մասին 

պատկերացումներում երեխաների մոտ առկա է ինչպես մոր, այնպես էլ հոր կերպարը, անկախ 

հոր հանդեպ ունեցած վերաբերմունքից: Երեխաների միշտ ուզում են ընտանիքում տեսնել և 

հոր, և մոր դրական կերպարներ, զգալ իրենց ապահով միասնական ընտանիքում, սակայն որոշ 

հանգամանքներից ելնելով, այս ցանկությունը կարող է չիրականացված մնալ: Սակայն, թեև 

շատ ամուսնական զույգեր փորձում են պահպանել իրենց հարաբերությունները հանուն երե-

խաների, սակայն, կարծում ենք, որ երեխաների զարգացման համար առավել դրական է մեծա-

նալ և զարգանալ ապահովություն, վստահություն և աջակցություն ցուցաբերող մեկ ծնողի, քան 

երկարատև կոնֆլիկտային փուլում գտնվող երկու ծնողների ընտանիքում: Ուստի, որքան էլ ցա-

վոտ է երեխայի համար ծնողների ամուսանլուծության փաստը, այնուամենայնիվ, ծնողների և 

միջավայրի ճիշտ արձագանքման դեպքում, երեխան ավելի արդյունավետ է կարողանում հաղ-

թահարել կյանքի ճգնաժամային այդ փուլը:  
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Divorce becomes more and more popular nowadays. And it is very stressful not only for the 

couple but even more for their children, as they are not responsible for parents‘ decision and are not able 

to control the situation. The process of divorce consists of several stages (emotional, legal, economic, 

physical, etc.) and the couples and their kids usually face with many difficulties and challenges at every 

stage. According to actual psychological status and age children show different reactions to the fact of 

divorce. They may feel hopelessness, pain, aggression, guilty, they want to control or take care of 

parents, so on. It is of huge importance to understand the behavior and emotional reactions of the 

children in the context of their experience and anxiety and try to support them in this life stage.  
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ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԱՆՁԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐ 

 
Խաչատրյան Ա. Ռ. 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, Երևան, Հայաստան  
 

Հանգուցային բառեր. մասնագիտական կարևոր որակներ, պրոֆեսիոնալիզմ, մասնագիտական 

կրթություն, հմտություններ, գիտելիքներ, ունակություններ, գործունեու-

թյան արդյունավետություն: 

 

Հիմնվելով ժամանակակից գրականության և կառավարչական փորձի ուսումնասիրու-

թյունների վրա (Գ. Ս. Նիկիֆորով, Յու. Մ. Զաբրոդին, Ե. Ս. Ժարիկով և ուրիշներ)՝ կարող ենք 

ասել, որ մասնագիտական գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ է մի շարք յու-

րահատուկ հոգեբանական հատկությունների առկայություն, որոնք կատարելագործվում են 

մասնագիտությունում, վերափոխվում են՝ զարգացնելով ու ձևավորելով մասնագետի անձը [4, 

5]: Այս կերպ, ցանկացած մասնագիտական գործունեություն ձևավորում է մասնագիտական 

կարևոր որակները, անձը փոխվում է մասնագիտական գիտելիքների, հմտությունների, ունա-

կությունների ձեռքբերման արդյունքում [4]: Եթե փորձենք ընդհանրացված վերլուծություն կա-

տարել, ապա կարող ենք ասել, որ մասնագիտական գործունեության կառուցվածքային բաղադ-

րիչներն են որակավորումը (տվյալ մասնագիտական գործունեության իրականացման համար 

անհրաժեշտ գիտելիքների, ունակությունների և հմտությունների մակարդակը), անձի մոտիվա-

ցիան, նրա հուզականությունը, հաղորդակցման ունակություններն ու հմտությունները, հատուկ 

մասնագիտական ընդունակությունները և աշխատանքի պայմանները: 

Մասնագիտական գործունեության՝ որպես մասնագետի կայացման ու զարգացման գոր-

ծընթաց դիտարկելու, խնդրի ուսումնասիրության մեջ մեծ ներդրում են կատարել Ա. Ա. Դերկա-

չը, Վ. Գ. Զազիկինը, Ն. Վ. Կուզմինը, Ա. Կ. Մարկովան [3, 4]: Նշված հեղինակները բնութագրել 

են մասնագիտական գործունեությունը որպես տվյալ գործունեության սուբյեկտի ամբողջական, 

անընդհատ զարգացման գործընթաց՝ որպես զարգացման գագաթնակետ առանձնացնելով պրո-

ֆեսիոնալիզմի հասնելը: 

Ա. Ա. Դերկաչը, Վ. Գ. Զազիկինը նշում են, որ գործունեության պրոֆեսիոնալիզմը գործու-

նեության սուբյեկտի որակական բնութագիրն է, որն արտացոլում է բարձր մասնագիտական 

որակավորում և բանիմացություն, տարաբնույթ արդյունավետ մասնագիտական կարողություն-

ներ և հմտություններ, մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակակից ուղիների տիրա-

պետում, ինչը թույլ է տալիս գործունեությունն իրականացնել բարձր արդյունավետությամբ [3]: 

Կարևոր խնդիր, որը կապված է պրոֆեսիրոնալիզմի ձեռքբերման հետ, հանդիսանում է 

այն հարցի պարզաբանումը, թե ինչ եղանակների կամ միջոցների օգնությամբ է հնարավոր իրա-

կանացնել մասնագետի պրոգրեսիվ անձնային-մասնագիտական զարգացումը: Ա. Ա. Դերկաչի 

կողմից դրանք անվանվում են «ակմեոլոգիական տեխնոլոգիաներ» և սահմանվում են որպես մի-

ջոցների ամբողջություն, որոնք ուղղված են անձի ներքին ներուժի բացահայտմանը, այն անձ-

նային առանձնահատկությունների զարգացում, որոնք նպաստում են անձնային-մասնագիտա-

կան զարգացմանը և պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակի բարձրացմանը: Ըստ Վ. Ն. Տարասովայի 

ակմեոլոգիական տեխնոլոգիաները նպաստում են անձի ինքնազարգացման գործընթացին և 

բարձրացնում մասնագիտական գործունեության արդյունավետությունը [4]: 

Այսպիսով, պրոֆեսիոնալիզմի բարձր մակարդակի ձեռքբերումը, որը բնութագրվում է 

իրականացվող մասնագիտական գործունեության արդյունավետությամբ, պայմանավորված է 

մի շարք գործոններով՝ բնորոշ հոգեկան հատկություններ, գիտելիքներ, ունակություններ և 

հմտություններ, անձի մասնագիտական կարևոր որակներ: 

Ժամանակակից մասնագիտական կրթության հիմնական առանձնահատկությունը կայա-

նում է նրանում, որ ուսանողները ստանում են հարուստ մասնագիտական գիտելիքներ, մա-

սամբ՝ նաև ունակություններ և հմտություններ, սակայն հոգեկան հատկությունների և մաս-

նագիտական կարևոր որակների ձևավորումն ու զարգացումը թերի է մնում: Արդյունքում մենք 



 87 

ունենում ենք հարուստ մասնագիտական գիտելիքներով օժտված շրջանավարտ, որը, սակայն, 

մասնագիտական գործունեության մեջ չի կարողանում ինքնադրսևորվել, ապահովել գործու-

նեության արդյունավետություն: Նման իրավիճակներում շրջանավարտների մի մասն ուղղակի 

չի զբաղվում մասնագիտական գործունեությամբ, քանզի բացակայում են անհրաժեշտ հմտու-

թյունները, ունակություններն ու տվյալ մասնագիտական գործունեության համար անհրաժեշտ 

մասնագիտական կարևոր որակների համախումբը, մյուս մասն էլ զբաղվում է մասնագիտական 

գործունեությամբ և այդ ամենը ձեռք է բերում գործունեության մեջ: Այսպիսով, առաջանում է մի 

շատ կարևոր հարց. եթե մասնագիտական կարևոր որակները ձևավորվում են գործունեության 

ընթացքում, հնարավոր չէ արդյոք մասնագիտական գործունեության ընթացքում փորձի շնոր-

հիվ ձևավորվող անձնային որակներն ու հմտությունները ձևավորել մասնագիտական ուսում-

նառության ընթացքում, ինչը թույլ կտա ապագա կառավարիչներին մասնագիտական գործու-

նեության ընթացքում դրսևորել հմտություններ և մասնագիտական կարևոր որակներ, որոնք 

բնորոշ են փորձառու մասնագետին: Այստեղ օգնության են գալիս մասնագիտությունների փսի-

խոգրամմաները, որոնք ներկայացնում են տվյալ գործունեության համար ապագա մասնագետի 

անձին ներկայացվող հոգեբանական պահանջները: Անհրաժեշտ անձնային որակների զարգա-

ցումը հնարավոր է իրականացնել տարաբնույթ գործնական հոգեբանական դասընթացների 

միջոցով (հոգեբանական վարժանքներ), որոնք ուղղված կլինեն մասնագիտության համար անհ-

րաժեշտ հոգեբանական հատկությունների զարգացմանը և հնարավորություն կտան փոխանցել 

գիտելիքներ՝ փորձի միջոցով, ինչը յուրօրինակ և նպատակաուղղված փորձաշրջան կհանդիսա-

նա ապագա մասնագիտական գործունեության համար: 

Այս ուղղությամբ աշխատանքներ են կատարվում ՀՀ պետական կառավարման ակադե-

միայում: 2012-2013 ուսումնական տարում առաջին անգամ ՀՀ պետական կառավարման ակա-

դեմիայի բոլոր դիմորդներն անցել են հոգեբանական թեստավորում, որի հիման վրա կազմվել 

են նրանց անհատական հոգեբանական բնութագրերը: Որպես հոգեբանական դասընթացների 

միջոցով անձնային որակների զարգացման հնարավորության հիմնավորում նշենք, որ տեստա-

վորված ուսանողներից կազմվել են երկու խումբ, որոնցից մեկը երեք ամիսների ընթացքում 

մասնակցել է ակադեմիայում կազմակերպված «Անձի կառավարչական հմտությունների զար-

գացում» հոգեբանական գործնական դասընթացին, իսկ մյուսը՝ ոչ: Գործնական դասընթացի ա-

վարտից հետո խմբերը կրկին ենթարկվել են թեստավորման: Թեստավորումն իրականացվել է 

Կետտելի անձնային հարցարանով, որով բացահայտվում են 16 անձնային գործոններ: Այդ անձ-

նային գործոնների զարգացումն անհրաժեշտ է հետագա կառավարչական գործունեության ար-

դյունավետության բարձրացման համար: Տեստավորման մանրամասները ներկայացված են մեր 

նախորդ հրատարակումներում [1]: Վերատեստավորման արդյունքում պարզ դարձավ, որ փոր-

ձարարական խմբում նկատվում է անձնային որակների, հատկապես հուզական կայունության 

և վարքի հսկողության նկատելի աճ (միջին ցուցանիշը բարձրացել է երկուսով), իսկ ստուգիչ 

խմբում ցուցանիշն աճել է միջինում 0.5 միավորով: Կատարված հետազոտական աշխատանք-

ների արդյունքները հիմնավորում են առաջ քաշված միտքն առ այն, որ ապագա կառավա-

րիչների մասնագիտական կարևոր անձնային որակների ձևավորումն ու զարգացումը հնարա-

վոր է իրականացնել հոգեբանական վարժանքների հատուկ մշակված համախմբի միջոցով, ին-

չի շնորհիվ հնարավոր կլինի ապահովել նրանց արդյունավետ մասնագիտական գործունեու-

թյունը հետբուհական ուսուցումից հետո: 

Այսպիսով, ժամանակակից կառավարչական գործունեությունը հատուկ պահանջներ է 

ներկայացնում կառավարչի անձնային առանձնահատկություններին: Մասնագիտական կրթու-

թյան ընթացքում, գիտելիքների ձեռքբերման գործընթացին զուգահեռ, այդ անձնային առանձ-

նահատկությունների զարգացումը ներկայումս կառավարման հոգեբանության գերակա խնդիր-

ներից է: Դա հնարավորություն կտա շրջանավարտներին և ապագա կառավարիչներին մաս-

նագիտական կրթության ընթացքում ոչ միայն փոխանցել ծավալուն մասնագիտական գիտե-

լիքներ, այլ նաև ձևավորել ապագա կառավարչի, ղեկավարի անձը՝ բարձրացնելով նրա մասնա-

գիտական գործունեության արդյունավետությունը: 
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THE FORMATION OF A LEADER'S CHARACTER AS A PROFESSIONAL EDUCATIONAL ISSUE 
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The article touches upon the formation and development of skills and crucial professional qualities 

of students, necessary for the efficiency of their further professional activity in professional education. 

An analysis of professional literature and a research have been made to show whether the professional 

activity can shape personal qualities and skills during professional education which will allow future 

leaders to demonstrate themselves as professionals with skills and essential professional qualities. This 

will give the alumni and future leaders an opportunity not only to exchange comprehensive professional 

knowledge during professional education but also to shape the character of a future leader and manager. 

As a result, the efficiency of the leader‘s professional activity will be increased. 

 

 

 

ԾՆՈՂԱՎԱՐՄԱՆ ԹՐԵՅՆԻՆԳՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

  

Խաչատրյան Լ. Հ. 
Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. դեռահասություն, ծնողավարում, թրեյնինգ, 

  սոցիալ-հոգեբանական հարմարում: 

 

Արդի հասարակական պայմաններում շատ կարևոր է դառնում ծնողավարման՝ ծնողա-

կան գիտելիքների բարձրացման, ծնողական հմտությունների և կարողությունների խնդիրը, 

քանի որ աճող և զարգացող սերունդը անկայուն արժեքային համակարգի և անկայուն սոցիալ-

տնտեսական հասարակական պայմաններում ունենում է որոշակի դժվարություններ և պահան-

ջում է իր նկատմամբ հարաբերությունների կառուցման ճկուն ձևեր ու մոտեցումներ: Հոգեբա-

նական աշխատանքների դերն ու նշանակությունը բավականին բուռն կերպով է ընկալվում հա-

սարակական նոր պայմաններում: Սակայն հոգեբանական թրեյնինգային աշխատանքները լայն 

տարածում ունենալով մասնագիտական վերապատրաստումների շրջանում, համեմատաբար 

ավելի քիչ կիրառություն ունեն հասարակական լայն զանգվածների շրջանականերում, որպես 

ծագած և առաջացած խնդիրների լուծման ձև և միջոց: 

Ինչպես նշում է Էկսակուստոն հոգեբանական թրեյնինգների ժամանակ հոգեբանական 

ներգործության ճանապարհով հարստանում է գիտելիքները, ինչպես նաև միջանձնային հարա-
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բերություններում սոցիալական դիրքորոշումների, կարողությունների և փորձի ձևավորում ու 

զարգացում է տեղի ունենում [5 էջ 8]: 

Մենք առավել կարևորում ենք ծնողավարման թրեյնինգային աշխատանքները դեռահաս-

ների ծնողների շրջանում, որի ժամանակ ծնողական հմտություններն ու կարողություններն են 

զարգանում, հարստանում է գիտելիքները դեռահասության տարիքի և առանձնահատկություն-

ների վերաբերյալ, գտնում են խնդրի լուծման ձևեր և կարողանում են նպաստել դեռահասների 

սոցիալ հոգեբանական հարմարմանը:  

Դեռահասության տարիքը համարվում է անցումային, բարդ և ճգնաժամային տարիք: Այս 

ժամանակահատվածում տեղի է ունենում անցում երեխայից մեծահասակի բոլոր ոլորտներով՝ 

ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական, անձնային: Դեռահասի կյանքում կարևորվում է սեռական հասու-

նացման գործընթացները քանի որ դեռահասը բախվում է ֆիզիկական ես կերպարի վերափոխ-

ման և ընդունման խնդիրների հետ: Դեռահասների համար սկսում են կարևորվել իրենց մեծ 

զգալու, մեծահասակ դառնալու, ինչպես նաև շրջապատում մեծահասակի դիրք գրավելու գոր-

ծընթացները:  

Ռեմշմիդտը դեռահասության փուլի վերաբերյալ նշում է, որ հասունացող մարդկանց 

պետք է դիտարկել ոչ միայն անհատներ, որոնք չունեն մեծահասակի կարգավիճակ, այլ պետք է 

դիտարկել որպես սոցիալական խումբ՝ յուրահատուկ պահանջներով, խնդիրներով, հոգսերով 

[3, էջ 14]: 

Մ. Կլեն նշում է, որ դեռահասության փուլի վերլուծության համար օգտագործվում է զար-

գացում, փոփոխություն, մոդիֆիկացիա տերմինները, հասունացման տարբեր ասպեկտները 

վերլուծելու համար [2, էջ 26]: 

Ելնելով վերը նշվածից դեռահասությունը զարգացումներով և փոփոխություններով լի, 

բարդ ժամանակաշրջան է և այն որպես առանձին հասարակական շերտ ընդունելն ու նրա պա-

հանջմունքների հետ հաշվի նստելը առավել դյուրին կդարձնի ծառացած խնդիրների լուծումը:  

Համաձայն Ֆելդշտեյնի դեռահասների համար գործունեության կարևորագույն կողմը հա-

մարվում է փոխհարաբերությունների շեշտադրումը: Դեռահասության փուլում մեծահասակ լի-

նելու, ինքնուրույնությունն ընդգծելու, ինչպես նաև մեծահասակների աշխարհում կարևորված և 

ինքն իրեն մյուսներից տարբերակելու զգացողություն է առաջանում: Փորձելով գրավել հասա-

րակական շարքերում կարևոր տեղ, հաստատել իր սոցիալական կարգավիճակը, նա ձգտում է 

ուսումնական գործունեության շրջանակից դուրս գալ դեպի նոր ոլորտ, որտեղ կարող է ինքնա-

արտահայտվել և ինքնահաստատվել: Դեռահասը սկսում է հարաբերություններ կառուցել ինչ-

պես դպրոցում այնպես էլ դպրոցից դուրս [4, էջ 115]: 

Ելնելով վերը նշվածից հարկ է կարևորել դեռահասների սոցիալական հարաբերություննե-

րի մակարդակը, խմբերում այս կամ այն չափով ինքնահաստատվելը և որոշակի նշանակություն 

ձեռք բերելը: 

Ինչպես նշում է Նալչաջյանը սոցիալականացումը խմբային նորմերի և վարքի ընդունված 

կայուն ձևերի ընկալումն ու ներքնայնացումն է: Իսկ սոցիալ-հոգեբանական հարմարումը անձին 

թույլ է տալիս բացահայտել ստեղծագործական ունակությունները, ազատ լինել կոնֆլիկտներից, 

ունենալ դրական ինքնազգացողություն [1, էջ 92 - 93]: 

Սոցիալ հոգեբանական հարմարումը անձի ակտիվ փոխներգործությունն է սոցիալական 

միջավայրին, որի արդյունքում անձի մոտ հարմարվողական վիճակ է առաջանում, կարողանում 

է փոփոխել իր վարքի ձևերը, կարծրատիպերը և ընդունել հասարակական նորմերն ու պահանջ-

ները: 

Դեռահասը լինելով բարդ փոփոխությունների սահմանագծում, զերծ չէ ընտանիքում և ըն-

կերական հարաբերություններում մշտապես առաջացող կոնֆլիկտներից, հուզական անկայու-

նությունից, վարքային շեղումներից: 

Սակայն ծնողների կառուցած փոխհարաբերությունների ձևերով և մոտեցումներով պայ-

մանավորված դեռահասը կարող է լինել ավելի հարմարված: 

Ծնողավարման հմտությունների հարցը մեր հասարակության արդի պայմաններում մշ-

տապես եղել և մնում է խնդրահարույց, քանի որ բացակայում է այն հիմնական օղակների աշ-
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խատանքը, որոնք պետք է ձևավորեն և կարևորեն ծնողների ճիշտ մոտեցումները երեխաների 

հետ փոխհարաբերությունների կազմակերպման հարցում: 

Ծնողների մի մասը ծնող-երեխա փոխհարաբերությունները կառուցում է ելնելով անհա-

տական փորձից, մյուս մասը կազմակերպում է սոցիալական պատահական ընդօրինակման 

տարրերի հիման վրա: Հոգեբանական թրեյնինգային աշխատանքների կազմակերպման և իրա-

կանացման անհրաժեշտությունը դեռահասների ծնողների հետ շատ կարևորվում է նաև ուսում-

նական հաստատությունների մասնագետների կողմից, քանի որ նրանք ևս հակված են դեռա-

հասների շրջանում առաջացող բարդությունները մեկնաբանել ծնողավարման, դեռահասների 

տարիքային առանձնահտկությունների մասին ծնողական գիտելիքների ոչ բավարար մակար-

դակով: 

Ելնելով վերը նշվածից մենք կներկայացնենք մեր կողմից կատարված հետազոտությունը 

դեռահասների շրջանում: 

«Առողջության և կրթության հայկական կենտրոնի» հոգեբանական ծառայության բաժինը 

2006թ-ից մինչ այսօր իրականացվել է շուրջ 270 անչափահաս իրավախախտների հետ վերա-

կանգնողական աշխատանքներ: Հաշվի առնելով դեռահասների մոտ առկա սոցիալական հար-

մարման խնդիրները կանխարգելման նպատակով իրականացվել են նաև ուսումնական հաս-

տատություններ հաճախող դեռահասների հետ հոգեբանական թրեյնինգային աշխատանքներ: 

Արդյունավետությունն ապահովվելու նպատակով հոգեբանական թրեյնինգային աշխա-

տանքներ են կազմակերպվել նաև դեռահասների ծնողների հետ: Թրեյնինգային աշխատանք-

ները իրականացվել են 106 և 134 դպրոցներ հաճախող 13-14 տարեկան, մոտավորապես 60 դե-

ռահասների ծնողների շրջանում, ինչպես նաև «Առողջության և կրթության հայկական կենտ-

րոնի» վերականգնողական աշխատանքներում ներգրավված թվով 65 իրավախախտ դեռահաս-

ների ծնողների հետ՝ ըստ իրենց նախընտրության: 

Ծնողավարման թրեյնինգները հիմնականում իրականացվել են 12-15 հոգանոց խմբերով, 

հանդիպումները տեղի են ունեցել շաբաթական 2 անգամ՝ 2 ժամ տևողությամբ: Ծնողների մեծ 

մասը ընդգծել է սեփական գիտելիքների պակասը դեռահասության տարիքի առանձնահատկու-

թյան վերաբերյալ: Հատկապես նրանք նշում են, որ ունեն մեծ դժվարություններ դեռահասների 

հետ խոսելու սեռական հարցերի վերաբերյալ: Նրանց մոտ կոնֆլիկտայնության և վիճաբանու-

թյան հիմքում առանձնացնում են տարակարծությունը և այն, որ դեռահասին ավելի շատ հե-

տաքրքրում է «տանից դուրս» կատարվածը: Հարաբերություններում նրանք ձգտում են անկա-

խության և փորձում են բոլոր հարցերում հաստատել իրենց ինքնուրույնությունը և իրենց «ես»-ը, 

որը նրանց փոխհարաբերություններում հիմնական կոնֆլիկտի պատճառն է: 

Դեռահասների առանձնահատկությունների, հատկապես փոխհարաբերությունների կա-

ռուցման վերաբերյալ անցկացվող հոգեբանական թրեյնինգների արդյունքում բարձրանում է 

ծնողների գիտելիքների մակարդակը, ձեռք են բերում հարաբերություններ կազմելու հմտու-

թյուններ և կարողություններ և հասնում են նորանոր լուծումների: Ծնողավարման թրեյնինգնե-

րում ներգրավված ծնողների մոտավորապես 80 տոկոսը նշում է, որ թրեյնինգներից հետո կար-

գավորվել են հարաբերությունները դեռահասների հետ: Նույն դեռահասների մոտ դրական փո-

փոխություններ են նշում նաև ուսումնական հաստատությունների մասնագետները: Նրանք 

նշում են, որ դեռահասները ավելի ադեկվատ հարաբերություններ են կառուցում, հուզականո-

րեն հանգիստ վիճակում են և վարքագծային դրական փոփոխություններն ակնհայտ են: 

Ելնելով հետազոտության արդյունքներից հանգում ենք այն եզրակացության, որ անհրա-

ժեշտ է կարևորել ծնողավարման թրեյնինգների իրականացման նշանակությունը կրթական բո-

լոր հաստատություններում կամ ստեղծել հատուկ ծնողավարման մասնագիտացված կառույց-

ներ՝ հատուկ մասնագետների (հոգեբան, մանկավարժ, սոց. աշխատող, բժիշկ) աջակցությամբ, 

որոնք կզբաղվեն տարիքային բոլոր փուլերի ծնողավարման խնդիրներով:  
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In the process of organizing the socio-psychological adaptation of adolescents of great importance 

is to provide psychological trainings with their parents. Parenting trainings are mainly aimed at 

development of knowledge, skills, experience, and attitudes in interpersonal relationships. Parents‘ 

awareness about age peculiarities, as well as relevant development of attitudes and relations facilitates 

the socio-psychological adaptation of adolescents.  

We consider important the organization of parent trainings for parents within the framework of 

all educational institutions, or the development of separate parenting units. 

 

 

 

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ՄԵՂԱԴՐՅԱԼՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԴԱՏԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Խաչատրյան Հ. Խ. 
ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. դատահոգեբանական փորձաքննություն, անչափահաս, դեռահաս, 

   մեղադրյալ, հանցավորությունֈ 
 

Անչափահասներին առնչվող յուրաքանչյուր խնդիր միշտ էլ հանրության ուշադրության 

կենտրոնում է, քանի որ դա առնչվում է յուրաքանչյուր ընտանիքի: ՀՀ պաշտոնական վիճա-

կագրության համաձայն ՀՀ-ում նկատվում է հանցավորության աճֈ Նման պարագայում հանցա-

վորության զարգացման օրինաչափություններից չէր կարող անմասն մնալ նաև անչափահաս-

ների հանցավորությունըֈ Անչափահասները ավելի արագ են արձագանքում հասարակությու-

նում տեղի ունեցող դրական և բացասական փոփոխություններին, ինչն էլ իր անմիջական ար-

տացոլումն է ստանում հանցավորության դինամիկայում [3]ֈ Թեև վերջին տարիներին անչափա-

հասների հանցավորությունը թվացյալ կայուն վիճակում է, սակայն նույնիսկ 1990-ական թվա-

կանների սկզբնական տարիների համեմատ գրանցվել է ակնհայտ աճֈ Ընդ որում խոսքը գրանց-

ված հանցավորության մասին է, մինչդեռ անչափահասների հանցավորությանը բնորոշ է լա-

տենտայնության բարձր աստիճան [1]ֈ 

 «Անչափահաս» տերմինը իրավաբանական հասկացությունը է և տերմինաբանական տե-

սանկյունից չի համապատասխանում «դեռահաս» հասկացությանը, որը սոցիալ-հոգեբանական 

կատեգորիա էֈ Քրեական գործում «անչափահաս» է համարվում այն անձը, ում 14 տարին լրացել 
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է հանցագործություն կատարելու պահին, սակայն դեռ չի լրացել 18 տարինֈ ՀՀ քրեական 

օրենսգրքի 24-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն քրեական պատաuխանատվության ենթակա է 

այն անձը, ում տաuնվեց տարին լրացել է նախքան հանցանք կատարելըֈ Ըստ նույն հոդվածի 2-

րդ կետի՝ այն անձինք, որոնց տաuնչորu տարին լրացել է մինչև հանցանքը կատարելը, ենթակա 

են քրեական պատաuխանատվության uպանության, դիտավորությամբ առողջությանը ծանր 

կամ միջին ծանրության վնաu պատճառելու, մարդուն առևանգելու, բռնաբարության, uեքuուալ 

բնույթի բռնի գործողությունների, ավազակության, գողության, կողոպուտի, շորթման, խուլիգա-

նության համար: Սակայն նույն հոդվածի 3-րդ կետով նշվում է, որ անչափահասը կարող է 

ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, եթե իր մտավոր զարգացման մեջ հետ մնալու 

հետևանքով ընդունակ չի եղել ամբողջ չափով գիտակցել իր արարքի բնույթն ու նշանակությու-

նը կամ ղեկավարել դա [2]ֈ 

Հոգեպես առողջ դեռահասի կողմից սեփական գործողությունները հասկանալու և ղեկա-

վարելու ունակությունը որոշելու համար նշանակվում է դատահոգեբանական փորձաքննու-

թյունֈ Որպես կանոն այդպիսի փորձաքննությունները անցկացվում են անչափահաս մեղադր-

յալների կամ կասկածյալների նկատմամբֈ Անչափահասի կողմից իր գործողությունների գի-

տակցումը ներառում է սեփական վարքի օբյեկտիվ բովանդակության, իր գործողությունների 

նպատակի և հետևանքների ճիշտ ընկալումը և սեփական գործողությունների գնահատումը 

գործող բարոյական և իրավական նորմերի տեսանկյունիցֈ Անչափահասի կողմից իր գործողու-

թյունների ղեկավարումը ներառում է գործողության նպատակների և դրանց հասնելու միջոցնե-

րի ընտրության ազատությունը [5,6]ֈ Այս ամենը անչափահասի մոտ ձեռք է բերվում ինտելեկ-

տուալ զարգացման, անձի հասունության արդյունքում և միաժամանակ հանդիսանում է հոգե-

կան զարգացման ցուցանիշֈ 

Անչափահասների դատահոգեբանական փորձաքննության հիմնական խնդիրներների մեջ 

են մտնում՝ 1. ինտելեկտուալ զարգացման մակարդակի որոշումը /համապատասխանում է ար-

դյոք իմացական գործընթացների զարգացումը նորմային/ 2. հուզակամային ոլորտի զարգաց-

ման մակարդակի որոշումը /այստեղ հաճախ դիտարկվում է հոգեկան ինֆանտիլիզմի խնդիրը՝ 

հոգեբանական տեսանկյունից, ինչը շատ կարևոր է քրեական պատասխանատվության տարիքը 

որոշելու համար իրավաբանական տեսանկյունից/ 3. անձի անհատական-հոգեբանական ա-

ռանձնահատկությունների բացահայտումը. իրավական նշանակություն ունեցող առանձնա-

հատկությունները /լիդերության միտումները, ագրեսիվությունը, բարձր ներշնչվողականությու-

նը, երևակայամոլությանը բարձր հակվածությունը և այլն/, անձի զուտ սոցիալական որակները 

/ընդհանուր սոցիալական կողմնորոշումը, իրավական և բարոյական նորմերի, թույլատրելիի և 

անթույլատրելիի սահմանների մասին գիտելիքը և այդ գիտելիքը կիրառելու ունակությունը 

վարքում/ [4]: Ե.Չերիկանովան գտնում է, որ առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել 

դեռահասի ինքնագիտակցության զարգացման մակարդակին որպես անձի կայացման, նրա սո-

ցիալական դիրքի ձևավորման, բարոյական նորմերի յուրացման և սեփական վարքը կառավա-

րելու ընդունակության զարգացման կարևորագույն բաղադրիչ [6]: 

Կատարված արարքի բնույթը հասկանալու ընդունակության ուսումնասիրության ժամա-

նակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև դեռահասության տարիքի առանձնահատկությունները 

[5]: Դեռահասությունը ֆիզիոլոգիական փոփոխությունների և միջանձնային կոնֆլիկտների 

ֆոնի վրա տեղի ունեցող ներքին խորը ապրումների ժամանակաշրջան է, որին բնորոշ է հու-

զական հագեցվածություն. բարոյական կողմնորոշումները, դիրքորոշումները դեռևս ձևավոր-

ված չեն, վարքի հասարակական ստերեոտիպերը յուրացված չեն, հասարակության մեջ սեփա-

կան տեղը և դերը հստակեցված չեն, դատողությունները կատեգորիկ ենֈ Դեռահասները շատ 

ավելի հաճախ են հակված արարագընթաց և հանկարծակի առաջացող աֆեկտների, քան մեծա-

հասակները [4]ֈ 

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի դատահոգեբանական փոր-

ձաքննությունների բաժնի տվյալների համաձայն՝ 2006-2013 թթ. ընկած ժամանակահատվածում 

անցկացված անչափահաս մեղադրյալների դատահոգեբանական փորձաքննությունների գործե-

րով գերակշռող մեծամասնություն են կազմում տղաներըֈ Հետաքրքրություն է ներկայացնում 
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այն փաստը, որ բոլոր փորձաքննվողների մոտ բացահայտվել է ինտելեկտուալ զարգացման մի-

ջին մակարդակֈ Ինչ վերաբերվում է անհատական հոգեբանական առանձնահատկություննե-

րին, ապա գերակշռում են այնպիսիք, ինչպիսիք են տագնապայնության բարձր մակարդակը, 

հուզականությունը, ինտրովերսիան, իմպուլսիվությունը և հուզական անկայունությունըֈ  

Հարկ է նշել նաև, որ եթե անչափահասի մոտ նկատվում է մտավոր հետամնացություն կամ 

զարգացման այլ շեղումներ, ապա անհրաժեշտ է նշանակել համալիր դատահոգեբանահոգեբու-

ժական փորձաքննություն, որի արդյունքում որոշվում է՝ արդյոք անչափահասը տառապում է 

հոգեկան խանգարումներով, թե՝ ոչ, և եթե այո, ապա այդ դեպքում լուծվում է անչափահասի 

մեղսունակության հարցըֈ 
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THE FEATURES OF JUVENILE DEFENDANT‘S FORENSIC PSYCHOLOGICAL EXPERTISE 

 

Khachatryan H. 
National Bureau of expertise, Yerevan, Armenia 
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Any question relating to juvenils is always at the center of public attention, as it relates to each 

family. According to statistics in RA the level of crime is increasing, which inevitably applies to juvenils. 

Article 24, paragraph 3 of the Criminal Code of the Republic of Armenia states that a juvenile may be 

released from criminal responsibility if he was not able to fully understand the nature and significance of 

his/her actions or control them because of the gaps in the intellectual development. To address that 

question a forensic psychological expertise is carried out. This article is aimed to identify the main 

characteristics of juvenile defendant‘s forensic psychological expertise, particularly if the juvenile is able 

to understand the nature and significance of his/her actions or control them. 

 

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՔՍԻՈՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ. 

ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱՆՔԻ ԴԵՊՔՈՒՄ 

 

Խաչատրյան Ն., Մանուսյան Ս. 
ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. մշակութային փոփոխական, արժեքներ, համոզմունքներ, 

  սոցիալական աքսիմներ, սոցիալական փոփոխություններ: 

 

Այսօր բազմաթիվ ուսումնասիրություններ են կատարվում՝ դուրս բերելու մշակութային 

փոփոխականները և դրանց միջոցով համեմատելու տարբեր երկրների միջև հասարակական 
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զարգացման միտումները: Մշակութային փոփոխականները ուսումնասիրվում են ինչպես մշա-

կույթի, այպես էլ անհատական մակարդակում: Այս առումով հայնտի է արժեքների համաշխար-

հային ուսումնասիրության բազմամյա նախագիծը (World Value Survey, R. Inglehart, 1997) [2], 

ինչպես նաև սոցիալ-հոգեբանական ուսումնասիրությունների շրջանակներում ձևավորված ար-

ժեքային չափումների միջմշակութային ուսումնասիրությունները (Hofstede 1980; Schwartz 1992, 

2003; Triandis 1995) [1,4,5,6], իսկ համոզմունքների ուսումնասիրությունները դարձան հայտնի 

Բոնդի և Լեունգի աշխատանքների շնորհիվ (Leung & Bond, 2002) [3]:  

Գիտնականները համակարծիք են այն հարցում, որ արժեքները համոզմունքների տեսակ 

են, սակայն ունեն նորմատիվ բնույթ, և ընկալվում են որպես ցանկալի նպատակներ: Այդ իսկ 

պատճառով անհրաժեշտություն առաջացավ տարանջատել համոզմունքները արժեքներից՝ 

ցույց տալու համար մարդկանց փորձի հիման վրա ձևավորված դատողությունները անկախ 

նրանց ցանկալիության աստիճանից: Այս համոզմունքները Բոնդն ու Լեունգն անվանել են սո-

ցիալական աքսիոմներ, քանի որ այդ դատողությունների ճշմարտացիությունն ապացուցելու 

կարիք չկա: «Սոցիալական աքսիոմները մարդու, տարբեր խմբերի, սոցիալական ինստիտուտ-

ների, ինչպես նաև ֆիզիկական միջավայրի կամ հոգևոր աշխարհի մասին ընդհանուր համոզ-

մունքներ են, որոնք արտահայտում են երկու երևույթների միջև կապը» [3, p. 289]: 

Բոնդի և Լեունգի կողմից ստեղծված հարցարանի միջոցով ապացուցվել է 40-ից ավել 

երկրներում համոզմունքների 5-գործոնային կառուցված: Դրանք են՝ սոցիալական ցինիզմ (Social 

Cynisism), սոցիալական կյանքի բազմանշանակություն (Social Complexity), կրոնականություն 

(Religiosity), գործադրված ջանքերի հատուցում (Reward for Application), ճակատագրի կառավա-

րում (Fate Control): 

Մեր հետազոտության շրջանակներում նպատակ էր դրված ուսումնասիրելու համոզ-

մունքների 5 գործոնային համակարգը՝ դուրս բերելու համոզմունքների մշակութային առանձ-

նահատկությունները (Հետազտությունն իրականացվել է Կովկասի Շվեյցարական Ակադեմիա-

կան Ցանցի (ԿՇԱՑ, ASCN) դրամաշնորհային հետազոտական ծրագրի շրջանակներում): Նպա-

տակից ելնելով, նախ իրականացվել է օրիգինալ հարցարանով ստացված տվյալների գործո-

նային վերլուծություն (Հետազոտության արդյունքները ներկայացված են սույն ժողովածուի Ա. 

Սերոբյանի և Ն. Գրիգորյանի աշխատանքում), ապա նույն սկզբունքով կազմված հարցարանի 

մշակում և սոցիալական աքսիոմների գործոնների դուրս բերում հայկական ընտրանքի դեպ-

քում: 

Գործոնային վերլուծության արդյունքներ. Հարցարանը կազմվել է կյանքի տարբեր ոլորտ-

ների վերաբերյալ մարդկանց դատողությունների որակական վերլուծության արդյունքում: Պիլո-

տային հետազոտության անցկացումից և ստացված արդյունքների վիճակագրական վերլուծու-

թյունից հետո հարցարանում մնացին 37 հարցֈ Գործոնային վերլուծություն կատարվեց 796 

մասնակցի տվյալներին հավաքագրման արդյունքում: 

Գործոնային վերլուծության արդյունքում 37 հարցերից միայն 28-ը կազմեցին հինգ գործո-

նային կառուցվածք, որը բացատրում է տվյալների դիսպերսիայի 38%-ը: 

Հայկական մշակույթին բնորոշ սոցիալական աքսիոմներն են. 

1. Մարդու ուժը – համոզմունքներ, որոնք շեշտադրում են հավատը մարդու հնարավորու-

թյունների նկատմամբ, այն որ մարդը ցանկության դեպքում կարող է փոխվել և դրական ներդ-

րում ունենալ իր և մյուսների կյանքում: («Եթե մարդն ուզենա, կարող է շատ բան փոխել իր 

կյանքում»): 

2. Բախտ – համոզմունքներ, որոնք շեշտադրում են մարդու հաջողություններում պատա-

հականությունների և հանգամանքների դերը: («Հաջողության հասնելու համար պետք է բախտ 

ունենալ») 

3. Անձ-հասարակություն կոնֆրոնտացիա – համոզմունքներ, որոնք շեշտադրում են, որ 

հասարակությունը սահմանափակում է մարդուն, իսկ մարդը գործում է ավելի շատ իր շահից 

ելնելով: («Հասարակությունը ճնշում է մարդու անհատականությունը»): 

4. Վատատեսություն – համոզմունքներ, որոնք շեշտադրում են, որ կյանքում վատը ավելի 

շատ է, քան լավը: («Կյանքում վատն ավելի շատ է, քան լավը»): 
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5. Կյանքի շղթայական անդրադարձ - համոզմունքներ, որոնք շեշտադրում են, որ մարդու 

արարքներն ունենում են անդրադարձ, որ աշխարհի երևույթները շղթայված են: («Ցանկացած 

մարդկային արարք անդրադառնում է ողջ մարդկության վրա»): 

Եզրակացություններ. Դուրս բերված գործոնային կառուցվածքը իր հիմնական գծերով մոտ 

է Բոնդի և Լեունգի ուսումնասիրություններում դուրս բերված համոզմունքների 5 գործոնային 

կառուցվածքին: Այնուամենայնիվ, դուրս են բերվել որոշ առանձնահատկություններ.  

 «Մարդու ուժ» և «Կյանքի շղթայական անդրադարձ» գործոնները կորելյացիայի բարձր ցու-

ցանիշ ունեն «Գործադրված ջանքների հատուցում» գործոնի հետ: Այս գործոնների միջև 

ընդհանրությունն այն է, որ մարդու գործողությունները ունեն օրինաչափ հետևանքներ:  

 «Բախտ» գործոնը կապված է «Ճակատագրի կառավարում» գործոնի հետ, սակայն հայկա-

կան տարբերակում պատահականության և նախախնամության գործոնը ավելի շատ է շեշ-

տադրվում: 

 «Վատատեսություն» և «Անձ-հասարակություն» գործոնները կապված են «Սոցիալական 

ցինիզմ» և «Սոցիալական կյանքի բազմանշանակություն» գործոնների հետ: Առանձնա-

հատկությունն այն է, որ սոցիալական իրողությունների ոչ պարզ և միաչափ ընկալումը, 

այսինքն «տարբեր տրամաբաննությունների» գոյությունը առաջացնում է վատատեսու-

թյուն, անհավատություն մարդու բնույթի և սոցիալական ինստիտուտների նկատմամբ: 

Սոցիալական համոզմունքների մշակութային առանձնահատկությունների ուսումնասի-

րության արդյունքները կարող են կիրառվել տարբեր ոլորտներում վարքային պատերների ու-

սումնասիրման համար, ինչը հատկապես արդիական է սոցիալական փոփոխությունների հա-

մատեքստում: 

Ստացված տվյալները կարող են հանդիսանալ հիմք հետագայում սոցիալական աքսիոմ-

ների հարցարանի հայալեզու տարբերակի մշակման համար: 
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Comparative studies on cultural values and beliefs are becoming influential for understanding 

developmental tendencies in different countries. The results of social axioms factor analysis from 

Armenian sample were discussed. Factor analysis yielded 5 factor structure based on items developed 
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during qualitative analysis of lay people beliefs. Overall there are common features with original 5 factor 

structure of social axioms, but factor analysis revealed some specifics features also, which should be 

interpreted in frame of socio-cultural changes and local societal processes.  
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Հանգուցային բառեր. ձեռներեցություն, վաճառական, ինքնավստահություն, շարժառիթ, շահ, 
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ինքնագնահատական, պահանջմունք: 

 

Հայ ժողովրդի պատմության մեջ 17-րդ դարը նշանավորվեց մի կարևոր իրադարձությամբ՝ 

հիմնադրվեց Նոր Ջուղայի հայ գաղթօջախը, որին վիճակված էր հսկայական դեր կատարել ոչ 

միայն հայ ժողովրդի տնտեսական, քաղաքական և մշակութային կյանքում, այլև համաշխար-

հային առևտրի պատմության մեջ [3, էջ 66], [2, էջ 8]: 17-րդ դարի հայ առևտրական խոջայական 

դասն իր վրա էր վերցրել Արևելքի և Արևմուտքի միջև միջնորդ-վաճառականի դերը: Հայ խո-

ջայությունը մուտք էր գործել համաշխարհային շուկա և առևտրական լայն գործունեություն էր 

ծավալում [2, էջ 6]: Ջուղահայ առևտրական կապիտալն ուժեղ էր արտաքին շուկաներում ունե-

ցած իր կապերով, միջազգային ապրանքափոխանակության մեջ ձեռք բերած իր ամուր դիրքով 

[4, էջ 148]: 

Մեզ համար կարևոր է իմանալ, թե ինչով էր պայմանավորված նրանց գործունեության 

արդյունավետությունը, այն մեծ հաջողությունները, որոնց հասան նրանք տվյալ ժամանակա-

շրջանում: Կարևոր է պարզել այն հոգեբանական և անձնային առանձնահատկությունները, 

որոնք պայմանավորում էին Նոր Ջուղայի հայ վաճառականության արդյունավետ գործունեու-

թյունը, ինչպես նաև այն, թե որոնք էին նրանց գործունեության մղող առաջնային մոտիվները:  

Բազմաթիվ հետազոտողների կարծիքով, հաջողակ ձեռներեցների տարբերակիչ առանձ-

նահատկությունը հաջողության հասնելու մոտիվի ակնհայտ գերակայությունն է անհաջողու-

թյուններից խուսափելու մոտիվի նկատմամբ: Ըստ հոգեբանների՝ մարդու մոտիվների անհա-

տական առանձնահատկությունները կարելի է շտկել՝ մեծացնելով նրա ինքնավստահությունը և 

հաջողության հասնելու նպատակաուղղվածությունը: Ձեռներեցային գործունեության մեջ ձեռք-

բերումների մոտիվի հետ միասին կաևոր տեղ է գրավում նաև հավակնությունների մակարդա-

կը, որը, պատկերավոր ասած, նպատակների և հաջողությունների նվաճման նշաձողի բարձ-

րությունն է, որին մտադրված է հասնել մարդը: Մեկի մոտ այն բարձր է, մյուսի մոտ ցածր [6, էջ 

24]: 

Մարդկային ձգտումների և իրականության պահանջների խաչմերուկում մարդու ինքնա-

գնահատականն է գտնվում՝ զինված վիթխարի հոգեբանական սարքավորումներով, որը հաջո-

ղության հասնելու կարևորագույն գործոններից է: 

Վերլուծելով ձեռներեցի հոգեբանական կերպարը՝ հետազոտողների մեծ մասը նշում է 

հետևյալ կարևոր հատկանիշները, որոնց պետք է տիրապետեն ձեռներեցները: Դրանք են՝ կամ-

քի ուժը, ինքնավստահությունը, նորարարությունը, մտածելակերպը (խորքային մտածողությու-

նը), համառությունն ու կայունությունը, որոշում կայացնելու պատրաստականությունն ու ունա-

կությունը, պատասխանատվությունը, ռիսկի դիմելու վճռականությունը [1, էջ 39]: 

Պահանջմունք, շարժառիթ և շահ. սրանք են իրական եռանդ հաղորդում մեր գործողու-

թյուններին, դրսևորվում ակտիվության, համառության և հաստատակամության տեսադաշտում, 

օգնում կենտրոնացնել ուշադրությունը, փնտրել լուծումներ և հասնել նպատակներին: Ակտի-
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վությունը կլինի այնքան բարձր, որքան մարդու մոտ ուժեղ և զարգացած է իր առջև դրված նպա-

տակին հասնելու ձգտումը և որքան ցածր է հավանականությունը, որ նրա ինքնագնահատակա-

նը կարձագանքի տեղի ունեցած իրադարձություններին՝ անհաջողություններից փախչելու սկզ-

բունքով [6, էջ 24]: 

Հայ վաճառականության հաջողությունը պայմանավորող կարևորագույն գործոններից մե-

կը բարենպաստ միջավայրի ու արտաքին պայմանների առկայությունն էր: Այդ ժամանակա-

շրջանում համընկան նրանց և Շահ Աբբասի առևտրական շահերը: Շահ Աբբասը գտնում էր, որ 

իր երկիրն ու գանձարանը հարստացնելու միակ միջոցը միջազգային առևտուրն էր, իսկ այդ 

ծրագիրն իրագործելու համար միակ հարմար տարբերակը հայ վաճառականների ներուժն օգ-

տագործելն էր: Այսպիսով, Շահը ջուղայեցի վաճառականներին տվեց առևտուր անելու լիակա-

տար ազատություն, պարսիկների հետ հավասար առևտրի իրավունքներ, արտոնություններ 

հարկային ոլորտում: Նպաստավոր գործոն էր նաև 1622թ. Շահ Աբբասի կողմից Պարսից ծոցի 

առևտրական ճանապարհի բացումը՝ պորտուգալացիներին ջախջախելու միջոցով [3, էջ 61], [2, 

էջ 50-53]: 

1667թ. ռուսական արքունիքի և Նոր Ջուղայի հայ համայնքի ինքնավար մարմինների ներ-

կայացուցիչների միջև կնքվում է առևտրական պայմանագիր, որով հայ վաճառականները ստա-

նում էին Ռուսասատանում ազատ տեղաշարժվելու, մուտքի և ելքի, ինչպես նաև մետաքսը 

առանց մաքսատուրքեր վճարելու Ռուսասատան ներմուծելու իրավունք [2, էջ 69-70], [4, էջ 8]: 

Ջուղահայ վաճառականների միջազգային առևտրում ունեցած հաջողություններին նպաս-

տում էին նաև տարբեր երկրներում գտնվող հայկական գաղթօջախները: Հայ վաճառականն 

ուներ գործնական մտածելապերպ, եռանդ, հնարամտություն, հաշվենկատ մտածողություն, 

ձեռքբերման մոտիվի բարձր մակարդակ, ռիսկի և մրցակցության հանդեպ դրական վերաբեր-

մունք, գործունեության նպատակաուղղվածություն: Սրանք այն բոլոր որակներն են, որոնք հո-

գեբանության տեսանկյունից իրենց հիմնավորումն են գտել ձեռներեցի անձնային առանձնա-

հատկություններն ուսումնասիրող ժամանակակից հետազոտողների աշխատանքներում, ինչ-

պիսիք են Վ. Բ. Օրլովը, Յ. Շումպետերը, Դ. Մաքլելանդը, Ա. Քոուլը, Ա. Լեոնտևան և այլոք: 

Ժամանակակից ձեռներեցության հոգեբանության մեջ առաջ քաշված բոլոր անձնային ու 

հոգեբանական առանձնահատկությունները երևան են գալիս 17-րդ դ. Նոր Ջուղայի հայ վաճա-

ռականների մոտ: Հայ վաճառականների հաջողության գաղտնիքը ձեռքբերումների մոտիվի 

բարձր մակարդակն էր: Այն հաջողության հասնելու մարդու ձգտումն է՝ ճանաչում ունենալու, 

ընդունված լինելու, հարգանք և սոցիալական կարևորություն ունենալու պահանջմունքից սեր-

ված: Նրանք ունեին իրենց առջև դրված հստակ նպատակներ: Նպատակը մեծ շահ ստանալու, 

մեծամաշտաբ միջազգային առևտուր իրականացնելու հետ միասին, նաև եկեղեցի, դպրոց, կա-

ռուցելն էր, օտար միջավայրում ազգային ինքնության պահպանմանը և սեփական համայնքի 

զարգացմանը նպաստելն էր: Նրանք առաջնորդվում էին ոչ միայն իրենց առևտրատնտեսական 

շահերով, այլև հետապնդում էին քաղաքական շահեր՝ մասնավորապես, օսմանյան լծից Հայաս-

տանի ազատագրման նպատակներ: 

Ջուղայեցի հայ վաճառականներն աչքի էին ընկնում հավակնությունների բարձր մակար-

դակով, մոտիվացիոն դրսևորոումներով: Հայ վաճառականները գրեթե բոլոր դեպքերում հաղթող 

են դուրս եկել մրցակցային իրավիճակներից: Իսկ որոշ ոլորտներում կարելի է ասել մրցակիցներ 

չեն ունեցել [2, էջ 54, 56-57, 70-71], [4, էջ 23]: 

Գործարար շրջանակում հարաբերությունների առավել կարևոր գործոն է վստահությունը: 

Վստահության հիմքը պատասխանատվությունն է: Միջխմբային հարաբերությունների համա-

կարգում խմբային պատասխանատվությանը զուգահեռ էական դեր է խաղում անհատական 

պատասխանատվությունը: Այն կարող է լինել բարոյական և նյութական: Հայ վաճառականը 

իրականացնում էր այնպիսի գործունեություն, որում սխալվելու, կապիտալը կորցնելու ռիսկը 

մեծ էր և անհաջողության դեպքում պետք էր պատասխանատվություն կրել: 

Ջուղահայ վաճառականությունն օժտված էր գործարար մտածելակերպով, նրանց հատուկ 

էր գործունեության նպատակաուղղվածությունն ու նորույթի փնտրտուքը: Նրանք արագ փնտ-

րում և գտնում էին առևտուրը վարելու նոր ձևեր, հաստատում գործընկերային հարաբերու-
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թյուններ, ժամանակին փոխում գործունեության ձևը, մտածողությունը և կողմնորոշումը: Նրանց 

բնորոշ էր հնարամտությունը, որը երևում է ծովային առևտրի կազմակերպման մեջ: Այստեղ 

երևում է մեկ այլ անձնային առանձնահատկություն ևս՝ ստեղծագործական մոտեցումը սեփա-

կան գործի հանդեպ: Նրանք իրենց համար հրատարակում էին ուղեցույց գրքույկներ, որը ևս 

կարելի է ստեղծագործական մոտեցում համարել: 

Բացի իր գործի հանդեպ ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերելը, հայ խոջան ուներ մեկ 

այլ կարևոր առանձնահատկություն ևս, նա նաև իսկական ստեղծագործող էր, բանաստեղծ: Մեզ 

են հասել վերջիններիս կողմից իրենց առևտրական գործունեությանը նվիրված չափածո գործեր, 

որոնցում պատմվում է տարբեր երկրներում նրանց դեգերումների մասին [2, էջ 61]: 

Ջուղահայ վաճառականներին բնորոշ էր ողջամիտ ռիսկը, խնդիրները հաջողությամբ լու-

ծելու վստահությունը: Խոջան ամենից խելոքն ու փորձառուն էր, նա գիտեր խիզախել իր շահի 

համար, նախաձեռնող էր, համառ ու աներկյուղ:  

Իսկական ձեռներեցին բնորոշ առանձնահատկություններից է նաև տեղեկատվության 

սղության պայմաններում գործելու ընդունակությունը: Շուկաներում առկա էին անընդհատ տն-

տեսական փոփոխություններ, գների տատանումներ, դրան գումարած նաև մրացակցություն: 

Այս պայմաններում դժվար էր գնահատել ակնկալվող արդյունքները, կանխատեսել հնարավո-

րությունները: Ապրանքը մի տեղից մյուսը տեղափոխելու համար պահանջվում էր հսկայական 

ժամանակ և ռեսուրսներ: Անհրաժեշտ էր կանխատեսել՝ ինչպես նոր ապրանքը կընդունվի շու-

կայում, որ երկրներում, որ շուկաներում ավելի մեծ պահանջարկ կվայելի: Շատ կարևոր է նաև 

փոփոխությունների նկատմամբ բարձր ընկալունակությունը: Հայ վաճառականները համարձա-

կորեն մտնում էին նոր շուկաներ, փորձում էին զբաղվել տարբեր ապրանքների առևտրով: 

Կարևոր անձնային առանձնահատկություն էր՝ որոնողական ակտիվությունը, դրան ավելաց-

րած՝ առանց երաշխիքների գործելու պատրաստակամությունը: 

Հենց Նոր Ջուղայի հայ վաճառականներն էին, որ սկսեցին առաջին փորձերն անել և 

օգտվել Պարսից ծոցի դեռևս չյուրացված ճանապարհից: Սա խոսում է նաև նրանց ակտիվու-

թյան, անորոշության պայմաններում գործելու պատրաստակամության մասին [2, էջ 49]: 

Ջուղահայ վաճառականն իր գործունեությունն իրականացնում էր մեծ անորոշության 

պայմաններում: Ուղևորության ճանապարհին նա կարող էր բախվել բազմաթիվ խոչընդոտների՝ 

քարավանների կողոպուտ, ծովային առևտրի դեպքում ծովահենների հարձակում, բնական 

աղետներ և այլն: Նրանք հիանալի տիրապետում էին զենքի գործածությանը և անհրաժեշտու-

թյան դեպքում ի վիճակի էին քարավանը պաշտպանել ավազակների հարձակումներից: Այս 

պարագայում նա պետք է օժտված լիներ հաշվարկային մտածողությամբ, և նա ոչ միայն ման-

րամասն հաշվարկում էր իր գործողությունները, այլև գրի էր առնում դրանք: 

Հայ վաճառականների մյուս կարևոր առանձնահատկությունը սովորելու և մշտապես գի-

տելիքները համալրելու ձգտումն ու ընդունակությունն էր: Նրանցից շատերը գիտեին մի քանի 

լեզուներ, որոնք յուրացնում էին ոչ միայն եվրոպացիների հետ շփվելով, այլև՝ Սպահանում 

գործող ճիզվիտ և կապուչին միսիոներների դպրոցներում սովորելով [2, էջ 56]: 

Գործարարը, ժամանակի պահանջներից հետ չմնալու համար պետք է փորձի ցուցաբերել 

ճկունություն: Ջուղայի խոջաները հեշտությամբ հայտնաբերում էին նոր շուկաներ: Նրանք հիա-

նալի տեղեկություններ ունեին տարբեր երկրներում, չափերի կշիռների, ապրանքների գների, 

մաքսատուրքերի չափերի, տարբեր քաղաքների ու երկրների առևտրական պայմանների մա-

սին: Ջուղահայ վաճառականն օժտված էր բոլոր հատկանիշները համախմբելու և ակտիվացնե-

լու ընդունակությամբ, կազմակերպչական ձիրքով: 

Կազմակերպվածությունը նկատվում է քարավանային առևտուր իրականացնելու եղանա-

կի մեջ: Քարավանային ճանապարհները շատ վտանգավոր էին, այդ պատճառով քարավաններ 

կազմելու և նրանց տեղաշարժն ապահովելու գործը հայ վաճառականները կազմակերպում էին 

մեծ բծախնդրությամբ: Քարավաններում տիրում էր կարգուկանոն, յուրաքանչյուրն ուներ իր 

պաշտոնը [2, էջ 59-60] [4, էջ 8] [5, էջ 184-185]: 

Ամփոփելով վերոհիշյալը՝ կարող ենք ասել, որ Նոր Ջուղայի հայ վաճառականներն ունե-

ցել են այսօրվա չափանիշներին համազոր գործարարին հատուկ անհատական առանձնահատ-
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կություններ և հմտություններ, որոնք էլ նպաստել են տարբեր պայմաններում նրանց արձա-
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The Armenian colony of New Julfa was founded in 17th century, and had a huge role not only in 

the economical, political and cultural life, but also in the history of world trade. Armenian merchants of 

New Julfa had special personal traits and skills (self-esteem, will, innovation, stubbornness and stability, 

responsibility, decision-making ability, risk etc.) that assisted them in their achievments. Their 

achievements were also conditioned by environmental factors of the time. 

 

 

 

ԴԵՌԱՀԱՍ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 

ՀՈԳԵԲԱՆԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

Կարապետյան Ն. Զ. 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Երևան, Հայաստան  

 

Հանգուցային բառեր. պահանջմունքներ, սուբյեկտիվ վերաբերմունք, էկոլոգիական վարքագիծ, 

  էկոլոգիական մշակույթ: 

 

Ժամանակակից կրթական համակարգի զարգացումը մեծապես կախված է կրթական նոր 

միջավայրերի յուրացմամբ: Այսօր ՀՀ կրթական համակարգում ընթացող խոր և սկզբունքային 

կրթական բարեփոխումները ուղղված են կրթության արդիականացմանը: Այդ համատեքստում 

կարևորվում է էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության շարունակական գործընթացը, 

որը միտված է կարգավորելու շրջապատող միջավայրի նկատմամբ մարդու պատասխանատու 

վերաբերմունքն ապահովող գիտական և գործնական գիտելիքների համակարգը, վարքի և գոր-

ծունեության արժեքային կողմնորոշումները: Մեր կարծիքով էկոլոգիական կրթությունը հոգե-

բանամանկավարժական գործընթաց է, որը ենթադրում է բնօգտագործման և բնության պահ-

պանության մշակույթի և էկոլոգիական արժեքների փոխանցում: Ըստ Վ. Վ. Մոյիսեևի էկոլո-

գիական կրթությունը ամբողջական համակարգ է և ներառում է մարդու ողջ կյանքը [2, էջ 24-25]: 

http://lib.vvsu.ru/books/psyh_bis/page0001.asp
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Իսկ էկոլոգիական մշակույթը, ինչպես գրում է Օ. Ն. Յանիցկին, նաև բարոյական կատեգորիա է 

և որոշում է ոչ միայն մարդու վերաբերմունքը բնության նկատմամբ, այլև` հասարակության և 

միջավայրի փոխհարաբերության էթիկական նորմերը: Էկոլոգիական մշակույթը սոցիալական 

սուբյեկտների արժեքային հարաբերությունները, դիրքորոշումներն են շրջակա միջավայրի 

նկատմամբ [3, էջ 17]: 

Որպեսզի դեռահաս դպրոցականների էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության 

իրականացման տեխնոլոգիական համակարգը արդյունավետ լինի, անհրաժեշտ է հաշվի առնել 

նրանց տարիքային, հոգեբանական, անհատական առանձնահակտությունները: Որպես կարևոր 

չափանիշներ հանդես են գալիս դեռահասության տարիքին բնորոշ նորագոյացությունները: Մի 

շարք հոգեբաններ (Դ. Բ. Էլկոնին, Լ. Ի. Բոժովիչ, Ն. Վ. Բորդովսկայա) կարևորում են դեռահա-

սության տարիքի հետևյալ նորագոյացությունները: 

1. Արժեքների համակարգի և իր մասին պատկերացումների ձևավորում: Փոփոխվում է 

վարքագիծը, որը գրեթե միշտ բերում է արժեքների ճգնաժամի, քանի որ ընտանեկան և դպրո-

ցական դաստիարակության պայմաններում ոչ միշտ է առկա վարքի նորմերի ինքնուրույն ընտ-

րությունը և արժեքների սեփական համակարգի ստեղծումը: Արդյունքում՝ դեռահասն որոշ ար-

ժեքներ ընդունում է, մյուսները՝ մերժում: 

2. Ձևավորվում է հետաքրքրությունների շրջանակը, դեռահասը սկսում է ընտրել կյանքի 

իր ճանապարհը: Չափահասության զգացումը կրտսեր դեռահասության տարիքում գլխավոր նո-

րագոյացությունն է, իսկ տարիքային փուլի վերջում, մոտավորապես 15 տարեկան, դեռահասը 

ևս մեկ քայլ է անում իր ինքնագիտակցման, ինքնաճանաչման ուղղությամբ:  

Ելնելով դեռահասության տարիքի առանձնահատկությունների ընդհանուր բնութագրու-

մից` մենք գտնում ենք, որ դեռահաս դպրոցականի էկոլոգիական կրթության և դաստիարակու-

թյան գործընթացում տարիքային առանձնահատկությունները, պահանջմունքները, դրդապատ-

ճառները ունեն անձնային նշանակություն:  

Հոգեբանամանկավարժական կարևոր պայման է բնության նկատմամբ սուբյեկտիվ վերա-

բերմունքը, որի հիմքում բնության հուզական, ճանաչողական և գործնական ընկալումն է, անձի 

պահանջմունքներն են, օբյեկտների և երևույթների տպավորվածությունը: Որոշ օբյեկտներ հե-

տաքրքիր են, մյուսները` հակառակը: Դա պայմանավորված է թե որքանով են բնության օբյեկ-

տիվ կապերը և անձի պահանջմունքները համապատասխանաում: Այս տարիքում ավելի հա-

ճախ ենք հանդիպում կենդանիների նկատմամբ դաժան, ագրեսիվ վերաբերմունք, բուսածածկի 

անխնա տրորում: Նման վերաբերմունքը բացատրվում է ինչպես սովորողների տարիքային ա-

ռանձնահատկություններով, այնպես էլ սոցիալական դժվարություններով: Սակայն այս տարի-

քում էկոլոգիական շատ հիմնահարցեր դեռահաս դպրոցականը սկսվում է դիտարկել պրագմա-

տիկ տեսանկյունից: Կոմնորոշելով դեռահաս դպրոցականին մանկավարժը նպաստում է նրա 

ինքնորոշմանը, ինքնիրացմանը, հասարակական դիրքորոշման ձևավորմանը: 

Դեռահաս դպրոցականի բնահպանական գործունեության, էկոլոգիապես անվտանգ և պա-

տասխանատու վարքագծի ակտիվության սկզբնաղբյուրների բացահայտման համար ելակետա-

յին են նրա պահանջմունքները: 

Մարդասիրական հոգեբանության հիմնադիր Ա. Մասլոուն առանձնացնում է մարդու պա-

հանջմունքների հինգ խումբ`  

 կենսաբանական պահանջմունքներ, որոնց բավարարումն անհրաժեշտ է մարդկային 

կյանքի պահպանման համար, 

 անվտանգության պահանջմունքներ, 

 մարդկանց սիրո և ճանաչման պահանջմունք,  

 ինքնաճանաչման, ինքնահարգանքի պահանջմունք, 

 ինքնարդիականացման պահանջմունք:  

Այս բոլոր պահանջմունքներն ընկած են անձի էկոլոգիական վարքագծի և մշակույթի հիմ-

քում: Ինչպես նշում է Ա. Մասլոուն` հենց դպրոցը պետք է նպաստի սովորողների էկոլոգիական 

մշակույթի, էկոլոգիական բարոյականության, արժեքների, արժեքային կողմնորոշումների ձևա-

վորմանը [1, էջ 190-191]: 
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Այսպիսով, դեռահասության տարիքում բնության նկատմամբ վերաբերմունքի ձևավորու-

մը մանկավարժական տեսանկյունից կրիտիկական և առավել դժվար է: Այդ տարիքում գերակշ-

ռում է բնության նկատմամբ առարկայական պատկերացումը, իսկ բնության նկատմամբ վերա-

բերմունքի պրագմատիզմը հասնում է առավելագույնի, ինչը նպաստում է բնության, աշխարհի, 

հասարակության նկատմամբ հետաքրքրության մեծացմանը:  
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In the article we studied the subjective attitude of the children to the nature, the pedago-

psychological conditions of forming their ecological education and upbringing. Taking into conside-

ration the peculiarities of young age we consider that the requirements, the motivation and the 

peculiarities of the age have a personal importance in the ecological educational and upbringing process 

of the young schoolchildren. 

 

 

 

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԿԱՏԱՐՈՒՄ ԵՎ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ԽՆԴԻՐՆԵՐ 

 

Կարոյան Մ. Ռ. 
Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ, Երևան, Հայաստան  

 

Հանգուցային բառեր. երաժշտական հիշողություն, երաժշտական կատարում, մտավոր քարտեզ, 

  կատարողական հուշում/ակնարկներ: 

 

Մենակատար երաժիշտների հիշողությունը հաճախ գերմարդկային է թվում: Կարո՞ղ են 

արդյոք հիշողության այդպիսի յուրօրինակ դրսևորումները բացատրվել հիշողության ընդհա-

նուր սկզբունքներով: 

2002թ. հրատարակված Ռ. Չաֆֆինի, Գ. Իմրեհի և Մ. Քրոֆորդի «Կատարելության հղկու-

մը. Հիշողություն և դաշնամուրային կատարում» գրքում բացահայտվում են փորձառու դաշնա-

կահարի կողմից ստեղծագործությունը սովորելու փուլերը, վեր են հանվում մասնագետի աշխա-

տանքի բնութագրերն ու ռազմավարությունը [1]: Գրքի անկյունաքարային խնդիրը փորձառու 

դաշնակահարի հիշողության ուսումնասիրումն է: Ցույց է տրվում, թե ինչպես են հոգեբանության 

մեջ ընդունված հիշողության օրինաչափությունները տարածվում երաժշտական կատարման 

վրա` բացահայտելով հիշողության և երաժշտական կատարման սերտ կապը: Ինչպե՞ս է կարո-

ղանում փորձառու դաշնակահարը հիշողության մեջ պահել երաժշտական կառուցվածքների 

այդչափ հսկա ծավալ, կատարել այն ունկնդրի առջև գերլարված պայմաններում` միևնույն ժա-

մանակ բաց լինելով ամեն տեսակ ստեղծագործական դրսևորումների առջև: Այստեղ և հիմա 

ելույթը նրանից պահանջում է ստեղծագործության մեկնաբանման հետաքրքրություն և ընթա-
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ցիկ աշխատանքային դինամիզմ, ինչը երբեք չի կարող ապահովվել պարզ, մեխանիկական սո-

վորելու և հիշելու միջոցով:  

Գրքի հեղինակները առաջ են քաշում այն ենթադրությունը, որ այս խնդրի լուծման բա-

նալին «դեկլարատիվ մտավոր քարտեզն է»: Նրանց այս պնդումը հակադրվում է երաժշտական 

ֆենոմենոլոգիական այն պնդումներին, թե փորձառու երաժիշտը այնքան լավ է թրծված, որ նա 

իր մարմնով է զգում, թե ինչ պիտի անի, և կարիք չունի նյութը հիշելուն նպաստող ներքին 

պատկերների [2; էջ 367-383]: Չաֆֆինը և նրա գործընկերները գտնում են, որ փորձառու դաշ-

նակահարի կատարողական ճկունության հիմքում ընկած է երկարատև հիշողությամբ սնուցվող 

գործողությունների մտավոր քարտեզը: 

Չաֆֆինի կողմից քննարկվող մտավոր քարտեզը ասես ապահովում է բարձր մակարդակի 

հսկողություն` կատարողական բազմապիսի պայմաններին ճկուն հարմարվելու համար: Ըստ 

Չաֆֆինի, եվրոպական երաժշտարվեստն ունի անքակտելի հիերարխիկ կառուցվածք, ինչը 

փորձառու երաժշտի համար դյուրին է դարձնում կառուցվածքային վերարտադրությունը: Ըստ 

նրա հիերարխիայի առաջնային դիրքում կառուցվածքային հուշում-ակնարկներն են` ստեղծա-

գործության մասերը, առանձին մասերի կառուցվածքն ու ենթակառուցվածքները, ֆրազները, 

տակտերը: Հիերարխիկ հաջորդ խումբը կատարողական հուշում-ակնարկներն են: Այս խումբն 

ունի երեք ենթախումբ` ա) առաջնային, բ) մեկնաբանական, գ)արտահայտչական: Կատարողա-

կան հուշում-ակնարկները հատկանիշների ենթաբազմություն են, որոնք դաշնակահարի կողմից 

նպատակային ձևով ընտրվում են բոլոր առաջնային -ապլիկատուրա, տեխնիկական բարդու-

թյուններ, ծանոթ նոտային միացություններ, մեկնաբանական ֆրազավորում, դինամիկ զարգա-

ցում, տեմպ, պեդալիզացիա և արտահայտչական երաժշտության զգայական փոխանցում ենթա-

խմբերից: Կատարողական հուշում-ակնարկները գործում են որպես երաժշտության այնպիսի 

առանձնահատկություններ, որոնց մասին ելույթի ընթացքում մտածում է կատարող դաշնակա-

հարը, և որոնք հնարավորություն են ստեղծում կատարողի համար` վերահսկողություն սահ-

մանել պատրաստի տեխնիկական հատվածների վրա, որոնք, հակառակ դեպքում կներկայանա-

յին որպես ամբողջապես ակամա, ավտոմատ միավորներ: Ուսումնասիրության հեղինակների 

տեսանկյունից, կատարողական հուշում-ակնարկները հանդես են գալիս որպես աջակցող, միջ-

նորդ միավորներ, որոնք ապահովում են արագ, վերահսկելի ներթափանցումը երկարատև 

հիշողության մեջ` ակտիվացնելով նրա դերը օպերատիվ հիշողության գործունեության ընթաց-

քում:  

Չաֆֆինը և համահեղինակները նաև ներկայացնում են, թե ինչպես է փորձառու դաշնա-

կահարը ընտրում կատարողական հուշում-ակնարկները` երաժշտության տվյալ հատվածի ա-

վելի մանրամասն «կամարաձև իմացական գծագիր», յուրօրինակ կոնցեպտուալ սխեմա կառու-

ցելու համար: Այդպիսի կառույցը նպաստում է, որ փորձառու դաշնակահարը կարողանա 

երաժշտության կատարումը զուտ շարժողականից փոխակերպել մտավոր աշխատանքի` միա-

ժամանակ փոխանցելով երաժշտության մեկնաբանական և արտահայտչական միավորները:  

Այս ուսումնասիրությունից մնում է երկակի տպավորություն. մի կողմից հեղինակները 

փորձել են վերծանել մի գործընթաց, որն իսկապես անասելի բարդ է, և նրանք կարծես գտել են 

բանալին, բայց մյուս կողմից ոչ մի կերպ հնարավոր չէ հիմնավորում գտնել նրանց այն պնդման 

համար, թե վերարտադրողական ազդանշանները ստորակարգային կազմակերպվածություն 

ունեն: Ինձ համար` որպես դաշնակահարի, առավել քան ակնհայտ է, որ իրականում որևէ 

երաժշտական ստեղծագործության կատարման ընթացքում որպես կատարողական ազդանշան/ 

ակնարկներ առաջին հերթին գործում են ոչ թե բազային, հիմնարար, այլ արտահայտչական 

մասնիկները: Սա, իհարկե, գալիս է փորձառության հետ: Փորձառու երաժշտի համար մեծ 

պատկերը մտովի ունենալը միշտ առաջնային է մանրամասներից, ինչը, կարծում ենք, ընդ-

հանրապես բնորոշ է փորձառու մասնագետի համար` խնդիր լուծելու ընթացքում: Այդ պատ-

կերի ստեղծման ընթացքում այդ ակնարկ-ազդանշանները հիմնականում բավականին տարբեր, 

երբեմն հանպատրաստից ու տարերային են գործում: Բացի այդ, անհատական կատարողական 

ազդանշաններից շատերը այնքան էլ որոշակի չեն: Այս ամենը, կարծում ենք, ի նկատի պետք է 

ունենալ անհատական կատարողական և հիշողության խնդիրներիը ուսումնասիրելիս: 
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Չաֆֆինը և համահեղինակները կենտրոնանում են այն բանի վրա, որ կատարողական 

ակնարկ-ազդանշանները ծառայում են որպես հիշողության վերարտադրող կառուցվածքներ: 

մեր կաողմից կարող ենք հավելել, որ նրանք մի ուրիշ դեր նույնպես ունեն: Դա այն է, որ նրանք 

կարող են ծառայել նաև որպես գործունեության անմիջական նպատակներ: Բանն այն է, որ 

դաշնակահարը շատ ուշադիր է երաժշտության այս առանձնհատկությունների նկատմամբ, 

քանզի նա իր կատարումը կանոնակարգում է այնպես, որ վերջնական արդյունքը ամբողջու-

թյամբ համապատասխան լինի այդ առանձնահատկությունների իր պատկերացմանը: Դրանով 

իսկ կատարողական ակնարկ-ազդանշանները ներկայանում են ոչ միայն որպես կատարման 

ընթացքում գործող հիշողության վերարտադրման մեխանիզմներ, այլև առաջնային դեր են 

ստաձնում երաժշտության լիարժեք զգայական ներկայացման համար:  

Մենք մի փոքր այլ մոտեցում ունենք քննարկվող խնդրին, և կառաջարկեինք հիշողության 

վերարտադրող կառուցվածքների խնդիրը ուսումնասիրել անհատական առանձնահատկու-

թյունների և անսպասելիության սկզբունքների տեսանկյունից: Դինամիկ աշխատող երկարատև 

հիշողության պատկերը այս դեպքում յուրատեսակ միջանկյալ դիրք է գրավում Հ. Դրեյֆուսի 

առաջարկած լավ սերտած հմտության կոնցեպտուալ հիշողության և Ռ. Չաֆֆինի ստորակար-

գային մոտեցման միջև: Մենք հակված ենք ենթադրելու, որ երաժշտության կատարման ժամա-

նակ դաշնակահարն օգտագործում է իմաստային միավորների շուրջ հավաքած շարժողական 

/մոտորային/ հաջորդականություններ, որոնք երբեմն իր կողմից կանխավ արձանագրված են, 

երբեմն էլ հանդես են գալիս որպես կատարողի անհատական առանձնահատկություններից, 

տրամադրությունից, լարվածության աստիճանից կախված իրադրային ինտեգրացված ար-

դյունք: Միայն այսպիսի համադրությունները կարող են հիմք դառնալ` Չաֆֆինի առաջարկած 

հիշողության մտավոր քարտեզի համար: Համադրումը (շարժողական հաջորդականության և 

արտահայտչական ազդանշանի կամ երկու տարբեր ազդանշանների միջև) հենց այն է, ինչը 

երաժիշտը փնտրում է իր անհատական աշխատանքի ընթացքում, քանզի ցայտուն ազդանշան-

ները առաջ են գալիս ու միանում տարբեր ձևերով, տարբեր աշխատանքային վիճակներում և 

շատ տարբերվում են կախված այն բանից, թե այդ պահին երաժիշտը հանդիսատեսի առջև է 

նվագում, թե առանց նրա (օրինակ` ձայնագրության ընթացքում): Երաժշտության կատարման 

ընթացքում մասնագետ երաժիշտը նախընտրելիություններ է սահմանում իր համար` նյութը 

ճշգրիտ և, միևնույն ժամանակ, արտահայտիչ ու համոզիչ ներկայացնելու համար: Այսպիսով, 

մենք առաջ ենք մղում այն համոզմունքը, որ փորձառու երաժշտի հիշողությունը` ստեղծագոր-

ծության կատարման ընթացքում շատ ավելի ճկուն է և կոնտեքստին ու անհատական առանձ-

նահատկություններին համապատասխանող, քան ներկայացնում են Չաֆֆինը և համահեղի-

նակները իրենց առաջարկած ստորակարգային ազդանշանների տեսության մեջ:  

Դաշնամուրային կատարողական ոլորտի հետ կապված երկարատև հիշողության վերար-

տադրման գործընթացների ուսումնասիրումը իրականում շատ ավելի լայն նշանակություն ունի 

ընդհանրապես կիրառական և իմացական հոգեբանության համար, քանզի վերարտադրման 

կառույցների բնույթը ներկայանում է որպես գիտելիքների կազմակերպման խնդրի կարևորա-

գույն մաս: Երաժշտական հիշողության նշված առանձնահատկությունները կարող են հիմք 

հանդիսանալ` հիշողության մոդելներում անձնային, հուզական, հոգեկան լարվածության ին-

տեգրատիվ երևույթների ներգրավման համար: 

Այնուամենայնիվ երաժշտության և հոգեբանության այս եզրագծում կարծում ենք, որ դեռ 

շատ հետաքրքիր մոտեցումներ կարող են ի հայտ գալ: 
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In the article we discuss the book of R. Chaffin et al. ― Practicing perfection: Memory and piano 

performance‖. Considering their site of view, there is an attempt by us to forge the path towards a 

theory of expert memory in music performance that is flexible and adaptable to context and individual 

differences. 

 

 

 

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳԵՆԴԵՐԻ ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Կեսոյան Հ. 
ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. գենդեր, կին և տղամարդ ղեկավարներ, կարծրատիպ, կառավարում, 

   միջանձնային հարաբերություններ: 

 

Այսօր գենդերային տարբերությունների ուսումնասիրությունները ուղղված են կանանց և 

տղամարդկանց միջև տարբերությունների, զարգացման դինամիկայի ընդհանուր օրինաչափու-

թյունների բացահայտմանը և գնահատմանը՝ վերլուծելով կարծրատիպերի ազդեցությունը կա-

նանց և տղամարդկանց անձնական կյանքի ուղու, նրանց ինքնաիրացման հնարավորություն-

ների վրա: 

Կառավարման պրակտիկայում գենդերային գործոնը ընդգրկում է կոլեկտիվի և անձի ղե-

կավարման տարբեր մոտեցումների առանձնահատկությունները, միջանձնային հարաբերու-

թյունների առանձնահատկությունները՝ հաշվի առնելով տղամարդու և կնոջ հգեկանը և ինտե-

լեկտի բնութագրական գծերը [5; 62-76 էջ]: 

Աշխատանքի նպատակն է բացահայտել ղեկավարի գործունեության մեջ գենդերային գոր-

ծոնի դերը՝ կարծրատիպային դրսևորումներով պայմանավորված: 

Հետազոտական աշխատանքի ընթացքում օգտվել ենք թեստավորման մեթոդից: Կիրառվել 

են հետևյալ մեթոդիկաները. «Կառավարչական կողմնորոշման ախտորոշում» (Տ. Սանտա-

լայնեն), «Կարծրատիպերի ուսումնասիրման մեթոդիկա» (Տ. Ստեֆանենկո), «Գենդերային տար-

բերությունները կառավարչական գործունեությունում» ( Տ.Պ. Խախլովա): 

«Կառավարման կողմնորոշման ախտորոշում» մեթոդիկայում դիտելով կին և տղամարդ 

ղեկավարների դեպի մարդիկ կողմնորոշման ընդհանուր հետազոտության արդյունքները՝ կա-

րող ենք նշել, որ երկու կողմի մոտ էլ չի գրանցվել դեպի մարդիկ կողմնորոշման բարձր մակար-

դակի ցուցանիշներ: Կանանց մոտ դեպի մարդիկ կողմնորոշման ցածր մակարդակի տոկոսային 

ցուցանիշներ ևս չեն գրանցվել՝ ի տարբերություն տղամարդկանց, որոնց մոտ կազմել է ընդհա-

նուրի 8%-ը: Տարբերություններ կան երկու կողմերի մոտ միջին և օպտիմալ մակարդակներում, 

բայց դրանք զգալի չեն: 

Կողմնորոշումը դեպի խնդիրը հետազոտության արդյունքներում բարձր մակարդակ երկու 

կողմերի մոտ նույնպես չի դրսևորվել: Ցածր մակարդակ գրանցվել է 8% տղամարդկանց մոտ, 

օպտիմալ մակարդակ տղամարդկանց մոտ դրսևորել են 32%-ը, իսկ կանանց մոտ 76%-ը: Ինչ-

պես տեսնում ենք այստեղ նկատվում են զգալի տարբերություներ: Ղեկավարների դեպի խնդիրը 

կողմնորոշման միջին մակարդակ են ապահովել հետազոտվող կանանց 24%-ը, իսկ տղամարդ-

կանց 60%-ը: 
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«Գենդերային տարբերությունները կառավարչական գործունեությունում» մեթոդիկայի 

վերլուծության ընթացքում մեր աշխատանքի նպատակն էր դուրս բերել և ներկայացնել այն 

որակները, որոնք բնորոշ են ղեկավարներին՝ գենդերային տարբերություններով պայմանավոր-

ված: Եվ տղամարդկանց և կանանց հետ կատարված հետազոտության արդյունքները համադրե-

լով՝ մենք փորձել ենք առանձնացնել որակների դրսևորման եղանակները կանանց և տղամարդ-

կանց համար: Աշխատանքը կառուցվել է հետևյալ օրինաչափության հիմքի վրա. համեմատել 

ենք յուրաքանչյուր բնութագրի դրսևորումը եկու կողմերի մոտ և արդյունքում՝ որ կողմում այդ 

դրսևորման տոկոսային ցուցանիշը գերակշտել է մյուս կողմի նկատմամբ, ապա այդ դրսևորումը 

բնութագրել ենք համապատասխան կողմին:  

Այսպես, օրինակ, տղամարդիկ խոչընդոտները հաղթահարում են ինտելեկտի, ուժի, իսկ 

կանայք՝ խորամանկության, ճկունության միջոցով: Տղամարդիկ որոշումները կայացնում են դա-

տողականության, իսկ կանայք՝ զգացմունքայնության հիմքերի վրա: Արտաքին աշխարհի 

նկատմամբ տղամարդիկ ցուցաբերում են իրատեսական, իսկ կանայք՝ իդեալականացված 

վերաբերմունք: Քննադատություններին տղամարդիկ տալիս են հանգիստ, իսկ կանայք՝ ագրե-

սիվ հակազդումներ և այլն: 

«Ազգին բնորոշ կարծրատիպերի դուրս բերում» մեթոդիկայի արդյունքներում կանայք 

իրենց ցուցանիշներով գերազանցում են տղամարդկանց: Միջին` վեցերորդ և հինգերորդ մա-

կարդակներում, նկատելի է դառնում տղամարդկանց գերազանցությունը (առավելագույն մա-

կարդակ է համարվում յոթը): Չորրորդ մակարդկակում կա կանանց գերակայություն, բայց տար-

բերությունը զգալի չէ: Դեպի ցածր` երրորդ, երկրորդ և առաջին մակարդակներում երկու կող-

մերի մոտ էլ միավորներ չեն գրանցվել:  

Եթե կանանց մոտ գրանցվել է «հարգանք այլ ազգերի նկատմամբ, ազնվություն, դաստիա-

րակվածություն, քաղաքավարություն» որակների բացարձակ դրական ցուցանիշներ, ապա 

տղամարդկանց մոտ ևս գրանցվել են բարձր, բայց ոչ բացարձակ` մոտավոր դրական ցուցա-

նիշներ: Տղամարդկանց մոտ ոչ մի որակում բացարձակ դրական ցուցանիշներ չեն գրանցվել: 

Գրեթե նույն են արդյունքները «անշահախնդրություն հարաբերություններում» որակում: Այն 

ընդգրկել է բալային սանդղակի հինգերորդ մակարդակը: Ի տարբերություն տղամարդկանց` 

կանանց մոտ միայն այդ որակն է դրսևորվել հինգերորդ` միջին մակարդակում:  

Այսպիսով, կարելի է ընդհանրացնել. մեր կողմից անցկացրած հետազոտությունների ար-

դյունքում բացահայտվեց, որ կին և տղամարդ ղեկավարների մոտ կարծրատիպային դրսևորում-

ները ունեն արտահայտվածության բարձր մակարդակ: 

Ամփոփելով կառավարման գործունեությունում ղեկավարների կողմից ընտրված ռազմա-

վարությունների վրա գենդերային գործոնի դերին և կարծրատիպերի ազդեցության ուսումնասի-

րությանն ուղղված տեսական նյութը և վերլուծելով կազմակերպություններում աշխատող կին և 

տղամարդ ղեկավարների հետ անցկացրած հետազոտության արդյունքները` եկանք հետևյալ 

եզրահանգումներին. 

1. Գենդերի վերաբերյալ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ղեկավարների գոր-

ծունեության, վարքային դրսևորումների և հետաքրքրությունների մասին կարող ենք իմանալ` 

ելնելով աշխատանքային գործընթացի կոնկրետ իրավիճակներից, այլ ոչ թե սեռի պատկանե-

լիությունից: 

2. Հետազոտվող ղեկավարների մոտ կարծրատիպերի դրսևորման արդյունքները, որը գեն-

դերային գործոնի ազդեցության կաևորագույն տարրերից մեկն է համարվում, ցույց տվեցին, որ 

կին և տղամարդ ղեկավարների մոտ առկա են կարծրատիպերի արտահայտվածության բարձր 

մակարդակ, ինչն էլ մեզ թույլ է տալիս եզրակացնել, որ այս դեպքում ևս գենդերային գործոնը 

ունեցավ իր ազդեցությունը, բայց, այնուամենայնիվ, ընդհանուր օրինաչափությունը պահպան-

վեց (արտահայտիչ տարբերություններ չեն գրանցվել): 
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GENDER`S STEREOTYPICAL PERCEPTION FEATURES OF MANAGER`S ACTIVITY 
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In management practice gender factor includes different approaches to collective and individual 

management, interpersonal relationships features meaning men and women mental and intellect 

features.Women and men mental and practic qualities`comparative studies have shown that there are 

some differences among the parameters of the study. Besides, some serious scientific studies didn`t 

confirm the opinion about the difference of intellectual skills, learning ability and character of two 

sexes. As a result it was confirmed that women are given with such qualities which are very effective for 

management activities. Women have even given with not only with such ''favorable opportunities'' but 

also have obvious advantages for successfully realizing management function. 

 

 

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՄՈՏԻՎԱՑԻՈՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔ 

 
Կոշեցյան Լ. Ս. 

ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. կառավարում, ղեկավար, մոտիվացիա, 

  գործունեության արդյունավետություն: 

  

Ղեկավարները միշտ էլ հասկացել են, որ ժամանակակից մենեջմենթում հաջողության 

հասնելու բանալին ռեսուրսների օպտիմալ օգտագործումն է, առկա կադրային պոտենցիալի 

մոբիլիզացիան: Մոտիվացման գործընթացի հիմնական նպատակը առկա կադրային ռեսուրս-

ներից մաքսիմալ արդյունավետություն, նվիրվածություն ստանալն է, որը ազդում է ընդհանուր 

գործունեության արդյունավետության և կազմակերպության եկամտային աճի վրա: Ղեկավարի 

համար կարևոր է այն բանի գիտակցումը, որ մարդկային ռեսուրսը ամենակարևոր գործիքն է, 

քանի որ հենց մարդիկ են հանդիսանում ինքնակատարելագործվող: Հետևաբար, աշխատակազ-

մի ճիշտ կառավարումով կարելի է կազմակերպությունը տանել կատարելագործման, զարգաց-

ման, շահույթի մեծացման: Այդ պատճառով ղեկավարը պետք է ճիշտ կողմնորոշվի մարդկանց 

ընտրության հարցում, կարողանա արագ գնահատել նրանց ուժեղ կողմերն ու թերությունները, 

կարողանա ճիշտ մոտիվացնել իր աշխատակիցներին, որպեսզի և աշխատանքը արդյունավետ 

ու արագ արվի, և աշխատակիցները բավականություն ստանան իրենց գործից [2, 4]: 

Հարցի ակտուալությունը կայանում է նրանում, որ սոցիալապես կողմնորոշված շուկային 

անցումը ենթադրում է մոտիվացման օպտիմալ համակարգի ստեղծում, որը կլինի տվյալ սո-

ցիալական խմբի համար օպտիմալ, համապատասխան: Թեմայի կարևորությունը արծարծվում 

է մի շարք հեղինակների` Ֆ. Թեյլորի, Դ. ՄակԿլելանդի, Ա. Մասլոուի, Ֆ. Հերցբերգի, Դ. Մակ 
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Գրեգորի, Վ. Վռումի աշխատություններում: Իհարկե, նրանք բոլորն էլ տարբեր տեսանկյուննե-

րից են նայում արդյունավետ մոտիվացիոն համակարգի մոդելին, բայց բոլորն էլ նշում են թե-

մայի կարևորությունը: Արդիականության մասին են նաև վկայում այն բոլոր հետազոտություն-

ները, որ իրականացվում են այս ոլորտում [6]: 

Աշխատակազմին արդյունավետ աշխատանքի դրդման, վարձատրության համակարգին 

ղեկավարների մոտեցումը որոշվում է նրա մոտեցմամբ մոտիվացման համակարգին: Քանի որ 

մոտիվացիան դրդում է կոնկրետ աշխատակցին կամ կոլեկտիվին հասնել կազմակերպության 

նպատակներին, ապա այդ մոտիվների հասկացումը արդյունավետ մոտիվացիոն համակարգի 

ստեղծման գրավականն է: Եվ որպեսզի աշխատակիցների աշխատանքը շատ արդյունավետ 

լինի, պետք է, որ կազմակերպության և աշխատակցիների անհատական մոտիվացիոն պրոֆիլ-

ները իրար համապատասխանեն: Շատ կազմակերպություններում ներկայումս մշակվում են 

աշխատակազմի մոտիվացիայի համար օպտիմալ մոդելներ, համապատասխան արդյունավետ 

համակարգեր:  

Այդ համակարգերը մշակվում են հաշվի առնելով տվյալ կազմակերպության քաղաքակա-

նությունը, աշխատակազմի առանձնահատկությունները, ազգի սոցիալ-մշակութային առանձ-

նահատկությունները: Բայց դա, իրականում, շատ բարդ խնդիր է, քանի որ մշակել համակարգ, 

որը մարդկանց կմոտիվացնի աշխատել առավել արդյունավետ, չափազանց բարդ գործընթաց է: 

Ի վերջո, մոտիվացիայի խնդիրը կենտրոնական է հանդիսանում աշխատակազմի հետ աշխա-

տանքում, նրանց արդյունավետ գործունեության հիմնական գործոնն է հանդիսանում: Որպեսզի 

աշխատակիցներին շահագրգռեն աշխատանքի այնպիսի կատարման, որը պահանջում է կազ-

մակերպության նպատակները, ղեկավարին պետք է հստակ մոտիվացման, արդյունավետ աշ-

խատանքի դրդման համակարգ, պրոֆիլ: Այդ ամենի հաջող իրականացման դեպքում աշխատա-

կիցը ինքն է հետաքրքրված լինում իր աշխատանքի ավելի լավ կատարման մեջ [1, 5]: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը, մեր կողմից առաջարկվեց վարկած, որ գործունեության ար-

դյունավետ իրականացման համար աշխատակիցների անհատական մոտիվացիոն պրոֆիլները 

պետք է համապատասխանեն կազմակերպությունում առկա մոտիվացիոն պրոֆիլին: Տվյալ աշ-

խատանքի նպատակն է ուսումնասիրել կազմակերպությունում առկա մոտիվացիոն մոդելը, հե-

տազոտության միջոցով դուրս բերել մոդելի արդյունավետությունը նվազեցնող գործոնները և 

մշակել վերջինիս հաղթահարման ուղիները: Վարկածին և նպատակին համապատասխան աշ-

խատանքում դրվել են խնդիրներ: Աշխատանքում կիրառվել է հետազոտության վարկածին, 

նպատակին և խնդիրներին համապատասխան մեթոդների խումբ:  

Կիրառված մեթոդները և հետազոտության կազմակերպումը. Հետազոտության ընթացքում 

կիրառվել են դիտման, հարցազրույցի և թեստավորման մեթոդները:  

Աշխատակիցների մոտիվացիոն պրոֆիլների կազման համար մեր կողմից կիրառվել է 

Գերչիկովի «Մոտիվացիոն տիպի որոշման» հարցարանը, իսկ կազմակերպության մոտիվացիոն 

պրոֆիլի արդյունավետ աշխատանքի համար անհրաժեշտ է իրականացնել երեք փուլ. 

 Անցկացնել կազմակերպության մոտիվացիոն պրոֆիլի հետազոտություն: 

 Մշակել կազմակերպության մոտիվացման սեգմենտացված համակարգ, որում ամբողջա-

կան կերպով կկիրառվեն մոտիվացման նյութական և ոչ նյութական միջոցներ: 

 Կանոնավոր կերպով իրականացնել մոտիվացիոն համակարգի մոնիթորինգ և կորեկցիա: 

Հետազոտությունում իրականացվում է մոտիվացիոն պրոֆիլի արդյունավետ աշխատան-

քի ստուգմանն ուղղված թեստավորում և աշխատակիցների անձնային առանձնահատկություն-

ների հաշվի առնում: Անցկացվել է աշխատակիցների անվանական անկետավորում: Այդ իսկ 

նպատակով մեր կողմից մշակվել և կիրառվել է հարցարան, որն իր մեջ ներառում է աշխատա-

կիցների մոտիվացիոն պրոֆիլի կազմանն ուղղված և առավել հայտնի տեսությունների արդյու-

նավետության ստուգմանն ուղղված հարցեր:  

Կազմակերպությունում իրականացված հետազոտության արդյունքում պարզ դարձավ, որ 

աշխատակիցների մոտ գերակայում է պատրիոտիկ մոտիվացիոն տիպը: Այս մոտեցումը բավա-

կանին համապատասխան է տվյալ կազմակերպության ռազմավարությանը և գործունեությանը: 

Սակայն, համեմատական տանելով կազմակերպության և աշխատակիցների անհատական մո-
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տիվացիոն պրոֆիլների միջև, կարելի է նշել, որ կազմակերպությունը առաջնային չի դիտար-

կում կարիերային աճի գործոնը որպես առաջնային մոտիվացիոն գործոն, իսկ աշխատակից-

ները այդ գործոնը բավական կարևորում են: Կազմակերպությունը առաջնային է դիտարկում 

նյութական մոտիվացիան և ունի հատուկ մշակված բոնուսային համակարգ աշխատակիցների 

գործունեության արդյունավետության բարձրացման համար: Սակայն աշխատակիցները հիմ-

նականում առավել շատ նախընտրում են ստաբիլ, ֆիքսված աշխատավարձ:  

Այսպիսով, ամփոփելով վերոնշյալը, կարելի է եզրակացնել, որ կազմակերպության մոտի-

վացիոն պրոֆիլը որոշակի փոփոխությունների կարիք ունի, որը ավելի կբարձրացնի աշխա-

տակազմի գործունեության արդյունավետությունը, սակայն ընդհանուր առմամբ համապա-

տասխանում է աշխատակիցների անհատական մոտիվացիոն պրոֆիլներին:  
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The purpose of this article is to examine compliance with individual motivational profiles of 

employees and the organization. Managers have always understood that the key of success of modern 

management is the optimal use of human resources. The main purpose of motivating is getting maximum 

efficiency from existing staff, which directly affects the efficiency of the overall activities of the 

organization. We carried out a study to establish compliance with individual motivational profiles of 

employees and the organization and found a link between that compliance and efficiency of staff 

performance. 

 

 

 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄՈՏԻՎԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾՈՆԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հակոբյան Ա. Վ. 
«Առէկսիմբանկ-Գազպրոմբանկի խումբ» ՓԲԸ, Երևան, Հայաստան  

 

Հանգուցային բառեր.  կարիերա, մասնագիտական ինքնագիտակցություն, 

դրդապատճառներ, կրթություն: 

 

Կառավարման և կազմակերպչական հոգեբանության վերաբերյալ գրականության վերլու-

ծությունը վկայում է այն բանի մասին, որ մասնագիտական զարգացման շրջանակներում անձի 
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ներքին մոտիվացիան կառուցվում է նախ և առաջ սոցիալական ինտեգրման և մասնագիտական 

խմբերի հետ նույնականացման ձգտման հիման վրա: Որպես կանոն, նկատվում է, որ կարիե-

րայի ստեղծման անձի ձգտումը արտահայտվում է տարբեր աստիճանների նկատմամբ կողմնո-

րոշումներով, որոնք կապված են պոտենցիալ հնարավորությունների, ընդհանուր և մասնագի-

տական կրթության մակարդակի, ինչպես նաև տարբեր բնույթի լրացուցիչ ու հետբուհական 

մասնագիտական դասընթացներին մասնակցությամբ: Հետաքրքիր է այն փաստը, որ նշված 

հարցերը դիտարկվում են տարբեր մեթոդաբանական համատեքստերում և հոգեբանության 

այնպիսի ճյուղերի շրջանակներում, ինչպիսիք են ընդհանուր հոգեբանությունը, սոցիալական 

հոգեբանությունը, աշխատանքի հոգեբանությունը, կառավարման հոգեբանությունը, ակմեա-

բանությունը և կառավարման հոգեբանությունը: 

Ի տարբերություն մեր կողմից ընտրված մոտեցման, կան հետազոտողներ, որոնք դիտար-

կում են մասնագիտական ինքնագիտակցությունը որպես ինքնուրույն հոգեբանական կատեգո-

րիա, որպես զարգացող համակարգ, որպես անձնային կրթություն, որը հատուկ է գործունեու-

թյան կոնկրետ սուբյեկտին [6]: Ընդ որում մասնագիտական ինքնորոշումը և կրթությունը դառ-

նում են անձի առաջնային հիմնախնդիր` սկսած ուշ պատանեկության և երիտասարդության 

տարիքից, որոնք ինքնագիտակցության ձևավորման հանգուցային փուլերից են: Ինչպես երևում 

է Ա. Ա. Դերկաչի և համահեղինակների աշխատություններից, անձի պրոֆեսիոնալիզմի կարևոր 

համակարգաստեղծ գործոնն է ցանկալի արդյունքի նկարագիրը, որին ձգտում է գործունեու-

թյան սուբյեկտը: Դրա նվաճման պահանջը, դրա նվաճման հետ կապված գործունեությունը, 

դրա նկատմամբ ձեռք բերած առաջընթացի չափի վերլուծությունը, դրա ձեռք բերումը խթանող 

և խոչընդոտող պատճառների որոնումը, ձևավորում են անձի պրոֆեսիոնալիզմը [5]: 

Ինչպես ցույց են տալիս իրականացված հետազոտությունները, ժամանակակից ակմեա-

բանության տեսանկյունից կարևորագույն գործոններն են նվաճման պահանջմունքը, բարձր 

մասնագիտական-անձնային ստանդարտները, մոտիվացիայի մակարդակը [4, 5, 6]: Գործու-

նեության կոնկրետ տեսակների հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ընդհանուր ակմեաբա-

նական գործոններ են մասնագիտական ըմբռնման և մտածողության բարձր մակարդակը, զար-

գացած նախազգացումը: Ստեղծագործական արդյունավետությունը որոշող օրինաչափություն-

ների թվին են դասվում ոչ միայն այս գործոնները, այլև կյանքի ճանապարհին տեղի ունեցող 

դինամիկ փոփոխությունները, որոնք կապված են տարիքային փոփոխությունների և զարգաց-

ման օրինաչափությունների հետ:  

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ պրոֆեսիոնալիզմի ընդհանուր հոգեբանական նկա-

րագիրը համընկնում է ակմեաբանականի հետ` նախազգացում, ինքնակառավարման բարձր 

մակարդակ, զարգացած պատկերային ոլորտ, որոշումներ կայացնելու ունակություն, հաղոր-

դակցական ունակություններ: Ի լրացումն առանձնացված գործոնների մասնագիտական գոր-

ծունեության հետազոտության մեջ հատուկ ուշադրություն է դարձվում մասնագիտական վար-

պետության և տարբեր գործոնների միջև եղած կապին, որնք, ըստ էության, հոգեբանական-ակ-

մեաբանական են, որոնց մեջ հատուկ առանձնացվում էին անձի պահանջմունքերը, նվաճման 

շարժառիթի մակարդակը և գործունեության սոցիալական հեղինակությունը: Հեղինակությունը 

դրական է հարաբերվում բարձր մոտիվացիայի (այդ թվում նվաճումների, բայց ոչ` անհաջողու-

թյուններից խուսափելու), ինքնագնահատականի, վաղվա օրվա մեջ վստահության, գործունեու-

թյան նշանակության և դրա արդյունքների հետ [7]: 

Բազմաթիվ հեղինակներ, դիտարկելով անձի մասնագիտական ինքնագիտակցության 

խնդրի յուրահատկությունները, առանձնացնում են հետևյալ գործոնները` անձնական որակ-

ների համապատասխանություն մասնագիտական պատկեչի հետ, մասնագիտական վարպե-

տության բարձր մակարդակին հասնելու շարժառիթ, մասնագիտացված սուբյեկտիվ-կողմնո-

րոշված ուսուցում, տվյալ մասնագիտությունը յուրացնելու անձի ուղղվածություն, օպտիմալ 

ժամակահատված, անձի մասնագիտական անվտանգություն, կայունություն` զգացմունքային 

գործոնների նկատմամբ [1, 3, 6]: Հայրենական հեղինակները նշում են, որ այդ հատկանիշների 

հուսալի գնահատման միջոցով հնարավոր է իրականացնել աշխատակազմի ընտրություն ու 

մասնագետի կարիերայի աճի գնահատում [1, 2,]: 
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Աղյուսակում ներկայացված են ձեռքբերման մոտիվացիայի միջխմբային համեմատության 

ցուցանիշները` ըստ Էլերսի մեթոդիկայի: Տվյալ մեթոդիկան դասվում է մոնոսանդղակային 

թեստերի շարքին: Իսկ հաջողության հասնելու մոտիվացիայի ցուցանիշի արտահայտվածու-

թյան աստիճանը գնահատվում է բալային համակարգով, որոնք հաշվարկվում են թեստի բա-

նալիով: Հետազոտությանը մասնակցել են ԵՊՀ տարբեր ֆակուլտետների բակալավրիատի 4-րդ 

կուրսի և մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողներ (ընդամենը 80 հոգի, երկրորդ կիսամ-

յակում): Թեստավորման տվյալ ժամանակահատվածը և կազմը ընտրվել է` հաշվի առնելով 

մասնագիտական ինքնորոշման շեմին` պատասխանողների կանգնած լինելու հանգամանքը:  

Մեր հետազոտության մեջ հատուկ ուշադրություն է դարձվում կարիերայի կայացման 

գործընթացում ինքնաիրականացման հիմնահարցին ևս, բայց, միևնույն ժամանակ, չեն անտես-

վում մնացած` անձի կայացումը պայամանվորող գործոնները: Կարիերային հեռանկարի հիմ-

նական գործոնների վերլուծության հետազոտության տվյալները նույնպես հաշվի են առնվել 

երիտասարդ մասնագետների հարցման և թեստավորման նյութերի վերլուծության ժամանակ:  

 
Երկու խմբերի միջև ցուցանիշների համեմատում ըստ Էլերսի թեստի 

N Թեստի ցուցանիշներ T- չափանիշ Հավաստիություն P 

1 Անհաջողությունից խուսափում 0,39 >0,05 

2 Մոտիվացիայի չափավոր մակարդակ 0,05 հավաստի չէ 

 

Այսպիսով, կարիերային աճի և մասնագիտական ինքնագիտակցության հիմնախնդիր-

ների հետազոտության վերլուծության հիման վրա այդ գործընթացում առանձնացվել են հիմ-

նական սոցիալ-հոգեբանական գործոնները: Թվարկենք դասակարգված գործոնները, որոնք նե-

րառված էին հարցարանի մեջ` մասնագիտական վարպետության հասնելու դրդապատճառ, 

մասնագիտական ինքնորոշում, մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական դերի ըն-

դունում, մասնագիտական ինքնագնահատական, կարիերայի նվաճման դրդապատճառ, ինք-

նակատարելագործման դրդապատճառ, մասնագիտական գործունեության արժեքային կողմնո-

րոշումներ, փոփոխություններ նվաճման դրդապատճառի համակարգի մեջ, սեփական մասնա-

գիտության ընդունում, մասնագիտական գործունեութան ինքնավերլուծություն, մասնագիտա-

կան պարամետրերի նշանակություն, ինքնահաստատման պահանջմունք, ճանաչման պա-

հանջմունք, նորարարական գործունեության պահանջմունք, աշխատանքի վայր, աշխատան-

քային պայմանների հարմարավետությունը: Ի սկզբանե ընտրվել էին 20 չափանիշներ, բայց 

հարցումից հետո պահպանվել են ընդամենը 18-ը, որոնք բնութագրում են կարիերային աճի 

դրդապատճառը: Երկու ցուցանիշ չհավաքեցին բավարար միավորներ և դուրս մնացին:  

Հարցման արդյունքների մշակման վիճակագրական ընթացակարգը ենթադրում էր աստի-

ճանային վերլուծություն` ըստ նախընտրության տոկոսի, որը դուրս էր բերվում 100-ից` յուրա-

քանչյուր ցուցանիշի համար: Սոցիալ-հոգեբանական ցուցանիշների ամփոփված դիտարկումը 

թույլ տվեց առանձնացնել դրանք` ըստ մասնագիտական ինքնագիտակցության օպտիմումի 

ձևավորման արդյունավետության վրա ազդեցության աստիճանի: Բարձր տեսակարար կշիռ 

ունի շարժառիթը (31%), ուսուցման ազդեցության աստիճանը (28%), անձի կողմնորոշումը 

(22%) և ժամանակահատվածը (19%): 

Երիտասարդ մասնագետների ինքնագնահատականի հատկանիշները դասակարգվել էին 

ըստ նշանակության աստիճանի նվազման, որոնց ցուցանիշների տատանումը 20%-ի սահման-

ներում է, այսինքն` ամբողջ աստիճանային կշռի 1/5-ը, ինչը վկայում է ապագա մասնագետների 

նվաճման մոտիվացիայի գործոնի ամբողջականության մասին: Առանձնակի ուշադրության են 

արժանի առաջին հինգ ցուցանիշները, որոնց արտահայտվածությունն ունի որոշակի օրինաչա-

փություն. բոլոր հինգ ցուցանիշները, մասնավորապես` մասնագիտական վարպետության 

բարձրացման շառժառիթը, մասնագիտական ինքնորոշումը, մասնագիտական կարգավիճակի 

ընդունումը, մասնագիտական ինքնագնահատականը և կարիերայի նվաճման շարժառիթը ան-

միջականորեն կապված են մասնագիտական աճի և կարիերայի նվաճման հիմնական շարժա-

ռիթի հետ: Տվյալ դեպքում որոշիչ պայման է սոցիալական ինստիտուտների կողմից աշխատան-



 111 

քի համակարգումը, որը ենթադրում է կառավարչական խնդիրների համալիր լուծում` տարբեր 

մակարդակներում, որոնք ապահովում են փոխկապվածությունը, անընդհատությունը և հերթա-

կանությունը ուսանողների մասնագիտական զարգացման մեջ: Մասնագիտական մոտիվա-

ցիան հանդես է գալիս որպես պրոֆեսիոնալիզմի և անձի զարգացման ներքին շարժիչ ուժը, 

քանի որ միայն դրա ձևավորման բարձր մակարդակի հիման վրա է հնարավոր անձի մաս-

նագիտական կրթվածության և մշակույթի արդյունավետ զարգացումը:  

Այսպիսով, մասնագիտական մոտիվացիայի ձևավորման հոգեբանական պայմանների 

բացահայտման և հետազոտման համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել մի շարք տարաբնույթ 

պայմաններ ու գործոններ: Տվյալ խնդրի դիտարկումը նախատեսում է մի շարք այլ գործոնների 

հաշվառում, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի կերպով արտահայտվում են հոգեբանական 

ոլորտում (տնտեսական, սոցիալական, ազգային, քաղաքական, ԶԼՄ և այլ): Ամփոփելով ար-

դյունքները` կարելի է գալ այն եզրակացության, որ հոգեբանական տեսանկյունից մասնագետ-

ների պատրաստման մեջ որոշիչ են այն գործոնները, որոնք կապված են ինքնագնահատա-

կանի, կրթական համակարգի հոգեբանա-մանկավարժական առանձնահատկությունների (տե-

սական գիտելիքների և գործնական հմտությունների հարաբերակցություն), նվաճման մոտիվա-

ցիայի, արժեքային կողմնորոշումների այլ գործոնների հետ:  

 

Գրականություն 

1. Աղուզումցյան Ռ. Վ., Հոգեկան հուսալիության հետազոտման մեթոդաբանական մոտեցում: 

Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը, Կոլեկտիվ մենագրություն, Երևան, 

ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 113-131  

2. Ավանեսյան Հ., Անձնակազմի հոգեբանական գնահատման և ընտրության համակարգի կա-

ռուցման սկզբունքները «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» 

միջազգային գիտաժողովի նյութեր. - Էդիթ Պրինտ հրատ., 2011 թ., էջ 27-32 

3. Լոքյան Ա., Ավանեսյան Հ., Մասնագիտական այրման համախտանիշի բնութագրման և բա-

ցահայտման հիմնահարցը կառավարման հոգեբանությունում, Հանրային կառավարում / Գի-

տական հանդես, Եր. 2011, N 2-3, էջ 163-174. 

4. Бодалев А.А., Рудкевич Л.А. Как становятся великими или выдающимися? М.: Институт Пси-

хотерапии, 2003. - 287 с. 

5. Деркач А.А., Орбан Л.Э. Акмеологические основы становления психологической и профес-

сиональной зрелости личности М., 1995. РАГС. с.5-6. 

6. Деркач А.А., Семенов И.Н., Степанов С.Ю. Психолого-акмеологические основы изучения и 

развития рефлексивной культуры госслужащих. М.:РАГС, 1998.-с 16-22. 

7. Москаленко О. В. Психолого-акмеологические особенности самосознания личности. Астра-

хань: АГПУ, 1996. - с.8. 

 

RESEARCH ON MOTIVATION FACTORS FOR STUDENTS CAREER ORIENTATION 

 

Hakobyan A. V. 
Areximbank – Gazprombank Group, Yerevan, Armenia 

 

Keywords: Career, professional self-consciousness, motivations, education. 

 

The paper covers the main psychological views on career and professional self-consciousness 

development as well as the Research which has been conducted within students in order to learn what 

are the main factors that determine career development. The factors covered wide variety of fields 

including social structures up to the motivations and self-rating. 

 

 

 

http://faculties.ysu.am/faculties/hy/Philosophy-and-Psychology/person/1425


 112 

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՎԱՐՔԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

 
Հակոբջանյան Ա. Ռ. 

ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան 

 
Հանգուցային բառեր. առողջության հոգեբանություն, առողջության պահպանմանն ուղղված 

վարք, առողջությանն առնչվող վարք, առողջ վարքի գործոններ: 

 

Առողջությունը մարդու կենսագործունեության արդյունավետությունն ապահովող հիմնա-

րար պայմանն է: Ժամանակակից գիտական սահմանումներում տարբեր մեկնաբանություններ 

են տրվում առողջությանը: Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կա-

նոնադրության` «առողջությունը ֆիզիկական, հոգեկան և սոցիալական լիարժեք բարեկեցու-

թյան վիճակն է, այլ ոչ թե պարզապես հիվանդության կամ ֆիզիկական թերությունների բացա-

կայությունը» [4]:  

Հոգեբանական գիտության զարգացման ներկա փուլում առողջության հիմնախնդրի ու-

սումնասիրություններով զբաղվում է հատուկ գիտակարգ` առողջության հոգեբանությունը: 

Տարբերում են երեք հիմնական ոլորտ, որոնց շրջանակներում առանձնացվում են ուսումնասի-

րության խնդիրներ: Դրանք են առողջությանն առնչվող վարքի և կանխարգելման հարցերը, ա-

ռողջության ու սթրեսի կամ հոգեմարմնական խնդիրների ուսումնասիրությունը և հիվանդու-

թյան ու խնամքի հոգեսոցիալական կողմի ուսումնասիրությունները: [3] 

Մենք կանդրադառնանք խնդիրների առաջին ոլորտին` առողջությանն առնչվող վարքին: 

Առողջությանն առնչվող վարքի հոգեբանական առանձնահատկություններն ուսումնասիրելու 

համար անհրաժեշտ է նախ ուսումնասիրել և դուրս բերել դրսևորվող վարքի հիմքում ընկած ըն-

կալումները, մտքերն ու համոզմունքները (կոգնիցիաները) [2, 3]: 

Ընդհանուր առմամբ առողջությանն առնչվող վարքը Դեյվիդ Գոչմանը (David Gochmann) 

մեկնաբանում է որպես անհատների, խմբերի ու կազմակերպությունների կողմից արվող գործո-

ղություններ, ինչպես նաև այդ գործողությունների հետևանքներ, դետերմինանտներ ու կոռել-

յատներ, որոնցից իրականանում են սոցիալական և ռազմավարական փոփոխություններ, զար-

գանում են քոփինգ հմտություններն ու բարելավվում է կյանքի որակը: [1] Առանձնացնում են 

նաև առողջությանն առնչվող և առողջությանն (պահպանմանը) ուղղված վարք: Առողջությանն 

առնչվող վարքը մեկնաբանվում է որպես ցանկացած գործողություն, որը կապված է հիվանդու-

թյան կանխարգելման, առողջության պահպանման ու բարելավման հետ: Այս տիպի վարքը են-

թադրում է կամային և ոչ կամային ջանքերի օգտագործում, այսինքն՝ մտադրված բարելավվելու 

առողջությունը և որպես ուղղակի պահանջվող գործողության ձև: Որևէ հիվանդության ռիսկի 

նվազեցման համար մտադրված իրականացվող վարքն արդեն կոչվում է առողջությանն ուղղ-

ված վարք [1]: 

Մեր կողմից իրականացվող հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել առողջության 

պահպանմանն ուղղված վարքաձևերի հոգեբանական գործոնները` համոզմունքները, դիրքորո-

շումները, դրդապատճառային համակարգի առանձնահատկությունները, ինքնարդյունավետու-

թյունը: Իբրև հետազոտության առաջին փուլ` իրականացվել է ուսումնասիրություն (20-65 տ. 

120 մասնակից), որի նպատակն էր պարզել առողջության նկատմամբ վերաբերմունքի և վարքա-

յին դրսևորումների հարաբերակցությունը: Ուսումնասիրությունն իրականացվել է հարցարա-

նային մեթոդով: Հարցաթերթը ներառում էր առողջության պահպանման համար անհրաժեշտ 

տիպական գործողություններին վերաբերող հարց` «ինչ է պետք անել առողջության պահպան-

ման համար», մասնակիցների կողմից իրականացվող տիպական գործողությունների մասին 

հարց. «դուք ինչ եք անում Ձեր առողջության պահպանման համար», ինչպես նաև հարցեր կան-

խարգելող գործողությունների վերաբերյալ` «ինչ պետք չէ անել առողջության պահպանման հա-

մար», «ինչից եք դուք խուսափում»: Այս առաջնային ուսումնասիրության արդյունքում ստացված 

տվյալները մեր կողմից խմբավորվել են ըստ պատասխանների հաճախականության, ինչի ար-
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դյունքում կարող ենք առանձնացնել մի քանի վարքաձևեր, որոնք հետազոտության մասնակից-

ներն ամենից հաճախ են նշել որպես անհրաժեշտ միջոցներ` առողջության պահպանման հա-

մար: Դրանք են առողջ սննդակարգին հետևելը (անհրաժեշտ են համարում հարցվողների 94%-

ը), սպորտով զբաղվելը (74%), վնասակար սովորություններից զերծ մնալը` չծխել, չխմել (56%), 

ֆիզիկական ակտիվությունը, շարժունակությունը (47%) և պարբերաբար բուժզննում անցնելը 

(42%): Համեմատելով առողջ լինելու վերաբերյալ պատկերացումները և դրսևորվող վարքի հա-

րաբերակցությունը` նկատում ենք, որ դրանց միջև կան էական տարբերություններ: Նշված բո-

լոր վարքաձևերն իրականացվում են մասնակիցների ավելի քիչ տոկոսի կողմից. առողջ սննդա-

կարգի հետևում են միայն 70% հարցվողները, սպորտով զբաղվում են 49%-ը, վնասակար սովո-

րություններ չունեն միայն 32%-ը, ակտիվ կենսակերպ ունեն 29%-ը և պարբերական բուժզննում-

ներ անցնում են 42-ից միայն 20%-ը: Այս տարբերությունը կարող է պայամանավորված լինել մի 

շարք գործոններով. հոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական, էկոլոգիական: Հոգեբանական գոր-

ծոնների ուսումնասիրության շարքում ներկայում արդիական են այն հետազոտությունները, ո-

րոնք ուղղված են առողջ վարքի դրսևորման խոչընդոտների բացահայտմանը, հատկապես հա-

մոզմունքային դաշտի ուսումնասիրություններին: Առողջության պահպանման համար ձևավոր-

վող վարքի խոչընդոտները կարող են պայմանավորված լինել համոզմունքների հակասականու-

թյամբ: Այդ վարքի ձևավորումը, ինչպես արդեն նշել ենք, կապված է մտքերի հետ: Դիտարկենք 

վարքաձևի ձևավորմանը նպաստող բաղադրիչները. առաջին հերթին դա վարքը փոխելու հա-

մապատասխան մտադրությունն է, որի հիմքում էլ ընկած են դիրքորոշումները, նշանակալի ան-

ձանց կարծիքները, ինքնարդյունավետությունը, դրդապատճառները, վարքի վերահսկողությու-

նը և ըստ մեր ենթադրության, այդ մտադրության վրա ազդող գործոն է նաև ապագայում` որպես 

առողջ անձի կերպարի մասին պատկերացումները: Հաշվի առնելով այս գործոնների դերը վար-

քի ձևավորման մեջ` մեր հետազոտության հաջորդ փուլն ուղղված է դրանց ազդեցության ու-

սումնասիրությանը մտադրության ձևավորման վրա: Այսինքն այն, թե ներանձնային որ գործոնը 

կարող է խոչընդոտել առողջ վարքի ձևավորմանը և ինչպիսի գործոններ կարող են նպաստել 

նոր վարքի ձևավորման համար: 

Այսպիսով, առանձնացնելով առողջության պահպանմանն ուղղված վարքը` մենք անդրա-

դարձանք այդ վարքի գործոնների ուսումնասիրման առանձնահատկություններին: Առողջ վար-

քի ձևավորման գործում անհրաժեշտ են միջառարկայական գիտելիքներ, սակայն հոգեբանա-

կան ուսումնասիրությունները հնարավորություն են տալիս դուրս բերելու այն գործոնները, ո-

րոնք կարող են որոշիչ դեր ունենալ այդ վարքի ձևավորման համար: Մեր կողմից իրականացվող 

հետազոտության նպատակը լայն իմաստով առողջ վարքի ձևավորմանը խոչընդոտող և նոր 

վարքի ձևավորմանը նպաստող գործոնների դուրսբերումն է: Իհարկե, իբրև կենսակերպ, առողջ 

վարքի ձևավորումը ենթադրում է նաև շատ այլ գործոնների (սոցիալական, էկոլոգիական) 

հաշվառում: Սակայն ներանձնային գործոնների ուսումնասիրությունը` իրենց արդյունավետ և 

անարդյունավետ կողմերի դուրսբերմամբ, նշանակալի են փոփոխելի վարքի` առողջության 

պահպանման, բարելավման ու բարեկեցության ապահովման համար: 
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There are many questions about health-related behavior or health behavior that are not yet well 

understood. Therefore, scientific researchers continue to attempt to understand the nature and causes of 

many different health behaviors. Health behavior encompasses a large field of study that cuts across 

various fields, including psychology, nowadays a special branch of it – health psychology.  

In the broadest sense, health behavior refers to the actions of individuals, groups, and organi-

zations, which include social change, policy development and implementation, improved coping skills, 

and enhanced quality of life. 

In a study that was attempted by us was revealed that there are some differences between 

perception of healthy lifestyle and performance of health behaviors. Further research is directed on 

identification of health behavior factors. 

 

 

 

ԵՐԱԶՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀՈԳԵԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ՄԵՋ 

 
Հարությունյան Ա. Կ. 

Վանաձորի հոգեբանական վերականգնողական կենտրոն ՀԿ, Վանաձոր, Հայաստան 
 

Հանգուցային բառեր.  երազներ, հոգեվերլուծություն, սիմվոլիկաներ, հոգեթերապիա, 

հոգեկարգավորում, հիպնոս: 

 

Աշխատանքը այցելուների հետ պահանջում է տեսական հոգեբանությունից կայուն և խո-

րը գիտելիքներ: Դրանք, խարսխվելով անձնային հատկանիշների ու հմտությունների վրա, զգա-

լի դեր են կատարում պատշաճ մասնագիտական թերապևտիկ ու շտկողական աշխատանքների 

մեջ: Երազների կիրառությունը հոգեթերապիայի և հոգեկարգավորման մեջ հանդիսանում է 

կարևոր մեթոդական բազա, որի բաղկացուցիչների մի մասը ձևավորվել է դեռ մի քանի տաս-

նամյակ առաջ, մի մասն էլ՝ համեմատաբար վերջերս, և բոլոր շարադրվելիք հայացքներն էլ, 

չնայած իրենց որոշ հակասականությանն ու իրարամերժությանը, պարունակում են ռացիոնալ 

գիտելիքներ, որոնք ունեն ոչ միայն տեսական նշանակություն, այլ որ ոչ պակաս կարևոր է, 

կիրառելի են և՛ նեղ մասնագիտացմամբ պրակտիկ հոգեբանների, և՛ կոմպլեքս աշխատանքնե-

րով առաջնորդվող մասնագետների համար: Այժմ համառոտ շարադրենք ու վերլուծենք հոգե-

բանության տեսության և պրակտիկայի մեջ առավել նշանավոր հեղինակների տեսակետները՝ 

այցելուների երազների ներուժը կիրառելու վերաբերյալ:  

Գաղտնիք չէ, որ դասական հոգեվերլուծությունը երազների հետ աշխատանքը սկսեց նախ 

և առաջ որպես հոգեթերապևտիկ մեթոդ: Հոգեվերլուծությունը, ի տարբերություն հնում երազ-

ների մեկնության արվեստի, կենտրոնացած չէ ապագան կանխագուշակելու վրա, այլ ձգտում է 

բացահայտել անցյալը՝ մարդու ներկա պրոբլեմները առավել խորը հասկանալու համար  [7; 850, 

2;38, 41-42]: Ետֆրեյդիզմն ու նեոֆրեյդիզմը, դրանց առավել ականավոր ներկայացուցիչները 

Ֆրեյդից բավական տարբեր կարծիքներ էին արտահայտում երազների, դրանց նշանակության, 

վերլուծության և հոգեթերապիայի ու հոգեկարգավորման մեջ երազների գրավելիք տեղի առու-

մով: 

Համաձայն Ալֆրեդ Ադլերի, երազը բնավ չի ձգտում անցյալը վերադառնալ, ինչպես կար-

ծում էր Զ. Ֆրեյդը: Այն ուղղված է առաջ և նպատակամղված է որոշակի խնդրի լուծմանը: Երազն 
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ուղղված է միանգամայն կոնկրետ պրոբլեմի լուծմանը, որը կանգնած է մարդու առջև: Երազը չի 

հանդիսանում դեպի անգիտակցականը տանող «արքայական պողոտա», քանի որ հակոտնյա չէ 

արթուն գիտակցությանը: Ըստ Ադլերի, գիտակցության և անգիտակցականի միջև ոչ մի անդունդ 

չկա [5; 538]: 

Երազների ուսումնասիրության և դրանք հոգեթերապիայի մեջ կիրառելու գործում նշանա-

կալի ներդրում կատարեց Կարլ Գուստավ Յունգը: Նա մերժեց Ֆրեյդի երազների տեսությունը՝ 

ցանկության կատարման մասին, դրա փոխարեն առանձնացնելով անգիտակցական պրոցեսնե-

րում փոխհատուցման ֆունկցիան: Ըստ Յունգի, Ֆրեյդի տեսակետը տանում է իմաստի և մեկ-

նաբանության միօրինակության, սիմվոլի ամրագրված նշանակության: Լայն առումով Յունգը 

բնորոշում է երազը որպես <<իրական իրադրության ինքնաբեր ինքնապատկերում՝ ներկայաց-

ված սիմվոլիկ ձևով>> [7; 838,10]: Յունգի համոզմամբ՝ սեքսուալությունը երազի մեջ միայն ար-

տահայտման միջոց է, բայց ոչ երբեք նրա իմաստը կամ նպատակը: Յունգը բարդույթները 

համարում էր երազների ճարտարապետը և դեպի անգիտակցականը տանող արքայական պո-

ղոտան: Ըստ նրա, եթե բավական երկար ու հիմնավոր մտածես երազի բովանդակության շուրջ, 

ապա միշտ ինչ-որ բան կգտնվի այցելուի պրոբլեմները հասկանալու համար: Յունգը գերադա-

սում էր վերլուծել ոչ թե եզակի երազներ, այլ՝ շարքեր, քանի որ դա թույլ է տալիս առանձնացնել 

կայուն տեղեկատվական նշանները: Նա սովորաբար հարցնում էր, թե <<Ինչպե՞ս է այդ առար-

կան ծագել ձեր գիտակցության դաշտում>> [7; 838- 839] և նմանատիպ հարցեր: Յունգը հաճախ 

առաջարկում էր այցելուներին՝ նկարել այն, ինչը տեսել են երազում կամ երևակայության մեջ, 

գտնելով, որ կերպարի նյութական ձևակերպումը ստիպում է այն երկարատև դիտել բոլոր դե-

տալներով, ինչի շնորհիվ այն կարող է ամբողջությամբ դրսևորել իր ազդեցությունը  [7; 838-839, 

840]: 

Էրիխ Ֆրոմը կարծում էր, որ երազն ունի երկակի գործառնություն: Իրականության հետ 

կապի բացակայության դեպքում երազում դրսևորվում է ինչպես ամենավատը, այնպես էլ՝ ամե-

նալավը, ինչ կա մարդու մեջ: Երազում մարդը կարող է լինել անխելք, հիմար, անվայելուչ, կա-

րող է լինել և հակառակը. առավել բանական իմաստուն և բարոյական, քան արթուն ժամանակ 

[5; 538]: Է. Ֆրոմի կարծիքով երազի մեկնաբանության նպատակը հասկանալն է, թե դրանում 

ինչն է դրսևորվում, մարդու մեջ կենդանական նախասկիզբը՞, թե՞ ամբողջ լավը, որ կա նրա մեջ:  

Առանձնակի ուշադրության է արժանի երազների հետ տարվող աշխատանքը հոգեդրա-

մայում: Եթե հոգեվերլուծությունն առանձնացնում էր երազի երկու կատեգորիա (ըստ Ֆրեյդի՝ 

գաղտնի և բացահայտ բովանդակություն), ապա Ջոն Մորենոն հոգեդրամայում նկատի ունեցավ 

նաև երրորդ կատեգորիան, երազի էկզիստենցիալ բովանդակությունը կամ գործողության բո-

վանդակությունը: Դրանում երազի գաղտնի և բացահայտ բովանդակությունը համընկնում են: 

Երազի հոգեդրամատիկ վերամշակման ժամանակ այն բանական մակարդակով չի մեկնաբան-

վում, այլ պարզաբանվում է խաղի ընթացքում՝ շնորհիվ գործողության և խոսքի մորենոյական 

համադրության, այցելուի գիտակցական վիճակում [7; 839-840]: Երազների հետ հոգեթե-

րապևտիկ աշխատանքը կազմված է երեք մասից. բուն երազի վերարտադրություն, դրա շարու-

նակությունը և գաղտնի ցանկության ինքնաբեր ակտուալիզացիան կամ անշրջելի իրադարձու-

թյան շրջելը: Երազների հետ հոգեդրամատիկ աշխատանքի առավելությունը հոգեվերլուծու-

թյան համեմատ կայանում է նրանում, որ այստեղ հնարավոր է սիմվոլիկորեն դրամատիզացնել 

երազի շարունակությունը, որը սովորաբար ընդհատվում է կոնֆլիկտի կամ դժվար պահի բարձ-

րակետում:  

Ի տարբերություն հոգեվերլուծության՝ գեշտալտ-թերապիայում երազները չեն մեկնաբան-

վում, այլ ,,խաղացվում են,, և օգտագործվում անձի ինտեգրման համար [7; 840]: Ֆրեդերիկ 

Պերլզը՝ այս ուղղության հիմնադիրներից ու ականավոր ներկայացուցիչներից մեկը, երազները 

համարում էր դեպի ինտեգրացիա տանող արքայական պողոտա [6; 80]: Երազները էկզիստեն-

ցիալ հաղորդումներ են, ոչ թե միայն անավարտ իրադրությունների, ընթացիկ պրոբլեմների կամ 

ախտանշանների արտացոլումներ: Եթե որոշակի երազներ կրկնվում են, հատկապես մեծ է այն 

բանի հավանականությունը, որ ենթադրվում է այցելուի համար շատ կարևոր էկզիստենցիալ 

պրոբլեմ: Երազների հետ աշխատանքի մեջ կարելի է առանձնացնել չորս փուլ: 
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1. Սկզբում այցելուն վերապատմում է իր երազի բովանդակությունը: 

2. Երկրորդ փուլում այցելուն կրկին վերապատմում է երազը կամ դրա մի մասը, ներկա-

յացնելով այն որպես դրամա և փոխելով անցյալ ժամանակը ներկայով: Օրինակ. <<ես բարձ-

րանում էի սարը >> վերածվում է <<ես բարձրանում եմ սարը>> նախադասության: 

3. Երրորդ փուլում այցելուն դառնում է թատերական ռեժիսյոր, ձևավորում է բեմը և խո-

սում է զանազան դերասանների հետ:  

4. Չորրորդ փուլում կոնսուլտանտը խրախուսում է այցելուին՝ վերածվելու զանազան դե-

րասանների և այն ամենի, ինչ կա բեմի վրա: Չորրորդ փուլում երազների հետ աշխատանքը կա-

րելի է թեթևացնել դատարկ աթոռի տեխնիկայի օգնությամբ, որի դեպքում հնարավոր է դառնում 

երկխոսությունը զանազան մարդկանց, օբյեկտների կամ Ես-ի մասերի միջև, որոնք բախվում են 

իրար հետ: Երազների հետ աշխատանքի մեջ այդ բախումները հնարավոր են դարձնում կոնֆ-

լիկտների ինտեգրացիան և վերականգնում են իդենտիֆիկացիան Ես-ի այն մասերի հետ, որոնք 

օտարված են [6; 80- 81, 8; 164, 7; 840]:  

Երազների հետ այս կամ այն կերպ կապվում է նաև հիպնոսը: Այն կարելի է կիրառել 

ինչպես այն դեպքերում, երբ կարիք կա երազներ առաջացնելու, այնպես էլ՝ երազի մոռացված 

տարրերը վերարտադրելու համար: 1927 թվականին Ս. Յա. Լիֆշիցը ռուսերեն հակիրճ նկա-

րագրում է իր փսիխոթերապևտիկ մեթոդը, ապա 1929 թվականին ավելի մանրամասն, գերմա-

ներեն շարադրում իր մենագրության մեջ: Այս մեթոդը օգտագործում է հիպնոսի վիճակում հի-

վանդի երազների մեկնաբանումը [1; 104]: Ըստ Լիֆշիցի, այս մեթոդն առանձնապես արդյունա-

վետ է հիստերիայով հիվանդներին բուժելու համար: 

Երազներն օգտագործվում են նաև արտթերապիայի սեանսների ժամանակ: Հարկավոր է 

այցելուների ստեղծագործական ուշադրությունը հրավիրել երազների վրա, որոնցում հաճախ 

հայտնաբերվում են նյութեր հետագա պատմությունների համար: Այցելուներին կարևոր է պատ-

մել երազների պաշտպանական- բարենպաստ,, աշխատանքի,, մասին, որ երբեմն օգնում են 

կողմնորոշվել ինքն իր մեջ կամ կյանքում: Այդ ժամանակ կարևոր է երազների տարերային 

բնույթին կուրորեն չհետևելը՝ դրանք լսելով և դրանց հավատալով դրանք չմեկնաբանել միակող-

մանի - հոգեվերլուծորեն, այլ մարդկայնորեն - գիտակցված՝ դրանք ուղղել, կեղևազրկել օգտա-

կար միջուկները [3; 92]:  

Քնի ու երազների հետ աշխատանքը մեծ տեղ է գրավել նաև մեր ժամանակների մեծագույն 

հոգեբաններից մեկի՝ Վիկտոր Ֆրանկլի մոտ, էկզիստենցիալիզմի ուղղության մեջ: Նա ստեղծել է 

ուրույն հոգեթերապևտիկ համակարգ, որը տարբեր է մնացած բոլորից: Մեծ տեղ տալով գիտակ-

ցությանը, Ֆրանկլը անքնությունը, վախերն ու մղձավանջային երազներն առաջարկում է անց-

կացնել տարօրինակ ցանկության կամ պարադոքսալ ինտենցիայի մեթոդով, այսինքն՝ որքան 

կարելի է հումորով, ցանկանալ հենց այն, ինչից վախենում կամ խուսափում են [9; 343- 344, 347]:  

Այսպիսով, այս համառոտ հոդվածի մեջ մենք փորձեցինք ամփոփել հիմնականում քսանե-

րորդ դարի ընթացքում ստեղծված մի շարք նշանավոր հոգեբանների և հոգեբանական դպրոց-

ների ներկայացուցիչների ստեղծած մեթոդները, որոնք հաջողությամբ կիրառելի են հոգեթերա-

պիայի ու հոգեկարգավորման մեջ և զգալի օգուտ են տալիս այցելուների հոգեվիճակի ու վար-

քագծի ճանաչման, շտկման ու բուժման մեջ, չնայած իրենց տեսական բազաների տարբերու-

թյանն ու որոշ իրարամերժությանը: Համոզված ենք, որ ինչքան էլ զարգանա գիտատեխնիկա-

կան առաջընթացը, երազների կիրառության համար միշտ էլ կմնա գործունեության դաշտ հոգե-

թերապիայի ու հոգեկարգավորման շրջանակներում: 
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In the article we touched upon and analized ideas about dreams of famoys Russian and foreign 

psychologists and representatives of psychological schools of 20th century, as well as their application 

among visitors during psychotherapeutic and psych regulative works. We discussed such problems as 

psychoanalysis, post and neo Freudism, as well as psychodrama, gestalt and art therapy, existentialism- 

taking into consideration ideas of Viktor Frankly and connection between hypnosis and dream. We find 

the above mentioned methods effective and perspective. 

 

 

 

ԱՐՏԱԳԱՂԹԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 

 

Հարությունյան Գ. 
ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր.  արտագաղթ, էքզիստենցիալ միգրացիա, մոտիվացիա, 

մշակութային հարված, ադապտացիա: 

 

Քսաներորդ դարի վերջը նշանավորվեց միգրացիայի մեծ ալիքով, ինչը պայմանավորված է 

գլոբալիզացիայով և մասամբ հետևանք է ապագաղութացման, նոր երկրների ձևավորման, սահ-

մանների բացման, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցների զարգացման: Հայաստանը նույն-

պես ներգրավված է այդ գործընթացում: 2006թ. հետազոտության համաձայն երկրից ցանկու-

թյուն են հայտնել հեռանալ հարցվողների 17%-ը [2, էջ 79], իսկ 2013 թ. հունիսին Երևանում իրա-

կանացված սոցիոլոգիական հարցման մասնակիցների արդեն 46%-ը մտադրություն ունեն հե-

ռանալ Հայաստանից [9]: Հարցվողների կողմից նշված արտագաղթի պատճառները, բացի էթնի-

կականից, գրեթե նույնն են, ինչ Ռուսաստանում՝ սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական [4, 

էջ 257-258]:  

Կարծում ենք, այս ամենով հանդերձ արտագաղթի աճը պայմանավորված է սոցիալ-հոգե-

բանական գործոններով, որոնց դերն ու նշանակությունը թերագնահատված է: Այսօր գերակշ-

ռում են արտագաղթի դեմոգրաֆիական և սոցիոլոգիական ուսումնասիրությունները: Չանտե-

սելով վերջիններիս դերը, կարծում ենք, որ արտագաղթը լինելով նաև սոցիալ-հոգեբանական 

երևույթ, պետք է հոգեբանների ուշադրության կենտրոնում լինի: Հարցի հոգեբանական մոտե-

ցումները հիմնականում սահմանափակվում են արդեն իսկ արտագաղթածների մշակութային 

հարվածի և նոր միջավայրում ադապտացիայի հիմնախնդիրներով: Այսօր մենք կարևոր ենք հա-

մարում ուսումնասիրել այն սոցիալ-հոգեբանական գործոնները, որոնք նպաստում են արտա-

գաղթին: Այս տեանկյունից ուշագրավ են Ֆ. Աինսայի [1] և Գ. Մեդիսոնի [6] աշխատանքները: 

Ֆ. Աինսան գտնում է, որ յուրաքնչյուր մարդ գաղտնի երազում է ավետյաց երկրի մասին, 

որտեղ ոչինչ չի խանգարում լինել այնպիսին, ինչպիսին ինքն է իրեն համարում ու առանց 

խոչնդոտների զարգացնել անձնային նույնականությունը, իսկ արտագաղթը միակ ուղին է, որը 
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թույլ է տալիս փախչել նախանշված ճակատագրից ու հնարավորություն տալիս ձեռք բերել նոր 

կյանք. «ի վերջո մարդն իրեն կարող է երջանիկ երևակայել այնտեղ, որտեղ ինքը չկա» [1, էջ 92-

121]: 

Գ. Մեդիսոնը նույն երևույթը բացատրում է հենվելով Հեյդեգերի «տանը չլինելու» գոյաբա-

նական «ռեժիմի» վրա (existential ―mode‖ of not-being-at-home) և ներմուծում է էքզիստենցիալ 

միգրացիայի հասկացությունը [7]: Հարցազրույցի մեթոդով ուսումնասիրելով 20 կամավոր ար-

տագաղթացների, որոնց տեղափոխությունը պայմանավորված չի եղել տնտեսական կամ քաղա-

քական շարժառիթներով, նա եզրակացրել է, որ մարդիկ լքում են հայրենի տունը կյանքի հե-

ռանկարների ընդլայման, ինքնաիրականացման, ինքնության ու նույնականացման, պատկանե-

լիության և ազատության խնդիրները լուծելու համար, ինչպես նաև փախչում են ընտանեկան 

բարդ մթնոլորտից:  

Համաձայնվելով հեղինակների հետ, որ ատագաղթելու մոտիվացիան կարող է պայմանա-

վորված լինել էքզիստենցիալ միգրացիայով, արտագաղթելուն նպաստող հոգեբանական դրդա-

պատճառները ու գործոնները բացահայտելու նպատակով՝ օգտագործելով դիտման, հարցա-

զրույցի և case study մեթոդները, մենք նույնպես հետազոտության ենք անցկացրել արտագաղ-

թելու մտադրություն ունեցող 18 ուսանողների ու արդեն արարտագաղթած (Կանադա և ԱՄՆ) 

11 ընտանիքների (24 մեծահասակ և 22 անչափահաս) շրջանում, ովքեր հայրենիքում ապահով-

ված են եղել բնակարանային լավ պայմաններով ու բարձր վարձատրվող աշխատանքով, ուստի 

կարող են դիտվել որպես էքզիզտենցիալ միգրանտներ:  

Վերլուծելով և ամփոփելով հետազոտության արդյունքները՝ առանձնացրել ենք արտա-

գաղթը խթանող հետևյալ սոցիալ-հոգեբանական գործոնները: 

Երկրից մեկնել ցանկացող ուսանողների 77%-ը արտագաղթելը ժամանակավոր երևույթ է 

համարում: Արտագաղթած ընտանիքներից առաջինը մեկնած անդամների մեծամասնությունը 

երկրից մեկնելիս նույնպես համոզված են եղել, որ շուտով վերադառնալու են: Այսօր միայն 

երկու զույգ են մտածում վերադառնալ Հայաստան, այն էլ թոշակի անցնելուց հետո: Փախստա-

կանը մտածում է առաջին իսկ հնարավորության դեպքում վերադառնալու մասին՝ չկասկածելով 

անգամ, որ արդեն արմատներ է ձգել նոր միջավայրում և ադապտացիայից աննկատ անցել է 

ինտեգրացիայի [1, էջ 115]: 

Արտագաղթի ցանկությունը պայմանավորված է բացասական (երկրից փախչելու) և դրա-

կան («ավետյաց երկրում» նոր կյանք սկսելու) զուգահեռ մոտիվացիայով (pull and push), ինչը կա-

րելի է բացատրել Դ. Մակքելանդի ձեռքբերովի պահանջմունքների հայեցակարգով, որ բոլոր 

մարդիկ մոտիվացված են երկակի. մի կողմից անհաջողությունից խուսափելու ցանկությունն է, 

մյուս կողմից՝ հաջողության հասնելը:  

Ընտանեկան կապերի ամրությունը նպաստում է արտագաղթին, քանի որ գործում է դոմի-

նոյի էֆեկտը, ընտանիքի մեկ անդամն իր հետևից տանում է մյուսներին: «Եթե միիգրացիայում 

կա որևէ օրենք, դա այն է, որ միգրացիայի հոսքը մեկ անգամ սկսվելով արագություն է հավա-

քում: Միգրատները հնարավորություն են տալիս արտագաղթելու իրենց ընկերներին, բարեկամ-

ներին՝ սովորեցնելով ինչպես դա անել, տեղափոխման համար միջոցներ տրամադրելով, ինչպես 

նաև օգնում են աշխատանք և տուն գտնելու գործում [7, էջ 21–28]: Այս հանգամանքը շատ մտա-

հոգիչ է Հայաստանի համար, քանի որ 2007 թ. հարցումների համաձայն մարդկանց 60%-ից ավե-

լին ունեն բարեկամներ արտասահմանում [4]:  

Ֆիզիկական արտագաղթին նախորդում է հոգեբանականը, ինչը դյուրին է դարձնում նոր 

միջավայրին հարմարվելը: 

Երկքաղաքացիության դրույթը ռացիոնալիզացիայի պաշտպանական մեխանիզմի դեր է 

խաղում հայրենիքում չապրելը արդարացնելու համար: 

21-րդ դարի արտագաղթի պայմանները հեռու են Ջ. Քենեդու նկարագրածից «Ոչինչ այդ-

պես զարմանալի չէ, ինչպիսին արտագաղթելու որոշումն է, երբ տարիների կուտակված զգաց-

մունքներն ու մտորումները, ի վերջո, խրախուսում են ընտանիքին հրաժեշտ տալ համայնքին, 

որում ապրել է դարեր շարունակ, կտրել հին կապերը, հեռանալ ծանոթ վայրերից և շտապել 

դեպի անհայտ երկիր» [5, էջ 4]: Գլոբալիզացիայի և տեղեկատվական ու կապի տեխնոլոգիաների 



 119 

զարգացման շնորհիվ արտագաղթողների համար չկա անհայտ երկիր և հին կապերը գրեթե չեն 

խզվում (skype, facebook), ինչը նպաստում է ավելի հեշտ հաղթահարել մշակութային հարվածը 

ու կարոտախտը և մեղմացնում է Գ. Տրիանդիսի [7] կողմից առաջադրած ադապտացիայի կորի 

արտահայտվածությունը:  
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The research of students who intend to emigrate and the emigrant‘s families identify the 

enhancing socio-psychological factors of emigration. They are: existential migration, pull and push 

motivation, domino effect related to the strength of family ties, the psychological emigration, 

globalization and the development of information and communication technologies, which contribute to 

overcoming of the cultural shock and nostalgias, as well as mitigate the Triandis‘ ―U curve‖ of 

adaptation. 
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Հանգուցային բառեր. ավազաթերապիա, զարգացնող աշխատանք, ինքնառեֆլեքսիա, հուզական 

տարբերակում «դիֆերենցիացիա»: 

 

Ամեն դարաշրջան թելադրում է իր ուրույն կանոններն ու ռիթմը, որին ամեն նոր սերունդ 

ձգտում է համապատասխանել: Դիտարկելով այն արժեքներն ու սկզբունքները, որոնք արդիա-

կան են ժամանակակից աշխարհում` պարզ է դառնում, որ այսօր մեծ նշանակություն է տրվում 

մտավոր զարգացմանը, մեքենայացված սարքերին և դրանց հետ հարաբերվելու ընդունակու-

թյուններին: Հաճախ հանդիպող երևույթ է դաձել, երբ երեխայի զարգացվածությունը շփոթում են 

կոնկրետ հմտությունների կիրառման հետ, օրինակ, համակարգչից օգտվելու, խաղեր խաղալու, 

օտար լեզվով բառեր կրկնելու հետ: Այս ամենը երբեմն զարգանում է ի վնաս հուզական ոլորտի, 

երբ նվազում են ակտիվ խաղերը և կենդանի շփումը: 

http://news.am/arm/news/158469.html
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Նախադպրոցական տարիքը համարվում է հոգեկանի զարգացման ակտիվ շրջաններից 

մեկը, որն արտահայտվում է հոգեկան բարձրագույն գործընթացների, ինքնառեֆլեքսիայի զար-

գացմամբ, սեռային նույնականության ձևավորմամբ: Այս տարիքում առաջատար գործունեու-

թյունը խաղն է, որի միջոցով երեխան սկսում է յուրացնել իրերի աշխարհի կայունությունը և 

մարդկանց հետ հարաբերվելու սոցիալական ձևերը: 

Նախադպրոցական տարիքում խաղի միջոցով զարգանում է անձի կարևորագույն բա-

ղադրիչներից մեկը` ռեֆլեքսիվ մտածողությունը, որն ապահովում է երեխայի բնականոն վարքը 

[1, էջ 278]:  

Խաղի ընթացքում երեխան, նույնականանալով իր ընտրած դերի հետ, ստանձնում է կրկ-

նակի դեր` մեկն, ով խաղում է այդ դերն իր բոլոր հուզական և գործառնական դրսևորումներով և 

մյուսը, ով վերահսկում և գիտակցում է այդ դերի խաղային բնույթը: 

Խաղի նպատակներից մեկը երեխայի ցանկության բավարարումն է: Համաձայն Վիգոտս-

կու տեսակետի` հաճախ այդ ցանկությունները գիտակցված չեն և հանդես են գալիս որպես ընդ-

հանրացված աֆեկտներ: Այս մեխանիզմի շնորհիվ երեխան ներթափանցում է սոցիալական 

նորմերի, բարոյական արժեքների աշխարհ, զարգանում են իմացական և հուզական ոլորտները: 

Երեխան այս իրավիճակում ոչ թե պասիվ ունկնդրող կամ դիտող է, այլ ակտիվ սուբյեկտ, որն իր 

միջամտություններով կառուցում է խաղը [4, էջ 123]:  

Նախադպրոցական տարիքի սկզբում հույզերը դեռևս իրավիճակային բնույթ են կրում, 

սակայն փուլի զարգացմանը զուգընթաց դրանք դառնում են առավել կայուն և խորը: Երեխան 

մեծահասակների միջոցով սկսում է որակել իր արարքները որպես դրական կամ բացասական` 

արդյուքում ունենալով համապատասխան հույզեր:  

Հույզերի շնորհիվ երեխան կարողանում է ընկալել իրականությունը և համապատասխան 

ձևով ճիշտ արձագանքել: Նախադպրոցական տարիքում նա տարբերում է դիմախաղի արտա-

հայտչական կողմի նրբերանգները, ըմբռնում դիմացինի ձայնի, դիմախաղի փոփոխությունները: 

Հուզական ոլորտի զարգացման գլխավոր գրավականներից են մեծահասակների և հասակակից-

ների հետ շփումը, խաղը, ստեղծագործական գործունեությունը [1, էջ 304]:  

Այս տարիքում երեխաների գլխավոր դրդապատճառը ոչ թե գործունեության արդյունքն է, 

այլ բուն գործընթացը. այդ իսկ պատճառով նրանք կարող են անմիջապես քանդել խաղի ըն-

թացքում իրենց իսկ կողմից կառուցածը: Այսինքն, խաղը համապատասխանում է տվյալ պահի 

երեխայի հուզական պահանջին: 

Հուզական ոլորտի զարգացման նպատակով նախադպրոցական տարիքի երեխաների հա-

մար առավել նպաստավոր և արդյունավետ կարող է լինել ավազով խաղը: Զարգացնող աշխա-

տանքի շրջանակներում ավազով թեմատիկ խաղը նպաստում է երեխայի հույզերի տարբերակ-

մանը, դրանց գիտակցմանը և արտահայտչական կողմի յուրացմանը: Այս մեթոդը ոչ թե փոխում 

է երեխային կամ սովորեցնում վարքային նոր հմտություններ, այլ տալիս է ինքնարտահայտվե-

լու և զարգանալու հնարավորություն: Արդյունքում երեխան կարողանում է արտահայտել սե-

փական հույզերը, դրանց անուն տալ, ճանաչել դիմացինի հույզերը և ապրումակցել նրան: Երե-

խայի կողմից սեփական հույզերի տարբերակումը իր հերթին նպաստում է ինքնառեֆլեքսիայի 

զարգացմանը:  

Ավազաթերապիան հոգեթերապևտիկ մեթոդ է, որը ծագել է անալիտիկ հոգեբանության 

մեջ: Արտ-թերապիայի այս մեթոդը ծագել է յունգյան անալիտիկ մոտեցման շրջանակներում, որ-

տեղ այնքան կարևոր չէ մեկնաբանությունը, որքան սիմվոլների և ավազի մեջ առկա կերպար-

ների անմիջական ապրումը [3, էջ 21]: 

Երեխաների շրջանում ավազի հետ խաղը դեռևս 1929թ. սկսել է ուսումնասիրել հոգեբան 

Մարգարետ Լովենֆելդը, ով կարծում էր, որ առավել կարևոր է տակտիլ շփումը ավազի հետ, նա 

նկատել էր, որ ավազի հատիկը հոգեթերապևտիկ ազդեցությամբ է օժտված: Լովենֆելդը սկսեց 

օգտագործել ավազը երեխաների հետ աշխատանքում և հանգեց այն եզրակացության, որ ավա-

զը հիանալի հնարավորություն է տալիս երեխաներին կառուցելու իրենց աշխարհը: Այն, ինչ 

նախկինում երեխայի հոգեկանի խորքում էր, վերածվում է կերպարների խաղի, որոնք արտացո-

լում են երեխայի ակտուալ մտքերն ու զգացողությունները:  
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Ավազի հետ շփման միջոցով երեխան ֆիզիկական ձև է հաղորդում իր գիտակցական և 

անգիտակցական մտքերին ու զգացմունքներին [2, էջ 12]: 

Ավազով խաղն առավել արդյունավետ է դառնում տարբեր պարագաների և կերպարների 

առկայության դեպքում: Երեխայի կողմից ընտրված ցանկացած կերպար իրենից ներկայացնում 

է ակտիվ դերակատար, որը կարող է փոխազդել այլ հերոսների հետ: Այդ կերպարները կարող 

են լինել ինչպես իրական, այնպես էլ առասպելական, հեքիաթային, դրական կամ բացասական, 

քանի որ շատ հաճախ երեխաները կառուցում են իրենց աշխարհը և այնտեղ բնակեցնում նաև 

բացասական կերպարների կամ այն, ինչից վախենում են: Երեխան ինքն է որոշում, թե ինչ են 

խոսում կերպարները կամ ինչի մասին են մտածում:  

Ավազն օժտված է ջուր կլանելու հատկությամբ, որտեղ ջուրը հուզականության խորհրդա-

նիշն է: 

Համարվում է, որ ավազը ջրի հետ կլանում է նաև բացասական էներգիան, և այդ փոխազ-

դեցությունը նպաստում է հոգեկանի ներդաշնակեցմանը: Բացի այդ ավազը նպաստում է երե-

խայի ստեղծագործական ընդունակությունների, տարածական երևակայության, պատկերային- 

տրամաբանական մտածողության, ձեռքերի մանր մոտորիկայի զարգացմանը, ինչպես նաև 

նպաստում է հուզական արտահայտմանը [5]: 

Այսպիսով, ավազով խաղը կարող է հանդիսանալ որպես երեխայի հոգեկան զարգացումը 

խթանող միջոց: Այն նպաստում է ինքնարտահայտմանն ու հուզական ոլորտի ձևավորմանը, 

որի արդյունքում զարգանում է նաև հոգեկանի ճանաչողական բաղադրիչը և ինքնառեֆլեքսիան: 

Մասնավորապես նախադպրոցական տարիքում, երբ հույզերը դառնում են ավելի խորը, սկսում 

են ձևավորվել որոշ անձնային որակներ, կայուն արձագանքներ կոնկրետ իրավիճակներում, 

առավել իմաստալից է դառնում թեմատիկ զարգացնող աշխատանքը ավազի միջոցով:  
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During Psychological development of a child during the pre-school period among many 

psychological components also starts development of emotions. Sand work can be an effective way for 

development of recognition and differentiation of emotions and self-reflection . Henceforth with this 

intention organizing sand work as a measure for psychological development can turn out to be very 

beneficial. 
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ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻՑ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հարությունյան Ն. Ա. 
ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. բավարարվածություն ամուսնական կյանքից, ամուսնական կայունություն, 

 երջանկության զգացողություն, ամուսնության նկատմամբ կառուցողական 

դիրքորոշում:  

 

Հոգեբանական գրականության մեջ ընտանեկան բավարարվածությունը նույնացվում է ըն-

տանեկան երջանկության, հոգեկան առողջության, հոգեբանական կայունության և ընտանեկան 

համախմբվածության հետ և հաճախ նրանք կիրառվում են, որպես հոմանիշներ: 

Ռուս հոգեբան Վ. Ա. Սիսենկոն իր աշխատություններում մեծ տեղ է հատկացնում ընտա-

նեկան պահանջմունքների բավարարման հիմնախնդրին: «Անձի բազային պահանջմունքները 

չբավարարելը խախտում է հոգեկան կայունությունը, ստեղծում է անհարմարավետության զգա-

ցողություն և ամուսնական կյանքից խոր անբավարարվածություն» [9, էջ 8]: Վ. Ա. Սիսենկոն 

առաջ է քաշել մի հայեցակարգ, ըստ որի ամուսնական կայունության մակարդակը չափվում է 

բավարարվածության աստիճանով, իսկ ընտանեկան անկայունությունը` բախումնայնությամբ: 

Հեղինակը գտնում է, որ բախումը ընտանիքում հիմնականում ծագում է, երբ ամուսիններից 

որևէ մեկը խոչընդոտում է մյուսի պահանջմունքների բավարարմանը: 

Ա. Ա. Կրոննիկը և Ա. Ե. Կրոննիկը տալիս են ամուսնական հարաբերությունների մի քանի 

ձևեր, որտեղ առանձնացնում են «Մենք Ձեզ հետ հարազատ ենք» ձևը իր հոգեբանական մտեր-

մությամբ, զուգընկերների փոխադարձ հեղինակությամբ, դրական հույզերով հագեցվածությամբ, 

զույգի կողմից առկա հարաբերությունների նշանակալիության գիտակցվածությամբ: Ըստ նրանց 

ամենամեծ բավարարվածության զուգընկերները հասնում են «Մենք Ձեզ հետ հարազատ ենք» 

հարաբերությունների ժամանակ, երբ գրեթե լիարժեքորեն բավարարվում է պահանջմունքը լի-

նել նշանակալից մեկ այլ անձի համար [6, էջ 110]: Փորձելով մոդելավորել ընտանիքում կանանց 

և տղամարդկանց միջև ցանկալի հարաբերությունները, Ի. Յու. Պոլյակովը առանձնացնում է 

յոթը քայլ, որոնք քայլում են իրար հանդեպ յուրաքանչյուր զույգ: Ըստ հեղինակի առաջին չորս 

քայլերը ուղղորդում են և միավորում մարդկանց, դրանք են ֆիզիկական արտաքինի ընկալումը, 

հուզազգացմունքային հրապուրանքը, մենթալ նույնականացումը և հարմարումը: Իսկ վերջին 

երեքը` սոցիալական հասունացումը, սոցիալական հարմարումը և հեռանկարների համաձայ-

նեցվածությունը, ամրապնդում և զարգացնում են ամուսնական հարաբերությունները: Եվ այս 

յոթը քայլերի ճիշտ համադրությունը ընտանեկան բավարարվածության գրավականն է [7]: 

Ս. Ի. Գոլոդը գտնում է, որ ամուսնությամբ ամուսինների բավարարվածությունը կախված 

է ամուսնության դրդապատճառներից: Իր հետազոտությունների արդյունքում նա բացահայտեց, 

որ բավարարվածության բարձր ցուցանիշներ գրանցվել են այն անձանց մոտ, որոնց ամուսնու-

թյան դրդապատճառ է հայացքների ընդհանրությունը: Հաջորդ գործոնը ըստ հեղինակի հար-

ցումների` սերն է [4]: 

Մի շարք հեղինակներ գտնում են, որ ընտանեկան բավարարվածության աստիճանը կախ-

ված է կանանց բավարարվածության մակարդակից, այն պատճառով որ կանանց բավարարվա-

ծության ցուցանիշները գրեթե միշտ զիջում են տղամարդկանց բավարարվածության մակարդա-

կը արտահայտող արժեքներին (Տ. Վ. Անդրեևա, Ա. Վ. Տոլստովա, 2001): Ըստ հեղինակների մեկ-

նաբանման կանայք առավել կողմնորոշված են դեպի ընտանիքը, բայց քիչ բավարարված` ըն-

տանեկան կյանքով, քան տղամարդիկ [3]: Համաձայն Ռ. Լևինսոնի (1993) բացահայտումների, 

տղամարդկանց բավարարվածության աստիճանը բարձր է քանի որ ամուսնական կյանքը կա-

րող է նպաստել տղամարդկանց ոչ միայն ֆիզիկական և հոգևոր բավարարվածությանը, այլև աշ-

խատանքային գործունեության, գործնական հարաբերությունների զարգացմանը [8]: 
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Ընդհանրացնելով վերոհիշյալ հայեցակարգերն ու հետազոտությունները հարկ ենք համա-

րում անդրադառնալ մեր կողմից իրականացված ուսումնասիրությունների տվյալներին: Մեր 

հետազոտությունների ինքնատիպությունն ու յուրահատկությունը մատնանշելու նպատակով 

այն կներկայացնենք համեմատելով մի շարք հետազոտությունների հետ, որոնք իրականացվել 

են այլ էթնիկ և սոցիալական հասարակարգերում: Մեր հետազոտության արդյունքում ստացած 

տվյալների համեմատությունը Տ. Վ. Անդրեևայի, Ա. Վ. Տոլստովայի, ինչպես նաև Ռ. Լևինսոնի 

ուսումնասիրությունների արդյունքների հետ վկայում են այն մասին, որ ամուսնական կյանքից 

կանանց և տղամարդկանց սուբյեկտիվ բավարարվածության ցուցանիշները խիստ տարբեր չեն, 

գրեթե նույնն են (M=34.80; =6.69, M=34.90; =7.22): Համեմատելով Ս. Ի. Գոլոդի ուսումնասիրու-

թյունների տվյալների հետ, կարող ենք ասել, որ 76.70% բարենպաստ ընտանիքներում (որտեղ 

ամուսինները մեր հարցումների արդյունքում գրանցել են բավարարվածության բարձր ցուցա-

նիշներ), որպես ամուսնության դրդապատճառ համարվում է սերը [1]: 

1985 թվականին Յու. Ե. Ալյոշինան իր ուսումնասիրությունների արդյունքում բացահայ-

տեց ընտանեկան բավարարվածության U - ձև կախվածություն ամուսնական կյանքի տևողու-

թյունից [2]: Համաձայն ստացված տվյալների բավարարվածության ցուցանիշները աստիճա-

նաբար իջնում են, հասնում իր նվազագույն արժեքների ընտանեկան կյանքի 12-18 տարիների 

միջակայքում, որից հետո սկսում են աստիճանաբար աճել: Համաձայն Օ. Ա. Դոբրինինայի (1993) 

հետազոտությունների ցուցանիշների ամուսինների բավարարվածության մակարդակը չի ա-

ճում ընտանեկան համատեղ կյանքի ընթացքում, այլ հակառակը այն շարունակում է նվազել [5]: 

Մեր կողմից իրականացված հետազոտությունները ևս այդ մասին են վկայում` բավարարվածու-

թյան ցուցանիշները նվազում են, ամուսնական կյանքի տևողության աճին զուգընթաց (նկար 1), 

ինչը կարող է պայմանավորված լինել տարիքի հետ առաջ եկող հոգեբանական, հոգեֆիզիոլո-

գիական խնդիրներով, հարմարման համեմատաբար ցածր ունակություններով ու հնարավորու-

թյուններով: 

 

 
Նկար 1. Կանանց և տղամարդկանց բավարարվածության 

միջին ցուցանիշները երեք ենթախմբերում (n=240) 

 

Հատկանշական է Ն. Գ. Յուրկևիչի (1970) և Ն. Ն. Օբոզովի (1995) կողմից իրականացրած 

հետազոտությունները, ըստ որի իրենց ամուսնությունը համարում են երջանիկ և լիովին բավա-

րարված են ամուսնական կյանքից այն կանայք, որոնց ամուսինները մեծ մասնակցություն ու 

ներդրում ունեն կենցաղի կազմակերպման գործում, տնային պարտականությունների իրագործ-

ման ժամանակ [3,10]: Մեր հետազոտությունների արդյունքում չեն բացահայտվել կոռելյացիոն 

արտահայտված կապեր բավարարվածության և այս կամ այն դերերի ռեալիզացման միջև: Ար-

տահայտված կոռեյացիոն կապեր առկա են բավարարվածության ու արժեքային համատեղե-

լիության միջև (-0.42, p<0.01, r = 0.23), ինչպես նաև բավարարվածության ու դերային համապա-

տասխանության միջև (-0.31 p<0.01, r = 0.23): 
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Մեր հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ ամուսնական կյանքից բավարարվածության 

բարձր ցուցանիշներ արձանագրվել են կանանց 81.7%-ի և տղամարդկանց 77.5%-ի մոտ: Նրանց 

մոտ առկա է դրական, կառուցողական դիրքորոշում ամուսնության նկատմամբ, նրանք գտնում 

են որ իրենց զուգընկերը բնավորության անցանկալի գծեր գրեթե չունի և նրա կողքին գտնվելը 

մշտապես հաճույք է պատճառում, որ առանց ամուսնու կամ կնոջ ամուսնական կյանքը կլիներ 

ոչ լիարժեք: Ըստ նրանց, իրենց ընտանիքում տիրում է փոխադարձ դրական հուզազգացմուն-

քային մթնոլորտ և թե ինքը, թե շրջապատը իրենց ամուսնությունը համարում են հաջողված: 

Ամուսնական հարաբերությունները նրանց ուրախություն և բավարարվածություն են պար-

գևում, ամուսնալուծության մասին առհասարակ խոսք չկա և չի էլ կարող լինել [1]: 

Այսպիսով, ամուսնական կյանքից բավարարվածությունը սուբյեկտիվ զգացողություն է և 

իրենից ներկայացնում է ամուսինների տրամադրության, հուզական ապրումների նմանությու-

նը, նրանց գոհունակությունը համատեղ կյանքից, երջանկության զգացողությունը, ամուսնու-

թյան նկատմամբ կառուցողական դիրքորոշումը: Ամուսնական բավարարվածությունը պայմա-

նավորված է ամուսինների ընտանեկան արժեքների համատեղելիությամբ, դերային համապա-

տասխանությամբ, սիրո և համակրանքի բարձր դրսևորմամբ: 
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ՀՈՒԶԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԵՎ ՑԱՎԻ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հարությունյան Ս. Հ. 
Մ. Հերացու անվ. ԵՊԲՀ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. հույզ, ցավ, քրոնիկ ցավ: 

 

Ցավը սուբյեկտիվ, անձնային ապրում է, որը սերտորեն կապված է հուզական ոլորտի հետ: 

Հետաքրքրական է, որ ոչ վաղ անցյալում ցավը գնահատել են որպես «հոգեկան տառապանք», 

«տհաճության զգացում», «ապրում», այլ ոչ թե որոշակի ֆիզիոլոգիական պրոցես: Օրինակ, Սպի-

նոզան ցավը դիտարկել է որպես «թախիծ», որը պարտության է մատնում մարմնի այս կամ այն 

հատվածին:  

Դեռևս 20–րդ դարում վիճաբանական էր` ցավը զգացում է, թե հաճույքին հակառակ հու-

զական վիճակ: Ցավի հիմնախնդրով հետաքրքրված Ռ. Մելզակը նույնիսկ իր գրքի նախաբանը 

սկսում է հետևյալ բազմիմաստ տողով. ―Հաճույքն ու ցավը գործելու առաջնային մոտիվներն են‖: 

Ավելին, գրականության մեջ առանձնացնում են հաճույքը ընկալող մեխանիզմներ (բենեցեպ-

տորներ)` հակադրելով ցավի ընկալման համար նախատեսված հատուկ մեխանիզմներին (նո-

ցիցեպտորներին): 

Հոգեբանության տեսանկյունից ցավի համար առավել բնորոշ է զգացողության աֆեկտիվ 

բնույթը: Իզուր չէ, որ խոսում են ցավի զգացողության և զգացումի մասին: Ցավի զգացողությունը, 

որպես կանոն, կապված է անբավարարության զգացումի և տառապանքի հետ [5]:  

Առաջին անգամ Զ. Ֆրոյդը հոգեվերլուծական տեսության մեջ կոնվերսիայի մեխանիզմով 

ընդգծում է ճնշված հույզերի դերը մարմնական ախտանիշների առաջացման գործում: Իսկ Ց. Վ. 

Ֆորդը ներկայացնում է տվյալներ, համաձայն որի ընդհանուր բժշկական պրակտիկայում հի-

վանդների 50-60%–ն անցնում է աֆեկտի մարմնականացման պրոցեսը` հուզական լարվածու-

թյունը վերածելով ֆիզիկական հիվանդության նախանշաններին նման ախտանիշների [7]:  

Ներկայումս էլ բազմաթիվ հեղինակներ կարևորում են հուզական ոլորտի դերը ցավի հիմ-

նախնդրում [1; 2; 6]: 

Այսպես, Ա. Մ. Տուլեուսարինովան (1999) իր թեզիսում նշել է վեց հույզերի մասին, որոնք 

օրգանիզմի վրա երկարատև ազդեցության դեպքում ընդունակ են առաջացնել և հաղորդել ցա-

վային զգացողություն: Դրանք են` տագնապ, վախ, դեպրեսիա, մտորմունք, զայրույթ և ուրախու-

թյուն: 

Բիչերը հետազոտել է վերքի արտահայտվածության և ցավի ինտենսիվության միջև փոխ-

հարաբերությունը քաղաքացիների և զինվորների մոտ, որոնք հիվանդանոցային բուժում են 

ստացել: Եվ նա եկել է այն եզրակացության, որ ցավի ապրումներում վերքի չափսերն ավելի քիչ 

նշանակություն ունեն, քան տառապանքի հուզական բաղադրիչը [4]:  

Գրականության մեջ հաճախ քննարկվում և մեծ նշանակություն է տրվում հուզական ոլոր-

տից մասնավորապես տագնապի, դեպրեսիայի, վախի, ալեքսիթիմիայի, սթրեսի և ցավի փոխ-

կապվածությանը [3]: 

Ներկայումս առանձնացնում են չորս մոդելներ, որոնք բացատրում են քրոնիկ ցավի և բա-

ցասական հույզերի փոխհարաբերությունը: Առաջինն այն է, որ բացասական հույզը բարձրաց-

նում է ցավի զգայունակությունը: Երկրորդը` բացասական հույզը կարող է ցավի պատճառ լինել 

(օրինակ, սթրես առաջացնող հույզերը կարող են ուղեկցվել ֆիզիոլոգիական պատասխաննե-

րով, որոնք ցավ են առաջացնում), և նաև ցավը կարող է դեպրեսիայի տեսակներից մեկը լինել: 

Երրորդում` բացասական հույզերը քրոնիկ ցավի արդյունք են: Չորրորդ մոդելում բացասական 

հույզը և ցավը կարող են առաջանալ երրորդ գործոնի ազդեցությամբ (օրինակ, կենսաբանական 

փոփոխություններ, ուժեղ սթրես) [8]:  

Այսպիսով, ցավը և հուզական ոլորտը անխզելիորեն փոխկապված են միմյանց հետ: 

Ուստի, հաշվի առնելով, որ ցավ և առավել ևս քրոնիկ ցավ ունեցող հիվանդների մոտ «լավ լու-
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րերի» աղբյուրները քիչ են (արդյունքում նաև դրական հույզերի), անհրաժեշտ է տարբեր միջոց-

ներով (ֆիզիկական ակտիվության բարձրացում, մասնագիտական ակտիվության վերականգ-

նում և այլն) խթանել վերջիններիս առաջացմանը, քանի որ դրական հույզերը նյարդաիմունային 

մեխանիզմների միջոցով կարող են էականորեն լավացնել բժշկակենսաբանական ցուցանիշնե-

րը: Որպես ամփոփում մեջբերենք Աստվածատուրովի այն միտքը, որ ցավը և հույզը սերտորեն 

կապված են ընդհանուր գենետիկական արմատներով և կենսաբանական էության նույնությամբ: 
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The article highlights different approaches about the correlation between emotional state and 

pain. A disputable issue whether pain is a feeling or some emotional state is discussed. Also the role of 

negative emotions in the development of somatic symptoms is discussed. 

 

 

 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ 

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀՈԳԵՀՈՒԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎՐԱ 

 
Հովհաննիսյան Մ. 

ՀՊՃՀ, Երևան, Հայաստան 
 

Հանգուցային բառեր. կրթական համակարգ, բարեփոխում, հուզական այրում, աշխատանքի 

  արդյունավետություն, մանկավարժական հոգեբանություն:  

 

Կրթական համակարգը յուրաքանչյուր մարդու կյանքի կարևորագույն ոլորտներից մեկն է, 

և նրանում տեղի ունեցող ցանկացած փոփոխություն, անխուսափելիորեն ունենում է իր անդրա-
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դարձը այդ համակարգի յուրաքանչյուր օղակի վրա` աշակերտ, ուսուցիչ, տնօրեն և այլն: Տեղի 

ունեցող բոլոր բարեփոխումներն իրենց ազդեցությունն են ունենում մանկավարժների կարծ-

րատիպերի փոփոխման և նրանց աշխատանքի արդյունավետության վրա: Աշխատանքային նոր 

պայմանները, ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներթափանցումը ուսուցչական առօրյա, ման-

կավարժի գործունեության բովանդակության փոփոխությունը դիտվում է որպես մասնագի-

տական սթրեսի առաջացման և զարգացման հիմնական պայման: 

Ուսուցչի մոտ նեգատիվ հույզերը, ակտիվ մտավոր աշխատանքը, ոչ լիարժեք սոցիալա-

կան պայմանները, նորաստեղծ կրթական ծրագրերը հանգեցնում են ֆիզիկական և հոգեբանա-

կան ակտիվության նվազմանը, քրոնիկ հոգնածության, ընկճվածության, լարվածության, ֆիզի-

կական և հոգեբանական սթրեսի: Հատկապես խոցելի խումբ են հանդիսանում 40-60 տարեկան 

ուսուցիչները, որոնք արդի կրթական համակարգում մեծ տոկոս են կազմում: 

Զարգացող սթրեսի արդյունքում մանկավարժների մոտ՝ որպես սուբյեկտ-սուբյեկտ հարա-

բերության մասնագիտության ներկայացուցիչների, ի հայտ է գալիս «մասնագիտական այրում» 

համախտանիշը [3]: «Մասնագիտական այրում» համախտանիշը ներառում է իր մեջ նաև «հու-

զական այրում» հասկացությունը: «Հուզական այրում» հասկացությունը առաջին անգամ 1947թ. 

ամերիկացի հոգեթերապևտ Ջ. Ֆրեյդենբերգը օգտագործել է այն առողջ մարդկանց հոգեբանա-

կան վիճակը նկարագրելու համար, որոնք մշտապես գտնվում են ակտիվ շփման մեջ մարդկանց 

հետ էմոցիոնալ լարված միջավայրում` մասնագիտական օգնություն ցուցաբերելու ժամանակ 

[4]:  

Կ. Մասլախը, որը հանդիսանում է «հուզական այրում» սինդրոմի ուսումնասիրման բնա-

գավառում առաջատար մասնագետներից մեկը, որակավորում է այս համախտանիշի ի հայտ 

գալու երեք նախադրյալներ. 

1 Էմոցիոնալ հյուծվածության զգացողություն, անկարողություն (անձը չի կարողանում 

ներգրավվել աշխատանքի մեջ այնպես, ինչպես նախկինում): 

2 Դեգումանիզացիա (այցելուի հանդեպ բացասական վերաբերմունքի աճման միտում): 

3 Բացասական ինքնագնահատական մասնագիտական ոլորտում, մասնագիտական հմտու-

թյունների անկում, արհեստավարժության անկում, մասնագիտական անբավարարության 

զգացում [4]: 

Այս հարցին անդրադարձել է նաև Ա. Պայնսը, որը նշել է, որ «հուզական այրման» դրդա-

պատճառներ կարող են հանդիսանալ այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են աշխատավարձով բա-

վարարվածությունը, մասնագիտական ոչ հիմնավորված աճը, ինքնուրույնության աճը, ղեկա-

վարության կողմից ոչ լիարժեք վերահսկումը:[5] 

Այսպիսով, այս ախտանիշի առկայության ժամանակ դիտվում է մասնագետի մոտ հու-

զական խլություն, հյուծվածություն, բացասական ինքնավերաբերմունք մասնագիտական առու-

մով: Այս զգացողությունները զգալիորեն նվազեցնում են զգացմունքների և ապրումների սրու-

թյունը, աճում է բացասական տրամադրվածությունը կոնֆլիկտային իրավիճակներում, զարգա-

նում է ոչ պիտանելիության զգացումը: Մասնագիտական այրման դեպքում ձևավորվում է վար-

քի սահմանափակումներ, որոնք պայմանավորում են ռեալ մասնագիտական աճի մակարդակի 

նվազեցում: 

Այս գործընթացն ավարտվում է, երբ աշխատողները, օգտագործելով պաշտպանական մե-

խանիզմները, փորձում են ազատվել աշխատանքային սթրեսից, հոգեբանորեն հեռանում են աշ-

խատանքից և դառնում անզգա ու ոչ ճկուն:  

Ներկայիս կրթական բարեփոխումների արդյունքում ուսուցչի առջև դրվում է պարտադիր 

պահանջներ, որոնց լիարժեք կատարումը լրացուցիչ լարվածություն է առաջացնում: Ամենօրյա 

աշխատանքում առկա են հետևյալ խնդիրները` դասերի պլանները, դիդակտիկ նյութերը, դասի 

մատուցման ձևը, կրթական բարեփոխումների արդյունքում ձևավորված գնահատման սանդղա-

կը, դասավանդման նոր նյութերը, ծրագրերը, ամենամյա «նոր» հրատարակված դասագրքերը: 

Այս ամենին միանում են նաև էլեկտրոնային մատյանները, որոնց հետ ամենօրյա աշխատանքը 

լրացուցիչ լարվածություն է մանկավարժի համար:  
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Այս ամենի արդյունքում` անկախ մանկավարժական փորձից, տարիքային սանդղակից, 

անձնական որակներից, յուրաքանչյուր մանկավարժի մոտ կարող է ի հայտ գալ լարվածություն, 

տագնապ, հոգնածություն, ինքնագնահատականի անկում, բացասական հույզեր, անբավարար-

վածության զգացում, ֆիզիկական և հոգեկան ակտիվության նվազում, ընկճվածություն:  

Մանկավարժական հոգեբանական գրականության մեջ նշվում է նաև, որ բազմաթիվ հե-

տազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ մանկավարժի անձի հոգեբանական և հուզա-

կան վիճակը շատ մեծ ազդեցություն է ունենում աշակերտների հուզակամային և ճանաչողա-

կան ոլորտների վրա, որն էլ իր հերթին անդրադառնում է դասապրոցեսի անցկացման և որպես 

հետևանք` հմտությունների և կարողությունների զարգացման վրա [1]:  

Հաշվի առնելով վերը նշվածը` մենք առաջ քաշեցինք հետևյալ վարկածը, որ կրթական 

բարեփոխումները իրենց անդրադարձն են ունենում ուսուցիչների հոգեհուզական ոլորտի վրա: 

Աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել կրթական բարեփոխումների դերը ուսուցչի հո-

գեհուզական ոլորտի փոփոխությունների վրա: 

Ելնելով նպատակից` առաջ քաշվեցին հետևյալ խնդիրները. 

1 Ուսումնասիրել ուսուցիչների լարվածության, տագնապալիության, ինքնազգացողության, 

սթրեսակայունության մակարդակները: 

2 Հոգեբանորեն վերլուծել կրթական բարեփոխումների դերը: 

3 Հետազոտել ուսուցիչների անհատական մոտեցումները ներկայիս կրթական բարեփո-

խումներին: 

Հետազոտության օբյեկտ է հանդիսացել ուսուցիչների հոգեհուզական ոլորտը: 

Հետազոտության սուբյեկտ են հանդիսացել 5-40 տարվա մանկավարժական աշխատան-

քային փորձ ունեցող հիմնական և ավագ դպրոցի ուսուցիչներ: Հետազոտությանը մասնակցել են 

8 տղամարդ և 27 կին: 

Ուսումնասիրություններն անց ենք կացրել մայիս, հունիս ամիսներին, հաշվի առնելով այն 

հանգամանքը, որ ուսուցչի մոտ այդ ժամանակահատվածում առավել արտահայտված են նշված 

բացասական վիճակները: 

Հետազոտության ժամանակ կիրառել ենք թեստավորման և զրույցի մեթոդները: Թեստա-

վորման մեթոդի շրջանակներում կիրառել ենք հետևյալ մեթոդիկաները. Հոգեկան վիճակի ինք-

նագնահատման թեստը ըստ Այզենքի /2/ և սթրեսակայունության ու սոցիալական ադապտա-

ցիայի որոշման մեթոդիկան ըստ Հոմսի և Ռահեի: [2] 

Թեստավորումից բացի կիրառել ենք նաև մեր կողմից կազմված հարցարանը, որը բաղ-

կացած էր 5 հարցից: 

Ըստ Այզենքի հոգեկան վիճակի ինքնագնահատման թեստի [2] հետազոտվողների 75%-ի 

մոտ դիտարկվում է տագնապալիության և ֆրուստրացիայի միջին մակարդակ: Ագրեսիվության 

ցածր սանդղակ է նկատվում հետազոտվողների 81%-ի մոտ: Իսկ կարկամվածության միջին 

մակարդակ 78%-ի մոտ: 

Ըստ Հոմսի և Ռահեի սթրեսակայունության և սոցիալական ադապտացիայի որոշման մե-

թոդիկայի [2], սթրեսային ծանրաբեռնվածության և դիմադրողականության մակարդակը տվյալ 

ուսուցիչների մոտ գտնվում է միջին մակարդակում, ինչը վկայում է նրանց ադապտացիոն մեծ 

պոտենցիալի առկայության մասին: Ադապտացիոն պոտենցիալը թույլ է տալիս մանկավարժին 

ժամանակակից կրթական բարեփոխումների ազդեցության տակ պահպանել մանկավարժի 

մասնագիտական որակները: 

«Ձեր անհատական կարծիքը կրթական բարեփոխումների վերաբերյալ» հարցերին պա-

տասխանել է 35 հետազոտվողներից 20-ը, որոնցից յուրաքանչյուրի պատասխանում առկա է 

բացասական վերաբերմունք, դժգոհություն, անվստահություն, թերհավատություն կրթական 

բարեփոխումների հանդեպ: 15 մասնակիցները ընդհանրապես չեն պատասխանել այս հար-

ցադրմանը: Նշեմ նաև, որ 20 հետազոտվողներից 4-ը գրել են ընդամենը 1 բառ` «դրական»: Հե-

տազոտվողներից պահանջվել է նշել միայն մանկավարժական աշխատանքային ստաժը և տա-

րիքը: 
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Հետազոտության արդյունքներից կարելի է եզրակացնել, որ չնայած բազմաթիվ անհար-

մարություններին, դժվարություններին և անհամապատասխանություններին, մանկավարժա-

կան աշխատանքում հոգեկան լարվածության առկայությանը` ուսուցիչները հարմարվում են 

ցանկացած իրավիճակի և պայմանի: 

Հիմք ընդունելով հետազոտությունների արդյունքները, առաջարկում ենք այս ոլորտում 

հետևյալ փոփոխությունները և նորությունները. 

● Կրթական բարեփոխումների ծրագրերի իրականացումը սկսել մանկավարժների մեծ 

լսարանների կարծիքների, առաջարկների, քննարկումների ուսումնասիրությունից հետո:  

● Ուսումնասիրելով առաջին կետի արդյունքները, հաշվի առնելով պրակտիկ մանկա-

վարժների կարծիքները կազմել նոր բարեփոխումների ծրագիր, որն ավելի համահունչ կլինի 

ուսուցչի պահանջներին և հնարավորություններին: Ինչպես նաև հաշվի առնել էթնիկական ա-

ռանձնահատկությունները: 

● Մանկավարժական մասնագիտական վերապատրաստումներին զուգահեռ անցկացնել 

նաև հոգեբանական խորհրդատվություն: 

● Կարևորում եմ նաև դպրոցում հոգեբանի պարտադիր աշխատանքը աշակերտի, ման-

կավարժի և ծնողների հետ, ինչպես նաև հոգեբանության դասընթացների ներառումը դպրոցա-

կան ծրագրերում: 
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ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՇԵՇՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՏԻՊԵՐԻ ԵՎ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Ղազարյան Ա. Հ. 
ՀՊՄՀ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. բնավորության շեշտվածություն, անձնային հատկություններ, 

անձի հինգ-գործոնային մոդել: 

 

Վերջին տարիներին իրականացվում են մեծ թվով հետազոտություններ բնավորության, 

նրա առանձնահատկությունների, բնավորության գծերի դասակարգման, բնավորության շեշտ-

վածության ուսումնասիրման ոլորտում: Այդ աշխատանքները հիմնականում նվիրված են բնա-

վորության սրված գծերի դրսևորման առանձնահատկություններին և օրինաչափություններին: 

Սակայն, ուսումնասիրված գիտական աղբյուրներում բացահայտված չեն անհատական և անձ-

նային այն հատկությունները, որոնք հանգեցնում են բնավորության շեշտվածության: 

Ենթադրվում է, որ բնավորության շեշտվածության հիմքում ընկած են որոշակի անձնային 

բացասական փոփոխությունների ենթարկված հատկություններ, որոնց բացահայտումը և շտ-

կումը կարող է հանգեցնել բնավորության շեշտվածության արտահայտվածության թուլացմանը 

կամ վերացմանը: 

Հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրվել են «Կրթության հոգեբանության և սոցիոլո-

գիա», «Կուլտուրա», և «Մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա» ֆակուլտետների 1-ին և 2-րդ 

կուրսերի 74 ուսանող: Ախտորոշել ենք բնավության շեշտվածության տիպերը՝ ըստ «Բնավո-

րության շեշտվածության Շմիշեկի հարցարանի» [2, 63] և «Անձնավորության հատկությունների 

շեշտվածության և նյարդա-հոգեկան անկայունության մեթոդիկայի» [1, 133], անձնային գծերը՝ 

ըստ «Անձի հինգ-գործոնային մոդելի»՝ ըստ Ս. Ջ. Սիֆրթի [3, 132]: Հոգեբանության մեջ վերո-

հիշյալ մոդելում ներկայացված անձնային գծերը 5 սահմանային գործոններ են կամ անձնա-

վորության հարթություններ՝ բացահայտված փորձարարական հետազոտությունների միջոցով: 

Այդ գործոններն են նևրոտիզմը, էքստրովերսիան, հանդուրժողականությունը, բարեխղճությու-

նը և հակվածությունը նորույթի նկատմամբ: Յուրաքանչյուր գործոն բաղկացած է ավելի մասնա-

կի գծերից: Օրինակ՝ Էքստրովերսիան ներառում է այնպիսի կապված որակներ, ինչպիսիք են 

շփվողականությունը, սուր զգացողությունների փնտրումը և դրական հույզերը: 

Առանձնացվել են ինչպես Կ. Լեոնհարդի, այնպեսէլ Ա. Ե. Լիչկոյի առաջ քաշած դասակար-

գումների այն բնավորության շեշտվածությունները, որոնք համահարաբերակցային կապերի մեջ 

են «Մեծ հնգյակում» տեղ գտած անձնային գծերից որևէ մեկի հետ: 

Բնավորության շեշտվածության բռնկվող տիպի և անձնային մի շարք հատկությունների 

(էքստրովերսիա, հակվածությունը նորույթի նկատմամբ, հանդուրժողականություն) միջև բացա-

հայտվել են ամուր և միջին ամրության համահարաբերակցային կապեր: Հետազոտության ար-

դյունքների համահարաբերակցային վերլուծության արդյունքում P=0,05 հավաստիությամբ դրա-

կան կապ է բացահայտվել բնավորության շեշտվածության բռնկվող տիպի և էքստրավերսիայի 

միջև ≦r=0,288): Սա բացատրվում է այն հանգամանքով, որ բնավորության շեշտվածության 

բռնկվող տիպը ձևավորվում է խոլերիկ խառնվածքային հիմքով, որին բնութագրական է 

էքստրովերսիան: Բռնկվող տիպի հիմնական առանձնահատկությունը հույզերի պոռթկումն է, 

որը էքստրովերսիային բնորոշ առանձնահատկություն է: Դա է պատճառը, որ ինչքան բարձր է 

արտահայտված էքստրովերսիան, այնքան բռնկվող տիպի շեշտվածությունը ցայտուն է: 

P=0,05 հավաստիությամբ դրական կապեր են բացահայտվել բռնկվող տիպի և նորույթի 

նկատմամբ հակվածության ≦r=0,261), բռնկվող տիպի և հանդուրժողականության ≦r=-0,271) 

միջև: 

Հետազոտության արդյունքների համահարաբերակցային վերլուծությունից պարզ է դառ-

նում, որ վերը նշված տվյալները համապատասխանում են տիպերի բնութագրերին: Օրինակ՝ 

բռնկվող տիպն ունի ուժեղ, անհավասարակշռված և շարժուն նյարդային համակարգ և դա մեզ 

թույլ էր տալիս ենթադրել, որ բնավորության շեշտվածության այս տիպը կարող է ձևավորվել 
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խոլերիկ խառնվածքային տիպի դեռահասների մոտ: Մեր ստացած տվյալները կրկին անգամ 

փաստում են դա, քանի որ նրանց հատուկ է հետևյալ անձնային հատկությունները՝ էքստրո-

վերսիա, հակվածությունը նորույթի նկատմամբ և թշնամանք: 

Բնավորության շեշտվածության հոգեասթենիկ տիպի և անձնային հատկություններից 

նևրոտիզմի միջև բացահայտվել է P=0,05 հավաստիությամբ համահարաբերակցային կապ 

≦r=0,430): Վերջինս վկայում է հոգեասթենիկի թույլ նյարդային համակարգի մասին, որը հատուկ 

է խառնվածքային տիպերից մելանխոլիկին: 

Բնավորության շեշտվածության հիստերոիդ տիպն էքստրավերսիայի հետ P=0,01 հավաս-

տիությամբ ≦r=0,396) ամուր դրական կապի մեջ է: Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է բնավո-

րության շեշտվածության ձևավորման մեխանիզմների շարքում նյարդային համակարգի հատ-

կությունների հաշվառումը: Այստեղից կարող ենք եզրակացնել, որ եթե խոլերիկները գտնվեն 

բնավորության շեշտվածության տվյալ տիպի ձևավորման համար անբարենպաստ պայմանների 

ազդեցության տակ, ապա հավանականությունը մեծ է, որ նրանց մոտ կձևավորվի բնավորու-

թյան շեշտվածության հիստերոիդ տիպը:  

P=0,01 հավաստիությամբ ≦r=0,474) դրական կապեր են բացահայտվել բնավորության 

շեշտվածության հիպերթիմի և էքստրովերսիայի միջև, հիպերթիմի և հուզական կայունության 

≦r=0,379) միջև: Քանի որ հիպերթիմին բնորոշ է անձնային հատկություններից էքստրովերսիան 

և հուզական կայունությունը, դա մեզ թույլ է տալիս ենթադրել, որ հիպերթիմ բնավորության 

շեշտվածության տիպը զարգանում է սանգվինիկ խառնվածքային հիմքի վրա և այդ տիպի հա-

մար խոցելի արտաքին պայմանների նպաստավոր լինելու դեպքում: 

P=0,01 հավաստիությամբ ≦r=0,332) դրական կապ է բացահայտվել բնավորության շեշտվա-

ծության հուզական տիպի և նևրոտիզմի միջև: Հուզական տիպին հատուկ է նաև ցածր արտա-

հայտված կամքի ուժ: Վերջինս, ինչպես նաև նևրոտիզմի առկայությունը խոսում է նրա թույլ 

նյարդային համակարգի մասին: Այս ցուցանիշներն ընդհանրացնելով՝ կարող ենք ասել, որ ար-

տաքին որոշակի նպաստավոր պայմանների առկայության դեպքում թույլ նյարդային համա-

կարգ, բարձր արտահայտված նևրոտիզմ ունեցող անձանց մոտ, որոնց բնորոշ է մելանխոլիկ 

խառնվածքային տիպը, կարող է ձևավորվել հուզական բնավորության շեշտվածություն: 

Ընդանրացնելով կարող ենք ասել, որ վերևում մատնանշված բնավորության շեշտվածու-

թյան այս կամ այն տիպին բնութագրական և ընթացքում ախտաբանական զարգացում ստացած 

անձնային հատկությունների առանձնացումը և հետագայում դրանց շտկումը, կարող են հան-

գեցնել բնավորության շեշտվածության արտահայտվածության թուլացմանը կամ վերացմանը: 
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Detachment of some personality properties and then the correction of them, which are 

characteristic of this or that type of accentuation of character and get pathological development, can lead 

to the weakening or elimination of the accentuation of character. 
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ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ՍՏԵՐԵՈՏԻՊԱՑՄԱՆ ԼԵԶՈՒՆ 

 

Ղարախանյան Լ. 
ԼՂՀ ԿԳՆ, Արցախի պետական համալսարան, Լեռնային Ղարաբաղ 

 

Հանգուցային բառեր. ԶԼՄ, ադրբեջանական մամուլ, կոնֆլիկտածին վարք, ագրեսիա:  

 

Մեր օրերում տեղեկատվական դաշտը հզոր դեր է խաղում մարդկանց գիտակցության և 

հասարակական կարծիքի ձևավորման գործում: Ըստ էության, տեղեկատվական դաշտը, մաս-

նավորապես ԶԼՄ-ները, կարելի է համարել կարծրատիպացման գործակալներ: 

Հոգեբանական կարծրատիպերի և դրանց ընկալման հիմնախնդիրը միջէթնիկական հա-

րաբերությունների համատեքստում խիստ արդիական է, մասնավորապես այն առումով, որ 

կարծրատիպերով են պայմանավորված կոնֆլիկտի լարվածության ու կայունության աստիճանն 

ու փոխադարձ թշնամանքի ուժը: 

Ադրբեջանական մամուլի գործունեության մեջ առանձնանում է մանիպուլյացիայի ընդհա-

նուր տեխնոլոգիան, որն, ինչպես կտեսնենք, երբեմն հիմնվում է նաև միֆերի վրա: Եվ միֆը, 

որպես պատրանքային գաղափար, գալիս է հաստատելու որոշակի արժեքներ ու նորմեր, որոնք 

ընկալվում են առավելապես հավատի հիման վրա: Վերջինս ենթադրում է մարդկանց գիտակ-

ցության վրա ազդելու այնպիսի կոնկրետ մեթոդներ, ինչպիսիք են ոչ միայն փաստերի ուղիղ 

նենգափոխումը, ոչ ձեռնտու տեղեկատվության մասին լռելը, ստի և զրպարտության տարա-

ծումը, այլև ավելի նուրբ միջոցներ:  

Սոցիալական հոգեբան Է. Արոնսոնը գրում է. <<Անորոշության իրավիճակում մարդիկ 

հակված են այնպիսի վերագրումների, որոնք համապատասխանում են իրենց համոզմունքնե-

րին ու նախապաշարմունքների>> [1, 312]: Տվյալ պարագայում ադրբեջանական լրատվամիջոց-

ներն, անշուշտ, իրականացնում են հայերի նկատմամբ ագրեսիվ կարծրատիպերի էսկալացիա, 

որի նպատակը թշնամանքի սերմանումն ու դրա թուլացումը թույլ չտալն է: Սեփական և թշնա-

մական խմբի իմպլիցիտ (թաքնված) սոցիալական համեմատությունը հանգում է հակառակորդի 

մարդկային պատկերի ծայրահեղ վարկաբեկմանը. մի բան, որի արդյունքում սեփական խմբի 

դիմագիծը գծագրվում է դրական գունավորումներով: Այստեղ ակնհայտ է վերագրման հիմնա-

կան սխալի դրսևորումը խմբային փոխհարաբերությունների հարթությունում, որն էլ պայման-

ներ է ստեղծում մի կողմից հոգեբանական ինքնապաշտպանության, իսկ մյուս կողմից` ագրե-

սիվ էսկալացիայի համար: 

Ադրբեջանական ԶԼՄ-ների լեզուն նպաստում է էթնիկ նախապաշարմունքների տարած-

մանը, ինչը հանգեցնում է այլատեցության: ԶԼՄ-ներում կարծրատիպերի ձևավորման վրա մե-

ծապես ազդում է հոգեբանական նույնացման երևույթը, որը հիմնականում կրում է խմբային 

ինքնապաշտպանության բնույթ: Ադրբեջանական մամուլի միջոցով տարածվող կարծրատիպե-

րը նպաստում են ադրբեջանցիների խմբային ինքնագիտակցության մեջ դրական հատկանիշնե-

րով օժտված ՙմենք՚ համակարգի ձևավորմանը, որը տեղի է ունենում լրատվամիջոցներով ներ-

կայացվող դրական մոդելի հետ նույնացման արդյունքում: Ըստ որում, ախտաբանական սուբ-

լիմացիայի (ինքնավեհացման) վրա հիմնված այդ խմբային ինքնապաշտպանության բնույթ կրող 

նույնացման պաշտպանական գործառույթը ծնում է խմբային վտանգավոր, ոչ իրատեսական 

հավակնություններ: Մարդասպան Սաֆարովին առանձնաշնորհումներ տալու երևույթը ասվա-

ծի վառ օրինակն է: Սեփական խմբի գերագնահատումը՝ որպես կարծր դիրքորոշում, դառնում է 

վարքի կարգավորիչ: Այստեղ մենք տեսնում ենք էթնիկական կարծրատիպերի բացասական 

դերակատարությունը միջանձնային ընկալումներում, որը տվյալ էթնոսի մասին չտեղեկացվա-

ծության փաստ է: 

Հոգեբանական վերլուծության բավականին ուշագրավ նյութ են պարունակում ադրբեջա-

նական թերթերի ստախոսությունները: Խորհրդային մամուլում ադրբեջանցիների և Ղարաբաղի 

հայերի շահերը նույնացվում էին, և այս ուղղությամբ, որպես սոցիալական ազդեցության միջոց, 
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նորից գործում էին ԶԼՄ-ները: Ադրբեջանական ԶԼՄ-ների գործունեությունը պարտադրվող 

մշակութային համակարգի մի մասն էր, որ վերածվել էր ազգային ճնշում իրականացնող 

գործիքի և ներծծված էր բացահայտ և քողարկված ագրեսիվությամբ: Սա ևս մեկ հզոր գործոն էր, 

որը խորացնում էր միջէթնիկական լարվածությունը և դրանից բխող հոգեբանական դեզադապ-

տացիան: Նյութերի մատուցման ձևերը, նրանց մեջ տրվող գնահատականների ու նկարագրու-

թյունների ինտենսիվությունը բացահայտում են կարծրատիպերի մեխանիզմները և այն ուղինե-

րը, որոնք սկսել են հոգեբանական նոր կաղապարներ ձևավորել Ղարաբաղի հայերի մոտ: Դի-

տարկումներից հստակեցվում է նոր կաղապարների տարածման ինտենսիվությունը, ինչը չէր 

կարող չանդրադառնալ սերունդների սոցիալականացման վրա: Ադրբեջանական մամուլում աչք 

են ծակում ազգային տարբերությունների արհեստական համահարթեցմանն ուղղված լրագրող-

ների փորձերը: Մամուլի այսօրինակ ազդեցության պայմաններում պարարտ հող էր առաջա-

նում թշնամական միջէթնիկական կարծրատիպերի առաջացման համար, որոնք ուղեկցվում էին 

դրական ինքնավերագրումներով: Համաձայն խմբային ֆավորիտիզմի սկզբունքների, սեփական 

էթնոսի կամ էթնիկական խմբի մասին կարծրատիպերն ի հակադրություն այլ խմբերի նկատ-

մամբ ունեցած կարծրատիպերի, որպես կանոն, դրական բնույթ են կրում, իսկ ահա բացա-

սական կարծրատիպերն առավել հաճախ ակտուալացվում են այնպիսի պայմաններում, երբ եր-

կու էթնոսների միջէթնիկական շփումներում ծագում է մրցակցային պայքար կամ գերադասի ու 

ստորադասի հարաբերությունների խնդիր: 

Ադրբեջանական մամուլի համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այն այսօր ևս 

վերածվել է մեքենայությունների (մանիպուլյացիայի) գործիքի և հայերին ծայրահեղորեն վար-

կաբեկող գերագրեսիվ կարծրատիպերի առաջացման յուրատեսակ <<գեներատորի>>: Այսօր այդ 

նույն մամուլում եռանդուն կերպով տպագրվում են էթնակոնֆլիկտածին հրապարակումներ, 

որոնք հայերի նկատմամբ թշնամական և վարկաբեկող կարծրատիպեր են մշակում և տարա-

ծում ինչպես սեփական հանրույթի, այնպես էլ այլ ժողովրդների շրջանում: Ադրբեջանական 

մամուլի կոնֆլիկտածին ազդեցություններ պարունակող նյութերը միտված են էթնիկական 

շփումներում անհանդուրժողական, բացասական դիրքորոշումների ձևավորմանը: Սա պետք է 

համարել ադրբեջանցիների էթնիկական հոգեբանական ագրեսիվ ինքնապաշտպանությունը` 

ներկայումս ստեղծված սոցիալ-քաղաքական իրավիճակում: Հայի` որպես թշնամու, կերպարի 

ձևավորումը կատարվում է հետևողականորեն և ինտենսիվ կերպովֈ Այդ կերպարի և դրան հա-

մարժեք հայատեցության որակի ձևավորումն արդեն իսկ դառնում է ադրբեջանցի թուրքի ինք-

նագիտակցության բաղադրամաս, հիշողություն, կարծրատիպ, էթնիկական ինքնագիտակցու-

թյան բովանդակային կազմավորում: Ինֆոլոգեմը (կեղծ, խեղաթյուրված ինֆորմացիա) դառնում 

է հիվանդագին ինքնավեհացման, նախահարձակ մղումների ենթագիտակցական կազմավո-

րումների հիմք: Ըստ էության, ոչ միայն ադրբեջանական ԶԼՄ-ների, այլև գիտնականների աշ-

խատությունների հիմքում ընկած է ինֆոլոգեմի բաղադրիչը: Զ. Բունիաթովի աշխատությունը 

ասվածի վառ ապացույցն է: 

Տեղեկատվական դաշտում որպես առավել համապարփակ մանիպուլյատիվ տեխնոլոգիա 

առանձնացվում են կերպարների ձևավորումն ու տարածումը: Ադրբեջանական մամուլում մեծ 

հմտությամբ է աշխատում հայերի բացասական կերպարների ձևավորման մեխանիզմըֈ Էթնա-

կոնֆլիկտածին հոդվածների հրապարակումները աչքի են զարնում տպագրման մեծ պարբերա-

կանությամբ: Սա անխուսափելիորեն հանգեցնում է անհատական մակարդակում ադրբեջանցու 

ինքնագիտակցության, դիրքորոշումների համակարգում ագրեսիվության բարձրացմանը, որի 

թիրախը հայերն են: Գրեթե բոլոր հրապարակումների հիմքում ընկած է ագրեսիվ կարծրատի-

պացումը, ըստ որում ագրեսիվ մղումներն աներկբա են նույնիսկ պետական պաշտոնյաների 

մոտ: Միլլի մեջլիսի պատգամավոր Անար Մամեդխանովը գրում է. <<Ես միշտ էլ Թուրքիայում 

ռազմական վարպետություն սովորող մեր սպաներին ասում եմ, որ դուք պետք է նրանց (հայե-

րին) Ղարաբաղում սպանեք և ոչ թե ուրիշ երկրում>> (http:/www.zerkalo.az) [2]: Հետերոկարծրա-

տիպեր ձևավորող հրապարակումները կատարում են էթնիկական ագրեսիվ ինքնապաշտպա-

նության գործառույթ: Բավականին ուժեղ է գործում պրոյեկտիվ վերագրման (ատրիբուցիայի) 

պաշտպանական գործառույթը: Հայերը մեղադրվում են <<ագրեսիայի>>, <<հողեր զավթելու>>, 
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<<գողության ու թալան>>, <<եղեռնագործության>>, <<ահաբեկչության>>, <<դիակապտության>> 

և այլ բացասական որակների մեջ:  

Ադրբեջանական ԶԼՄ-ների քարոզչությունն արդեն իսկ ունի տեղեկատվական կառավար-

ման (informational Management) որակ, որը, սակայն, նպաստում է միջէթնիկական լարվածու-

թյանն ու փոխադարձ ընկալման թշնամանքի ուժին: 

Պետք է նկատի ունենալ, որ թշնամի երկու էթնոսների փոխհարաբերություններում մինչ 

ագրեսիվ գործողությունների դրսևորումները հոգեբանական պլանում տեղի է ունենում այնպի-

սի ագրեսիվ դիրքորոշումների ձևավորում, որը վեր է ածվում ագրեսիվ խոսքային (վերբալ) 

կարծրատիպերի, որոնք կատարում են հոգեբանական ինքնապաշտպանական գործառույթ: Այս 

ամենն, անտարակույս, ի սկզբանե դրսևորվում է առանձին անհատների ինքնագիտակցության 

համակարգում և հետո միայն ստանում խմբային նկարագիր: 

Կարծրատիպացման սոցիալ-հոգեբանական գործընթացը պետք է դիտել միջխմբային 

տարբերակման համատեքստում: Միջխմբային տարբերակման շնորհիվ ապահովվում է անձի 

դրական խմբային նույնացման երևույթը: Կարծրատիպացումը հոգեբանական այնպիսի գործըն-

թաց է, որի ընթացքում անձի հոգեկանում ձևավորվում կամ յուրացվում են կարծրատիպերը, և 

այդ գործընթացը չի կարող տեղի ունենալ առանց հոգեբանական այնպիսի երևույթի, ինչպիսին 

նույնացումն է: 

Ինչպես տեսնում ենք, հոգեբանական կարծրատիպերի և դրանց ընկալման հիմնախնդիրը 

անձի ինքնագիտակցության համակարգում և միջէթնիկական հարաբերությունների համա-

տեքստում խիստ արդիական է, մասնավորապես, այն առումով, որ, ինչպես արդեն նշվել է, 

կարծրատիպերով են պայմանավորված կոնֆլիկտի, լարվածության ու կայունության աստի-

ճանն ու փոխադարձ թշնամանքի ուժը: 

Այսպես, կարծրատիպը անձի ինքնագիտակցության համակարգի բաղադրամաս է` պատ-

կերացումների, համոզմունքների, դիրքորոշումների օրգանական ամբողջություն, որն ուղղվա-

ծություն է հաղորդում այն կրող անձի ինչպես իմացական ու հուզական գործընթացներին, 

այնպես էլ վարքային ու նպատակաուղղված գործունեությանը:  
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The question of psychological stereotypes in press and their perception are utterly actual in the 

context of interethnic relations, and particularly, as it was mentioned above, in the meaning of the level 

of tension of the conflict stipulated by stereotypes and stability and force of mutual enmity.  

The activity of Azerbaijani press differs from general technology of manipulations, which, as we 

see, are based on time and myth. But the myth, as an illusionary idea, promotes certain values and norms 

which are perceived mostly on the base of belief. The questions of stereotyping in Azerbaijani press are 

regarded in this article.  
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ԱՆՁԻ ԻՆՔՆԱԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

 
Ղուկասյան Ա. Ս. 

ԵՊՀ, Հայաստան, Երևան 
 

Հանգուցային բառեր.  անձ, ինքնագիտակցություն, անհատականություն, գիտակցություն, 

զգայություն: 

  

Անձի ձևավորման գործընթացն իր մեջ ներառում է նրա գիտակցության և ինքնագիտակ-

ցության ձևավորումն` որպես անբաժան մասնիկ: Մարդն`որպես գիտակցող անձ, գիտակցում է 

ոչ միայն շրջակա միջավայրն, այլ նաև իրեն շրջակա միջավայրի շփման մեջ: Եթե հնրարավոր 

չէ համակցել անձն և նրա ինքնագիտակցությունը շրջակա միջավայրի հետ`Ես-ի հետ, չի կա-

րելի նաև բաժանել մեկը մյուսից: Այդ պատճառով այն հարցն, որ կանգնում է մեր առջև որպես 

անձի հոգեբանական ուսումնասիրություն, դա անձի ինքնագիտակցման հարցն է, անձի` որպես 

Ես-ի, որն որպես սուբյեկտ գիտակցաբար իր վրա է վերցնում այն ամենն, ինչ անում է մարդը, 

իրեն է վերագրում նրանից ելնող բոլոր գործերն և արարքներն և գիտակցաբար պատասխա-

նատվություն է կրում դրանց համար` որպես դրանց հեղինակ և ստեղծող: 

Առաջին հերթին, որպես գիտակցող սուբյեկտ այդ անհատականության միասնությունն, 

որն ունի ինքնագիտակցությունն, իրենից չի ներկայացնում սկզբնական գործողություն: Հայտնի 

է, որ երեխան միանգամից չի գիտակցում իր Ես-ը, կյանքի առաջին տարիներին նա անվանում 

իրեն այպես, ինչպես շրջապատող մարդիկ են նրան անվանում, սկզբից նույնիսկ նա գոյություն է 

ունենում իր համար ավելի շուտ որպես այլ մարդկանց համար օբյեկտ, քան որպես նրանց հան-

դեպ ինքնագիտակցող սուբյեկտ:  

Անձի միասնաությունն` որպես ամբողջություն, և նրա կյանքի իրական ինքնագիտակցու-

թյունը, հանդիսանում են անհատականության միսանության առաջին նյութական նախադրյալը, 

սակայն դա միայն նախադրյալը չէ: Եվ դրան համապատասխան ընդհանուր օրգանական զգա-

յունության (―սինեստեզիայի‖) տարրական հոգեբանական վիճակ, որը կապված է օրգանական 

ֆունկցիաների հետ, ակնհայտ է, որ հանդիսանում է ինքնագիտակցման միասնության նա-

խադրյալ, քանի որ կլինիկան ցույց է տվել, որ գիտակցության տարրական, կոպիտ խանգարում-

ները պաթոլոգիական, այսպես կոչված, երկատման կամ անձի անկման (դեպերսոնալիզացիա-

յի) վիճակներում, կապված են լինում օրգանական զգայունության խանգարման հետ: Սակայն 

օրգանական կյանքի միասնության արտացոլումը օրգանական ընդհանուր զգայունության մեջ 

հանդիսանում է ինքնագիտակցման զարգացման միայն նախադրյալ, այլ ոչ թե նրա աղբյուր [1, 

154]: 

Ճշմարիտ աղբյուրն և ինքնագիտակցման զարգացման շարժիչ ուժերը պետք է փնտրել 

անհատի զարգացող իրական ինքնուրույնության մեջ, որն արտահայտվում է նրա`շրջակա մի-

ջավայրի հետ փոխազդեցության փոփոխման մեջ: Ոչ թե գիտակցությունն է ծնվում ինքնագի-

տակցությունից` Ես-ից, այլ ինքնագիտակցությունն է ծնվում անհատի գիտակցության զարգաց-

ման ընթացքում, երբ այն դառնում է իրապես ինքնուրույն սուբյեկտ: Մինչ գործնական կամ տե-

սական գործունեության սուբյեկտ դառնալը Ես-ն` ինքը, ձևավորվում է նրա մեջ: Իրական, ոչ 

միստիֆիկացված ինքնագիտակցման զարգացման պատմությունը սերտ կապված է անհատի 

իրական զարգացման հետ և նրա կյանքի ուղու հիմանական իրադարձությունների հետ: Անհա-

տի` որպես ինքնուրույն սուբյեկտի, իրական ձևավորման առաջին փուլն, որն առանձնանում է 

շրջակա միջավայրից, կապված է սեփական մարմնի տիրապետման հետ, ինքնակամ շարժում-

ների առաջացման հետ: Այս վերջինները մշակվում են առաջին առարկայական գործողություն-

ների ձևավորման պրոցեսում [1;634]: 

Դրա հետ մեկտեղ մարդը գիտակցում է իր ինքնագիտակցութունը, նրա`շրջակա միջա-

վայրից առանձնացումն`որպես ինքնուրույն անհատ շրջակա մարդկանց հետ նրա հարաբերու-

թյունների միջոցով, և նա գալիս է ինքնագիտակցմանն, իր սեփական Ես-ի ճանաչմանն այլ 

մարդկանց ճանաչելու միջոցով: Չկա Ես Դու-ի հարաբերություններից դուրս, և չկա ինքնագի-
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տակցություն այլ մարդու`որպես ինքնուրույն սուբյեկտի, գիտակցումից դուրս: Ինքնագիտակ-

ցությունը հանդիսանում է գիտակցության զարգացման համեմատաբար ավելի ուշ հետևանք, 

որն որպես իր հիմք ենթադրում է երեխայի իրական ձևավորումը գործնական սուբյեկտի, որը 

գիտակցաբար առանձնանում է շրջակա միջավայրից:  

Ինքնագիտակցության ձևավորման պատմության մեջ մի շարք հիմանական իրադարձու-

թյուններում էական հիմք է հանդիսանում նաև խոսքի զարգացումը: Խոսքի զարգացումն, որը 

հանդիսանում է մտածելակերպի գոյության և որպես ամբողջություն` գիտակցության ձև, որը 

զգալի դեր է խաղում երեխայի գիտակցության զարգացման մեջ, դրա հետ մեկտեղ զգալիորեն 

բարձրացնում է երեխայի հնարավորությունները` այսպիսով, փոխելով երեխայի փոխհարաբե-

րությունները շրջակա միջավայրի հետ: Տիրապետելով խոսքին` երեխան հնարավորություն է 

ձեռք բերում առաջնորդել նրան շրջապատող մարդկանց գործողություններն իր ցանկությամբ և 

այլ մարդկանց միջոցով ազել աշխարհի վրա: 

Անհատի և նրա ինքնագիտակցության զարգացման մեջ գոյութուն ունեն մի շարք աստի-

ճաններ: Անհատի կյանքի արտաքին իրադարձությունների շարքում այստեղ է ներառվում այն 

ամենն, ինչ մարդուն դարձնում է հասարակական և անձնական կյանքի ինքնուրույն սուբյեկտ: 

Սկզբից երեխայի մոտ ինքնասպասարկման զարգացող ունակությունն է և, վերջապես, երիտա-

սարդի, մեծահասակի մոտ` սեփական աշխատանքային գործունեության սկիզբն, որը նրան 

նյութապես անկախ է դարձնում: Այս արտաքին իրադարձություններից յուրաքանչյուրն ունի և 

իր ներքին կողմը`մարդու` շրջակա միջավայրի հետ փոխհարաբերությունների օբյեկտիվ, ար-

տաքին փոփոխությունն, որն արտացոլվում է նրա գիտակցության վրա, փոխում է մարդու և 

ներքին, և հոգեկան վիճակը, վերականգնում է նրա գիտակցությունը, նրա ներքին վերաբեր-

մունքն այլ մարդկանց և իր հանդեպ:  

 Սուբյեկտի ինքնուրույնությունն ոչ մի կերպ չի սպառվում այս կամ այն հանձնարարու-

թյուններն ինքնուրույն անելու ունակությամբ: Այն ներառում է ավելի էական ունակություն 

ինքնուրույն, գիտակցաբար իր առջև դնելու այս կամ այն հանձնարարություները, նպատակ-

ներն, իր գործունեության ուղղությունն որոշելը: Դա պահանջում է մեծ ներքին աշխատանք, 

ենթադրում է ինքնուրույն մտածելու ունակություն և կապված է ամբողջական աշխարհայացքի 

վերամշակմամբ:  

 Ինքնագիտակցության զարգացումն անցնում է մի շարք աստիճաններ` իր հանդեպ ունե-

ցած պատկերացումից մինչև ավելի խորացված ինքնագիտակցություն, որը հետո միանում է 

ավելի որոշիչ և երբեմն խիստ տատանվող ինքնագնահատականի հետ: Ինքնագիտակցման 

այսպիսի զարգացման պրոցեսում դեռահասի համար ծանրության կենտրոնն ավելի է տեղա-

փոխվում անհատի արտաքին կողմից դեպի ներքին կողմ: Դրա հետ կապված է գիտակցու-

թյունը, երբեմն չափազանցված, և անցումը դեպի ինքնագնահատականի հոգևոր, գաղափարա-

կան մասշտաբներ: Արդյունքում մարդը ինքնորոշվում է որպես անհատ ավելի բարձր պլանում: 

 Որոշ իմաստով մարդու բոլոր ապրումները, նրա կյանքի ամբողջ հոգեբանական պարու-

նակությունը մտնում են անհատականության կազմի մեջ: Սակայն ավելի առանձնահատուկ 

իմաստով, ինչը վերաբերում է իր Ես-ին, մարդը չի խոստովանում այն ամենն, ինչ ներգործել է 

նրա հոգեբանության վրա, այլ միայն այն, ինչ նա ապրել է բառի բուն իմաստով` մտնելով նրա 

ներքին կյանքի պատմության մեջ: Ոչ բոլոր մտքերն, որոնք այցելում են նրա գիտակցության մեջ, 

մարդը համարում է իրենն, այլ միայն այն, որը նա ընդունել է պատրաստ վիճակում, ընկալել է, 

մտածել, այսինքն` այն, ինչ հանդիսացել է նրա որևէ գործունեության արդյունք: Նույն կերպ էլ և 

ոչ բոլոր զգացմունքներն, որոնք դիպչել են նրա սրտին, մարդը խոստովանում է իրեն, այլ այն, 

ինչն որոշել է իր կյանքն և գործունեությունը: Սակայն այս բոլորը` և մտքերն, և զգացմունքները, 

և նաև մարդու ցանկությունները մարդը մեծ մասամբ լավագույն դեպքում խոստովանում է 

իրենը, իսկ իր սեփական Ես-ի մեջ ներառում է միան նրա անհատականության հատկանիշները, 

նրա բնավորությունը և խառնվածքը, նրա ընդունակությունները [1;64]: 

Իրական անհատականութույունն, որն արտացոլվելով իր ինքնագիտակցության մեջ, գի-

տակցում է իրեն որպես Ես, որպես իր գործունեության սուբյեկտ, հանդիսանում է հասարակա-

կան էակ, որը ներգրավված է հասարակական հարաբերությունների մեջ և իրականացնում է 
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այս կամ այն հասարակական ֆունկցիաները: Անհատի իրական գոյությունը էապես որոշվում է 

նրա հասարակակակն դերով` այդ պատճառով արտացոլվելով նրա ինքնագիտակցության մեջ` 

այդ հասարակական դերը նույնպես ներառվում է մարդու միջոցով իր Եսի մեջ: 

Մարդու պատկերացումն իր մասին, նույնիսկ իր սեփական հոգեբանական հատկանիշնե-

րի և հատկությաւնների մասին, ոչ միշտ է դրանք ադեկվատ կերպով արտացոլում: Շարժա-

ռիթներն, որոնք մարդն առաջ է բերում`հիմնավորելով այլ մարդկանց և իր մոտ իր պահվածքը, 

նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նա ձգտում է ճիշտ գիտակցել իր դրդապատճառներն և սուբյեկ-

տիվորեն լիովին անկեղծ է, ոչ միշտ է օբյեկտիվորեն արտացոլում իր դրդապատճառներն, որոնք 

իրապես բնորոշում են նրա գործողությունները: 

Մարդու ինքնագիտակցությունը տրված չէ անմիջականորեն ապրումների մեջ, այն հան-

դիսանում է ճանաչման արդյունք, որի համար պահանջվում է նրա ապրումների իրական հիմ-

նավորում: Այն կարող է այս կամ այն չափով ադեկվատ լինել: Ինքնագիտակցությունն, ներառե-

լով այս կամ այն վերաբերմունքն իր հանդեպ`սերտ կապված է նաև ինքնագնահատականի հետ: 

Այսպիսով, ինքնագիտակցությունն առաջնային տվյալ չէ, որը հատուկ է մարդուն, այլ զար-

գացման հետևանք է: Այս զարգացման ընթացքում այն բանից ելնելով, թե ինչպես է մարդը կյան-

քի փորձ ձեռք բերում` նրա առջև ոչ միայն բացվում են կյանքի նոր կողմերն, այլ տեղի է ունե-

նում կյանքի քիչ, թե շատ խորը վերանայումը: Նրա այս վերանայման, գործընթացը, որն անց-

նում է մարդու ամբողջ կյանքի ընթացքում, կազմում է նրա ներքին էության ամենագաղտնի և 

հիմանկան պարունակությունն, որը բնորոշում է նրա գործողությունների շարժառիթներն և այն 

խնդիրների ներքին իմաստն, որոնք նա թուլ է տալիս մտնել դեպի կյանք: 
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The process of human personal formation includes the formation of his/her consciousness and self-

consciousness – as an integral part. A human being as a recognizing person acknowledges not only the 

surrounding, but himself/herself in the communication with surrounding as well. If it is impossible to 

contact the person and his/her self-consciousness with the environment – with I, it is impossible also to 

divide one from another. That is why the question that arises in front of us as a psychological study of 

the person, it is the issue of personal self-consciousness. Self-consciousness is not an essential data typical 

for human, but a result of development 

 

 

 

ՀՈՒԶԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Մանիժեհ Գոլչին 
Իրանի իսլամական հանրապետություն  

 

Հանգուցային բառեր. հուզական վիճակների ախտորոշում, սթրես, 

   հոգեկան վիճակների կարգավորում: 

 

Ժամանակակից հոգեբանության մեջ հուզական վիճակների ախտորոշման և կարգավոր-

ման խնդիրն ամենաարդիական խնդիրներից մեկն է հանդիսանում, քանի որ այն միաժամանակ 
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վերաբերվում է և՛ հիմնարար, և՛ կիրառական խնդիրներին: Գրականության ուսումնասիրու-

թյունը ցույց է տվել, որ սթրես, դեպրեսիա և նմանատիպ այլ իրավիճակներ առաջացնող հուզա-

կան վիճակների կարգավորման և ինքնակարգավորման, ինչպես նաև տարբեր հոգեբանական 

մեխանիզմների վերաբերյալ գոյություն ունեն տարբեր մոտեցումներ: Ռուսական հոգեբանու-

թյան մեջ մենք հայտնաբերեցինք Ֆ. Բ. Բերյոզինի կատարած հետազոտությունները: Նրա գի-

տական մոտեցումը հիմնված է մի շարք յուրահատուկ դիրքորոշումների վրա: Հեղինակը նշում 

է, որ հարմարման գործընթացն ընթանում է մարդու կառույցի բոլոր մակարդակներում, այդ 

թվում նաև՝ հոգեկան ոլորտում, իսկ հոգեկան հարմարումը մարդու ընդհանուր հարմարման 

կենտրոնական օղակ է հանդիսանում: Բացահայտվել է նաև, որ հոգեկան հարմարման մեխա-

նիզմները և հետևաբար հոգեկան վիճակի կարգավորումը մարդու ներհոգեկան ոլորտում են 

գտնվում [4]:  

Մի շարք հեղինակներ ուսումնասիրել են հոգեկան վիճակների դրսևորումները: Նրանք 

նշում են, որ սթրեսորներ են հանդիսանում ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեբանական 

գրգռիչները: Մարդն արձագանքում է ոչ միայն իրական ֆիզիկական վտանգին, այլև սպառ-

նալիքին կամ դրա մասին հիշեցմանը: Հոգեբանական սթրեսոր են հանդիսանում արագ որոշում 

կայացնելու, վարքը և գործունեության մարտավարությունը ստիպված կտրուկ փոխելու անհրա-

ժեշտությունը, դժգոհությունն աշխատանքային աճի անբավարար տեմպից, ներքին և արտաքին 

կոնֆլիկտները, աշխատանքային գործունեության համար ոչ բավարար պայմանները և այլն [5], 

[10], [11]:  

Գրականության ուսումնասիրությունը թույլ տվեց պարզել, որ Բ. Կոլոդզին առանձնաց-

նում է սթրեսի հետևյալ նշանները՝ չպատճառաբանված զգոնություն, վտանգի մշտական սպա-

սում, պայթյունային ռեակցիա, հույզերի բթացում, ագրեսիվություն, հիշողության և ուշադրու-

թյան կենտրոնացման խանգարումներ, դեպրեսիա, ընդհանուր տագնապայնություն, ցասումի 

պոռթկումներ, թմրանյութերի և դեղորայքի չարաշահում, անքնություն, սուիցիդալ մտքեր և այլն 

[9]:  

Գրականության մեջ մենք հանդիպում ենք այն բնորոշմանն, ըստ որի հոգեկան վիճակն 

այնպիսի մի հասկացություն է, որը կիրառվում է անձի հոգեկանում հարաբերականորեն կայուն 

բաղադրիչի պայմանական առանձնացման համար: Տվյալ բաղադրիչն ընդգծում է հոգեկանի դի-

նամիկ պահը, հետևաբար հոգեկան հատկությունը, որը մատնանշում է անհատի հոգեկանի 

դրսևորումների կայունությունը: Բացի սթրեսից (հուզական վիճակ), հոգեկան վիճակ ասելով 

հասկանում ենք մարդու գործունեության մեջ նրա ակտիվության վրա ազդող մի հատկանիշ, 

ընդ որում այս պարագայում առանձնացնում են կենսուրախությունը, էյֆորիան, հոգնածու-

թյունը, անտարբերությունը և դեպրեսիան: Որպես կանոն, կախված նրանից, թե մենք ինչպիսի 

պայմանների մեջ ենք հայտնվում, մեզ մոտ հայտնվում է հիացմունքի կամ հիասթափության, 

ուրախության կամ տխրության, հոգնածության կամ գերհոգնածության, ներշնչանքի կամ վերել-

քի, կենտրոնացման կամ ցրվածության վիճակ: Սակայն այդ վիճակը կախված է նաև նրանից, թե 

մենք ինչպես ենք այդ ամենին վերաբերվում: Նշված վիճակների մեծ մասը դասակարգվել և 

բնորոշվել են Ռուսաստանի այնպիսի հոգեբանների կողմից, ինչպիսիք են Ն. Դ. Լեվիտովը, Ե. Պ. 

Իլյինը, Կ. Կ. Պլատոնովը, Ֆ. Դ. Գորբովը, Վ. Ի. Լեբեդևը, Վ. Զինչենկոն և այլոք [6], [8]:  

Այս հետազոտողներն ուշադրություն են դարձրել նաև հոգեկան վիճակների կարգավոր-

ման խնդրի վրա: Այդ գործընթացն իրականացվում է հոգեթերապիայի մեթոդների, ինչպես նաև 

կոնկրետ հոգեբանական օգնություն ցույց տալու և պրոֆիլակտիկայի միջոցով: Ի տարբերու-

թյուն հոգեթերապիայի՝ հոգեբանական օգնությունը, կախված ախտորոշման ցուցանիշներից, 

իրականացվում է գործնական հոգեբանների կողմից՝ այցելուի հոգեկանի վերլուծության, տար-

բեր թրեյնինգների, անհատական և խմբային խորհրդատվության միջոցով [7]: 

Սթրեսային իրադրություններում մարդը կարող է հաջողության հասնել միայն այն դեպ-

քում, եթե կարողանա վերահսկել իր հուզական վիճակը՝ արդյունավետ ղեկավարելով իր գոր-

ծունեությունը: 

Ախտորոշման և կարգավորման տարբեր ոլորտները, ինչպես նաև մարդու գործունեու-

թյան վրա գործունեության տարբեր պայմաններում հոգեկան վիճակների ազդեցությունն ու-
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սումնասիրվել է հայ հոգեբաններից Հ. Մ. Ավանեսյանի, Ռ. Ո. Աղուզումցյանի, Մ. Պ. Մկրտում-

յանի, Ա. Ա. Բաբայանի, Վ. Մարգարյանի և այլոց կողմից: Հեղինակները հետազոտություններ են 

կատարել սպորտի հոգեբանության, ինժեներական հոգեբանության, արտակարգ իրավիճակնե-

րի հոգեբանության, ռազմական հոգեբանության և այլ ոլորտներում:  

Այս հեղինակների կողմից կատարված հետազոտությունների արդյունքները մարդու գոր-

ծունեության տարբեր բնագավառների վերաբերյալ բազմաբնույթ տեսական և կիրառական 

դրույթներ են առաջարկում: Որոշ դեպքերում այդ ուսումնասիրությունները վերաբերվում են 

մարդու հոգեկանի հարմարմանը, որը յուրահատուկ գործընթաց է և բացի բուն հոգեբանական 

կողմից ներառում է ևս երկու կարևոր գործոններ՝ անհատի և շրջապատի փոխհարաբերու-

թյունների օպտիմիզացում և բարդ պայմաններում հոգեկան ու ֆիզիոլոգիական բնութագրերի 

միջև համարժեք համապատասխանության հաստատում: Մենք նաև տեսնում ենք, որ բարդ 

պայմաններում մարդու աշխատունակության կարգավորիչ մեխանիզմների պրոբլեմի ուսում-

նասիրման կարևորությունը չի սահմանափակվում միայն սպորտի հոգեբանության շրջանակ-

ներով, քանի որ ժամանակակից տեխնոլոգիաները, մասնագիտական աշխատանքի և ուսուց-

ման սոցիալապես կարևոր ձևերը նույնպես շաղկապված են արտակարգ պայմանների հետ և 

սույբեկտի մոտ առաջացնում են բարդ հոգեֆիզիոլոգիական գործընթացներ, հոգեկան վիճակ-

ներ և ապակազմակերպում են գործունեության պահանջվող ընթացքը [1], [2], [3]: 

Այսպիսով, հուզական վիճակների ախտորոշման և դրանց կարգավորման հիմնախնդիրը 

մեծ կարևորություն է ստանում, և այս ոլորտում կատարվող ուսումնասիրությունները կարող են 

զգալիորեն նպաստել առողջ, արդյունավետ և կայացած հասարակություն կերտելու գործին:  
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Nowadays the problem of diagnosis and regulation of emotional states is one of the most important 

issues. The study of psychological literature shows that there are different approaches to this question. 
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Researchers pay attention to the problem of regulation of these emotional states. This process is 

performed through psychotherapeutic methods, providing special psychological assistance and prophyla-

xis. 

People can be successful only if they control their emotional states and effectively manage their 

activities. 

 

 

 

ՍԻԲԼԻՆԳՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԻՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈԻԹՅՈԻՆ 

 

Մաջարյան Ա., Խանամիրյան Ի. 
ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. սիբլինգ, ընկալում, վերաբերմունք, փոխհարաբերություն, 

  մրցակցություն, համագործակցություն:  

 

Ընտանիքում երեխայի դիրքը, նրա ինքնաընկալումը, վերաբերմունքը ընտանիքի մյուս 

անդամների նկատմամբ մշտապես հետաքրքրություն է առաջացնում գիտության մեջ: Տեսակա-

նորեն ուսումնասիրվել են տարբեր դիրքեր ունեցող երեխային բնորոշ առանձնահատկություն-

ները: Մասնագետները՝ Ա. Ադլերը, Հ. Հոմենտաուսկասը և այլոք, տարբեր մոտեցումներ են 

հայտնում այս հարցերի վերաբերյալ: Այդ իսկ պատճառով ցանկանում ենք հետազոտել և պար-

զաբանել ներկայումս, մեր իրականության մեջ ընտանիքում երեխաներին բնորոշ առանձնա-

հատկությունները, փոխհարաբերությունները, վերաբերմունքը նրանց միջև: Օրինակ, առաջնեկ-

ները, սկզբում լինելով ընտանիքի միակ երեխան, ունենում են առավելություն, իշխանություն, 

միակ երեխա լինելու, բոլորի կողմից սիրված լինելու, բոլորի ուշադրության կենտրոնում լինելու 

զգացումներ, որոնք նա չի կիսում ոչ ոքի հետ, և այդ ամենը նրանք կորցնում են երկրորդի ծնվե-

լով: Այդ առավելությունների կորուստը երեխային կանգնեցնում է հակասությունների, խնդիր-

ների առջև: Իսկ երկրորդ երեխաները չեն ունենում այդ բոլոր զգացողությունները, ինչը պայմա-

նավորված է առաջնեկի ներկայությամբ: Նրանք իրենց առջև օրինակ ունեն, որին ձգտում են 

նմանվել: [2, 3] Հետագայում մասնագետների կատարած հետազոտությունները հնարավորու-

թյուն են տվել ավելի մանրամասնորեն ուսումնասիրել սիբլինգների հարաբերությունները 

միմյանց հետ: Հոմենտաուսկասը, Ռուֆոն նշում են, որ ըստ երեխաների միջև առկա տարիքային 

տարբերության, հարաբերությունները սիբլինգների միջև տարբեր դրևորումներ է ունենում. սիբ-

լինգները կարող են մրցել, կարող են մտերիմ հարաբերություններ ունենալ միմյանց հետ: Նրանք 

նշում են, որ առաջնեկները հաճախ անկախ իրենց կամքից օրինակ են դառնում երկրորդ երե-

խաների համար, ում երկրորդ երեխաները ձգտում են նմանվել: [5, 6] 

Ելնելով այս տեսական մոտեցումներից՝ հետազոտությամբ փորձել ենք պարզել, թե ինչ-

պիսին են առաջնեկների և երկրորդ երեխաների ինքնընկալումը, սիբլինգի ընկալումը որպես 

ընտանիքի անդամ, ինչպիսի վերաբերմունք ունեն սիբլինգի նկատմամբ, ինչպիսի հարաբերու-

թյուններ են առկա սիբլինգների միջև, և ինչպես են երեխաները վերաբերում ծնող-սիբլինգ հա-

րաբերություններին: Իրականացվել է նաև նշված չափանիշների համեմատական վերլուծու-

թյուն առաջնեկների և երկրորդ երեխաների մոտ:  

Մեր հետազոտության նպատակն է հետազոտել սիբլինգների միջև փոխհարաբերություն-

ները, վերաբերմունքը միմյանց նկատմամբ: 

Նպատակին հասնելու խնդիրներն էին. 

1. Վերլուծել և համեմատել առաջնեկի և երկրորդ երեխայի՝ սիբլինգի նկատմամբ ունեցած 

վերաբերմունքը. 

2. Վերլուծել և համեմատել առաջնեկի և երկրորդ երեխայի միջև առկա փոխհարաբերու-

թյունը. 
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3. Վերլուծել և համեմատել ծնող-սիբլինգ հարաբերությունների նկատմամբ երեխայի վերա-

բերմունքը: 

Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են հետևյալ պրոյեկտիվ մեթոդիկաները. 

 Ընտանիքի նկար (Հոմենտաուկսասի մշակած տարբերակը) [1, 8] 

 Երեխաների ապերցեպցիոն թեստ (Children apperception test` CAT), որը մշակել են Լեո-

պոլյդը և Ս. Բելլակը [4] 

 Դյուսի (Դեսպերտ) հեքիաթներ [7] 

 Անավարտ նախադասություններ [9]: 

Հետազոտությունը անցկացվել է 4-7 տարեկան 30 առաջնեկների և 30 երկրորդ երեխաների 

հետ: Հետազոտության արդյունքները հետևյալն են: 

 

 

 
 

Առաջնեկի և երկրորդ երեխայի առանձնահատկությունների համեմատություն 

 

 

Հիստոգրամից կարելի է նկատել, որ առաջնեկները որպես ընտանիքի անդամ ավելի շատ 

ընկալում են սիբլինգին, քան իրենք իրենց, մինչդեռ երկրորդ երեխաները կարևորում են իրենց 

դիրքը ընտանիքում: Երկրորդ երեխաները դրական վերաբերմունք ունեն սիբլինգի նկատմամբ 

(ընդ որում բացասական և անտարբեր վերաբերմունքը հավասարաչափ է դրևսորվում՝ յուրա-

քանչյուրը 15%-ական: Առաջնեկների դեպքում՝ բացասական վերաբերմունքի ցուցանիշը 46% է, 

իսկ անտարբեր վերաբերմունքի ցուցանիշը՝ 4%): Այսինքն՝ առաջնեկների կողմից հստակ 

դրսևորվում է մեծ հուզական վերաբերմունք սիբլինգի նկատմամբ, իսկ երկրորդ երեխաների 

կողմից հուզական վերաբերմունքը ավելի թույլ է դրսևորվում: Երկրորդ երեխաները ավելի շատ 

են ձգտում համագործակցության սիբլինգի հետ, և ավելի քիչ են մտնում մրցակցության մեջ 

առաջնեկի հետ, քան առաջնեկները երկրորդ երեխաների հետ: Վարքի միայնակ կազմակերպ-

ման նաընտրությունը գրեթե հավասար է: Ծնող-սիբլինգ հարաբերության նկատմամբ առաջ-

նեկների մոտ գերակշռում է բացասական վերաբերմունքը` 60%, իսկ երկրորդ երեխայի մոտ գե-

րակայում է դրական վերաբերմունքը: Բացասական վերաբերմունքը ծնող-սիբլինգ հարաբերու-

թյան նկատմամբ երկրորդ երեխաների մոտ փոքր ցուցանիշ է ներկայացնում՝ 20%: Երկրորդ 

երեխաների մոտ դրսևորվում է նաև անտարբեր վերաբերմունք այս հարաբերության նկատ-

մամբ՝ 10%: Այսինքն՝ ծնող-սիբլինգ հարաբերությանը առաջնեկների մոտ գերակայում է բացա-

սական վերաբերմունքը, իսկ երկրորդ երեխաների մոտ գերակայում է դրական վերաբերմունքը:  

Այսպիսով՝ կարող ենք եզրակացնել. 

Առաջնեկ Երկրորդ երեխա

80%
73%

63%

86%

50%

70%

50%
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30%
22%20% 19%

40%

70%

Սիբլինգի ընդունում
Իր ընդունում
Դրական վերաբերմունք սիբլինգի նկատմամբ
Համագործակցություն
Մրցակցություն
Վարքի միայնակ կազմակերպում
Ծնող-սիբլինգ հարաբերություններին դրական վերաբերմունք
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 Առաջնեկները ավելի հեշտությամբ են ընկալում սիբլինգին որպես ընտանիքի անդամ, 

քան իրենք իրենց: Եվ երկրորդ երեխաներն էլ իրենց ավելի ընդունված են զգում ընտանիքում, 

քան առաջնեկները: 

 Երկրորդ երեխաների մոտ դրական վերաբերմունքը ավելի մեծ է սիբլինգի նկատմամբ, 

քան առաջնեկի մոտ: Բայց միևնույն ժամանակ առաջնեկները ավելի ուժեղ հուզական վերա-

բերմունք ունեն սիբլինգի նկատմամբ, քան երկրորդ երեխաները:  

 Երկրորդ երեխաները ավելի շատ նախընտրում համագործակցել սիբլինգի հետ, քան 

մրցակցել նրա հետ: Առաջնեկները ևս ավելի շատ համագործակցական վարք են ցուցաբերում 

երկրորդ երեխայի նկատմամբ, բայց նրանց կողմից ավելի հաճախ է նկատվում մրցակցությունը 

երկրորդ երեխայի հետ: 

 Ծնող-սիբլինգ հարաբերությունների նկատմամբ երկրորդ երեխաները ունեն գերակայող 

դրական վերաբերմունք, ի տարբերություն առաջնեկների, որոնց մոտ նկատվում է գերակայող 

բացասական վերաբերմունք այս հարաբերությունների նկատմամբ: 

Հետազոտությունը հնարավորություն է ընձեռնում գործնականում կիրառել ստացված ար-

դյունքները արդյունավետ ծնողավարություն ապահովելու նպատակով, ինչը կնպաստի ընտա-

նիքում յուրաքանչյուր երեխայի դրական ինքնընկալմանը և առողջ հարաբերությունների կա-

ռուցմանը՝ անկախ երեխայի ունեցած դիրքից: 
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Scientists have always been interested in studying relations between siblings. Scientists say that 

child‘s position in family influence the child‘s features and relations between family members. We study 

relations, treatments, perception between siblings and child‘s treatment relation between sibling and 

parents. In conclusion we have understood that the second child fells himself/herself more accepted 

than the first child; the second child has more positive treatment towards the relation between sibling 

and parents then the first child, but the first child has more emotional treatment towards the second 

child; the second child prefers cooperative behavior then competitive behavior. 

 

 

 

 

http://www.psy-files.ru/2007/11/19/skazki-djussa-despert..html
http://psylist.net/promet/3.htm
http://psyport.ru/test/n_predl.htm


 143 

ՆԱԽԱԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ԵՎ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ 

ՌԱԶՄԱՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԸ 

 

Մարգարյան Վ. Հ., Փալանդուզյան Հ. Հ. 
ՀՀ ՊՆ Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ, Երևան, Հայաստան 

ՀՊՄՀ, Երևան, Հայաստան 
 

Հանգուցային բառեր. նախազորակոչային տարիքի երիտասարդներ, ռազմամասնագիտական 

կողմնորոշում, ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն, զինվո-

րական գործունեության առանձնահատկություններ, սոցիալ-հոգեբա-

նական պատրաստում: 

 

Բանակային կենսակերպում ծառայողական-մարտական գործունեությանը զինծառայողի 

արդյունավետ կերպով ինտեգրումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե որքանով է զին-

վորական ծառայության մեջ ներառված անձնավորությունը տրամադրված դեպի այդ գործու-

նեությունը, որքանով են այդ միջավայրում համակողմանիորեն իրագործվում նրա հոգեբանա-

կան, բարոյական, հոգևոր և ֆիզիկական հատկությունները: Թվարկված գործոնների ինտեգրա-

լային դրսևորվածությամբ են պայմանավորված զինծառայողին վստահված սպառազինության և 

ռազմական տեխնիկայի արդյունավետ կերպով յուրացումը, անձնակազմի պրակտիկ գործու-

նեության արդյունավետությունը, հետևաբար և զորքերի մարտական պատրաստության մա-

կարդակը: 

Մեր հետազոտական տվյալների վերլուծության արդյունքները ցույց են տալիս, որ զորային 

կառույցում մոդելավորվող մարտական իրադրության արտակարգ իրավիճակներում զինծառա-

յող մասնագետների գործունեությանը ներկայացվող խիստ պահանջների և այդ պայմաններում 

խնդիրների կատարմանը հոգեբանական պատրաստության միջև գոյություն ունի ցայտունորեն 

արտահայտված անհամաչափություն: Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ մասնա-

գետների պատրաստման համակարգը չի ապահովում անհրաժեշտ մակարդակի հոգեբանական 

պատրաստություն արդյունավետ գործունեությանը բարդ, ոչ ստանդարտ պայմաններում [1]: 

Նման իրավիճակի պատճառներից է նաև ռազմահայրենասիրական դաստիարակության հա-

մակարգի գործառման անարդյունավետությունը: 

Ռազմահայրենասիրական դաստիարակության միջոցով երիտասարդների մեջ բացի 

կոնկրետ անձնային հատկություններից ենթադրվում է նաև ձևավորել զորային կառույցի վե-

րաբերյալ համարժեք գիտելիքներ և պատկերացումներ` հստակ կողմնորոշվելու և ըստ այդմ` 

մասնագիտությունը ընտրելու նպատակով: Մեր հետազոտական տվյալների վերլուծության 

արդյունքները ցույց են տալիս, որ նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդու-

թյան շրջանում հաշվի չեն առնվում ռազմամասնագիտական կողմնորոշման տեղեկատվական, 

ախտորոշական և դաստիարակչական ուղղությունների առանձնահատկությունները:  

Ռազմամասնագիտական կողմնորոշման տեղեկատվական ուղղություն ասելով նկատի 

ունենք տեղեկատվական գործունեությամբ մատուցվող այն անհրաժեշտ ծավալի տեղեկույթը, 

որը բավարար է լիարժեք պատկերացում կազմելու զինվորական գործունեության առանձնա-

հատկությունների, օրինաչափությունների մասին: Այս ուղղությամբ կատարվող աշխատանքի 

կարևորությունը պայմանավորված է ոչ միայն երիտասարդներին որևէ զինվորական մասնագի-

տություն ընտրելու գործում հստակ կողմնորոշմամբ, այլև այն հանգամանքով, որ բանակային 

կենսակերպի մասին լիարժեք պատկերացումը, զինվորական գործունեության էության, դրա ա-

ռանձնահատկությունների իմացությունը կարևոր նախադրյալ է նպատակաուղղված ինքնա-

դաստիարակման և ուսումնական հաստատությունում ուսումը շարունակելու նպատակով հա-

վուր պատշաճի պատրաստվելու համար: Այս տեսակետից առաջնային պլան է մղվում նախա-

զորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդների հետ անմիջական աշխատանք կատա-

րող մասնագետների` զորային կառույցի և ընդհանուր առմամբ պաշտպանական համակարգի 

վերաբերյալ լիարժեքորեն տեղեկացված լինելու խնդիրը, նրանց մանկավարժական հմտությու-
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նը` կապված նպատակային լսարանին նյութը մատչելի կերպով ներկայացնելու, զինվորական 

մասնագիտությունների նկատմամբ հետաքրքրություն առաջացնելու հետ: 

Ներկայումս ՀՀ-ում ռազմահայրենասիրական դաստիարակության համակարգի ոչ ար-

դյունավետ աշխատանքի պատճառներից է զինվորական ծառայությանը երիտասարդների 

պատրաստման կոնկրետ չափորոշիչների և զորակոչային տարիքի երիտասարդների սոցիալ-

հոգեբանական պատրաստության մակարդակի գնահատման չափանիշների մշակված չլինելը, 

քանի որ մեր հայկական իրողությունում հոգեբանական գիտության տեսանկյունից դեռևս ու-

սումնասիրված չեն զինվորական գործունեության առանձնահատկությունները ըստ զորատե-

սակների: Այս տեսակետից զորային կառույցում հոգեբանական բնույթի աշխատանքները հա-

մակարգված կերպով կատարելու համար Պաշտպանության նախարարության կառուցվածքում 

պետք է իր ուրույն տեղն զբաղեցնի գիտահետազոտական լաբորատորիան, որի գործունեության 

արդյունքները կկիրառվեն նաև ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ոլորտում [3]: 

Հարկ է նկատել, որ, եթե ըստ զորատեսակային առանձնահատկությունների մենք չունենք զին-

ծառայող մասնագետի համակողմանի գնահատման չափանիշների համախումբ, ապա մենք չու-

նենք ոչինչ նաև ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ոլորտում աշխատանքների ար-

դյունավետ կերպով կատարման համար, այսինքն` ՀՀ ԶՈՒ-ում ըստ զորատեսակների զինվորա-

կան գործունեության առանձնահատկությունների և կոնկրետ գործունեությամբ զինծառայողի 

անձնավորությանը ներկայացվող պահանջների համախմբի հետազոտված չլինելը բացասաբար 

է ազդում այդ ոլորտում իրականացվող գործընթացների վրա: Խնդիրն այն է, որ զորային կա-

ռույցի հետազոտական տվյալների առկայությունը հնարավորություն կտա մշակելու անհրա-

ժեշտ չափանիշներ, ըստ որոնց պետք է կատարվեն նախազորակոչային տարիքի երիտասարդ-

ների ռազմամասնագիտական կողմնորոշմանը, զինվորական ծառայությանը նրանց սոցիալ-

հոգեբանական պատրաստության ձևավորմանն ուղղված աշխատանքները: 

Ռազմամասնագիտական կողմնորոշման ախտորոշական ուղղությունը նախատեսված է 

նախազորակոչային տարիքի երիտասարդների անհատական-հոգեբանական առանձնահատ-

կությունների, ինչպես նաև նրանց հոգեբանական առանձնահատկությունների, ֆիզիկական 

զարգացման, առողջական վիճակի համակողմանի ուսումնասիրման համար [4]: Ստացված 

տվյալները կարող են նաև կիրառվել ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության 

զորակոչվածների ռացիոնալ բաշխման խնդիրը օպտիմալ կերպով լուծելու համար: Նշենք, որ ՀՀ 

հանրակրթական դպրոցում նման բնույթի աշխատանքներ չեն կատարվում: Ավելին. զինղեկնե-

րը սահմանափակվում են միայն ՆԶՊ-ի դասավանդմամբ` մոռանալով երիտասարդների մեջ 

ռազմամասնագիտական ուղղվածության, հետաքրքրության, կոնկրետ զինվորական մասնագի-

տություն ընտրելու ձգտումը ձևավորելու առումով ակտիվ աշխատանքի կատարման մասին, 

որոնք կազմում են ռազմամասնագիտական կողմնորոշման դաստիարակչական ուղղվածու-

թյան հիմքը [4]: Իսկ նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդներից յուրաքան-

չյուրի անհատական հոգեբանական առանձնահատկությունների պարզման խնդիրը նույնիսկ 

աշխատանքային պլանով նախատեսված չէ: 

Այսպիսով` հիմնվելով ինչպես մասնագիտական գրականության վերլուծության, այնպես 

էլ ՀՀ հանրակրթական դպրոցում, բուհերում մեր հետազոտական տվյալների վերլուծության ար-

դյունքների վրա` եկել ենք այն եզրակացության, որ ներկայումս գերակա խնդիրների շարքն է 

դասվում երիտասարդների ռազմահայրենասիրական դաստիրակության հայեցակարգի մշա-

կումը, որում պետք է արտացոլված լինեն նաև ռազմամասնագիտական կողմնորոշման հետ 

կապված տեսական, կազմակերպական և մեթոդական մշակումները: Այդ աշխատանքը արդյու-

նավետ լինել չի կարող, եթե չկիրառվի համալիր, համակարգված մոտեցում, ինչը ենթադրում է 

առաջին հերթին զորային կառույցում գիտականորեն հիմնավորված հոգեբանական աշխատան-

քի կատարում` համապատսախան տեղեկութային բազայի ստեղծմամբ: Միայն այդ տվյալների 

առկայության պարագայում հնարավոր կլինի դրսևորելով համակարգված մոտեցում մշակել 

նախազորակոչային տարիքի երիտասարդների զինվորական ծառայությանը սոցիալ-հոգեբա-

նական պատրաստման, ռազմամասնագիտական կողմնորոշման ծրագրեր: 
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The efficiency of integrating the draftee into service and combat activity is stipulated by the fact 

as to what extent he is predisposed to that activity, how comprehensively his psychological, moral, 

spiritual and physical features are committed. The integral display of these features of a person is 

determined by the efficiency of functioning of the system of military-patriotic education of the youth of 

pre-conscription age, their social-psychological training for the service in the army. This implies also an 

effective organization of their military professional orientation. 

 

 

 

ՄԵՂԱԴՐՅԱԼԻ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԴԱՏԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ 

 

Մեսրոպյան Ա. Վ. 
«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. հուզական վիճակներ, ֆիզիոլոգիական աֆեկտ, կումուլյատիվ աֆեկտ,  

     ռետրոսպեկտիվ ախտորոշում: 

 

Սույն հոդվածն ուղղված է ներկայացնելու մեղադրյալների դատահոգեբանական փոր-

ձաքննությունների դեպքում իրավական նշանակություն ունեցող հուզական վիճակների ախտո-

րոշման հիմնական առանձնահատկությունները, ինչպես նաև բացահայտելու, թե ինչպիսի ան-

հատական հոգեբանական առանձնահատկություններ են բնորոշ կյանքի և առողջության դեմ 

ուղղված հանցագործություններ կատարած անձանց:  

Որոշ հուզական գրգռիչներ կարող են առաջ բերել հոգեկան գործունեության և վարքի 

կարճատև կամ երկարատև ապակազմակերպում: Նման հուզական վիճակների շարքում կարե-

լի է առանձնացնել ֆիզիոլոգիական և կումուլյատիվ աֆեկտները, որոնց ախտորոշումը մեղադր-

յալների փորձաքննությունների դեպքում կարևոր իրավական նշանակություն ունի և որոնց ազ-

դեցության գնահատման և ախտորոշման հարցերը ներկայում առավել լավ են մշակված դատա-

հոգեբանական փորձաքննությունների տեսության և պրակտիկայի մեջ [3, էջ 142]: Հարկ է նշել, 
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որ ՀՀ քրեական օրենսգրքում ֆիզիոլոգիական աֆեկտը և կումուլյատիվ աֆեկտը սահմանվում 

են համապատասխանաբար որպես հանկարծակի առաջացած հոգեկան խիստ հուզմունք և 

երկարատև հոգեճնշող վիճակ:  

Դատահոգեբանական փորձաքննությունների զարգացմանը զուգընթաց՝ առանձնացվել են 

նաև հուզական վիճակներ, որոնք իրենց մեխանիզմներով տարբերվում են աֆեկտիվ վիճակնե-

րից, սակայն նշանակալիորեն սահմանափակում են հակաիրավական գործողությունների ժա-

մանակ մեղադրյալի վարքի կառավարումը՝ գիտակցական գործընթացների փոփոխության 

հետևանքով. մասնավորապես` հուզական գրգռված վիճակը, հոգեկան լարվածությունը» [5, 

էջ12]:  

Հուզական վիճակների վերաբերյալ հիմնական հարցերը, որոնք տրվում են քննչական կամ 

դատական մարմնի կողմից հոգեբան-փորձագետներին, հետևյալն են. 

1.Իրեն մեղսագրվող արարքը կատարելու պահին արդյոք փորձաքննվողը գտնվել է ֆիզիո-

լոգիական աֆեկտի վիճակում: 

2.Իրեն մեղսագրվող արարքը կատարելու պահին արդյոք փորձաքննվողը գտնվել է այն-

պիսի հուզական վիճակում, որը կարող էր էականորեն ազդել նրա գիտակցության և հոգեկան 

գործունեության վրա:  

3.Հաշվի առնելով փորձաքննվողի հոգեկան վիճակը, նրա անհատական-հոգեբանական 

առանձնահատկությունները, ինչպես նաև գործի հանգամանքները, կարող էր արդյոք նա ճշգր-

տորեն հարաբերակցել իր պաշտպանական գործողությունները իրավիճակի օբյեկտիվ պա-

հանջներին [3, էջ 159]:  

Վերը նշված հարցերին հիմնավոր կերպով պատասխանելու համար հոգեբան-փորձագե-

տը պետք է մանրամասն ուսումնասիրի տրամադրված նյութերը, հետազոտվող իրավիճակի 

բովանդակությունը, փորձաքննվողի անհատական հոգեբանական առանձնահատկությունները, 

կատարի հետազոտվող իրավիճակում փորձաքննվողի հուզական վիճակի և վարքի ռետրոս-

պեկտիվ վերլուծություն: Նման լայնածավալ ուսումնասիրություն կատարելու համար փորձա-

գետի կողմից օգտագործվում են տարբեր մեթոդներ և առանձին մեթոդիկաներ, որոնց շարքում 

յուրահատուկ տեղ են գրավում մեթոդիկաները, որոնք թույլ են տալիս կատարել հուզական վի-

ճակի ռետրոսպեկտիվ ախտորոշում /հատկապես լայն կիրառում ունեն СУПОС-8 /սուբյեկտիվ 

ապրումների և զգացմունքների/ ինքնագնահատման սանդղակը և Ն.Կուրգանսկու «հոգեվիճակ-

ների ինքնագնահատման սանդղակ» մեթոդիկան, ինչպես նաև Մ.Լյուշեռի գունային ընտրու-

թյունների թեստի միջոցով հոգեկան վիճակների միջնորդավորված ռետրոսպեկտիվ ախտորոշ-

ման մեթոդիկան/ [6, էջ 16]: 

Հասկանալու համար, թե ինչպիսի անհատական հոգեբանական առանձնահատկություն-

ներ են բնորոշ կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ կատարած մեղադր-

յալներին, և բացահայտելու համար առկա օրինաչափությունները, մենք վերլուծել ենք մեղադր-

յալների հուզական վիճակների՝ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ում իրակա-

նացված փորձաքննությունների տվյալները՝ 2008-2012թթ.: Ըստ մեր կողմից իրականացված 

հետազոտության տվյալների՝ իրականացվել է 99 փորձաքննություն, որից 13-ը՝ կանանց հետ, 

86-ը՝ տղամարդկանց: Դիտարկելով տարիքային օրինաչափությունները և առանձնացնելով 

որոշակի տարիքային խմբեր՝ պարզեցինք, որ վերոնշյալ փորձաքննությունների մոտավորապես 

11%-ը /11 փորձաքննություն/ իրականացվել է անչափահասների հետ /14-17 տարեկան/, 36%-ը 

/35 փորձաքննություն/՝ 18-25 տարեկան անձանց հետ, 18%-ը /18 փորձաքննություն/՝ 26-35 

տարեկան անձանց հետ, 18%-ը /18 փորձաքննություն/, 36-45 տարեկան անձանց հետ, 9%-ը /9 

փորձաքննություն/՝ 46-55 տարեկան անձանց հետ և 6%-ը /8 փորձաքննություն/՝ 56 տարեկանից 

բարձր անձանց հետ: 91 փորձաքննության ընթացքում օգտագործվել են տագնապայնությունը 

բացահայտող մեթոդիկաներ. փորձաքննվողների 5%-ի մոտ /4 փորձ./ բացահայտվել է տագնա-

պայնության ցածր մակարդակ, 25%-ի մոտ /23 փորձ./` միջին, 70%-ի մոտ /64 փորձ./` տագնա-

պայնության բարձր մակարդակ: 68 փորձաքննության դեպքում օգտագործվել է բնավորության 

շեշտվածության տիպերի ախտորոշման մեթոդիկան /Լեոնհարդ-Շմիշեկ/ և 63 փորձաքննվող-

ների մոտ բացահայտվել են բնավորության բացահայտ շեշտվածություն կամ շեշտվածության 
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հակվածություն /առավելապես հուզական և էկզալտիկ տիպի շեշտվածություն և շեշտվածու-

թյան հակվածություն/:  

Այսպիսով, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեղադրյալների մոտ իրավական 

նշանակություն ունեցող հոգեվիճակի ախտորոշումը կարող է հանդիսանալ որպես կատարված 

հանցագործության համար ՀՀ քրեական օրենսգրքով սահմանված պատասխանատվությունը 

մեղմացնող հանգամանք, ուստի նման հոգեվիճակի ախտորոշման առանձնահատկությունների 

հասկացումը կարևոր նշանակություն ունի փորձագիտական պրակտիկայում:  
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THE FEATURES OF FORENSIC PSYCHOLOGICAL EXPERTISES OF DEFENDANTS' EMOTIONAL 

STATES IN CASES OF CRIMES AGAINST HUMAN LIFE AND HEALTH 

 

Mesropyan A. V. 
National Bureau of expertise, Yerevan, Armenia 

 
Keywords: emotinonal states, physiological affect, cumulative affect, retrospective diagnosis. 

 

Emotions are an important part of our lives that contribute the formation and perfection of the 

person, but some emotions can lead to a short-time or long-time disorganization of mental activity and 

behavior. This article is aimed to consider the influence of emotions on defendants‘ consciousness in 

cases of crimes against human life and health. In order to identify some regularities we studied the 

forensic psychological expertises of emotional states of defendants in ―National bureau of expertizes RA‖ 

SNPO from 2008 to 2012. 

 

 

 

 

ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ 

 

Միքայելյան Մ. Ա., Զաքարյան Է. Ա. 
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Երևան, Հայաստան 

ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան 
 

Հանգուցային բառեր. մտավոր զարգացում, անձնային զարգացում, կրթություն, գիտելիք, 

  սոցիալական վարքագիծ, արժեքային պատկերացումներ: 

 

Հոդվածում դիտարկվում են դպրոցի հիմնական գործառույթները և մանկավարժների կող-

մից իրականացվող դաստիարակչական աշխատանքի առաջնահերթությունները, մասնավորա-
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պես, դպրոցում մտավոր զարգացմանը զուգընթաց սոցիալական վարքագծի և արժեքային պատ-

կերացումների ձևավորման, նույնականացման գործընթացի իրականացման կարևորությունը: 

Ներկայացրել ենք Ռ. Վ. Օվչարովայի, Գ. Մ. Անդրեևայի, Խ. Ռեմշմիդտի, Ա. Ադլերի, ինչ-

պես նաև սեփական հետազոտության արդյունքում ձևավորված տեսակետները դպրոցի կողմից 

իրականացվող գործառույթների վերաբերյալ, որոնց իմացությունը մանկավարժներին հնարա-

վորություն է ընձեռում կրթական գործընթացը կազմակերպելիս ավելի մեծ ուշադրություն 

դարձնել երեխայի անձնային զարգացմանը և սոցիալական փորձի ու հմտությունների յուրաց-

մանը: 

Ցանկացած կրթական համակարգի կարևորագույն նպատակն աշակերտի զարգացումն է 

որպես անձ, գործունեության սուբյեկտ: Սակայն ժամանակակից դպրոցական պրակտիկայում 

անհամամասնություն կա մտավոր և անձնային զարգացման հիմնահարցերին ուշադրություն 

դարձնելու մեջ՝ ի օգուտ առաջինի: Ավելին, հաճախ անձի «զարգացումը» որպես խնդիր ընդհան-

րապես չի դրվում, իսկ զարգացման հիմնախնդիրը փոխակերպվում է աշակերտներին գիտելիք-

ներ փոխանցելու հարցով: Մինչդեռ դպրոցը՝ որպես սոցիալական ինստիտուտ, երեխային պետք 

է նախապատրաստի կյանքին: Իսկ կյանքում միայն ակադեմիական գիտելիքներ չեն պահանջ-

վում: 

Իհարկե, դպրոցում կարևոր գիտելիքներ են ձեռք բերվում, որոնցից շատերն անմիջական 

սոցիալական նշանակություն ունեն: Սակայն հաճախ աշակերտն իր սոցիալական փորձն այն 

բանի հաշվին է հարստացնում, ինչը ուսուցչի կարծիքով կարող է թվալ ուղեկցող, «պատահա-

կան»: Ուսուցման գործընթացում տեղի է ունենում ոչ միայն գիտելիքների, որոշակի կանոնների 

ամրապնդում, այլև սոցիալական փոխազդեցության, սոցիալական հմտությունների յուրացում: 

Բացի այդ, ինչպես պնդում է Ռ. Վ. Օվչարովան, աշակերտի համար ուսուցումը գիտելիք-

ներ յուրացնելու գործունեություն և ապագային նախապատրաստվելու միջոց լինելուց զատ նաև 

աշխատանքային պարտականություն է, մասնակցություն հասարակության առօրյա կյանքին: 

Ա. Ադլերի հավաստմամբ, դպրոցը պետք է ոչ միայն քննադատի կամ պատժի, այլև փորձի 

երեխաների մեջ ձևավորել և զարգացնել հասարակական զգացում: Ժամանակակից դպրոցը չի 

կարող հիմնվել ճնշման և ցենզուրայի սկզբունքի վրա, այլ պետք է հասկանա և լուծի երեխայի 

անձնական պրոբլեմները: 

Ուստի դպրոցում պետք է բացահայտվեն սոցիալիզացիայի գործընթացի հիմնական 

խնդիրները՝ սոցիալական փորձի յուրացում և նախապատրաստում այն բանին, որպեսզի այդ 

փորձը կրկնապատկվի, վերարտադրվի և վերարտադրման վերաբերյալ ստեղծվի սեփական 

տեսակետը: 

«Սոցիալական ճանաչողության հոգեբանություն» գրքում Գ. Մ. Անդրեևան գրում է, որ 

դպրոցի դերը կարող է հաջողությամբ իրականացվել միայն այն դեպքում, եթե ներդաշնակ կեր-

պով համակցվեն սոցիալական ինֆորմացիա փոխանցելու և քաղաքացի ձևավորելու խնդիր-

ները, այսինքն՝ դպրոցը պետք է պատրաստի այնպիսի մարդու, որը գիտակցում է իր դերը հա-

սարակության մեջ, կարողանում է ադեկվատ կերպով ընկալել հասարակական կյանքի 

երևույթները: 

Հետևաբար, դպրոցը պետք է դառնա այնպիսի վայր, որտեղ երեխան սովորում է օգտագոր-

ծել իր հնարավորությունները: Ավելին, ցանկացած կրթության հիմնական նպատակը սովորողի 

նախապատրաստումն է ինքնուրույն կյանքին: Եթե ուսուցիչը կարողանա յուրաքանչյուր երե-

խայի ընդունել այնպիսին, ինչպիսին նա կա, հարգի նրա անկրկնելիությունը, նա պայմաններ 

կստեղծի երեխայի ուսուցման և զարգացման համար: 

Երեխայի զարգացումը դպրոցում ենթադրում է. ինտելեկտի զարգացում, հուզական ոլոր-

տի զարգացում, սթրեսորների նկատմամբ դիմացկունության զարգացում, ինքնավստահության 

և ինքնաընդունման զարգացում, աշխարհի նկատմամբ դրական վերաբերմունքի և ուրիշներին 

ընդունելու կարողության զարգացում, ինքնուրույնության զարգացում, ինքնահաստատման, 

ինքնակատարելագործման մոտիվացիայի զարգացում, այդ թվում՝ ուսուցման մոտիվացիայի 

զարգացում: 



 149 

Խ. Ռեմշմիդտն առանձնացնում է դպրոցի երեք իրար հետ սերտ կապված ֆունկցիաներ. 

կրթություն՝ գիտելիքների և արժեքների փոխանցում, անձի ձևավորում՝ արժեքային պատկերա-

ցումների փոխանցում և նույնականացման հեշտացում (օրինակ՝ ուսուցիչը որպես ընդօրինակ-

ման մոդել), ադեկվատ սոցիալական վարքագծի մշակում. դպրոցը կարևոր է սոցիալական դե-

րերին տիրապետելու, անկախություն ձեռք բերելու, ինչպես նաև արժեքների և համոզմունքների 

փոխանցման առումով: 

Այսպիսով, երեխաների համար դպրոցը կարևոր է ինչպես ուսուցման, մտավոր զարգաց-

ման, այնպես էլ անձի ձևավորման, դաստիարակության և սոցիալական վարքի մշակման հա-

մար: Այդ են վկայում նաև Երևանի թիվ 171 հիմնական դպրոցում մեր կողմից իրականացված 

հետազոտության արդյունքները. համաձայն դպրոցական մոտիվացիայի մակարդակի գնահատ-

ման մեթոդիկայի տվյալների, դպրոցի տարրական դասարաններում աշակերտների մեկ եր-

րորդն (32%) ունի արտաքին մոտիվացիա: Այս աշակերտներին դպրոցն ավելի շատ գրավում է 

իր արտաուսումնական կողմերով. այսինքն` դպրոցի նկատմամբ դրական վերաբերմունք ունե-

նալով հանդերձ, նրանք դպրոցը սիրում են ոչ թե այն բանի համար, որ այնտեղ գիտելիքներ են 

ստանում, այլ որ դպրոցում հետաքրքիր միջոցառումներ են կազմակերպվում, էքսկուրսիաների 

են մասնակցում, շփվում են իրենց հասակակիցների հետ, իրենց հետաքրքրող թեմաների շուրջ 

զրուցում են: 

Աշակերտների 2%-ի մոտ գրանցվել է դպրոցական դեզադապտացիա, դպրոցի նկատմամբ 

բացասական վերաբերմունք: Հատկանշական է, որ այդ երեխաներից ոմանք գերազանց առաջա-

դիմություն ունեն և ուսուցիչների համար անակնկալ էր նման ցուցանիշը: Զրույցի արդյունքում 

պարզվեց, որ երեխաները համադասարանցիների հետ համարյա չեն շփվում և, ընդհանրապես, 

իրենց հարմարավետ չեն զգում դասարանում: Փաստորեն, միայն խելացի, ընդունակ լինելը և 

լավ սովորելը բավարար չեն, որպեսզի աշակերտի մոտ դրական սոցիալական փոխհարաբերու-

թյուններ ձևավորվեն: 

Ստոտի դիտարկման քարտի արդյունքներով բացահայտվեց նաև հակառակը՝ անձնային և 

հոգեբանական բնույթի դժվարություններ ունեցող երեխաների մոտ միշտ չէ, որ առկա է դպրո-

ցական ցածր մոտիվացիա: 

Դիտարկման քարտի ընդհանրական արդյունքները փաստում են, որ տարրական դասա-

րաններում երեխաների մոտ առկա են 2 տիպի խնդիրներ: Առաջինը, տագնապ և թշնամանք 

մեծահասակների ու հասակակիցների հետ հարաբերություններում, և երկրորդը, անձնային 

բնույթի խնդիրներ` վախեր, բարդույթներ, ինքնապարփակում, դեպրեսիվ դրսևորումներ: Սա 

մեկ անգամ ևս վերահաստատում է, որ դպրոցում աշակերտները սոցիալական հմտությունների 

և սոցիալական ադեկվատ հարաբերություններ կառուցելու փորձի պակաս ունեն: 

Հենվելով ստացված արդյունքների վրա` ուսուցիչների հետ կազմակերպեցինք խորհր-

դատվական բնույթի հանդիպումներ, որոնց ընթացքում համապարփակ ձևով ներկայացրինք 

մեր կողմից կատարված եզրահանգումները և կատարեցինք գործնական առաջարկություններ: 
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The article describes the basic functions of school and еeducational priorities of teachers, in 

particular parallel to the mental development of the importance of personal development, the formation 

of social behavior and value concepts and identification. 

 

 

 

ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՀՈԳԵԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՆԳՈՒՑԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ 

 
Նալչաջյան Զ. Ա. 

Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարան, 
Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր.  վաղ մանկական տարիք, խոսքի զարգացում, ինքնագիտակցում,  

հոգելեզվաբանություն:  
 

«Հոգելեզվաբանություն» կամ (Փսիխոլինգվիստիկա) տերմինը առաջին անգամ 1946 թվա-

կանին օգտագործել է Նիկոլայ Պրոնկոն: Հոգելեզվաբանության` որպես նոր գիտության հիմ-

քում, ընկած է խոսքի և հոգեկան ակտիվության հարբերակցության գաղափարը, այն հանգա-

մանքի գիտակցումը, որ անձի հոգեկան զարգացումն ու հասունացումը զգալի չափով պայմա-

նավորված են մայրենի լեզվին տիրապետելու ընթացքով և տիրապետման մակարդակովֈ Այս 

հանգամանքի գիտակցման դրսևորումներից մեկը Սեպիր-Ուորֆի վարկածն է, ըստ որի տարբեր 

լեզուներով խոսող մարդիկ զգալի չափով տարբեր մտածելակերպ են ունենում. շրջապատող աշ-

խարհի, մարդկանց և հասարակության մասին պատկարացումներն ունեում են լուրջ տարբերու-

թյուններֈ Այս օրինաչափությունը աշխարհընկալման զանազան ասպեկտներում, ինչպիսիք են, 

օրինակ` տարածության և ժամանակի ընկալումը, տարբեր դրսևորումներ է ունենում: Այսպիսի 

տարբերությունները պայմանավորված են յուրաքանչյուր լեզվին բնորոշ յուրահատկություն-

ներովֈ  

Ժամանակի ընթացքում լեզվահոգեբանությունը մեծ զարգացում է ապրել. Եվրոպական, 

ամերիկյան, ռուսական և այլ երկրների մասնագետների կողմից մանրակրկիտ ուսումնասիրու-

թյան են ենթարկվել խոսքի և հոգեկան կյանքի տարբեր կողմեր, ստեղծվել են մենագրություններ 

և բուհական ուսումնական ձեռնարկներֈ Այդ գիտությունն իր հաստատուն տեղն է գրավել ժա-

մանակակից կարևորագույն գիտությունների շարքում: Ուսումնասիրություններ են կատարվել 

նաև այդ գիտության կարևորագույն բաժիններից մեկում՝ տարիքային հոգելեզվաբանության 

բնագավառումֈ Չնայած այսպիսի առաջընթացին` տարիքային հոգելեզվաբանության որոշ հան-

գուցային խնդիրներ դեռևս բավարար չափով ուսումնասիրված չենֈ Այդ է պատճառը, որ երե-

խաների հոգեկան կյանքի լեզվահոգեբանական երևույթներն ուսումնասիրելիս, ինչպես նաև 

նրանց հոգեկան զարգացումը կարավարելու փորձեր ձեռնարկելիս` հանդիպում ենք բազմաթիվ 

այնպիսի երևույթների, որոնք դեռևս լիովին հասկանալի չենֈ Ինչ վերաբերում է երեխաների 

լեզվամտածողության և անձի զարգացման ընթացքի կառավարմանը, ապա այն հաճախ դառ-

նում է դժվարին, իսկ երբեմն էլ` անհնարին:  

Առավել կարևոր և հատուկ ուսումնասիրություն պահանջող խնդիրներից մեկն է մայրենի 

լեզվի քերականության յուրացումը: Հարկ է նշել, որ գրեթե բոլոր երեխաները խոսքի կանոններն 
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ու քերականական կառուցվածքը յուրացնում են վաղ տարիքում` առանց հատուկ հրահանգ-

ների, կարծես ինքնաբերաբար: Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ բանավոր խոսքի յուրաց-

ման հիմքերից մեկը, գուցե կարևորագույնը` ժառանգականությունն է: Մարդ արարածները ծն-

վում են խոսելու, լեզուներ սովորելու ներքին հակվածությամբ և նախադրյալներով. նրանք ունեն 

լեզվի կանոններն ըմբռնելու շնորհ, այն լեզվի, որն օգտագործվում է իրենց շրջապատում: 

Շրջապատն ինքնին հանդիսանում է նշանակալից գործոն լեզվի յուրացման հարցում: Երեխա-

ները սովորում են` լսելով իրենց շրջապատող մարդկանց խոսքը: Այնուամենայնիվ, նրանք 

լեզուն յուրացնում են ոչ միայն ընդօրինակման ճանապարհով. զարգացման ընթացքում նրանք 

ձեռք են բերում, քերականության կանոնների հիման վրա նոր ու բազմաթիվ դատողություններ 

կատարելու ընդունակություն: Այդ ընթացքում` սկզբնական շրջանում, նրանք որոշ քերակա-

նական նորամուծություններ են կատարում, ինչպես օրինակ` "Մամ, ջուր բերի", կամ "Մաման 

կորեց": Ժամանակի ընթացքում երեխաները սովորում են լեզվի կանոնները, և, որ կարող է զար-

մանալի թվալ, այդ գործընթացի արդյունավետության համար այդքան էլ անհրաժեշտ չէ, որ 

շրջապատողները անընդմեջ ուղղեն երեխայի` նոր ձևավորված խոսքը. նա ինքը ժամանակի 

ընթացքում յուրացնում և կիրառում է ճիշտ քերականությունը, բառերը տեղին և դրանց 

իմաստները ճիշտ հասկանալով կիրառելըֈ  

 Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ նաև այն հանգամանքը, որ երեխաները ծնվում են ոչ միայն 

խոսելու, այլ նաև սոցիալական հարաբերությունների մեջ մտնելու, շփվելու պահանջմունքով: 

Մինչև խոսել սկսելը, նրանք, իրենց ցանկություններն ու մտքերն արտահայտելու նպատակով 

օգտագործում են բղավոցներ և զանազան ժեստեր: Նրանք հաճախ հասկանում են այլոց խոսքը, 

դրա իմաստը: Երբ նոր են սկսում խոսել, նրանք հաճախ օգտագործում են մեկ բառ մի ամբողջ 

միտք արտահայտելու համար: Օրինակ` "Մամ" ասելով տարբեր իրավիճակներում նրանք կա-

րող են արտահայտել տարբեր իմաստներ: Մի իրավիճակում դա կարող է նշանակել "Մայրիկ, 

քաղցած եմ", իմաստը, մյուսում` "Մայրիկ, արի" և այլն և այլն, ու միայն երեխային խնամողներն 

ու նրան ճանաչողները կարող են ճիշտ հասկանալ նրա ասածը: 

Իսկ թե կան, արդյոք, երեխայի խոսքի զարգացման հստակ ժամանակային սահմաններ՝ 

սա ևս դեռևս ուսումնասիրություն պահանջող խնդիր է, քանի որ անհատական տարբերություն-

ները բավականին մեծ ենֈ Իրենց առաջին բառերը նրանք սովորաբար արտաբերում են սկսած 

մեկ տարեկանից (12 – 18 ամիսների միջև ընկած ժամանակահատվածումֈ Նրանց խոքը սկսում է 

արագորեն բարդանալ սկսած 2 տարեկանից: Մանկապարտեզ գնալու հասակում նրանք արդեն 

տիրապետում են իրենց մայրենի լեզվի հիմունքներին և հեշտությամբ հաղորդակցվում են իրենց 

հասակակիցների հետ: Իհարկե, լեզվի տիրապետումը այդքան էլ կանխատեսելի գործընթաց չէ: 

Մի երեխայի մոտ այն կարող է սկսվել 10 ամսական հասակում, մյուսի մոտ` նույնիսկ 3 տարե-

կանում: Այստեղ մենք նկատի ունենք, իհարկե, արտաքին խոսքըֈ Ծնողները չպետքէ սևեռվեն 

երեխայի խոսքի վրա և անընդմեջ ուղղեն այն: Իհարկե, նրանք պետք է շատ ուշադիր լինեն և 

տարբերեն սովորական, նոր ձևավորված խոսքում ի հայտ եկած թերությունները, ուղղեն դրանք՝ 

տարբերելով իրական արատներից, որոնք կարող են նկատվել արդեն օնտոգենեզի այդ վաղ 

փուլերումֈ  

 Ինչպես արդեն նշեցինք, միմիայն մեծահասակերին ընդօրինակելը դեռևս չի բացատրում 

խոսքի զարգացման երևույթը: Ինչպես հայտնի է, ելնելով այդ փաստից, որոշ մասնագետներ, 

մասնավորապես Ն. Չոմսկին, ով համարվում է ունիվերսալ քերականության մասին տեսության 

հիմնադիրը, առաջ է քաշել այն տեսակետը, որ քերականության հիմնական կառուցվածքները 

(կառույցները) մարդուն տրված են ժառանգականորեն: Նա կարծում է, որ, չնայած տարբեր 

լեզուների միջև առկա արտաքին տարբերություններին, լեզուները հիմնվում են միևնույն ներքին 

կառույցների և սկզբունքերի վրա: Այդ մասին է փաստում այն, որ երեխան, որպես մայրենի 

լեզու, կարող է յուրացնել ցանկացած լեզու, որով նրա հետ շփվում են: Եվ մեծահասակները, և 

երեխաները կարող են յուրացնել ցանկացած լեզու` որպես երկրորդ կամ երրորդ լեզու, նույնիսկ 

այնպիսի լեզուներ, որոնք իրենց ներքին հատկություններով մեծապես տարբերվում են իրենց 

մայրենի լեզվից: 
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Հոգելեզվաբանության խնդիրներից մեկն է պարզել, թե ինչպիսին է հարաբերակցությունը 

Չոմսկու ունիվերսալ քերականության և Սեպիր-Ուորֆի՝ լեզվաբանական հարաբերականու-

թյան կոնցեպցիայի միջև: Խոսելով հոգելեզվաբանության մասին` չպետք է անտեսել ևս մեկ` իր 

էությամբ ոչ պակաս կարևոր խնդիր, այն է` անձի ինքնագիտակցման և ինքնագնահատման 

խոսքային արտահայտման դրսևորումը: Մասնավորապես դեռևս պարզ չէ, թե ինչու է երեխան 

իր մասին խուսում երրորդ դեմքով: Այս փուլը ի հայտ է գալիս մոտ երկուսից երեք, երեք ու կես 

տարեկանների միջև ընկած ժամանակահատվածում: Երբ երեխան նոր է սկսում խոսել և արդեն 

կարողանում է որոշակի չափով արտահայտել իր մտքերն ու պահանջմունքները, սկզբնական 

շրջանում խոսելիս նա իր անձի մասին արտահայտվում է երրոդ դեմքով (օրինակ` «Անահիտը 

նանա անի», «Այս շնիկը Անահիտինն է» և այլն՝ իրեն նկատի ունենալովֈ Այս երևույթը նկատ-

վում է այդ հասակի հոգեկան նորմալ զարգացում ապրող բոլոր երեխաների մոտ: Դեռևս պարզ 

չէ, թե ինչ հոգեկան մեխանիզմներ և պատճառներ են ընկած այս երևույթի հիմքում: 

Պետք է նշել, որ այս երևույթը անմիջապես չի վերանում` դրան հաջորդում է մյուս` խառը 

փուլը, երբ երեխան իր անձը նշանակելու համար օգտագործում է մեկ առաջին, մեկ էլ երրերդ 

դեմքի դերաննունները և իր անունը (օրինակ` իր անձը նշելու համար երեխան մեկ կարող է 

ասել «ես», «իմն է», մեկ այլ դեպքում էլ կարող է նորից դիմել երրորդ դեմքի օգնությանը): Այս 

երկու բարդ փուլերին հաջորդում է երրորդ փուլը, երբ երեխան գրեթե լիովին սկսում է իր եսը 

տարբերել արտաքին աշխարհից և այլ մարդկանցից, գիտակցել այն որպես առանձնահատուկ 

երևույթ և իր մասին խոսել միայն առաջին դեմքով: Այսպիսով, անձի ինքնագիտակցության, ես-

կոնցեպցիայի լեզվական սիմվոլացումն ու խոսքային նկարագրությունը երեխայի հոգելեզվա-

կան զարգացման հանգուցային խնդիրներից մեկն էֈ Այդ ուղղությամբ մենք արդեն սկսել ենք 

որոշ ուսումնասիրություններ կատարելֈ 

Այս ամենը ցույց է տալիս, որ հոգելեզվաբանությունը դեռ ունի բազմաթիվ խնդիրներ, 

որոնք բավարար չափով ուսումնասիրված և բացահայտված չենֈ Այդ ուղղությամբ դեռ շատ 

կարևոր ուսումնասիրություններ պետք է կատարվեն, քանի որ դրանց արդյունքները, ինչպես 

հիմքեր կան ենթադրելու, նպաստելու են անձի, նրա ինքնագիտակցության և իմացական զար-

գացման օրինաչափությունների իմացությունը խորացնլեու առումովֈ  

 

Գրականություն 

1. Նալչաջյան Ա. Ա. Հոգեբանության հիմունքներֈ Երևան. «Հոգեբան» հր-ն, 1997, Крайг Г. 

Психология развития. СПб.: «Питер», 2001.  

3. Крэйн У. Теории развития. СПб.: «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2002.  

4. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. Москва, 1997. 

5. Леонтьев А. А. Язык ребенка(Онтогенез речевой ком-ции).Москва, 1997.  

3. Фрумкина Р. М. Психолингвистика. Москва: ―Academia‖, 2001.  

 

SOME KEY ISSUES OF AGE PSYCHOLINGUISTIC 

 

Nalchajyan Z. A. 
―Urartu‖ University of Practical Psychology and Sociology, Yerevan, Armenia 

 

Keywords: psycholinguistic, childhood, development of speech, self – recognition. 

 

In the article the author speaks about the development of psycholinguistics in XX – XXI centuries, 

at the same time pointing out the relatively slow development of such sphere of that science as 

developmental (ontogenetic) psycholinguistics is. A great importance is given to the investigation of the 

problem of linguistic symbolization of the developing self-consciousness in children, and to such a 

phenomenon as is the speaking about himself/herself in the third person. This phenomenon begins in 2 

– 3 years old children and manifests itself in minimum two phases. 
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ԱՆՁՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ ՀԱՄԱՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑԱՅԻՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՈԳԵԿԱՆ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

 

Շահինյան Զ. 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Երևան, Հայաստան 
 

Հանգուցային բառեր. ինքնակառավարում, ինտելեկտ, ինքնակառավարման բաղադրամասեր, 

  հոգեկան լարվածություն: 

 

Արդի պայմաններում զգալիորեն աճում են յուրաքանչյուր մարդու ինքնուրույն որոշում-

ներ ընդունելու, վարքի ձևեր մշակելու, այլ մարդկանց հետ հարաբերությունները կարգավորելու 

նկատմամբ պահանջները: Ժամանակակից հոգեբանական գիտության առավել արդիական 

խնդիրներից է հանդիսանում անձի ինքնակառավարման ուսումնասիրությունը, ուսումնական 

կոլեկտիվներում, դպրոցներում, քոլեջներում, բարձրագույն ուսումնական հաստատություննե-

րում: Մարդու կյանքի հատկապես այս ժամանակաշրջանում է հիմնականում ձևավորվում 

անձի բարոյական, իրավական, սոցիալական ինքնագիտակցությունը: Ժամանակակից երիտա-

սարդության համար անհրաժեշտ են այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են ակտիվությունը, 

շարժունակությունը, ինքնուրույնությունը, սոցիալական փոփոխությունների պայմաններում 

կողմնորոշվելու ունակությունը և այլն, որի հիմքում ընկած է ինքնակառավարման ունակու-

թյունը: 

Մարդու կյանքում հոգեկան ինքնակարգավորման տեղն ու դերը բավականին ակնհայտ 

են, եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ նրա ամբողջ կյանքը գործնականում հանդիսանում է 

գործունեության, արարքների, շփման ակտերի և նպատակաուղված ակտիվության այլ տեսակ-

ների անսահման բազմազանություն [2]:  

Ինքնակառավարման հիմնախնդիրն առավել կարևորվում է, երբ մարդը գործում է հոգե-

կան լարվածության պայմաններում:  

Այս պայմաններում առանձնակի նշանակություն է ստանում ինքնակառավարման մեխա-

նիզմների բացահայտումը և ինտելեկտուալ գործողությունները, քանի որ, ինչպես նշում է Վ. 

Շտեռնը` ինտելեկտը նոր պայմաններին հարմարվելու որոշակի ընդհանուր ընդունակություն է: 

Ցանկացած ինտելեկտուալ գործողություն ենթադրում է սուբյեկտի ակտիվության և գործողու-

թյան կատարման ժամանակ ինքնակառավարման առկայություն: Ըստ Մ. Կ. Ակիմովայի, ինտե-

լեկտի հիմքը մտավոր ակտիվությունն է, իսկ ինքնակառավարումը ակտիվություն՝ խնդրի լուծ-

ման համար անհրաժեշտ մակարդակ է ապահովում [1]: 

Մեր ուսումնասիրության նպատակն է եղել բացահայտել ինքնակառավարման բաղադրա-

մասերի և ինտելեկտի համահարաբերակցային առանձնահատկությունները հարաբերականո-

րեն հանգստի ու հոգեկան լարվածության պայմաններում ուսանողների մոտ: 

 Հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրվել են ՀՊՄՀ-ի Հոգեբանության և սոցիալական 

մանկավարժության ֆակուլտետի I և II կուրսի 109 ուսանող: Հետազոտության ընթացքում, ինք-

նակառավարման համակարգի առանձնահատակությունները ուսումնասիրելու նպատակով օգ-

տագործել ենք Մ. Ն. Պեյսախովի «Ինքնակառավարման ընդունակություն մեթոդիկան» [4] և Ջ. 

Ռավենի «Աստիճանաբար բարդացող աղյուսակները» ինտելեկտի հետազոտման նպատակով 

[5]: 

Հետազոտության արդյունքները ենթարկվել են համահարաբերակցային վերլուծության: 

Հարաբերական հանգստի պայմաններում ինքնակառավարման և ինտելեկտի հետ դրա-

կան համահարաբերակցային կապ է հաստատվել p≤0,05 հակասությունների վերլուծության 

r=0,217, կանխատեսման r=256, նպատակադրման r=0,624, պլանավորման r=236, որակի գնա-

հատման չափանիշների r=0,201, ինքնավերահսկման r=0,207 և ինտելեկտի միջև: Այս կապերը 

բացատրվում են նրանով, որ ինտելեկտն ընկած է ինքնակառավարման և նրա բաղադրամա-

սերի՝ կանխատեսման, պլանավորման, որոշման ընդունման, շտկման հիմքում: Կանխատեսու-
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մը ինքնակառավարման գործընթացում կատարում է հետևյալ գործառույթը. որպեսզի մարդը 

ինքնակառավարվի պետք է իմանա լավը որն է և ինչին է նա ձգտում:  

Հիմնվելով Օ. Ա. Կոնոպկինի ինքնակառավարման ֆունկցիոնալ կառուցվածքի մոդելի 

վրա, Լ. Ն. Ալեքսևան գալիս է այն եզրակացության, որ ամեն մի բաղադրամասի գործողությանը 

նախորդում է ուղեղի, գիտակցության ակտիվ և ինտենսիվ աշխատանքը [2]: Նա նշում է, որ երբ 

մարդը նպատակ ունի և նրա ակտիվությունն ուղղորդված է, գիտակցված կերպով կանխար-

տացոլում է: Այդ դեպքում ակտիվ մտավոր գործունեություն է ընթանում: Ակտիվ ինտելեկտուալ 

գործունեության ընթացքում ձևավորվում է գործողությունների ծրագիր, որը մարդուց ակտիվու-

թյան դրսևորում է պահանջում: Լ. Ֆ. Ալեքսևան նշում է, որ ծրագրի իրականացմանը հաջորդում 

է ռեֆլեքսիվ ինտելեկտուալ ակտիվությունը, որը կատարվում է արդյունքների գնահատման և 

հաջողության չափանիշների համեմատման ճանապարհով: 

Հետազոտության ընթացքում նպատակ էր դրվել նաև ուսումնասիրել ինքնակառավարման 

և նրա բաղադրամասերի կապը ինտելեկտի հետ հոգեկան լարվածության պայմաններում: 

p≤0,01 դրական ամուր կապ է նկատվել ինքնակառավարման բաղադրամասի՝ կանխատեսման 

r=0,306 և ինտելեկտի միջև: Կանխատեսումը խորը գործընթաց է, որի ծանրակշիռ կողմը կազ-

մում է մտածողությունը: p≤0,05 դրական համահարաբերակցային կապ է հաստատվել ինտե-

լեկտի և ինքնակառավարման բաղադրամասերի, մասնավորապես պլանավորման r=0,231, ո-

րոշման ընդունման r=0,235, շտկման r=0,236 միջև: Համակարգային մոտեցման տեսանկյունից 

դիտելով կարող ենք հիմնվել Անոխինի նպատակահարմար գործողության ընտրության տեսու-

թյան վրա: Համաձայն այս տեսության՝ նույնիսկ բջիջներն են նպատակահարմար գործողու-

թյուններ ընտրում, նրանք ամեն ինչին ռեակցիա չեն տալիս: 

Կատարվել է մի շարք հետազոտություններ, որտեղ բացահայտվել է, որ հոգեկան լարվա-

ծության պայմաններում, առաջին հերթին տուժում են բարդ և ինտելեկտուալ գործընթացները, 

որքան ավելի բարդ են, այնքան ավելի շատ են տուժում, մինչդեռ պարզ գործընթացները առանձ-

նանում են իրենց կայունությամբ: Այլ կերպ ասած, որոշակի հուզական գրգռվածության մակար-

դակի դեպքում կարող է օգնել պարզ գործընթացներ կատարելու դեպքում և խանգարել ավելի 

բարդ խնդիրներ կատարելու ժամանակ [3]:  

Այսպիսով, հուզական լարվածության պայմաններում հատկապես դժվարանում են ինքնա-

կառավարման գործընթացները: Քննական իրադրության մեջ առաջ է գալիս անորոշությունը, 

իսկ հուզական ոլորտը կախված է հենց անորոշության հետ: 
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The article reveals correlational peculiarities of self-control and intelligence of students during a 

psychological stress. The research results prove that complex and intelligence processes get harmed in 
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the first place during a psychological stress. Self-control components are weakened during a 

psychological stress. 

 

 

 

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԻ 

ԲԱՐՈՅԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ՎՐԱ 

 

Ոսկանյան Ա. Ա. 
ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. ստեղծագործականություն, նորարարություն, վիրուս: 

 

Հասարակության զարգացման ժամանակակից փուլում մեծ ուշադրություն է դարձվում 

աշխատանքի արդյունավետ կատարման գործընթացին: Յուրաքանչյուր մարդու յուրահատկու-

թյունն անվիճելի փաստ է, սակայն այն դրսևորելու ունակությանը տիրապետում են ոչ բոլորը: 

Ստեղծագործականության և նորարարության անձնային դրսևորումները տարածվում են 

մարդկային գործունեության բազմաթիվ ոլորտների վրա: Ընդհանուր առմամբ նորարարությու-

նը կարող է դիտարկվել որպես մարդու ընկալման, տարբերակման, ստեղծագործման և նոր ինք-

նատիպ մտքերի ներդրման ընդունակություն: Որոշ հեղինակների կարծիքով այն ենթադրում է 

համակարգից դուրս գոյություն ունեցող մտքերի որսը և դրանց ներմուծումը ինչպես և արդյու-

նավետ կիրառման ընդունակությունը համակարգի ներսում [5, էջ 238]: Մ. Ուեթսը գտնում է, որ 

նորարարը ինչպես ստեղծագործականության, այնպես էլ նորարարության բարձր մակարդակով 

օժտված մարդ է, որն ընդունակ է ոչ միայն ստեղծագործել նոր, ինքնատիպ մտքեր, այլև իրա-

գործել դրանք գործնական ոլորտում [7, էջ 2897]: 

Մենք ապրում ենք տեղեկատվության մի այնպիսի ժամանակաշրջանում, որտեղ միևնույն 

հասարակության մեջ շատ կարճ ժամանակահատվածում բուռն փոփոխություններ են տեղի 

ունենում, որոնց անհրաժեշտ է ոչ միայն հարմարվել, այլև հաճախ ընդդիմանալ [4, էջ 42]: Դրա 

համար մարդը պետք է բարձրացնի իր ստեղծագործական հավակնությունների մակարդակը, 

կարողանա անընդհատ փոխվել անընդհատ փոփոխվող հասարակության հետ, որն էլ հենց 

ստեղծագործականության դրսևորում է: Ղեկավարի ստեղծագործական և նորարարական ըն-

դունակությունների դրսևորման ու խմբի վրա ադեկվատ ազդեցության խնդիրը համարվում է 

ժամանակակից զարգացող գործարար ոլորտի, ինչպես նաև ցանկացած աշխատանքային կոլեկ-

տիվի արդյունավետ գործունեության կարևորագույն խնդիր: 

Ղեկավարի անձնային ստեղծագործականությունը և նորարարությունը համարվում է 

խմբի անդամների համապատասխան հնարավորությունների մոբիլիզացման և ստեղծագործա-

կան գործունեության մեջ ընդգրկման դետերմինանտ. որքան բարձր է խմբի բարոյահոգեբանա-

կան մթնոլորտը, այնքան ավելի վառ են դրսևորվում ղեկավարի ստեղծագործական հնարավո-

րությունները: Ղեկավարի ակտուալ ստեղծագործականությունը նպաստում է խմբի անդամների 

պոտենցիալ ստեղծագործականության անցումը՝ ակտուալի: 

Մեր կողմից իրականացված հետազոտություններն ու դիտարկումներն էլ հենց վկայում են 

այդ մասին: Հետազոտելով երկու ուսանողական խումբ` (յուրաքանչյուրը բաղկացած 25 անդամ-

ներից) իրականացրել ենք հետևյալ մեթոդներն ու մեթոդիկաները. կազմված մեր կողմից hար-

ցաթերթ, Կիրտոնի ստեղծագործական մտածողության տեսակի բացահայտման մեթոդիկա, 

խմբի բարոյահոգեբանական և ստեղծագործական մթնոլորտի ախտորոշման մեթոդիկա, 

Տորրենսի ստեղծագործականության ուսումնասիրման մեթոդիկա, «Մեծ հնգյակ» անձնային 

հարցարան, դերային խաղ մեր նպատակին ու հետազոտվող խնդրին վերամշակված և հար-

մարեցված` «Ապագայի կուսակցություն»: Վերջինիս մասնակցել են երկու խմբեր, յուրաքան-

չյուրը կազմված 15 հոգուց:  
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Բ խմբի կողմից ընտրված ղեկավարին պատվիրել էինք չմասնակցել ոչ մի կազմակերպ-

չական ու ստեղծագործական գործընթացի: Այդ փաստով էլ պայմանավորում ենք, որ խաղի ըն-

թացքում Ա խումբը դրսևորեց առավելագույն դրական ցուցանիշները և վերջում գաղտնի քվեար-

կության ժամանակ հաղթանակ տարավ: 

Ստորև տասը բալանոց համակարգով կներկայացնենք խաղի ընթացքում մեր կողմից իրա-

կանացրած դիտման արդյունքները (աղյուսակ 1):  

Աղյուսակ 1. 
Դիտման արդյունքում ստացված գնահատականներ 

Դիտարկվող առանձնահատկություն Ա Բ 

Ղեկավարի մասնակցություն թիմային աշխատանքներին 10 2 

Թիմի անդամների ընդգրկվածություն 9 5 

Նոր գաղափարների առաջարկում 9 6 

Աշխատանքի բովանդակություն (անվանում, գերբ, ծրագիր) 8 4 

Խոսքի մատուցում, պաստառների ներկայացում 10 3 

«Վարակված» ստեղծագործական մթնոլորտի մակարդակ 9 5 

Սկեպտիկների խոսքի ադեկվատություն 5 9 

Դիտարկելով հոգեբանական մթնոլորտի ախտորոշման մեթոդիկայի արդյունքները` ակն-

հայտ է, որ Բ խմբում բարոյական որակների դրսևորման գնահատականը գտնվում է զգալիորեն 

ցածր մակարդակի վրա (14 հոգի), իսկ Ա-ում` ճիշտ հակառակը ամենաբարձրն է (4 հոգի) (նկար 

1): Ստեղծագործական որակները Բ-ում բավականին բարձր են (11 հոգի), իսկ Ա-ում` միջին (8 

հոգի): 

 

 
Նկար 1. և 2. Խմբի բարոյահոգեբանական մթնոլորտի ախտորոշման մեթոդիկա 

 

Փաստորեն այստեղից հետևություն, որ չնայած խմբային ստեղծագործականության բարձր 

մակարդակին` բարոյական որակների (աջակցութուն, վստահություն, փոխօգնություն և այլն) 

բացակայության դեպքում խումբը չի կարող հասնել ցանկալի արդյունքին: 

Այս պայմաններում Բ խմբում խաղի պրոցեսն իր ձեռքն առավ Դ-ն, որը ըստ «Մեծ 

հնգյակի» արդյունքների համարվում է էքստրավերտ (65 միավոր), ազդեցիկ (62 միավոր), իմ-

պուլսիվ (44 միավոր), հուզականորեն անկայուն (42 միավոր) և էքսպրեսիվ (63 միավոր): Ըստ 

Տորրենսի կրեատիվության որոշման մեթոդիկայի նրա մոտ դրսևորվում է ստեղծագործակա-

նության միջին մակարդակ (6 միավոր), ըստ Կիրտոնի մեթոդիկայի նա համարվում է Սուպեր 

իննովատոր (160 միավոր): Հոգեբանական մթնոլորտի ախտորոշման մեթոդիկայի արդյունքում 

նրանց խմբում գործարար ու ստեղծագործական որակները գնահատվեցին որպես բարձր մա-

կարդակի վրա (45-50 միավոր, համապատասխանաբար 10, 11), իսկ բարոյական որակները` 

հակառակը (15-29 միավոր, 14 հոգի), (նկար 2): Ելնելով հարցաթերթի արդյունքներից` նա ղեկա-

վարին համարում էր պասսիվ և անտարբեր: Դիտարկելով խաղը և հաշվի առնելով մյուս մե-

թոդների արդյունքները` գալիս ենք այն եզրակացության, որ ցածր բարոյահոգեբանական մթնո-
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լորտ ունեցող խմբի ներսում ստեղծագործական գործունեության ժամանակ ղեկավարի մաս-

նակցության և վերահսկողության բացակայությունը հանգեցնում է խմբի ներսում նոր, այսպես 

կոչված, վիրուսների առաջացմանը (ինչպես Դ-ն), որոնք փոխում են ստեղծագործական գործըն-

թացի ուղին` հարմարեցնելով այն սեփական շահերին ու հետաքրքրություններին: «Վիրուս» 

բառը լատիներենից թարգմանած` (virus) նշանակում է թույն: Բավականին բարդ ու բազմաբո-

վանդակ է վիրուսների աշխարհը, նրանց բազմանալու գործընթացը և ընդհանրապես տեղե-

կատվությունը: 1892 թվականին կենսաբան – գիտնական Դմիտրի Իոսովիչ Իվանովսկին առա-

ջին անգամ հայտնաբերեց այդ անտեսանելի գոյացությունները [2, էջ 21]: Նրան հաջողվեց ապա-

ցուցել, որ կենդանի բջիջներում գոյություն ունեն մոլեկուլներից ավելի փոքր գոյացություններ, 

որոնք հետագայում անվանվեցին վիրուս: Նրանց վիրուսներ անվանեց հոլանդացի միկրոկեն-

սաբան Մ. Բեյերսկը, որը, կրկնելով նախորդի փորձերը, նկատեց, որ այդ գոյացություններն օժտ-

ված են թունավոր հատկություններով: Այսօր նրանց հայտնաբերած կենսաբանական փորձը 

դիտարկում ենք սոցիալական հարաբերությունների հարթության վրա և տեսնում, որ խմբային 

վիրուսների տարածման գործընթացն ընթանում է նույն հերթականությամբ [2, էջ 370]: 

Կատարված հետազոտությունների և գրականության վերլուծության արդյունքում եկանք 

այն ընդհանուր եզրակացության, որ ղեկավարի անձնային ստեղծագործականությունը և նորա-

րարությունը համարվում է խմբի անդամների համապատասխան հնարավորությունների մոբի-

լիզացման և ստեղծագործական գործունեության մեջ ընդգրկման դետերմինանտ: Որքան բարձր 

է խմբի բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, այնքան ավելի վառ են դրսևորվում ղեկավարի ստեղ-

ծագործական հնարավորությունները: 
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At the stage of development of modern society personal expressions of creativity and innovation 

applied to many fields of human activity. We leave in a society where rapid changes are taking place in a 

very short period of time, which is necessary not only to adapt, but also often oppose. The article 

described the influence of leader‘s creativity on psychological atmosphere of small groups. The 

researches have shown, that leader's personal creativity and innovation is a determinant for group 

members for inclusion of creative activities and mobilization of appropriate resources. And the higher 

the moral-psychological climate of the group, the more vivid the creative possibilities are displayed. 
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ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԴԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

 

Պետրոսյան Լ. Հ. 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. հաղորդակցում, քաղաքացիական ծառայություն, գործունեության  

արդյունավետություն, հմտություն, մասնագիտական կրթություն: 

 

Հաղորդակցման նկատմամբ հետաքրքրությունը պայմանավորված է նրանով, որ հենց հա-

ղորդակցական գործընթացի նշանակության գիտակցման շնորհիվ իրականացվում է հասարա-

կության տարբեր սոցիալական համակարգերի, այդ թվում նաև պետական ծառայության կառա-

վարումը: Հաղորդակցման դերը բոլոր տեսակի փոխներգործություններում որոշիչ է, սակայն 

այն դառնում է առավել կարևոր պետական ծառայության համակարգում, քանի որ այս համա-

կարգում գործում են հաղորդակցման յուրօրինակ շերտավորումներ, ինչը իր մեջ ներառում է 

ողջ պետությունը՝ կառավարությունից մինչև քաղաքացի: Սոցիոլոգիան ուսումնասիրում է հա-

սարակության մեծ և փոքր խմբերի հաղորդակցության զարգացման ակունքները, հաղորդակցա-

կան գործընթացի տարրերը, հաղորդակցական խոչնդոտները, նրա մակարդակները և տեսակ-

ները: Հաղորակցումը՝ որպես սոցիալական գործընթաց, իր շրջանակներում ձևավորվում է ան-

հատների, սոցիալական խմբերի, հանրույթների արարքների ու գործողությունների ամբողջա-

կանությունը [3, 5]:  

Պետական իշխանության մարմինների կարևոր խնդիրներից մեկը հանդիսանում է գոր-

ծունեությունում արդյունավետ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների պրակտիկ կիրառությունը 

[2]: Այս խնդրի կարևորությունը հատկապես մեծացել է վերջին տարիներին, երբ Հայաստանում 

սկսվել է քաղաքացիական հասարակության ձևավորման իրական գործընթաց: Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 198-Ն որոշմամբ սահմանվեց 

կառավարության գործավարության կարգը, որով ապահովվում էր տեղեկատվության փոխան-

ցումը պետական ծառայության համակարգում: Այս կարգով ապահովվում է հաղորդակցումը 

հորիզոնական և ուղղահայաց մակարդակներով, որը կատարվում է էլեկտրոնային փաստաթղ-

թաշրջանառության համակարգի միջոցով: Նշված կարգի VII կետի համաձայն ապահովվում է 

նաև կապը քաղաքացիների հետ, որը կատարվում է առցանց համակարգով: Մեկ այլ կարգով (ՀՀ 

կառավարության 2010 թվականի մարտի 25-ի N 296-Ն) կառավարությունը սահմանեց հանրային 

քննարկումների իրականացման սկզբունքները, որոնք ապահովում էին հրապարակայնությու-

նը, մատչելիությունը և թափանցիկությունը: Այս կարգը թույլ է տալիս իրականացնել արտաքին 

հաղորդակցումնները՝ պետական քաղաքացիական ծառայության ժողովրդավարացման պայ-

մաններում: Հաղորդակցման խնդիրը հատուկ կարևորություն է ձեռք բերում պետական իշխա-

նության մարմինների և քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների արդյունավետ 

փոխազդեցության ժամանակակից մոդելի որոնման պայմաններում, որը ի վիճակի կլինի ապա-

հովել սոցիալական լարվածության նվազմամբ և քաղաքական ու քաղաքացիական համաձայ-

նության ամրացմամբ [1]:  

Հաղորդակցական փոխազդեցությունների գործընթացների ուսումնասիրությունը «պետու-

թյուն-հասարակություն» համակարգում իր պատմությունն ունի սոցիալ-հոգեբանական համա-

տեքստում [1]: Սակայն, որպես սոցիոլոգիայի շրջանակներում առանձին ուղղություն, հաղոր-

դակցության ուսումնասիրությունները կատարվել են ընդամենը 20-րդ դարի կեսերից սկսած:  

Այս խնդրին անդրադարձել են մի շարք հետազոտություններ հոգեբանությունից, քաղա-

քագիտությունից, լեզվաբանությունից, էլիտոլոգիայից՝ պետական ծառայության, անձնակազմի 

կառավարման տեսության և այլ ոլորտներում: Հաղորդակցման սոցիալական առնձնահատկու-

թյունները քաղծառայության համակարգում էական նշանակություն ունեն, սակայն բաց է մնում 

այն հարցը, թե հաղորդակցում հասկացության որ բաղադրամասերն են, որ անհրաժեշտ են այս 

համակարգի համար: Քաղծառայության պաշտոնների անձնագրերից գրեթե բոլորում որպես հո-

գեբանական կարևոր որակ նշվում են հաղորդակցման կարողությունները: Կառավարման հոգե-
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բանության հրատապ հարցերից մեկն էլ հանդիսանում է պետական քաղաքացիական ծառայու-

թյան մեջ հաղորդակցական գործընթացների ընթացքի, կառուցվածքի, առանձնահատկություն-

ների, տեսակների բացահայտումը և դրանց արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված հա-

մապատասխան մոդելների մշակումը: Հաղորդակցում հասկացությունն իր մեջ ներառում է ոչ 

միայն հոգեբանական բովանդակություն, այլ սոցիոլոգիական [2, 3]:  

Պետական ծառայության՝ որպես կառավարչական գործունեության գործառնության հիմ-

քում ընկած են պետական ծառայողների հաղորդակցական փոխազդեցության հետևյալ գործըն-

թացները՝ տեղեկատվության փոխանակումը, որոշումների ընդունման մեջ համատեղ մասնակ-

ցությունը, դրանց կատարման կազմակերպումը, պլանավորումը և այլն: Պետական ծառայողնե-

րի գործողությունները դասակարգվել են Մ. Վեբերի և Յու. Հաբերմասի սոցիալական գործո-

ղությունների տեսությունների համաձայն [4, 6]:  

Հաշվի առնելով, որ պետական ծառայության համակարգում հաղորդակցման հմտություն-

ներն ունեն որոշիչ դեր և նշանակություն, անհրաժեշտություն է առաջանում հատուկ ուշադրու-

թյուն դարձնել այն հանգամանքի վրա, թե որքանով են պատրաստ աշխատանքային փորձ չու-

նեցող կադրերը ստանձնելու քաղաքացիական ծառայողի պաշտոնը և բավարարել այդ պաշ-

տոնի անձնագրի պահանջներին՝ մասնավորապես հաղորդակցման առումով: Պետական կառա-

վարման ակադեմիայում ուսանողներն ստանում են մասնագիտական կրթություն, որը ենթադ-

րում է հետագայում աշխատանք պետական կառավարման համակարգում: Կատարված հետա-

զոտությանը մասնակցած ուսանողների հետ մագիստրատուրան ավարտելուց հետո կրթության 

որակի ապահովման բաժինը կատարել է ուսումնասիրություն, որի արդյունքներից երևում են, 

որ շրջանավարտներն իրենց հաղորդակցման հմտությունները գնահատում են՝ գերազանց 

44.4%, լավ 37.1%, բավարար 7.4%, անբավարար 4.9%, և դժվարացել են պատասխանել 6.2%: Թի-

մային աշխատանքի կատարումը գնահատվել է հետևյալ կերպ՝ գերազանց 37%, լավ 43.2%, բա-

վարար 14.8%, անբավարար 3.8%, և դժվարացել են պատասխանել 1.8%: Բանակցությունների 

վարման հմտությունները ունեն հետևյալ պատկերը` գերազանց 34.6%, լավ 49.3%, բավարար 

12.3%, անբավարար 1.3%, և դժվարացել են պատասխանել 2.5%: 

Մագիստրանտների հետ ուսումնառության սկզբում կատարվել էր ախտորոշիչ աշխա-

տանք, որը դուրս էր բերում նրանց հոգեբանական դիմանկարը: Մագիստրատուրայի առաջին 

կուրս ընդունված ուսանողների մոտ դրսևորվում է ինքնուրույնության ցածր մակարդակ, համա-

գործակցության մակարդակը միջին է և մարդամոտության բարձր մակարդակ: Այս տվյալները 

ստացվել են Քետտելի անձնային հարցարանի և Թոմասի կոնֆլիկտային իրավիճակներում 

վարքի ռազմավարության որոշման մեթոդիկայի միջոցով: 

 

 
 

Համադրելով ստացված տվյալները՝ գալիս ենք այն համոզման, որ պետական ծառա-

յության համակարգի պոտենցիալ կադրերն ունեն հաղորդակցման հմտությունների զարգաց-

ման նախադրյալներ, ինչը նախապայման է հանդիսանում քաղծառայության ոլորտի աշխա-

տանքի ընտրության համար, սակայն կարևորելով այս որակը, ոսումնառության ավարտին 

շրջանավարտները դեռևս չեն համարում իրենց այս հմտության լիարժեք կրողը, իսկ ինքնու-
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րույնության ցածր մակարդակը վկայում է այն մասին, որ մասնագիտական կարևոր որակների 

ձեռքբերումը հիմնականում դիտարկվում է մասնագիտական կրթության շրջանակներում: 

 Այպիսով, հաղորդակցման հմտությունները քաղծառայողների կարևոր որակներից մեկն 

են, ինչը հստակ գիտակցվում է ապագա կադրերի կողմից: Սակայն այդպիսի հմտությունների 

ձեռքբերման համար ունենալով նախադրյալներ, բացի մասնագիտական փորձից գոյություն 

ունենա այլ ուղիներ, որոնք մշակված են կառավարման հոգեբանության շրջանակներում և ի 

զորու են լուծելու քաղծառայության համակարգի կարևորագույն խնդիրներից մեկը:  
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Communication is object of investigation in many sciences. The interest in this issue is condi-

tioned by the circumstance that due to the communication process the management of different social 

systems of the society, among them civil service, takes place. Taking into account the fact that 

communication skills are of decisive role and importance in the state service system, the necessity arises 

to pay special attention to the circumstance, how these skills are formed in process of professional 

education.  

In the article the results of held investigation are represented, according to which the potential 

cadres of the state service system have preconditions for development of communicative skills, which 

testifies to the appearance of high sociability and middle level of cooperation in conflict situations, but 

they begin their work with not a full reserve of important communicative qualities.  

 

 

 

ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՎԱԽԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

 

Պետրոսյան Հ. Լ. 
Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարան, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. սոցիալական դիրքորոշում, ծնողական վերաբերմունք, 

   ներընտանեկան հարաբերություններ: 

 

Երեխայի սոցիալականացման գործընթացն առաջին հերթին ընթանում է ընտանիքում՝ 

սոցիալական դերերի, արժեքների յուրացման և սեփական վերաբերմունքը մշակելու, անհատա-
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կան առանձնահատկություններն իրագործելու միջոցով: Հետևաբար, դպրոցական կյանքում ծա-

գող խնդիրների նկատմամբ երեխայի վերաբերմունքի մեջ գերակշռող մաս են կազմում ընտա-

նեկան միջավայրում ձեռք բերած սոցիալական դիրքորոշումները, որոնք նպաստում կամ 

խոչընդոտում են դպրոցական վախերի դրսևորմանը [1]: 

Ընտանիքը նաև այն սոցիալական միջավայրն է, որտեղ երեխան դպրոցում անցկացրած մի 

քանի ժամերից հետո փորձում է հասկանալ օրվա ապրումները, տպավորությունները և տեղե-

կությունները, որոնք կողմնորոշվում են ներընտանեկան հարաբերությունների բնույթով [2]: 

Հետևաբար, կրտսեր դպրոցականի վախերի կանխարգելման և հաղթահարման գործում 

կարևորվում է հատկապես ծնողների հոգեբանական գիտելիքների հարստացումը, նրանց կող-

մից երեխայի բազմակողմանի զարգացումն ապահովող դաստիարակությունը, առողջ ընտանե-

կան մթնոլորտը: Եվ այստեղ պետք է հենվել սոցիալ-հոգեբանական գիտահետազոտական փաս-

տերի վրա [3]: Այդ իսկ պատճառով, թե՛ տեսական, թե՛ գործնական առումներով արդիական է 

կրտսեր դպրոցականի ընտանիքի, ներընտանեկան հարաբերությունների, ծնողական վերաբեր-

մունքի ուսումնասիրումը: 

Գրականության մեջ հաճախ է կարևորվել ընտանիքի դերը երեխայի վախերի, տագնապ-

ների դրսևորման և կանխարգելման գործում, սակայն մենք կարևորում ենք հատկապես ծնողա-

կան վերաբերմունքը, որը դրսևորվում է երեխայի հետ հաղորդակցվելու ընթացքում նրա անհա-

տականությունը, բնավորությունն ու արարքները հասկանալու առանձնահատկությամբ: 

Անհրաժեշտ է նոր մոտեցում ցուցաբերել կրտսեր դպրոցականի դպրոցական վախերի և 

տագնապների ուսումնասիրմանը՝ ներընտանեկան հարաբերությունների, հատկապես՝ ծնողի 

կողմից երեխային ընդունելու, ընկալելու և հասկանալու տեսանկյունից: 

Մեր հետազոտության նպատակն է եղել բացահայտել ընտանեկան միջավայրի, ներընտա-

նեկան փոխհարաբերությունների, ծնողական վերաբերմունքի ազդեցությունը կրտսեր դպրոցա-

կանի դպրոցական վախերի, տագնապների կանխարգելման և հաղթահարման գործընթացում: 

Հետազոտությունն անցկացրել ենք Երևան քաղաքի «Ալմանախ» կրթահամալիրում, Ա. 

Միկոյանի անվան № 166 հիմնական և Արմավիրի մարզի Նորակերտի միջնակարգ դպրոցնե-

րում: Մասնակցել են I-IV դասարանների թվով 160 երեխա՝ արական, իգական սեռի և նրանց 

ծնողները (հիմնականում մայրերը): Կիրառել ենք դիտման, զրույցի, հարցազրույցի, պրոյեկտիվ 

մեթոդներ, որոնց վերլուծությունների հիման վրա նաև՝ «Ֆիլիպսի դպրոցական տագնապայնու-

թյան թեստը» (հետազոտական խումբ. n=84 և ստուգիչ խումբ. n=76) և Ա. Վարգայի, Վ. Ստոլինի 

«Ծնողական վերաբերմունքի թեստ-հարցարանը» (մայրերի հետ): 

Հետազոտության տվյալները ենթարկվել են մաթեմատիկական վիճակագրական մշակման 

և վերլուծության [4]: 

Բացի միջին արժեքների և ստանդարտ շեղումների ցուցանիշներից, կատարվել է նաև 

գծային կորելյացիայի փոխկապակցվածության գործակցի հաշվարկ երկու թեստային ցուցանիշ-

ների միջև. «Ֆիլիպսի դպրոցական տագնապայնության թեստ» և «Ծնողական վերաբերմունքի 

թեստ-հարցարան»: Նաև անցկացվել է միջին ցուցանիշների համեմատություն հոգեբանական 

աշխատանքից առաջ (ծնողների հետ) և հետո, կրկնակի թեստավորման արդյունքների միջև` 

ըստ Ստյուդենտի չափանիշի հաշվարկման գործակցի: 

Ներկայացնենք թեստային ցուցանիշների մաթեմատիկական վիճակագրության հաշվարկ-

ները մինչև հոգեբանական աշխատանք սկսելը և դրանից հետո. 

«Ֆիլիպսի դպրոցական տագնապայնության թեստ»-ից ստացված արդյունքներով հետազո-

տական խմբում միջին ցուցանիշը կազմում է 31, իսկ ստանդարտ շեղումը՝ 3,9: 

Երկու ընտրանքների միջև կորելյացիոն փոխկապվածության ցուցանիշը 0,001 հավաստ-

մամբ կազմել է -0,6: Այս գործակիցը վկայում է այն մասին, որ որքան ծնողական վերաբերմունքի 

մեջ դրսևորվում է ժխտում, այնքան արտահայտված է երեխաների մոտ տագնապայնության 

ցուցանիշը: Հետևաբար, մեր հետազոտական խմբի համար, ինչը նաև ստուգիչ խմբում էր, տագ-

նապի ցուցանիշը հակադարձ է կորելացվում ծնողական վերաբերմունքի ընդունման հետ:  

Նշենք, որ ծնողների հետ հոգեբանական աշխատանքների անցկացումից հետո, կրկնակի 

թեստավորման արդյունքներում երեխաների մոտ նկատելի փոխվել են տագնապի ցուցանիշ-
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ները: Այս փաստը վկայում է այն, որ ծնողական վերաբերմունքի փոփոխությունը «ժխտում»-ից 

դեպի «ընդունում» նպաստել է երեխայի տագնապայնության նվազմանը:  

Անբավարար կենսափորձի պատճառով վախեր ապրող երեխայի համար առաջնային է 

դառնում ընտանեկան փոխհարաբերությունների, ծնողական վերաբերմունքի դերը: Մեր հետա-

զոտությունների արդյունքների վերլուծությունը ևս վկայում է, որ ծնողական վերաբերմունքը 

շատ կարևոր է երեխայի համար. ծնողի ժխտողական վերաբերմունքը «նպաստում» է վախերի 

խորացմանը և ընդհակառակը՝ ընդունող վերաբերմունքի արդյունքում դրանք նվազում են:  

Մեր կողմից մշակված մեթոդական նոր համալիրն ուղղվեց ծնողներին. մատչելիության 

սկզբունքով կազմվեց և կիրառվեց հոգեբանական հմտությունների, տեխնիկաների համադրված 

մեթոդական ծրագիր, որի արդյունքում փոխվեց ծնողական վերաբերմունքը՝ իր հերթին նվազեց-

նելով վախերի, տագնապների տարբեր դրսևորումներ: 

Այսպիսով, կրտսեր դպրոցականի դպրոցական վախերի վրա գերակշռող ազդեցություն 

ունի ծնողական վերաբերմունքը: Ձևավորող գիտափորձի միջոցով հնարավոր է նպաստել 

կրտսեր դպրոցականի ծնողի վերաբերմունքի, հոգեբանական հմտությունների համարժեք ձևա-

վորմանը, հետևաբար նաև երեխայի դպրոցական վախերի կանխարգելմանը և հաղթահարմանն 
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In the article is presented the affection of parental treatment on manifestation and prevention of 
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ՁԵՌՆԵՐԵՑԱՅԻՆ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ռամեզանփուր Ս. 
Իրանի իսլամական հանրապետություն 

 

Հանգուցային բառեր. ձեռներեցություն, վարքագիծ, ձեռներեցներ, անհատական 

առանձնահատկություններ: 

  

Ձեռներեց մարդիկ մարդկային հսկայական ռեսուրսներ են, որոնք կարող են կենսական 

ազդեցություն թողնել հասարակության և երկրի զարգացման գործում: Նկատի ունենալով արդի 

հասարակության ժամանակակից պահանջմունքները, ձեռներեց անհատները մեծ դեր ունեն 

նոր հնարավորությունների հայտնագործման, իրավիճակի վերահսկման, կառավարման և օգ-

տակար, նշանակալից նախաձեռնություն իրականացնելու ուղղությամբ: Ձեռներեց անձը կա-

մուրջ է համալսարանի և արդյունաբերության միջև, կամ այլ կերպ ասած, գիտության և շուկայի 
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միջև ընկած տարածությունը կրճատող մի գործոն: Տեխնոլոգապես զարգացած և արդյունաբե-

րական երկրներում, ինչու չէ, նաև զարգացման ուղին բռնած երկրներում երկար տարիներ է 

արդեն, որ լուրջ աշխատանքներ են կատարվում ձեռներեց անհատների բացահայտման ուղղու-

թյամբ, ուսումնասիրվում են նրանց անձնային, սոցիալական և կրթական առանձնահատկու-

թյունները, ձգտումները, հմտությունները, հաջողություններն ու ձախողությունները և նրանց 

կյանքի անցած ուղին: Հետազոտողները փորձում են վեր հանել ձեռներեց անհատների կենսագ-

րության առանձնահատկությունները, հաջողության գաղտնիքները և պարտության պատճառ-

ները, որպեսզի դրանց հիման վրա կազմեն առաջադիմության մոդելներ՝ երիտասարդների, 

կառավարիչների և ղեկավարների համար, քանի որ տնտեսական, սոցիալական և մշակութային 

յուրաքանչյուր վարք ունի իր արմատներն ու պատճառները. 20-րդ դարի երկրորդ կեսին, հոգե-

բանները սկսեցին առավել մեծ ուշադրություն դարձնել այնպիսի անհատական և հոգեբանական 

առանձնահատկությունների վրա, որոնք առանձնացնում են ձեռներեցներին ոչ ձեռներեցներից: 

Նրանց նպատակն էր բացահայտել այդ առանձնահատկությունները և դրանց առաջացման 

պատճառները: Անհատական առանձնահատկությունները կարևոր դեր ունեն ձեռներեցության 

հնարավորությունների ստեղծման հարցում: Հոգեբանական առանձնահատկությունների ազդե-

ցությամբ, անհատի որոշումը փոփոխվում է կախված իրավիճակից: Թերևս, անհրաժեշտ գիտե-

լիք ու հմտություն ունեցող անհատները, որոնք սակայն չունեն նման առանձնահատկություն-

ներ, չկարողանան հասկանալ ստեղծված հնարավորությունը և օժտված չլինեն որոշում կայաց-

նելու ընդունակությամբ [Սամադ Աղայի, 6: 2008թ.] (Շոնը, 2003թ.) ընդգծել է ձեռներեցության 

նշանակությունը տեխնիկական և ինովացիոն փոփոխությունների առաջացման և տնտեսական 

աճի խթանման ուղղությամբ: Նա նաև կարևորել է ձեռներեցների դերը՝ նորագույն գիտելիքները 

ծառայությունների և նոր արտադանքների փոխելու գործում: 

Ձեռներեցը այն անհատն է, ով ունի նոր մտածելակերպ ու գաղափարներ և նոր ծառա-

յություն է մատուցում շուկայում` իր բիզնեսով, որը հղի է նյութական ու սոցիալական վտանգ-

ներով ու նաև ապրանքի աղբյուրների հավաքականությամբ: 

Ձեռներեցը երեք կարևոր գործ է անում: Առաջին հերթին նա նորարար է, ստեղծում է նոր 

բիզնես, իրականացնում է բիզնեսի պրոցեսը և վերջապես, ներկայացնում է իր ծառայությունը 

շուկային: Այլ կերպ ասած, նրանք, ովքեր առաջինն են յուրաքանչյուր գործում և նորարարու-

թյամբ նոր ճակատներ են բացում շուկայում, համարվում են ձեռնարկատեր [Ահմադփուր Դա-

րիանի, 2000 12]: Թիմոնզը (1985) ոչնչից որևէ արժեքավոր բան ստեղծելու գործընթաց է, այն 

հնարավորությունների ձեռք բերման գործընթաց է: Գործարարությունը դա արժեքների և ռե-

սուրսների բաժանումն է անձերի, խմբերի, կազմակերպությունների և հասարակության միջև: 

Գործարարությունը միայն հարստանալիմաստով չէ: Ձեռներեցի կամ գործարարի անձնային և 

հոգեբանական առանձնահատկությունները այն ռեսուրսներն են, որոնք մշտապես ուղեկցում են 

գործարարին: Ձեռներեցներն ունեն այնպիսի յուրահատկություններ, որոնք կազմում են նրանց 

վարքն ու հաջողությունը: Սույն աշխատության մեջ քննարկվել են ձեռներեցներին բնորոշ երեք 

հիմնական հատկություննեը՝ Ստեղծագործությունը, Առաջադիմելու ձգտումը և Առիթների ու 

հնարավորությունների ճանաչման կարողությունը:  

Այս հետազոտությունը նկարագրական-կիրառական ուսումնասիրություն է:  

Սույն հետազոտության վիճակագրական բնակչությունը կազմված է այն ձեռներեցներից, 

ովքեր, որոշակի ցուցանիշների հիման վրա, ընտրվել են 2005-ից 2011 թվականների ընթացքում 

կայացած գիտահետազոտական փառատոններում: Իրանի աշխատանքի և սոցիալական հարցե-

րի վարչության տվյալների համաձայն այդ մարդիկ մոտավորապես 3000 հոգի են: Հետազոտվող 

ընտրանքի ծավալը Քոքրանի բանաձևի կիրառմամբ և 5 սխալի հիման հաշվարկվել է 353 հոգի: 

Ենթադրվում է, որ չնայած իրանցի ձեռներեցների անձնային և հասարակական առանձնահատ-

կություններին, նրանց վարքագիծը տարանջատվում է երեք գործոնների՝ տարիքի, աշխատան-

քային բնագավառների և իրենց գործունեության շրջանների աշխարհագրական մեծության հի-

ման վրա: 

Ձեռներեցների անհատական առանձնահատկությունների, այսինքն՝ ստեղծարարության, 

նվաճումների հանդեպ մոտիվացիան և գնահատման կարողության համեմատության արդյունք-
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ները ցույց են տալիս, որ հետազոտոթյան ընտրանքի մոտ անհատական առանձնահատկու-

թյունները խիստ ընդգծված են: t-ի արժեքը հասարակական առանձնահատկությունների առու-

մով - 6.68 է, անհատական առանձնահատկությունների առումով՝ 11.73, իսկ երկու առանձնա-

հատկությունների հանրագումարի առումով՝ 5.41: Բացի դրանից, բոլոր երեք առանձնահատկու-

թյուններում t թեստի նշանակալիության մակարդակը մեկ տոկոս է եղել, որը ցույց է տալիս, որ 

ձեռներեցների միջին գնահատականները բոլոր առանձնահատկություններին՝ ստեղծարարու-

թյանը, առաջընթացի հանդեպ մոտիվացիային և հնարավորության գնահատման կարողությանը 

իմաստալից տարբերություն են ունեցել 2 արժեքի հետ: 

Ձեռներեցների բոլոր անհատական առանձնահատկությունների համաեմատությունն ըստ 

նրանց աշխատանքային բնագավառի: Հետազոտության արդյունքների համաձայն F-ի արժեքը 

ստեղծարարության համար եղել է F=6.802, նվաճումների հանդեպ մոտիվացիայինը՝ F=2.33, իսկ 

հնարավորության գնահատմանկարողությանը՝ F=4.54: Երկու առանձնահատկությունները՝ 

ստեղծարարությունը, և հնարավորության գնահատմանկարողությունը հուսալիության 95% մա-

կարդակում իմաստալից տարբերություն ունեն. p<0.05: 

Ձեռներեցների բոլոր անհատական առանձնահատկությունների համաեմատությունն ըստ 

ընտրված տարածքների. Համաձայն հետազոտության արդյունքների F-ի արժեքը ստեղծարա-

րության առանձնահատկության համար F=5.81 է ստացվել, նվաճումների հանդեպ մոտիվա-

ցիայի համար՝ F=4.61, և հնարավորության գնահատմանկարողության համար՝ F=3.40: Երեք ա-

ռանձնահատկությունները՝ ստեղծարարությունը, նվաճումների հանդեպ մոտիվացիան և հնա-

րավորության գնահատմանկարողությունը հուսալիության 95 տոկոս մակարդակում իմաստա-

լից են p<0.05: 
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among Iranian entrepreneurs is dependent upon characteristics psychology. 

 

 

 

ՀԱՐԱԼԵԶՎԱԿԱՆ ԽՈՍՔԸ ՈՐՊԵՍ ՀՈԳԵԿԱՆԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄ 

 

Սահակյան Մ. Մ. 
ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. շփում, հաղորդակցում, զգայական մոդալություն, 

  վերբալ և ոչ վերբալ ներշնչում, հարալեզվական խոսք: 

 

Մարդկության զարգացման հետ մեկտեղ ընդլայնվել են մարդկանց շփման շրջանակները: 

Այսօր ահռելի է շփման կարևորությունը մարդկային փոխհարաբերություններում, թերևս դրա-
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նով է պայմանավորված հոգեբանական գիտության կողմից իրականացվող բազմաքանակ հե-

տազոտությունները: Շփումը բարդ և բազմաստիճան գործընթաց է, որը կարող է հանդես գալ 

միևնույն ժամանակ և որպես անհատների փոխազդեցության գործընթաց, և որպես տեղեկատ-

վական գործընթաց, և որպես մարդկանց վերաբերմունք մեկը մյուսի հանդեպ, ինչպես նաև փո-

խադարձ հասկացման գործընթաց:  

Եվ առանձին անձի, և խմբի արդյունավետ գործառնությունների համար խիստ անհրա-

ժեշտ է տեղեկատվության անխափան փոխանակումը, ինչը փոխհասկացման նախադրյալներից 

է: Դեռևս վաղնջական ժամանակներից մարդիկ հասկացել են միմյանց հասկանալու կարևորու-

թյունը և առավել ուշադիր են եղել, հատկապես, մարդու արտաքին տեսքի ու գործողությունների 

հանդեպ: Ու մինչ այսօր մարդկային հոգեբանությունը «վերծանելու» ունակությունը չի կորցրել 

իր նշանակությունը, ընդ որում ոչ միայն գործնական, այլև անձնական կյանքոււմ: Մարդկանց 

հասկանալը արվեստ չէ, այլ գիտություն: Ուստի, ինքնաճանաչման ու այլոց հասկացման գոր-

ծընթացի հիմքում ընկած է հոգեբանական գիտելիք: 

Ժամանակակից հոգեբանական հետազոտողները հաստատում են որոշակի կապ մարդու 

ներքին բովանդակությունների և արտաքին դրսևորումների միջև: Շփման մեջ հաղորդակցումը 

դիտվում է որպես իմացական գործընթացներ` ընկալման և մտածողության, փոխազդեցության 

արդյունք: Մեր աշխարհաընկալման հիմքում ընկած` տեսողական, լսողական և զգայաշարժո-

ղական զգայական մոդալություններից մեկը միշտ լինելով գերակշռող ակտիվությամբ` մեծ 

հետք են թողնում շփման, հաղորդակցման որակի վրա: Անձինք, որոնց մոտ տիրապետող է 

տեսողական զգայական մոդալությունը, խոսում են արագ, բարձրաձայն և աշխարհն ընկալում 

են տեսողական պատկերների միջոցով: Նրանց համար շատ կարևոր է, թե ինչ են տեսնում, որն 

էլ ենթադրում է համապատասխան մտածողություն` ընտրված համարժեք բառերով: Իսկ «լսո-

ղականները» աշխարհն ընկալում են ձայնային «պատկերների» միջոցով: Նրանք խոսում են 

դանդաղ, ցածրաձայն: Մտածում են ձեռքերն ու ոտքերը շարժելով, երբեմն էլ` բարձրաձայն: 

իրենց համար էլ առավել որոշիչ է, թե ինչ են լսում: Զգայաշարժողական զգայական մոդալու-

թյուն ունեցող անձանց խոսքը դանդաղ է, մոնոտոն և ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում 

իրենց ապրումներին [3]: Այս երեք գերադասվող զգայական մոդալություն ունեցող մարդիկ հնա-

րավոր է մի խնդրի շուրջ լինելով համակարծիք` խոսեն տարբեր լեզվական և հարալեզվական 

նշանային համակարգերով, ժեստերով, դիմախաղով, ձայնային ելևէջներով, ռիթմով: Վերջինս էլ 

անհասկացողության մթնոլորտ ստեղծելով` կբարձրացնի մեկ-մեկու մերժելու, կոնֆլիկտների, 

ընդհանուր կամ մասնակի նպատակների չգիտակցման, ուժերը չմիավորելու, ներքին ռեսուրս-

ները չհամակարգելու ու չակտիվացնելու ներքին միտումները: Այսինքն, մարդու մտքերը հա-

ճախ կարող են լինել դրական, իսկ հաղորդակցման ձևերին արհեստավարժ չտիրապետելու 

արդյունքում` թույլ տա սխալներ, խախտումներ: Ոչ միայն շփման, հաղորդակցման արդյունա-

վետությունն է վտանգի տակ, այլև մարդու հոգեկան առողջությունը:  

Խոսքի հարալեզվական մասի առանձնահատկություններն ու դրսևորումները պայմանա-

վորված են ենթագիտակցությունից և անգիտակցությունից եկող ազդակ-ներով: Այսինքն, չգի-

տակցվող կամ մասամբ գիտակցվող հաղորդագրություն է` ուղեղից ուղարկված, և հանդիսա-

նում է ներքին հուզական վիճակի արտաքին դրսևորում: Եվ, քանի որ շփվելիս մեր խոսքի հա-

րալեզվական միջոցների կազմակերպման ու կառավարման գործառույթները գերակշռում են 

հնչութային խոսքի համեմատությամբ, ուստի` դրանց ուսումնասիրման կարևորությունն ու 

անհրաժեշտությունը շատ է: 

Խոսակցի, նրա զգացմունքների և մտադրությունների մասին ինֆորմացիայի մեծ մասը 

վերցնում ենք ոչ թե նրա ասածից, այլ նրա վարքի արտաքին դրսևորումների մանրուքներից, 

տարրերից [1]: Ոչ խոսքային լեզուն հանդիսանում է ենթագիտակցական իմպուլսների արդյունք, 

և նրան կարելի է ավելի շատ վստահել, քան բառերին: Մարդկային զգացմունքների և հուզական 

վիճակների արտաքին դրսևորումները արտացոլվում են մարմնի դիրքերում, ժեստերում, դիմա-

խաղում, քայլվածքում և հայացքում, արտահայտվում է նաև ձայնի, դադարների, զանազան 

հոգեֆիզիոլոգիական դրսևորումների միջոցով. հազ, լաց, ծիծաղ, հոգոց, ձայնարկություններ, 

մարմանական հպումներ, ձեռքսեղմում, համբույր, շոյանք, մարդկանց տարածական դիրքերը և 



 166 

այլն: Հատկապես դիմախաղի օգնությամբ է արտահայտվում մարդկային հիմնկան հուզական 

վիճակները (զայրույթ, զզվանք, արհամարանք, տխրություն, սարսափ, զարմանք, ուրախու-

թյուն): Դիմախաղից զուրկ դեմքի կամ ֆիզիկական շարժումների բացակայության դեպքում կոր-

չում է ինֆորմացիայի ավելի քան 10-15 %-ը [2]: Ժեստը ինչպես բառը ունի իր իմաստային և 

ոճական առանձնահտկությունները, որոնք ճանաչվում են ենթատեքստային ձևով և համարվում 

են ինֆորմացիա փոխանցող մեծ աղբյուր: Որոշ ժեստեր մարդը ժառանգում է ծնողներից, որոշ-

ները լեզվամտածողության արդյունք են: Ձեռքերը ոչինչ չեն թաքցնում, և ավելին են ասում, քան 

աչքերը: Ժեստերի առանձնահատկությունները մեծ մասամբ կախված են ազգային առանձնա-

հատկություններից, տարիքից, սեռից, մասնագիտությունից: 

Սովորաբար ներշնչման մեջ վերբալ և ոչ վերբալ միջոցները գործում են միասնաբար: Վեր-

բալ ներշնչումը ակտիվացնում է մարդու պոտենցիալ ուժը և ընդունակությունները: Իսկ ոչ վեր-

բալը կարող է ոչ միայն հզորացնել ներշնչման ազդեցությունը, այլև թուլացնել: 

Մենք առաջարկում ենք, որ խոսքի հարալեզվական միջոցների իմացությունը համարել 

կարևոր գիտելիք և այն ուսուցանել: Գիտելիքի կիրառման արդյունքում մարդը իր վարքը կարող 

է հարմարեցնել փոփոխվող պայմաններին ու պահանջներին և ուշադիր լինելով այլոց հակազ-

դումներին` սեփական վարքագիծն առավել ճկունորեն կազմակերպել ու կառավարել: Այսինքն, 

այն կբարձրացնի և ինքնաճանաճման, և դիմացինին ճանաչելու, իմանալու գործընթացի ար-

դյունավետությունը:  
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In this article we suggest to consider the importance of knowledge and study of methods of the 

paralinguistic speech. Using of this knowledge a person can attitude his behavior to the changes 

conditions and to control and management himself by study the reactions of the others. This process 

make productive of the activity of the self – cognition, recognition of others.  

 

 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԻՆՔՆԻՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԱՆՁԻ ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻ ՎՐԱ 

ԱԶԴՈՂ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

 
Սարգսյան Ռ. Ա. 

ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան 
 

Հանգուցային բառեր. մասնագիտական ինքնիրացում, ինովացիա, ինքնազարգացում, 

  ինքնաակտուալիզացիա, դեստրուկցիա, կոնստրուկցիա: 

 

Ներկայումս` գիտատեխնիկական այս հզոր զարգացման պայմաններում, մասնգիտական 

տարբեր ոլորտներին անհրաժեշտ են միայն բարձրագույն կրթություն և լայն աշխարհայացք 

ունեցող մասնագետներ: Սակայն, որոշ մասնագետներ տարիների ընթացքում մասնագիտական 
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կայացման գործընթացում ունենում են բավականին ցածր ինքնագնահատական, որն էլ սկսում է 

ազդել այդ մասնագետի իրականացրած աշխատանքի որակի վրա: Այսինքն, մասնագիտական 

կայացման գործընթացում անձի ինքնգնահատականի վրա սկսում են ազդել մի շարք խոչըն-

դոտներ, որոնք ազդում են իրականացվելիք աշխատանքի որակի վրա: 

Մասնագիտական ինքնիրացման գործընթացում անձի ինքնագնահատականի վրա ազդող 

խոչընդոտները կարելի է բաժանել երկու խմբի`օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ: Օբյեկտիվ խմբի խոչըն-

դոտների մեջ կարելի է դասել`առաջատար գործունեության փոփոխությունը, գործողության 

կատարման ձևի փոփոխությունը, սոցիալական կարգավիճակի փոփոխությունը, սոցիալ-տն-

տեսական իրավիճակի վատացումը կամ լավացումը, պատահական առիթներն ու անհարմար 

իրավիճակները [2, էջ184 ]: 

Արտասահմանյան գրականության մեջ ամենատարածված և ուսումնասիրված խոչընդոտն 

է համարվում զարգացման մի մակարդակից մյուսին անցման ժամանակ առաջատար գործու-

նեության փոփոխությունը: Մասնագիտական ինքնիրացման գործընթացում առաջատար գոր-

ծունեության փոփոխությունն իրականանում է մասնագիտական պատրաստվածության և մաս-

նագիտական հարմարման փուլերում: Առաջնային մասնագիտացման փուլում գործունեության 

իրականացման գործընթացը կրում է նորմատիվ հաստատուն բնույթ, իսկ երկրորդային մասնա-

գիտացման կամ հմտացման փուլում` անհատական-ստեղծագործական: Սոցիալական իրադ-

րության զարգացման փոփոխությունը ևս նպաստում է ճգնաժամային իրավիճակի զարգաց-

մանը: Մասնագիտական ինքնիրացման և անձի ինքնագնահատականի փոփոխության գործըն-

թացում ճգնաժամի ստեղծման համար նախադրյալ է հանդիսանում նաև անձի կենսագործու-

նեության նպաստող սոցիալ-տնտեսական պայմանների լավացումը կամ վատացումը: Անաշ-

խատունակ մարդկանց թվի աճը նպաստում է մասնագիտական գործընթացում կորստի ճգնա-

ժամ ապրող տառապող մարդկանց թվի աճին: 

Մասնագիտական ինքնաիրացման գործընթացի և անձի ինքնագնահատականի փոփոխ-

ման վրա մեծ դեր է խաղում մասնագիտական գործընթացում հաջողության հասնելու սուբյեկտի 

ներքին և արտաքին գնահատումը:  

Անձի մասնագիտական ինքնաիրացման գործընթացում առաջացող և անձի ինքնագնա-

հատականի վրա ազդող խոչընդոտի առաջացման համար երկրորդ խումբ պայմանների առա-

ջացումը պայմանավորվում է անձի անձնային անհատական որակներով: Անձի ինքնազարգաց-

ման համար անհրաժեշտ են` անձի սոցիալ մասնագիտական ակտիվություն, գործողություննե-

րի իրականացման գործընթացների կատարելագործում` ինովացիա, մասնագիտական գործըն-

թացի ամբողջական ներգրավվածություն, սոցիալական և կրթական-մասնագիտական որակա-

վորման անբավարարվածություն, անձի պահանջմունքային ոլորտի անբավարարվածություն, 

կայունության և զարգացման հանդեպ սուբյեկտիվ վերաբերմունք, ինքնակատարելագործման ու 

ինքնաակտուալիզացման ձգտում: 

Անձի մասնագիտական անորոշ վերաբերմունքը առաջ եկող խոչընդոտների հանդեպ հան-

գեցնում է մասնագիտական այրմանը, անտարբերությանն ու պասիվությանը: Հետևաբար անձը 

սկսում է ինքնիրացվել ոչ մասնագիտական ոլորտում` տանը, բակում, տարբեր զբաղմունքնե-

րում: 

Գոյություն ունի անձի մասնագիտական ինքնիրացման գործընթացում առաջացող և անձի 

ինքնագնահատականի վրա ազդող խոչընդոտների հաղթահարման երկու ուղի` 

- Կառուցողական` մասնագիտական գործունեության ակտիվացում, որը նպաստում է 

արագ հարմարմանն ու աշխատանքի հմտության ձեռքբերմանը 

- Ապակառուցողական` աշխատանքից հեռացում, մասնագիտության փոփոխություն, 

անորակ, անհամապատախան, անօգուտ մասնագիտական գործունեության իրականացում [5, 

էջ 277]: 

Խոչընդոտը ապակառուցողական ճանապարհով հաղթահարելու դեպքում անձի մոտ 

դրսևորվում է մասնագիտական ապաթիա`անբանություն: 

Անձի մասնագիտական ինքնիրացման գործընթացում առաջացող և անձի ինքնագնահա-

տականի վրա ազդող խոչընդոտի դեստրուկտիվ` ապակառուցողական հաղթահարման դեպ-
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քում անձի մոտ առաջացած բացասական որակների և սովորությունների վերացման համար 

անհրաժեշտ հիմնական ուղիներն են. 

- Հոգեբանական կանխարգելում- հիմնական նպատակն է հանդիսանում այնպիսի պայ-

մանների ստեղծումը, որը կնպաստի անձի առավել դյուրին հարմարմանը մասնագիտական 

գործընթացին 

- Հոգեբանական խորհրդատվություն – նրա հիմնական նպատակն է օգնել անձին ընկալել 

իր գիտակցական մղումներն ու ցանկությունները, ձևավորել ադեկվատ ինքնագնահատական և 

հարմարվել կյանքի տարբեր պայմաններին 

- Հոգեբանական շտկում – հոգեբանամանկավարժական ակտիվ ներգործություն ուղղված 

անձնային և մասնագիտական զարգացման խոչընդոտող գործոնների դեմ 

- Անձնային կողմնորոշիչ թերապիա – նրա նպատակն է անձի և սոցիում միջև կառուցել 

ճիշտ փոխհարաբերություններ, որը կնպաստի մասնագիտական ոլորտում անձնային անհա-

տական աճին  

- Հոգեբանական վերականգնում – այն մի գործընթաց է, որը կառուցում և կազմակերպում 

է անձի մասնագիտական զարգացման և ինքնաիրացման գործընթացը: [1, էջ 55 ]: 

Այսպիսով, հանգում ենք այն եզրակացության, որ անձի մասնագիտական ինքնիրացման 

գործընթացում առաջացող և անձի ինքնագնահատականի վրա ազդող խոչընդոտի մի շարք տե-

սակներ և ձևեր գոյություն ունեն, սակայն դրանց հաղթահաման միայն երկու ճանապարհ կա` 

կոնստրուկտիվ և դեստրուկտիվ: Անձի ներաշխարհով, նրա անձնային անհատական որակ-

ներով և աշխարհայացքով է պայմանավորված մասնագիտական ճգնաժամի հաղթահարումը: 

Յուրաքանչյուր ավարտ և կործանում մի նոր առավել հզոր բանի սկիզբ է: 
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The following article concerns the problem of psychological crises, which come from person‘s 
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destructive. Every end is a new and more powerful one on top of the ruin. 
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ՏՐԱՆՍՖԵՐԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԴԵՐԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 

Սեդրակյան Ս. Ա. 
Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարան, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. ընտանեկան դերեր, դերային տրանսֆեր, դերային մոտեցում, 

   սոցիալական հմտություններ: 

 

Ընտանիքի հոգեբանական ուսումնասիրության ընթացքում մենք կիրառում ենք այսպես 

կոչված դերային մոտեցումֈ Այդ մոտեցումը ելնում է այն անվիճելի և սոցիոլոգների և սոցիա-

լական հոգեբանների կողմից հաստատված իրողությունից, որ քիչ թե շատ երկարատև գոյու-

թյուն ունեցող, հատկապես փոքր խմբերում, յուրաքանչյուր անդամ ստանում է այս կամ այն 

չափով որոշակի դիրք, կարգավիճակ, որը նա պետք է իրականացնիֈ Սոցիալական հոգեբա-

նության մեջ ընդունված է այն տեսակետը, ըստ որի՝ դիրքի իրականացումը կարելի է դիտել որ-

պես դեր կամ դերակատարությունֈ Այլ կերպ ասած՝ խմբի կազմում յուրաքանչյուր անդամի 

դերը նրա կողմից իր գրաված դիրքի (կարգավիճակի) իրագործումն է (Ռ. Մերտոն) [6]:  

Ընտանիքի սոցիալ-հոգեբանական հետազոտությունների ընթացքում մենք գտնում ենք 

նաև, որ ընտանիքն այն առաջնային միջավայրն է, որտեղ երեխան` զարգացող նոր անձը, գործ-

նականում իմանում և ըմբռնում է, թե ինչ են մարդկային փոխհարաբերությունները, ինչպիսին 

են դրանք և ինչպես կարելի է լուծել այդ փոխհարաբերություններում ծագող խնդիրներն ու 

կոնֆլիկտներըֈ Ընդ որում, քանի որ ընտանիքը կազմված է տարիքային տարբեր խմբերի ան-

ձանցից, ապա երեխան, փորձելով կողմնորոշվել և հաստատվել հարաբերությունների բազմա-

բնույթ դաշտում, իմանում է, թե ինչպես պետք է վարվել տարիքով ավելի մեծերի, տարեկիցների 

և ավելի կրտսերների հետֈ Այդ փորձը, եթե այն հարուստ է ու բազմազան, հսկայական նշա-

նակություն է ձեռք բերում հետագայում ամենատարբեր սոցիալական խմբերումֈ 

Մենք առաջ ենք քաշում այն վարկածը, որ ներընտանեկան հարաբերություններում ձեռք 

բերված փորձը, մեծ մասամբ ենթագիտակցորեն, անձը տեղափոխում է սոցիալական այլ խմբեր, 

որը և անհատական յուրահատկություն է տալիս այդ նոր խմբերի անդամների հետ նրա հա-

րաբերություններինֈ Այդ տեսակետը մեզ շատ արդյունավետ և հեռանկարային է թվում, որը 

միայն թույլ կտա հասկանալ մարդկային հարաբերությունների մի շարք երևույթների բնույթն ու 

պատճառները:  

Զարգացող անձը հենց ընտանիքում է ձեռք բերում իր սկզբնական և կարևոր սոցիալական 

հմտություններըֈ Պետք է ընդգծել, որ անձի սոցիալական հմտությունների խնդիրը, ի տարբերու-

թյուն եվրոպական և ամերիկյան հոգեբանության, հայկական (նաև ռուսաստանյան) սոցիալա-

կան հոգեբանության մեջ գրեթե չի քննարկվել: Կարծում ենք, կարևոր է սոցիալական հմտու-

թյունների ձևավորման բուն ընթացքի ուսումնասիրությունըֈ  

Ընտանիքում է, որ երեխան, դեռահասը նախ՝ ենթագիտակցորեն, իսկ հետագայում էլ 

գիտակցորեն իմաստավորում է ընտանիքի կառավարման տարբեր ոճերն ու եղանակներըֈ Երե-

խան, իհարկե, չի կարող գիտական հայեցակարգման ենթարկել իր դիտումներն ու ապրումները, 

բայց էմպիրիկ մակարդակով տարբերակում է ավտորիտար և ժողովրդավարական կառավար-

ման ոճերը, ծնողների միջև գոյություն ունեցող հակասությունները կամ ներդաշնակությունը: 

Ըստ էության, պատմականորեն ներընտանեկան հարաբերություններում են ծագել (և ծագում են 

նաև այժմ) սոցիալական կառավարման հիմնական ոճերն ու մոդելները, իշխանությունն ու նրա 

տեսակները: Կարծում ենք, որ այս գաղափարը կարող է շատ արդյունավետ լինել ոչ միայն ըն-

տանիքի հոգեբանության բնագավառում, այլև` սոցիալ-հոգեբանական ավելի լայն խնդիրներ 

արծարծելիսֈ Մեր վարկածի հաջորդ դրույթն այն է, որ ընտանիքում ծագած այդ ոճերն ու 

ղեկավար-ենթակա հարաբերությունների ձևերը ևս կարող են տեղափոխվել սոցիալական այլ 

խմբեր և որոշակի երանգ հաղորդել սոցիալական կառավարման գործընթացներին և կառավար-

ման ոլորտում առաջ եկող մարդկային փոխհարաբերություններին:  
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Ընդհանրացնելով վերոգրյալ վարկածները` կարելի է ձևակերպել հետևյալ օրինաչափու-

թյունը. մարդիկ ներընտանեկան փոխհարաբերություններում ձեռք բերված փորձը, գիտելիք-

ներն ու հաղորդակցվելու ոճը, դերակատարումներն ու դերերի իրենց ըմբռնումները որոշակիո-

րեն տեղափոխում են լայն հասարակություն, սոցիալական այլ խմբեր` դպրոց, բուհ, պետական 

և մասնավոր, հասարակական և քաղաքական կազմակերպություններ, բանակ և այլնֈ Ընդ ո-

րում, մենք հնարավոր ենք համարում առանձնացնել այդպիսի տեղափոխման (տրանսֆերի) եր-

կու տեսակ. ա) դրական տեղափոխում, որի դեպքում հիշյալ դերային և այլ հարաբերություն-

ներն ու ըմբռնումները պահպանվում են նույնությամբ (կամ գրեթե նույնությամբ), բ) բացասա-

կան տեղափոխում, որի դեպքում բոլոր այդ ոճերն ու փոխհարաբերությունների ձևերը փոխա-

րինվում են իրենց հակոտնյաներովֈ Սա կարելի է անվանել նաև «ռեակտիվ տեղափոխում». 

անձը գտնում է, որ, օրինակ, ներընտանեկան ժողովրդավարական կառավարումն անընդունելի 

է պաշտոնական վայրերում, և այնտեղ ընդունելի է ճիշտ հակառակ ոճըֈ Մենք կարծում ենք, որ 

տեղափոխման (սոցիալ-հոգեբանական և դերային տրանսֆերի) այս երկու ենթատեսակների 

տարբերակումը թույլ է տալիս բացատրել մի ամբողջ շարք սոցիալ-հոգեբանական երևույթներ, 

որոնք թեև հայտնի են, բայց մինչ այժմ գիտական հիմնավորում դեռևս չեն ստացելֈ  

Ընտանեկան փոխհարաբերությունների նախնական և անմիջական ոլորտում է, որ մար-

դիկ գործնական պատկերացումներ են ձեռք բերում հիմնական սոցիալական գործընթացների` 

համագործակցության և մրցակցության մասինֈ Ընդ որում, եթե ընտանիքի անդամների միջև 

գերակշռողը համագործակցությունն է, ապա նման սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտում ձևա-

վորված անձը, անցնելով այլ սոցիալական խմբեր, այնտեղ կտեղափոխի այդ ընդհանուր միտու-

մը` առավելապես համագործակցելու հակումըֈ Իսկ եթե ընտանիքում հավասար չափով հան-

դես են գալիս և΄ համագործակցելու, և΄ մրցակցելու հակումները, ապա այլ խմբերում մարդու 

վարքը կլինի ավելի ճկուն ու տարբերակված, գուցե նաև ավելի իրատեսականֈ Այդտեղ նույն-

պես մենք տեսնում ենք տրանսֆերի երևույթը և սոցիալական խմբերի վրա ընտանիքի ազդե-

ցության ևս մեկ ճանապարհֈ 

Մարդկանց հասարակական կյանքում զգալի տեղ են գրավում տարբեր տեսակի հակասու-

թյուններն ու կոնֆլիկտները, և կասկած չկա, որ դա տեղի է ունենում նախ և առաջ ընտանիքումֈ 

Երեխան ներկա է գտնվում իր ծնողների վեճերին ու կոնֆլիկտներին, լսում է նրանց փաստարկ-

ները, ընկալում նրանց հուզական վիճակները, և այդ ամենը լուրջ ազդեցություն է գործում ոչ 

միայն նրա հոգեֆիզիոլոգիական աճի և հասունացման, այլև սոցիալ-հոգեբանական գիտելիքնե-

րի վրաֈ Նա տեսնում է, որ հակասություններն ու կոնֆլիկտներն անխուսափելի են, ընդ որում, 

հաճախ որպես ծնողների կոնֆլիկտի առարկա հանդես է գալիս հենց ինքըֈ Նման կոնֆլիկտներ 

ծագում են արդեն այն փուլում, երբ ծնողները որոշում են` ունենալ այդ երեխան, թե՞ ոչ, նա 

պետք է ծնվի, թե՞ ոչֈ Հետագայում տարաձայնություններ են ծագում երեխայի դաստիարակու-

թյան և կրթության տարբեր խնդիրների, նաև դաստիարակության ոճի վերաբերյալֈ Այդ բոլոր 

հակասությունները լուրջ ազդեցություն են գործում երեխայի հոգեկան զարգացման վրա, ընդ 

որում չեն բացառվում նաև հիվանդագին հետևանքներըֈ  

Գտնվելով ներընտանեկան փոխհարաբերությունների այս բարդ ցանցում` յուրաքանչյուր 

անհատ ձեռք է բերում նաև հոգեբանական շատ բարդ կազմավորման հիմքերը` պատկերացում-

ների մի համակարգ, որին հոգեբանները կոչել են «անձի անբացահայտ (լատենտ) տեսություն»: 

 Խոսքն այն մասին է, որ յուրաքանչյուր անհատ իր կյանքի ընթացքում պատկերացում է 

ձեռք բերում այն մասին, թե ինչ է մարդը, անձերի ինչպիսի տիպեր գոյություն ունեն, որոնք են 

մարդկանց վարքի հիմնական դրդապատճառները և այլնֈ Ընդ որում, մարդիկ այս համակարգն 

օգտագործում են առավելապես ենթագիտակցորեն, իսկ գիտակցում են միայն այն դեպքում, երբ 

այն գիտակցելու կոնկրետ խնդիր է դրվում նրանց առջևֈ Կասկած չկա, որ այս համակարգի 

հիմքը դրվում է ընտանիքում, իսկ դա նշանակում է, որ ընտանիքի հոգեբանական ուսումնա-

սիրությունը կարևոր արդյունքներ կարող է տալ ոչ միայն տարիքային հոգեբանությանը, այլև 

անձի և սոցիալական հոգեբանությանըֈ Անկասկած է նաև, որ յուրաքանչյուր ոք, եթե գիտական 

հոգեբանություն չի ուսումնասիրում (իսկ նման մարդիկ բոլոր հասարակություններում մեծա-

մասնություն են կազմում), ուրիշ մարդկանց հետ իր փոխհարաբերություններում ղեկավարվում 
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է անձի իր «անհատական անբացահայտ տեսությամբ»: Նշենք նաև, որ այդ տեսությունը կարող է 

լրացվել ու մշակվել նաև հետագա ողջ կյանքի ընթացքումֈ Դրան նպաստում են նաև սեփական 

կենսափորձի վերլուծությունները, հոգեբանական ռեֆլեքսիան ընդհանրապեսֈ  

Անհատի ընտանեկան սոցիալականացման ևս մեկ կարևորագույն արդյունքն այն է, որ 

յուրաքանչյուր անհատ հենց ընտանիքում է սկսում ձեռք բերել իր անհատական արժեքային 

համակարգըֈ Իսկ հոգեբանությունն ու փիլիսոփայությունը ապացուցում են, որ տարբեր իրադ-

րություններում իր առջև նպատակներ դնելիս մարդիկ ելնում են իրենց անհատական արժեքա-

յին համակարգից, որն, ի դեպ, նույնպես միշտ չէ, որ լիովին գիտակցված է լինումֈ Դրանում 

կարելի է համոզվել մարդկանց համապատասխան հարցեր տալովֈ Շատ հաճախ մարդու անհա-

տական արժեքային համակարգի մասին մենք եզրակացություններ ենք կատարում` նրա իրա-

կան վարքից, նրա արարքներից ելնելով, մինչդեռ նա ինքը, համապատասխան գիտական պատ-

րաստություն չունենալով, ի վիճակի չի լինում հայեցակարգել այն արժեքները, որ իրականում 

դավանում էֈ  

Ընտանիքաբանության խնդիրների ուսումնասիրության համար դերային մոտեցման և 

տրանսֆերի սկզբունքի էական նշանակությունից ելնելով` նպատակահարմար ենք գտնում ներ-

կայացնել մեր հիմնական դիրքորոշումը, ընտանիքին վերաբերող խնդիրներն արծարծելիս, և 

այն հիմնական գաղափարները, որոնք առաջադրում և զարգացնում ենք:  

Ընտանիքը, ինչպես յուրաքանչյուր քիչ թե շատ կայուն սոցիալական խումբ, իրենից ներ-

կայացնում է կարգավիճակ-դերային համակարգ, այսինքն` նրանում տրված են լինում կամ 

առաջանում են որոշակի կարգավիճակներ և համապատասխան դերերֈ Այն անձինք, ովքեր 

ընտանիք են ստեղծում, նրանում ձեռք են բերում համապատասխան կարգավիճակներ (դրանք 

ամուսինների կարգավիճակներն են) և ինքնաբերաբար սկսում են կատարել համապատասխան 

դերերֈ Երբ ընտանիքում նոր անդամ է հայտնվում, ապա նա ինքնաբերաբար ձեռք է բերում իր 

կարգավիճակը և սկսում է համապատասխան դեր կատարելֈ Անձի ձևավորումն ընտանիքում 

հիմնականում իրենից ներկայացնում է կարգավիճակ-դերային սոցիալականացում. անձը և նրա 

վարքը չեն կարող լիովին հանգեցվել նրա կարգավիճակներին և դերերին նույնիսկ միայն ըն-

տանիքի սահմաններումֈ  

«Տեղափոխման կամ տրանսֆերի գաղափարը», որը մենք առաջադրում և հիմնավորում 

ենք, հետևյալն է. ա) յուրաքանչյուր ընտանիքում ձևավորվում են կարգավիճակներ, դերեր և դե-

րակատարման յուրահատուկ ոճեր, բ) երբ զարգացող և հասունացող անձը մտնում է սոցիալա-

կան այլ խմբերի մեջ` նրանցում կարգավիճակներ և դերեր ստանալով, նրա վարքում դիտվում է 

միտում` դերի ըմբռնման և կատարման ոճի այն յուրահատկությունները, որոնք ձեռք են բերվել 

ներընտանեկան սոցիալականացման ընթացքում, նա փորձում է տեղափոխել սոցիալական այդ 

նոր խմբերֈ Սա հենց տեղափոխման կամ տրանսֆերի միտումն է, որը հատկապես հստակորեն 

է դիտվում նոր խմբում մարդու դերակատարման առաջին շրջանում, գ) միաժամանակ նոր սո-

ցիալական միջավայր տեղափոխվելու միտում են դրսևորում այն սոցիալական հմտությունները, 

որոնք հիմնականում ձեռք են բերվել և օգտագործվել ներընտանեկան և (մասամբ նաև) միջըն-

տանեկան հարաբերություններում, դ) տրանսֆերի այս միտումները նոր խմբերում դերակա-

տարման և փոխհարաբերությունների հաստատման դժվարություններ են ծնումֈ Ընդ որում 

կարելի է խոսել նաև տրանսֆերով պայմանավորված դերային կոնֆլիկտների հնարավորության 

մասինֈ Որքան մեզ հայտնի է, կոնֆլիկտի այս յուրատեսակ տարբերակի գոյության մասին ըստ 

էության քննարկվում է առաջին անգամֈ (Օրինակ, նոր խմբում աշխատանքի անցած պատանին 

իր ղեկավարից կարող է ակնկալել հայրական մոտեցում, մինչդեռ այդ անձը նրա հետ ունեցած 

հարաբերություններում կարող է վարվել ինչպես օտարացած և խիստ ձևական դեր կատարող 
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 The article discovers the transfer‘s principle from family to the society in the context of 

familial roles. In the article is presented how the familial roles with their features transfer to the 

different groups of society.  

 

 

 

ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ ՍՈՑԻԱԼԻԶԱՑԻԱՅԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ  

 

Սեյրանյան Ֆ. 
Երևանի «Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան» կրթահամալիր, Երևան, Հայաստան 

 
Հանգուցային բառեր. սեռային նույնականություն, գենդերային դերեր, հոգեբանական սեռ,  

       դիֆերենցիալ սոցիալիզացիա:  

 

Ըստ, սեռի մասին ժամանակակից պատկերացումների նախնական սեռային ինքնանույ-

նացումը տեղի է ունենում արդեն վաղ մանկության շրջանում, սակայն մինչև դեռահասության 

որոշակի տարիք (12-14,15 տարեկան) երեխայի մեջ առկա է սեռային ինքնագիտակցության 

միայն կոգնիտիվ ասպեկտը (ըստ Մ. Լիսինայի տերմինաբանության), և բացակայում է սեռային 

ինքնագիտակցության աֆեկտիվ կողմը: Վերջինս ձևավորվում է կենսաբանական, հոգեկան, 

սոցիալական սեռային նորագոյացությունների ազդեցությամբ: 

 Վ. Վ. Ստոլինը միմյանցից զատում է «հոգեբանական սեռը»` որպես սեռային տիպակա-

նացում, և «սեռային նույնականությունը»` որպես սեռային ինքնագիտակցություն [8,70]: «Սե-

ռային ինքնագիտակցություն» հասկացությունը բնութագրվում է որպես սեփական սեռի գիտակ-

ցում, այսինքն դեպի այդ սեռի պահանջները կողմնորոշված անձի վարքի և ինքնագիտակցու-

թյան միասնություն: Սեռային տիպականացումը առնականության և կանացիության վարքային 

յուրացման ձևերից մեկն է: Այսօրվա ժամանակակից տերմինաբանությունն օգտագործելով ավե-

լի ճիշտ կլինի սեռային տիպականացման փոխարեն կիրառել գենդերային տիպականացումը: 

Գենդերային տիպականացման տեսությունը հիմնվում է սոցիալական ուսուցման կոնցեպցիայի 

վրա, որի համաձայն տիպականացման գործընթացում կարևոր մեխանիզմը ամրապնդումն է: 

Գենդերային հոգեբանության բնագավառում այս երևութը կոչվում է դիֆերենցիալ ուժեղացում, 

որը իրականացվում է ծնողների կամ այլ մեծերի կողմից երեխայի սեռադերային վարքի ընդու-

նելի ձևերի խրախուսմամբ, որը բերում է դրական ամրապնդմանը, և անընդունելի ձևերի քննա-

դատմամբ, որը բերում է բացասական ամրապնդման [6, 184]: Համեմատած աղջիկների, տղա-

ները սոցիումի կողմից ավելի ուժեղ ճնշման են ենթարկվում գենդերային-յուրատիպ վարքի 

ձևավորման առումով, քանի որ ցանկացած մշակույթում և' աղջկա, և' տղայի մոտ նախնական 

սեռային նույնականացումը մոր հետ է, այսինքն ֆեմին է: Եվ ավելին, երեխայի բոլոր հիմնային 

պահանջմունքները ըստ իրենց բնույթի ֆեմին են, քանի որ ներառում են ավանդական կանացի 
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հատկանիշներ` կախվածություն, ենթարկվող դիրք, պասիվություն: Այսպիսով, սեռային նույնա-

կանության ընթացքում տղաներրը դժվարին մի խնդիր պետք է լուծեն. առաջնային ֆեմինին 

նույնականացումը փոխարինեն մասկուլին նույնականացմամբ` հետևելով մասկուլինության 

մշակութային ստանդարտներին և իր համար նշանակալի տղամարդու օրինակին [4, 200]: Այս 

խնդրի լուծումը երեխայի մեծանալուն պես ավելի է բարդանում, քանի որ բոլոր նրանք, ում հետ 

նա սերտորեն առնչվում է (ուսուցիչներ, դաստիարականեր, բժիշկներ) իգական սեռի ներկայա-

ցուցիչներ են: Արդյունքում զարմանալի չէ, որ տղաները կնոջ սեռադերային վարքի մասին ավե-

լի շատ գիտելիքներ ունեն, քան իրենց սեփական սեռադերային վարքաձևերի վերաբերյալ: Այս-

պիսի իրավիճակը, դերային մոդելների պակասի հետ միասին բերում է նրան, որ տղաները 

ստիպված իրենց սեռային նույնականացումը կառուցում են առավելապես բացասական հիմ-

քերի վրա` չնմանվել աղջիկներին, չմասնակցել կանացի գործունեության ձևերին և այլն: Սրան 

նպաստում է նաև մեծահասակների խթանումը, այսինքն, ոչ թե «տղամարդկային» դրսևորում-

ների գովաբանում, այլ «ոչ տղամարդկայինների» պատժում, օր. «մի լացի, դու աղջիկ չես»: Ի դեպ 

տղամարդկային հակազդումների ձևերը կամ չեն առաջարկվում կամ արժեզրկվում են (չի կա-

րելի կռվել): Այսպիսով, երեխայից պահանջվում է անել այն, ինչը նրա համար չի հանդիսանում 

բավականին պարզ: Այս ամենը բերում է տագնապայնության աստիճանի բարձրացմանը, որը 

դրսևորվում է չափազանց մեծ ջանքերում լինել մասկուլին և խուճապային վախում` կանացի 

ինչ-որ բան անել (норма антиженственности) [5, 93]: Եվ պատահական չէ, որ տվյալ հիմքի վրա 

ստեղծված նույնականությունը հանդիսանում է դիֆուզ, հեշտ խոցելի և միաժամանակ շատ 

ռեգիդ: Հոգեսեռական զարգացման ընթացքում կայուն սեռային էգո-նույնականության համա-

տեքստում աղջիկներն, ի համեմատ տղաների, ունեն որոշակի առավելություններ. նրանք ամե-

նասկզբից էլ ունեն իրենց սեռին բնորոշ դերային մոդել, այդ պատճառով նրանց հետագայում 

պետք չի լինում հրաժարվել մոր հետ առաջնային նույնականությունից: Սակայն աղջիկների 

մոտ առկա է մոր հետ ծայրաստիճան միավորման վտանգը, քանի որ, երբ աղջիկը իրեն բավա-

կանաչափ չի զատում մորից, ապա կանգնում է ինքնուրույնության և ազատության սպառնա-

լիքի առջև: Նա ամեն կերպ ձգտում է կրկնօրինակել մորը և չի կարող հոգեբանորեն ինքնուրույն 

լինել: Արդյունքում աղջիկների հարաբերությունները մոր հետ ստանում են համակեցային 

բնույթ [2, 300]: 

Գենդերային դերերը կազմում են ցանկացած հասարակության բաղկացուցիչ մասը, դրանք 

միջավայրում գործող ստանդարտների, վերագրումների, նորմերի, սպասումների այն համա-

կարգն են կազմում, որին մարդ պետք է համապատասխանի, որպեսզի նրան ընդունեն որպես 

տղա (տղամարդ) կամ աղջիկ (կին): Այսպիսով կարելի է ասել, որ ավանդական պատկերացում-

ների հետ խզման միտումը ավելացնում է շփոթմունքը սոցիալական դերերի հանդեպ, հատկա-

պես դեռահասի գիտակցության մեջ, քանի որ երեխաները ծնողներից ընդօրինակում են ոչ 

միայն վարքի ձևերը և սովորությունները, այլ նաև արժեքների և համոզմունքների մասին պատ-

կերացումները: Այդ իսկ պատճառով նույնականացման գործընթացում Էրիքսոնը կարևորում է 

գաղափարախոսություն ասվածը: Այսպիսով կարելի է ասել, որ գենդերադերային սոցիալիզա-

ցիայում պակաս դեր չունեն արտաընտանեկան աղբյուրները: Ըստ Էլդերի` անհատի զարգա-

ցումը գլխավորապես կայանում է որոշակի դերային ռեպերտուարի ձևավորման մեջ, որը կազ-

մում է նրա «ես»-ի նշանակալի մասը [7, 352]: Սեռականությունը և գենդերային դերերի դրսևո-

րումը հասարակության և մշակույթի սահմաններից դուրս հնարավոր չէ հասկանալ, քանի որ 

սոցիալական նորմերը և ուրիշների հետ սեփական գործունեության համաձայնելու պահանջ-

մունքը այնքան ամուր է արմատավորվել անհատի հոգեկանում, որ նա հաճախ չի գիտակցում 

իր արարքների և վարքի կախվածության աստիճանը հասարակությունից: Սոցիալական գործո-

նի ազդեցությունը գենդերային դերերի յուրացման հարցում ակնհայտ է դառնում, երբ համեմա-

տում ես տարբեր մշակույթները: Ինչը կրկին անգամ հաստատում է այն, որ չնայած հորմոնային 

փոփոխությունները նախապատրաստում են դերային վարքը, դրա սեռին հատուկ (սեռասպեցի-

ֆիկ), զուտ տղամարդկային կամ կանացի ձևերրը ոչ մի կերպ չեն հանդիսանում ֆիզիոլոգիա-

կան փոփոխությունների ուղղակի արդյունք: Վերջինները իրենց վրա կրում են գենդերային 

կարծրատիպերի, արժեքների, դիրքորոշումների և նորմերի բազմազանության ազդեցությունը: 
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Գեներադերային կարծրատիպերի ձևավորման և տարածման վրա ազդում են տարբեր սոցիա-

լական ինստիտուտներ` գրականություն, արվեստ, ԶԼՄ-ներ, որոնք նպաստում կամ խոչընդո-

տում են այդ գործընթացին: Հաստատված է այն փաստը, որ մի կողմից ԶԼՄ-ները տեղեկություն-

ներ են վերցնում գոյություն ունեցող կարծրատիպերից (իրենց կերպարներին ստեղծելու հա-

մար), իսկ մյուս կողմից այդ կարծրատիպերը ամրանում և տարածվում են հենց ԶԼՄ-ների 

միջոցով: Գենդերադերային կարծրատիպերը պետք է հասկացվեն որպես սեռային դեմորֆիզմի, 

համապատասխան հոգեբանական տարբերությունների և սոցիալական ու մշակութապատմա-

կան գործոնների արդյունք:  

Հասարակությունում գոյություն ունեցող գեներադերային կարծրատիպերը մեծ ազդեցու-

թյուն ունեն երեխայի սոցիալիզացիայի գործընթացի վրա, մեծ մասամբ որոշելով նրա ուղղվա-

ծությունը: Այս հարցում առավել կարևոր է դաստիարակության ազդեցությունը և կոնկրետ հա-

սարակությունում ընդունված պատկերացումները կնոջ և տղամարդու վարքի վերաբերյալ: Գեն-

դերային սոցիալիզացիան իր ժամանակակից տեսքով հանգեցնում է պարադոքսային արդյունք-

ների: Տղաներին կարծես թե դրդում են պասիվության կամ արտասոցիալական ակտիվության, 

իսկ աղջիկներին, ընդհակառակը` հիպերակտիվության և դոմինանտության, մինչդեռ իրակա-

նում նրանք պետք է ապրեն նույն հասարակությունում, որը մեծ մասամբ կողմնորոշված է դեպի 

ավանդական գենդերադերային ստանդարտները: Ընտանիքը, առաջ քաշելով որոշակի գենդե-

րադերային վերագրումներ, սպասումներ և վարքային կարծրատիպեր, ներազդում է երեխայի 

սեռադերային ինքնագիտակցության վրա` ձևավորելով որոշակի գենդերադերային ինքնաըն-
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While examining the aspects of an individual's socialization one should pay a special attention to 

an adolescent's gender self -consciousness as part of general self -consciousness. This will help 

understand an individual's gender specific behavior in our present-day reality in a better way. Gender 

self-consciousness of an adolescent has become an issue of the day since the crisis of the modern family 

results in the lack of identification objects. The present paper discusses the importance of finding some 

optimal ways of the individual and gender development of an adolescent as well as the existing 

contradiction of gender identification in the family and school environment. 
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ԲՈՒՀԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՄԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

 

Սոֆյան Թ. Շ. 
ՖԿՀՊԻ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. ուսանող, ուսանող-մարզիկ, հուզականություն, դրդապատճառ, 

  ֆիզիկական դաստիարակություն: 

  

Գիտատեխնիկական առաջընթացի արդի պայմաններում ակնհայտ է, որ երիտասարդու-

թյունը պետք է կանոնավոր զբաղվի ֆիզիկական դաստիարակությամբ, սպորտով, տուրիզմով, 

ինչն էլ պատկան անձանց առջև կարևոր խնդիր է դնում երիտասարդ սերնդի մոտ նպատա-

կաուղղված կերպով ձևավորել առողջ հետաքրքրություն, համառորեն պայքարելու վնասակար 

սովորույթների և հակումների դեմ: Հետևողականորեն ձևավորել ֆիզիկական և բարոյական կա-

տարելագործման պահանջմունք, դաստիարակել բարձր կամային հատկություններ ու բնավո-

րության դրական գծեր: 

Ուսանողների ներկայիս ապրելակերպը շարժողական ակտիվության պակասի պայման-

ներում բնութագրվում է բարձր աստիճանի մտավոր ծանրաբեռնվածությամբ: Ուսման ընթացքը 

հաճախ պայմանավորված է բնակավայրի և ծանոթների, սոցիալական միջավայրի փոփոխու-

թյան, ինչպես նաև սեփական պահանջմունքները բավարարելու համար ոչ բավարար նյութա-

կան ու հոգևոր հնարավորություններով: 

Անձի կարևորագույն կենսաբանական հատկություններից է հարմարվել միջավայրի ար-

տաքին և ներքին ազդեցության պայմանների փոփոխությանը: Հարմարվողականության արդյու-

նավետությունը որոշվում է նաև անձի հոգեկան կարգավիճակով, որի նշանակությունը ուսա-

նողի ապագա մասնագիտության յուրացման և առողջության խախտման մեջ դժվար է թերա-

գնահատել: 

Մարզական գործունեությունը մեծ դեր է խաղում ապագա մասնագետի մասնագիտական 

հատկությունների ձևավորման մեջ: Բացի ֆիզիկական պատրաստությունը, որը տալիս է սպոր-

տով զբաղվելը, ապագա մասնագետի համար կարևոր է նաև մարզական գործունեության փոր-

ձը:  

Հետազոտության նպատակն է` բուհում սովորող լիովին ֆիզիկապես առողջ մարզական 

գործունեությամբ չզբաղվող ուսանողների հուզականության, ինչպես նաև ուսանող-մարզիկնե-

րի սպորտով զբաղվելու դրդապատճառների ուսումնասիրությունը: 

Ուսանողներին ինչպես ներգրավել տարբեր մարզաձևերում և ինչ անել որպեսզի նրանք 

հնարավորինս երկար զբաղվեն սպորտով: Այս հարցերին կարելի է պատասխանել` միայն քաջ 

գիտենալով համակարգի այն դրդապատճառները, որոնք ուսանողներին մղում են զբաղվելու 

մարզական գործունեությամբ: 

Օգտագործվել են Լյուշերի գունային թեստը և հատուկ մշակված հարցաթերթիկներ: 

Հետազոտման են ենթարկվել բուհում մարզական գործունեությամբ զբաղվող ֆիզիկապես 

առողջ 45 ուսանող-ուսանողուհիներ, ինչպես նաև 50 մարզիկ- ուսանողներ, որոնք զբաղվում են 

տարբեր մարզաձևերով: 

Ըստ Լյուշերի թեստի արդյունքների` 21 ուսանողների մոտ բացահայտվեց թեթև աստիճա-

նի հուզականություն: Բավականին բարձր հուզականություն գրանցվեց 23 ուսանողուհու մոտ: 

Նրանցից 10-ի մոտ բացահայտվեցին նաև կարգավորման խանգարումներ և 8 ուսանողուհու 

մոտ` արդյունավետ գործողություններ կատարելու ընդունակության նվազում: 

Հաշվի առնելով հուզական գործոնի մեծ դերը վեգետատիվ և առաջին հերթին սիրտանո-

թային համակարգի ակտիվացման մեջ, փորձ արվեց բացահայտել ուսանողների բացասական 

ապրումների աղբյուրները: Այդ նպատակով գունային թեստի միջոցով ուսումնասիրվեց հարց-

ման ենթարկված ուսանողների հուզական վերաբերմունքը կարևոր հասկացություններին: Բա-

ցասական հուզական վերաբերմունքի բարձր գործակիցներ բացահայտվեցին այնպիսի կարևոր 
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հասկացությունների համար, ինչպիսիք են` «ստուգարքը», «կիսամյակը» և «քննությունը»: Առան-

ձին վերցրած կարևոր հասկացությունները կարող են հուզական ազդեցություն գործել անձի 

վրա` հաստատելով կիրառվող մեթոդի պիտանելիության ազդեցությունը քանակական գնա-

հատման համար: 

Պաշտոնապես ֆիզիկական դաստիարակությունը չի հանդիսանում որպես ուսուցման 

հիմնական ձև, երիտասարդները ընդունվում են բուհեր` ապագա մասնագիտություն սովորելու 

նպատակով, և այդ պատճառով գործունեության հիմնական տեսակը ուսումն է: 

Հետազոտման ընթացքում այն հարցին, թե գործունեության որ ձևն է ավելի հետաքրքիր, 

ուսանողների մեծ մասը պատասխանեց` «ընկերների հետ շփվելը»: Ուսումն ու ֆիզիկական 

դաստիարակությունը երկրորդ, երրորդ տեղերում են: Այս փաստը վստահեցնում է, որ ընտրու-

թյան ժամանակ առաջնությունը կտրվի ընկերների հետ շփվելուն, քան մարզվելուն: Տղաների և 

աղջիկների մեծ մասը այն հարցին, թե որն է իրենց մարզվելու պատճառը, պատասխանեցին` 

«աթլետիկ կազմվածք պահպանելու ցանկությունը»/69%/, «առողջությամբ մտահոգված լինելը» 

/51%/ և «ֆիզիկական ակտիվությունից ստացած հաճույքը» /43 %/: 

Երկարամյա ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ մարզական կատարելագործման 

խմբակներում ներգրավվելը հիմնավորված է այն պատճառով, որ այն բարձրացնում է «ինք-

նազգացողությունը» /ուսանող 71%, ուսանողուհի 63%/, «բարելավում է առողջական վիճակը» 

/ուսանող 70%, ուսանողուհի 65%/ ինչպես նաև տալիս «ինքնավստահության զգացում» /ուսա-

նող 67%, ուսանողուհի 61%/: 

Տղամարդկանց 77 % կարծում է որ մարզումները դրական են ազդում ֆունկցիոնալ հնա-

րավորությունների և ֆիզիկական աշխատունակության վրա այն դեպքում, երբ նույն կարծիքին 

է կանանց 32 %: 

Նշենք նաև, որ տղամարդկանց 65 % և կանանց 23 % այն կարծիքին են, որ առողջ ապրելա-

կերպը զերծ է պահում տարբեր հիվանդություններից: Ինչ վերաբերվում է մտավոր աշխատու-

նակության վրա ֆիզիկական դաստիարակության դրական ազդեցությանը, ապա այդ կարծիքին 

են ուսանողների 41 % և ուսանողուհիների 25 %: Հարցման ենթարկվածների մեծ մասը ժխտում է 

ֆիզիկական դաստիարակության դրական ազդեցությունը ուսման առաջադիմության վրա: 

Ուսանողների շրջանում ավելի տարածված է այն կարծիքը, որ մարզական կատարելա-

գործման խմբակներում զբաղվելը թույլ է տալիս շփվել համախոհների հետ: Իսկ այն տարած-

ված կարծիքը, թե մարզումները զերծ են պահում վնասակար սովորություններից, բաժանում է 

ուսանողների միայն 56 % և ուսանողուհիների 26%: 

Բուհում բացակայում է սոցիալ-հոգեբանական գործոնի դրական ազդեցությունը դրդա-

պատճառների վրա: Ուսանողների միայն 35% և ուսանողուհիների 8 տոկոսն է նշել, որ սպոր-

տով զբաղվելը բարձրացրել է նրանց կարգավիճակը ընկերների շրջանում: Դասախոսներն 

իրենց ուսանողների մարզական հետաքրքրությունների և ձեռքբերումների մասին կամ ընդհան-

րապես չգիտեն, կամ անտարբեր են այդ փաստի նկատմամբ; 

Այն հարցին, թե ինչու ուսանողներից շատերը չեն զբաղվում որևէ մարզաձևով, ստացանք 

հետևյալ պատասխանները` «պարզապես ծուլանում են», «չունեն ազատ ժամանակ», «չեն կար-

ծում, թե դա անհրաժեշտ է»: Իսկ այն հարցին, թե ինչ է պետք անել, որպեսզի ուսանողները 

ներգրավվեն մարզական գործունեության մեջ, առավել տարածված էին հետևյալ պատասխան-

ները` «առաջարկել ուսանողներին մարզական կատարելագործման խմբակների լայն ընտրա-

նի» և «քարոզել առողջ ապրելակերպ ոչ միայն խոսքով, այլև գործով»: 

Հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը հնարավորություն ընձեռնեց հանգելու 

հետևյալին` 

1. Ուսանող - մարզիկների մարզական կատարելագործման խմբակներ հաճախելու հիմ-

նական դրդապատճառներն են` 

ա/ մարմնի աթլետիկ կազմվածքի ձևավորումը 

բ/ առողջության ամրապնդումը 

գ/ ֆիզիկական ակտիվությունից ստացած հաճույքը: 

2. Ֆիզիկական ակտիվությունը նպաստում է մտավոր ոլորտի զարգացմանը: 
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3. Ուսանողների մեծամասնությունը ֆիզիկական դաստիարակության դասերին հաճա-

խում է ուսումնական ծրագրանորմատիվային պահանջները կատարելու և գնահատվելու նպա-

տակով: 
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The aim of the study was to examine the emotional state of healthy, students not involved in 

sports, as well as motives of student-athletes engaged in sports. Used Lutcher color test as well as a 

specially designed questionnaire. The study showed that university students do not properly engaged in 

the physical education and sport. 

 

 

 

ՀՆՉՅՈՒՆԱՊԱՏԿԵՐԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Սուլթանյան Ի. Թ. 
«Ֆորտե» հաշմանդամների գիտամշակութային ՀԿ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. հնչյուն, պատկեր, վաղ մանկություն, գրականություն, 

  հոգեբանական ազդեցություն, զարգացում: 

  

Հետազոտողները բազմիցս նշել են, որ մանկական գրականությունը աչքի է ընկնում հնչ-

յունային պատկերայնության խտությամբ: Թերևս, սա կարելի է բացատրել այն հանգամանքով, 

որ հնչյունային խորհրդանշայնությունը մանկական խոսքի անբաժան մասն է կազմում:  

Քանի որ ուսումնասիրվող տեքստերը ունեն կոնկրետ հասցեատեր, այս հոդվածում կքն-

նարկենք այդ տարիքային խմբի (վաղ մանկական և նախադպրոցական տարիք) համար բնորոշ 

հոգեբանական, խոսքի ընկալման և զարգացման, ինչպես նաև, հիշողության զարգացման ա-

ռանձնահատկությունները, որոնք կարևորվում են նմանատիպ տեքստեր թարգմանելու գործըն-

թացում: Այստեղ, մասնավորապես, կխոսենք այն մասին, թե ինչու է հարկավոր ուսումնասիրել 
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երեխաների հիշողության զարգացման գործընթացը, ինչու է պետք ունենալ գիտելիք երեխա-

ների խոսքի զարգացման և ընկալման մասին: 

Նշված տարիքային առանձնահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները կդառնան այն 

բանալիները, որոնք կօգնեն բացել տեքսի դռները: 

Լեզուն բնորոշվում է որպես հատուկ տեսակի նշանների պատմականորեն առաջ եկած 

համակարգ, որն օգտագործվում է մարդկանց շփման, հաղորդակցման նպատակով. Այս նշա-

նային համակարգը երեխան սկսում է ընկալել և ըմբռնել քայլ առ քայլ: Այսպես, երեխաները 

ծնվելեւոց հետո դեռևս չունեն բառային ընկալում և չեն տիրապետում որևէ բառի: Նրանք սկսում 

են վերարտադրել հնչյուններ միայն 5-6 ամսականից սկսած, իսկ բառեր և բառակապակ-

ցություններ սկսում են արտաբերել մոտավորապես 18 ամսականից: Երեխայի` հնչյունները 

միացնելով բառ կազմելու փորձը տեղի է ունենում աստիճանաբար: Սկզբում նրանք արտաբե-

րում են առանձին հնչյուններ, հետո բառի որոշ մի մասը միայն: Սկզբում հեշտությամբ արտա-

բերում են ձայնավորները, օրինակ, մա, պա, բա, ղա և այլն: Երբ երեխայի համար բանաստեղ-

ծություն ենք ընթերցում, իսկ հետո նրան խնդրում ենք, որ կրկնի, տեսնում ենք, որ նա վերար-

տադրում է տողի միայն վերջին վանկը: Սա փաստում է այն հանգամանքը, որ երեխաների 

խոսքի զարգացման համար անհրաժեշտ են բանաստեղծություններ, որոնք կազմված կլինեն 

միայն կարճ բառերից և ներդաշնակ հնչյուններից. Չնայած այն հանգամանքին, որ երեխաները 

չեն տիրապետում բառաֆոնդին և խոսքի ընկալումն էլ դեռևս զարգացման գործընթացի մեջ է` 

նրանց քնեցնում են (nursery rhymes) մանկական բանաստեղծություններ պատմելով: Մանկա-

կան բանաստեղծություններում առաջնային դեր է խաղում տեքստի հնչեղությունը, ինչը թույլ է 

տալիս եզրակացնելու, որ տեքստի հնչյունային կազմակերպումը դառնում է ունկնդրողի վրա 

ազդելու կարևոր գործոնը:  

―Երեխաները կարիք չունեն լեզուն հասկանալու, նրանց համար կարևոր դեր է խաղում 

տեմպը և մեղեդայնությունը‖, պնդում է Ջուդիվ Շիկիդանզը` Բոստոնի համալսարանի վաղ 

մանկական կրթության պրոֆեսորը: Ավելի ուշ, երբ երեխաները սկսում են վերարտադրել իրենց 

առաջին բառերը` նրանք հասկանում են իրենց ուղղված խոսքերից շատերը. Սա փաստում է այ 

հանգամանքը, որ երեխաները ավելի շուտ սկսում են հասկանալ, քան` խոսել: Արդեն 18 ամսա-

կանում երխաները կարող են արձագանքել որոշակի պարզ հրահանգների (տուր ձեռքդ, գլորիր 

գնդակը) և այլն: Այս տարիքում արդեն սկսում են զարգանալ երեխայի խոսքը և երևակայու-

թյունը, և այս գործընթացում իրենց կարևոր դերն ունեն մանկական բանաստեղծությունները, 

որոնք ընթերցվում են երեխաների համար: Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ երեխա-

ները մեծ հաճույքով են ընկալում զվարճալի բառային հնարքները, տարբեր տեսակի ստեղծա-

գործական միջոցները, ինչը պետք է արվի և արվում է համապատասխան մանկական գրակա-

նության միջոցով: Այս ամենը գիտակցելով, մանկական բանաստեղծները, ի թիվս այլ խնդիր-

ների, իրենց առջև դնում են նաև երեխաների երևակայությունը զարգացնելու խնդիրը: Ջուդիվ 

Շիկիդանզի կարծիքով, մանկական բանաստեղծությունները երեխայի մոտ ձևավորում են հնչ-

յունների անհատական համակարգ, որը դառնում է իրենց սեփական տեքստերի շինանյութը, և 

զարմանալի չէ, որ երեխաների բառաստեղծման գործունեությունը անմիջականորեն կապված է 

իրենց ընթերցվող բանաստեղծությունների հնչյունակազմի հետ:  

Ունենալով զարգացած զգայունակություն լեզվի նկատմամբ` երեխան արդեն 5-6 տարե-

կան հասակում սկսում է մտածել բառերի հնչունների հաջորդականության մասին: Սա մի հմ-

տություն է, որը շատ կարևոր է` կարդալ և բառ կազմել սովորելու համար: Մանկական բա-

նաստեղծությունները օգնում են երեխաներին ձևավորել ինքնատիպ մտածելակերպ այն հնչ-

յունների հաջորդականության միջոցով, որոնք լսում են երեխաները բառի մեջ: Այս ընդունակու-

թյունը կոչվում է հնչույթաին սեգմենտացիա, որը ապագա ընթերցողի հաջողության լավագույն 

գուշակն է: Ընդհանրացնելով մանկական բանաստեղծությունների դերը վաղ մանկական և նա-

խադպրոցական տարիքի երեխաների կյանքում, կարելի է ասել, որ այն հիմնականում ներառում 

է հետևյալը.  

1. Մանկական բանաստեղծությունները նպաստում են երեխաների խոսքի զարգացմանը: 



 179 

2. Մանկական բանաստեղծությունները օգնում են երեխային երևակայել բանաստեղծու-

թյան մեջ ներկայացված կերպարների և դեռևս անհասկանալի բառերի շուրջ: Արդյունքում զար-

գանում է երեխայի ստեղծագործական միտքը և երևակայությունը: 

3. Մանկական բանաստեղծությունները ինքնատիպ վարժությունների համակարգ է երե-

խայի հիշողության զարգացման և մարզման համար: 

Ինչպես տեսնում ենք, մանկական բանաստեղծությունների դերը երեխայի կյանքի առաջին 

մի քանի տարիների ընթացքում շատ ավելի մեծ է, քան դրանց կիրառման նպատակը` պար-

զապես որպես երեխային քնեցնելու կամ զվարճացնելու միջոց: Ճիշտ ներկայացնելու դեպքում 

դրանք լուրջ դեր կարող են խաղալ երեխայի հոգևոր և մտավոր զարգացման համար: 

Սակայն վերը նշվածը այն ընդհանուր պահանջներն են, որոնք ներկայացվում են ման-

կական գրականությանը ընդհանրապես, և այս խնդիրները պետք է լուծվեն յուրաքանչյուր բա-

նաստեղծության առանձնահատկություններից ելնելով: 
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LINGUISTIC - IMAGES AS A PSYCHOLOGICAL FEATURE OF CHILDREN'S LITERATURE 
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In this article is discussed the connection between (nursery rhymes) and the development of 

cognitive processes of a child; such as memory, imagination, attention, development of speech, and 

finally, emotions. There are 3 key questions in this article:  

First, how (nursery rhymes) and the development of child‘s cognitive processes are connected?  

How can (nursery rhymes) impact on child‘s psychological development?. 

Are there any kind of mechanisms with which a nursery rhyme is emphasized? 

For those very reasons more than 50 (nursery rhymes) have been analyzed by me. And I found out 

that the structure of the majority of (nursery rhymes) are the same; they are short and written with the 

words, which are very easy to memorize by a child for whom it must be sung or told. Many of the words 

and letters in a word in every single rhyme are repeated. In my opinion, this is the core mechanism of 

(nursery rhyme) writing system.  

These telling are more crucial, than we can imagine; cause they are considered that plant of 

knowledge, which a child obtains during his-her first year of life, on which the entire system of 

knowledge is going to be built. 

To come to the conclusion, I must mention one more time, that (nursery rhymes) have dipper and 

stronger role for a child‘s further psychological development, then only to sing them for a child to sleep. 

Due to these telling a child may create new images and develop way of thinking. The more rhymes are 

kind and gentle, the more a child likely to develop kind and soft personality  
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ՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱՅՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՍԵՌԱԴԵՐԱՅԻՆ ՎԱՐՔԻ ԵՎ ՍԵՌԱՅԻՆ 

ՆՈՒՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Տեր-Ստեփանյան Ա. Հ. 
ԵՊԲՀ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. շիզոֆրենիա, նույնականություն, սեռադերային վարք, սեռային նույնակա-

նացման անորոշություն, սեռային դիսֆորիայի համախտանիշ: 

 

Անձի կայացման գործընթացում կարևոր նշանակություն ունի գիտակցության և ինքնագի-

տակցության ձևավորումը: Ռուբինշտեյնը նշում էր, որ անձը լինելով գիտակից սուբյեկտ գի-

տակցում է ոչ միայն իր շրջապատը, այլ նաև ինքն իրեն շրջապատի հետ հարաբերություննե-

րում: Անձի ոսումնասիրությունը ավարտվում է անձի ինքնագիտակցության բացահայտմամբ: 

Ինքն իր` որպես եսի գիտակցումը համարվում է զարգացման արդյունք [6]:  

Ինքնագիտակցության ձևավորման գործընթացում կարևոր դեր ունի նույնականացման 

ֆենոմենը [8]: Նրա կարևոր բաղադրիչներից մեկն է սեռային նույնականությունը: Է. Յակոբսոնը 

նշում է, որ երեխայի ինքնագիտակցության ձևավորման համար կարևոր է սեռի նկատմամբ մե-

ծացող հետաքրքրությունը, որը կենտրոնացնում է ինքն իրեն և դեպի առարկա ուղղված կա-

տեքսիսը, ստեղծելով սեփական և ուրիշների սեռական օրգանների մասին պատկեր: Նման դո-

մինանտաներն են ընկած սեռային նույնականցման բացահայտման հիմքում: Առողջ «ես» պատ-

կերի ժամանակ տեղի է ունենում ոչ միայն օբյեկտին ուղղված լիբիդոյից անցումը դեպի նար-

ցիսային լիբիդո, այլ նաև հակառակ գործընթացը, հերթականությամբ: Շիզոֆրենիայի ժամանակ 

անձը խուսափում է արտաքին ազդակներից, որոնք ընկած են արտաքին աշխարհի հետ կոն-

տակտի հիմքում: Չկարողանալով լիբիդոյի էներգիան ուղղել օբյեկտին, սկսում է ձևավորվել 

պարզունակ, աղավաղված ես պատկեր, որը հիպերկատեկտված է (hypercathected), արտաքին 

աշխարհի հաշվին [7]:  

Ստոլինը սեռային նույնականացման ձևավորման հիմքում կարևորում է ներգրավվումը 

իրական հարաբերություններին: Համաձայն Ստոլինի՝ տարբերվում են հոգեբանական սեռային 

տիպավորումը և սեռային նույնականությունը: Սեռային տիպավորումը դա կանացի կամ տղա-

մարդկային սեռային դերի հետ կապված վարքի իրական ատրիբուտների, հուզական հակազդե-

ցությունների առանձնահատկությունների, դիրքորոշումների ձեռքբերումն է: Մարդու սեռային 

դերի ձևավորման համար նշանակություն չունեն սեռական օրգանները, կարևոր է ծնողների վե-

րաբերմունքը և դաստիարակությունը կյանքի առաջին 3-4 տարիների ընթացքում: Ի տարբերու-

թյուն սեռադերային տիպավորման սեռային նույնականությունը (սեռային ինքնագիտակցությու-

նը) ինքն իր մասին պատկերացումներն են որպես որոշակի սեռի ներկայացուցչի [8]:  

Հոգեկան խանգարումների ժամանակ խախտված է լինում ինքնագիտակցությունն ու նրա 

ֆունկցիաները, ինչն էլ բերում է գենդերային, սոցիալական, ազգային, մարմնական նույնակա-

նության աղավաղումների [1]: Շիզոֆրենիայով հիվանդների աուտիստիկ դիրքորոշումը դժվա-

րեցնում է հակառակ սեռի հետ կոնտակտ հաստատելը, իսկ դրա հետևանքով հնարավոր չի 

լինում ստուգել սեփական կանացիությունը կամ առնականությունը: Աճում է սեփական սեռա-

յին դերի նկատմամբ անվստահությունը: Նույնականացման անորոշությունը շիզոֆրենիայի 

դեպքում նպաստում է նրան, որ հիվանդները սեռի փոփոխության զգացողություններ, ինչպես 

նաև հոմոսեքսուալության վախեր են ունենում [2]:  

Ս. Կուլիշն ուսումնասիրել է շիզոֆրենիայով հիավանդ տղամարդկանց մոտ հանդիպող 

սեռային դիսֆորիայի համախտանիշը` բնածին սեռին պատկանելիության և դրա հետ կապված 

սոցիալական սեռային դերի անբավարարվածություն, որը կարող է արտահայտվել թե սեռային 

պատկանելիության կասկածներով և թե սեռի ժխտմամբ: ՍԴՀ-ի և շիզոֆրենիայի դեպքում սե-

ռական զարգացման հիմնական խախտումները կապված են ֆիզիկական և հոգեկան «ես»-ի ա-

ղավաղման հետ [3]: Ս. Մաթևոսյանը իր գիտական աշխատանքում ևս անդրադարձել է սեռի 

ժխտման համախտանիշին: Կատարված հետաոտությունները ցույց են տվել, որ այն բնորոշ է ոչ 
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միայն տրանսսեքսուալությանը, այլ նաև՝ տարբեր հոգեկան խանգարումներին, որոնց ժամա-

նակ գերակայում են սեռի փոփոխման գերարժեք կամ զառանցական մտքերը: Ուսումնասիրելով 

շիզոֆրենիայով հիվանդներին, Ս. Մաթևոսյանը բացահայտել է նրանց սեռային նույնակա-

նության մի շարք առանձնահատկություններ: Սեռի ժխտման համախտանիշի ձևավորման մե-

խանիզմը տղամարդկանց և կանանց մոտ տարբեր է: Կանանց մոտ այն կապված է հոգեկան եսի 

աղավաղման և հոգեսեքսուալ կողմնորոշման փուլի խանգարումների հետ, տղամարդկանց 

մոտ` ֆիզիկական եսի, բազային սեռային իդենտիֆիկացիայի և սեռային դերի փուլերում [4]: 

Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել ամուսնացած և ամուրի շիզոֆրենիայով 

հիվանդների սեռադերային վարքի և սեռային նույնականության առանձնահատկությունները: 

Հետազոտության նյութն ու մեթոդաբանությունը: Հետազոտությունը անց է կացվել Նորքի 

հոգեբուժական բժշկական կենտրոնում: Հետազոտությանը մասնակցել է 34 պարանոյալ շիզո-

ֆրենիա ախտորոշմամբ հիվանդ` 18-50 տարեկան, 16 ամուսնացած (կամ նախկինում ամուս-

նացած) և 18 ամուրի:  

Կիրառել ենք Մ. Կունի և Տ. Մակպարտլենդի «Ով եմ ես» քսան պատասխանների թեստը, 

որոշելու համար շիզոֆրենիայով հիվանդների մոտ սեռադերային նույնականացման առանձնա-

հատկությունները, և Ռ.Բերնսի կողմից ադապտացված ―Ինքնանկար‖ պրոյեկտիվ թեստը: ―Ինք-

նանկար‖ թեստի միջոցով հնարավորություն ենք ունեցել պարզել հիվանդների սեռային նույ-

նականությունը և սեփական սեռի ընկալումը:  

Արդյունքների քննարկում: Հետազոտվողների 14.7%-ը սեռի ուղղակի բնորոշում է տվել, 

նշելով իրենց սեռային պատկանելիությունը: Դա նշանակում է, որ հոգեսեքսուալ ոլորտը հի-

վանդի համար կարևոր է և ինքնագիտակցության ընդունելի մասն է կազմում: 29.4%-ը սեռը 

անուղղակի կերպով է նշել, այսինքն՝ հիվանդի սեռային պատկանելիությունը դրսևորվում և 

ընկալվում է սոցիալական դերերի միջոցով: Հետազոտվողների 23.5%ի մոտ զուգակցվում է սեռի 

բնորոշման ուղղակի և անուղղակի ձևերը, ընդ որում սեռի անուղղակի բնորոշում տվողների 

72.2%-ը ամուսնացած է, իսկ 27.8%-ը` ամուրի: Հիվանդների 32.3%-ի մոտ (որից 90.9%-ը ամուրի 

է, իսկ 9%-ը` ամուսնացած) բացակայում է սեռի հետ կապված որևիցե բնորոշում: Այսպիսի 

հիվանդները չունեն սեռի ամբողջական պատկերացում կամ ձևավորված չէ սեռային նույնակա-

նությունը, նրանց մոտ առկա է ընդհանուր նույնականության ճգնաժամ:  

―Ինքնանկար‖ մեթոդիկայից ստացված տվյալների համաձայն 34 հետազոտվողներից 25-ի 

մոտ (73.5%) ձևավորված չէ սեռային նույնականությունը կամ սեփական սեռը ընկալվում է անո-

րոշ, իսկ 26,5%-ի մոտ ձևավորված է սեռային նույնականությունը:  

Հետաքրքրություն են ներկայացնում ամուսնացած և ամուրի հետազոտվողներից ստաց-

ված արդյունքները: Ամուսնացած հետազոտվողների 43%-ն է ընկալում սեփական սեռային 

առանձնահատկությունները, որից 60%-ի մոտ դիտվում է սեռական ոլորտի և սեռային նույնա-

կանության կոնֆլիկտներ, հուզական լարվածություն և այդ թեմատիկայի խուսափում: Մնացած 

57%-ը չունի ձևավորված սեռային պատկանելիության գիտակցում: Իսկ ամուրիների միայն 11%-

ի մոտ է ձևավորված սեռային նույնականացումը, նրանց մոտ 50%-ն ունի սեռային նույնակա-

նության հետ կապված կոնֆլիկտներ և հուզական լարվածություն, մնացած 89%-ի մոտ առկա է 

անորոշ կամ չձևավորված սեռային նույնականություն:  

Եզրակացություն: Այն հիվանդները, որոնք ամուսնացած են, ունեն երեխաներ առավել 

շատ է ձևավորված սեռադերային նույնականությունը, քանի որ իրենց սեռին համապատասխան 

դերեր են ստանձնել: Սակայն շիզոֆրենիայով հիվանդների սեռային պատկանելիության գի-

տակցումը և ամբողջական ընկալումը խախտված է թե ամուսնացած և թե ամուրի հիվանդների 

մեծամասնության մոտ: Այն հիվանդները, ում մոտ ձևավորված է սեռադերային վարքը և սեռա-

յին նույնականությունը, հաճախ ունենում են նշված ոլորտի կոնֆլիկտներ, հուզական լարվա-

ծություն, փախուստ իրենց սեռի հետ կապված թեմաներից: 
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THE GENDER-ROLE BEHAVIOR AND GENDER IDENTITY 

AMONG SCHIZOPHRENIC PATIENTS 
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Keywords:  schizophrenia, identity, gender-role behavior, gender identity ambiguity, 

gender disphoria syndrome.  
 

This article refers to the gender-role behavior and gender identity of patients with schizophrenia. 

Gender-role behavior and gender identity have an important value in the self-consciousness. Mental 

disorders affect self-consciousness and its functions. It leads to gender, social, body identity abnor-

malities. Many schizophrenic patients have problems in establishing sexual contacts, and thus, they have 

no opportunity to check their gender-role. Identity ambiguity in case of schizophrenia tends to the 

senses of gender change, as well as homosexual fears.  

The article describes gender disphoria syndrome, a condition when a person can‘t accept inborn 

gender status and feels dissatisfaction related to social gender-role. It can be expressed by doubts of sex 

assignment and gender rejection.  

A study involving patients with paranoid type of schizophrenia was made. Two groups (married 

and single) were separated, to find out features and differences between their gender-role behavior and 

gender identity. 
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ՄԱՐՄՆԻ ՊԱՏԿԵՐԻ ԵՎ ԻՆՔՆԱՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ 

 
Տեր-Ստեփանյան Ա. Հ., Առաքելյան Տ.Ա. 

Մ. Հերացու անվ. Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարան, Երևան, Հայաստան 
 

Հանգուցային բառեր. մարմնի պատկեր, շիզոֆրենիա, ինքնավերաբերմունք: 

 

«Մարմնի պատկեր» հասկացությունը առաջարկել է ավստրիացի նյարդաբան և հոգեվեր-

լուծաբան Փ.Շիլդերն իր «Մարդկային մարմնի արտաքին տեսքը և պատկերը» գրքում [1]: 

Մարմնի պատկերն ունի հոգեբանական բնույթ և հիմնականում պայմանավորված է սեփական 

«ես»-ի մասին ունեցած համոզմունքներով ու պատկերացումներով: Այն, թե ինչ ենք զգում մեր 

մարմնի հանդեպ, ուղղակիորեն կապված է այն բանի հետ, թե ինչ ենք զգում ինքներս մեր հան-

դեպ, ինչպես ենք վերաբերում ինքներս մեզ: Այսպիսով, անդրադառնալով մարմնի պատկերին, 

մենք առնչվում ենք մեր ես-ի, ինքնագիտակցության, ինքնավերաբերմունքի հետ [3]: 

Հայտնի է, որ կլինիկական պրակտիկայում թե նյարդաբանական և թե փսիխոտիկ խանգա-

րումների ժամանակ հանդիպում են մարմնի պատկերի աղավաղումեր: Ոչ փսիխոտիկ, ոչ նյար-

դաբանական խանգարումները, որոնք համարվում են մարմնի պատկերի խանգարման պատ-

ճառ, դեռևս բացահայտված են [5]: 

Սեփական մարմնի պատկերը, ինչպես և շրջապատող աշխարհի պատկերը, շիզոֆրենիա-

յի ժամանակ կարող են տարրաբնույթ տրանսֆորմացիաների ենթարկվել: Քանի որ սեփական 

մարմնի պատկերի ճշգրտությունը ստուգելու հնարավորությունն ավելի քիչ է, քան շրջապատող 

աշխարհի պատկերը, զարգացող շիզոֆրենային գործընթացների ժամանակ հաճախ հանդիպում 

են մարմնի պատկերի բարդ և բազմազան խանգարումներ [2]: 

Շիզոֆրենիայով հիվանդների մոտ հանդիպող մարմնի պատկերի խանգարումներ են՝ աու-

տոմետամորֆոպսիան, Երկատվածության ֆենոմենը, Սենեստոպաթիկ վիճակը, [5], դեռեալի-

զացիան, դեպերսոնալիզացիան, ինչպես նաև դիսմորֆոֆոբիան[4]: 

Մեր հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել շիզոֆրենիա ախտորոշում ունեցող հի-

վանդների մոտ մարմնի պատկերի և ինքնվերաբերմունքի փոխհարաբերությունները: Հետազո-

տության ակտուալությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հոգեբուժական ախտո-

րոշում ունեցող հիվանդների ինքնավերաբերմունքի մասին բավարար ուսումնասիրություններ 

չկան, առավել ևս գրեթե բացակայում են ուսումնասիրությունները նման մարդկանց մոտ 

մարմնի պատկերի՝ որպես ինքնավերաբերմունքի բաղադրիչի, վերաբերյալ: 

Հետազոտությանը մասնակցել են Նորքի հոգեբուժական կլինիկայում բուժում ստացող 34 

շիզոֆրենիայով ախտորոշվածհիվանդներ, որոնցից 16 կին և 18 տղամարդ: Հսկիչ խումբը բաղ-

կացած էր 35 առողջ մասնակիցներից, 18 կին, 17 տղամարդ: 

Որպես հետազոտության մեթոդներ կիրառվել են Ռ. Բերնսի կողմից մշակված «Ինք-

նանկար»ի և Մ. Հ. Կունի և Թ. Մ. Փորթլանդի կողմից մշակված «Ով եմ ես» թեսթերը: Ինքնա-

նկարի միջոցով դրսևորվում են անձի ինքնագիտակցության, ինքնավերաբերմունքի և ինքնա-

գնահատականի առանձնահատկությունները: «Ով եմ ես»թեսթը ենթադրում է որ հետազոտվողը 

պետք է 20 պատասխան ներկայացնի «Ով եմ ես» հարցադրմանը: Այս մեթոդիկայում բոլոր 

պատասխանները բաժանվում են չորս խմբի` «ֆիզիկական Ես», «Սոցիալական Ես», «Ռեֆլեքսիվ 

Ես», «Տրանսցենդենտալ Ես»:  

Մեր հետազոտության մեջ մենք հատկապես ուշադրություն ենք դարձրել առաջին խմբի՝ 

«Ֆիզիկական Ես»-ը բնութագրող տվյալներին, փորձելով համադրել և կորելյացիա գտնել այդ 

տվյալների և ինքնանկարից ստացված արդյունքների միջև: «Ով եմ ես» հարցադրումը տրամա-

բանորեն կապված է անձի ինքնաընկալման հետ, այսինքն իր «Ես»-ի պատկերի /կամ Ես-կոն-

ցեպցիայի/հետ: ՖիզիկականԵս-ը բնութագրող պատասխանները վերաբերում են սեփական 

անձի ֆիզիկական տվյալների, հիվանդագին դրսևորումների նկարագրությանը: 
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Մեր հետազոտության արդյունքների համաձայն հիմնական խմբի ներկայացուցիչների 

38%-ը և հսկիչ խմբի մասնակիցների 35%-ը «Ով եմ ես» թեսթի պատասխաններում արձանագրել 

են իրենց ֆիզիկական տեսքի վերաբերյալ բնութագրեր: Շիզոֆրենիա ախտորոշում ունեցող հի-

վանդների 73,5% -ի մոտ առկա էին մարմնի պատկերի տարբեր խանգարումներ, մինչդեռ 26,5%-

ի մոտ մարմնի պատկերը ադեկվատ էր: Հսկիչ խմբում մասնակիցների 15%-ի մոտ առկա էին 

մարմնի պատկերի այս կամ այն աղավաղումներ, իսկ 85% մոտ մարմնի պատկերի հետ կապ-

ված արդյունքները ադեկվատ էին: Հիվանդների խմբում 5%-ի մոտ գրանցվեցին բացասական 

ինքնավերաբերմունքի ցուցանիշներ, մինչդեռ 86 ի մոտ արձանագրվեցին դրական ինքնավերա-

բերմունքի ցուցանիշներ, 9%-ի մոտ այդ ցուցանիշները չեզոք նշանով էին և 18%-ի մոտ ինքնա-

վերաբերմունքի գնահատականները բարձրացված էին: Ինչ վերաբերում է հսկիչ խմբին, բացա-

սական ինքնավերաբերմունք գրացվել է 20%, իսկ դրական ինքնավերաբերմունք՝ 80% մաս-

նակիցների մոտ: Հսկիչ խմբում բացակայում էին ինքնավերաբերմունքի հետ կապված բարձ-

րացված գնահատականներ: 

Այսպիսով կարող ենք եզրակացնել, որ շիզոֆրենիայով ախտորոշված և մարմնի պատկերի 

որոշակի խանգարումներ ունեցող հիվանդների մոտ ինքնավերաբերմունքը հիմնականում դրա-
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CORRELATION BETWEEN SELF ATTITUDE AND BODY IMAGE IN 

SCHIZOPHRENIC PATIENTS 

 

Ter-Stepanyan A., Arakelyan T. 
Yerevan state Medical University after M. Heratsi, Yerevan, Armenia 

 

Keywords: body image, self-attitude, schizophrenia. 
 

Self attitude refers how individuals perceive and evaluate themselves. Body image is one of the 

important components of self attitude that undergoes certain changes in case of schizophrenia. 

Projective methods of self-portrayal and the test ―Who am I?‖ were used.  

Results: 38% of patents from the Experimental and 35% participants from the Control group had 

given physical characteristics. 73,5% of patients with schizophrenic disorder showed different types of 

body image distortions, while 26,5% had adequate body image. In the control group 15% participants 

had some body image distortions, and 85% showed adequate results. 5% of patients had negative self 

attitude, while 86% expressed positive self attitude, and 9% had neutral self attitude and 18% gave 

overestimated evaluations. As to the control group negative self attitude was typical to 20% volunteers 

and positive self attitude was found in 80%. We found no overestimated evaluations among healthy 

participants. 

Conclusion: Patients diagnosed with schizophrenia and having body image distortions showed 

mainly positive and overestimated self attitude. 
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ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՇԵՇՏՎԱԾՈՒԹՅԱՄԲ ԱՆՁԱՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆԱՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 

 

Փիլոսյան Ս. Մ. 
ՀՊՄՀ, Երևան, Հայաստան  

  

Հանգուցային բառեր. ինքնավերահսկում, բնավորության շեշտվածություն, ռեֆլեքսիա, 

հուզական ինտելեկտ: 

 

Հասարակական պայմանների փոփոխությունները նոր պահանջներ են ներկայացնում 

անորոշ, առավել դժվար պայմաններում մարդու ինքնավերահսկման ունակությունների 

դրսևորման հնարավորություններին: Ինքնավերահսկումը ընդունված սոցիալական նորմերի, 

վարքի սեփական չափանիշների հետ իր առաջիկա վարքի համեմատության, գնահատման, իմ-

պուլսիվ վարքի արգելակման նպատակով ուժերի հավաքագրման, սեփական գործողություն-

ների, արարքների, վիճակների վրա վերահսկման գործընթաց է: Ա. Վ. Կարպովը ինքնավերահս-

կումը դասում է գործունեության և վարքի կառավարման ինտեգրացված գործընթացների շար-

քում [3, էջ 89-93]: Ինտեգրացված, որովհետև ինքնավերահսկումը ենթադրում է իմացական, 

հուզակամային ոլորտների, անձնային կառույցների համադրական գործունեություն: Մեր 

ուսումնասիրության նպատակն է եղել բացահայտել ինքնավերահսկման առանձնահատկու-

թյունները բնավորության շեշտվածության առանձին տիպերի մոտ: Բնավորության շեշտվածու-

թյան տիպերն ընտրվել են՝ ելնելով անձնային կառույցի վրա նրանց ազդեցության հնարա-

վորությունից: Ա. Ե. Լիչկոյի և Կ. Լեոնհարդի առանձնացրած բնավորության և անձնային շեշտ-

վածությունների տիպերի մանրակրկիտ վերլուծության դեպքում պարզվում է, որ բնավորության 

այս տիպերի մեծ մասի մոտ արտահայտվում են նորմայից տատանվող վարքագծային այնպիսի 

փոփոխություններ, որոնք առանձնապես չեն խանգարում սոցիալական միջավայրում նրանց 

գործունեության կամ հարմարման գործընթացներին. դրանք հասարակության մեջ միայն մաս-

նակի, վարքային մակերեսային դժվարություններ առաջացնող բնավորության դրսևորումներ 

են: Այլ է պատկերը պարանոյալ և էպիլեպտոիդ տիպերի դեպքում, որոնց մոտ տիպը ձևա-

վորվում է հուզական ոլորտի շեշտվածության հիման վրա: Բնավորության շեշտվածության այս 

տիպերի հատկությունները խորքային են, նկատելի փոփոխություններ են առաջացնում անձ-

նային կառույցում, հետևաբար և հասարակության հետ այս մարդկանց հարաբերություններում: 

Լիչկոյի առանձնացրած բնավորության պարանոյալ շեշտվածությունը համապատասխանում է 

անձնավորության շեշտվածության Լեոնհարդի դասակարգման խցանվող տիպին, էպիլեպտոի-

դը՝ գրգռվողին: Պարանոյալ տիպի հիմնական հատկությունը հույզերի պաթոլոգիկ անփոփո-

խությունն է: Մարդը բևեռվում է իր զգացմունքների, մտքերի վրա, տառապում է այն մտացածին 

մտորումից, որ «իրեն վատ են վերաբերվում», առանց օբյեկտիվ պատճառների կորցնում է 

վստահությունը մարդկանց նկատմամբ: Բնավորության շեշտվածության այս տիպի կասկա-

ծամտությունը ընդհանրացված դիրքորոշում է՝ տարածվում է ամեն ինչի վրա: Կպչուն են նաև 

դրական հույզերը. հաջողության դեպքում դառնում է ինքնահավան, ինքնավստահ, ամբարտա-

վան: Նրա բարեկամներն ու թշնամիները նույնպես ֆիքսված են: Բնավորության շեշտվածու-

թյան այս տիպը տևական կոնֆլիկտների հակվածություն ունի, և մեծ համառություն է ցուցաբե-

րում իր նպատակներին հասնելու համար [4, էջ 63]: Գաղափարների իրականացման ճանա-

պարհին հայտնված ցանկացած խոչընդոտ պարանոյալ տիպի մոտ իր իրական և մտացածին 

իրավունքները պաշտպանելու մարտական պատրաստականություն է առաջացնում: Այս հատ-

կությունները վտանգավոր են դառնում, հատկապես, եթե բնավորության այս շեշտվածությունն 

ունեցող մարդու ձեռքում իշխանություն է հայտնվում [6, էջ 118-138]: Էպիլեպտոիդը սովորաբար 

դանդաղ է. դանդաղ են շարժումները, գործողությունները մտքերը, սակայն հուզմունքի պահին 

կարող է կորցնել ինքնավերահսկողությունը, հայհոյել, կռիվ սարքել: Ավելի հասուն տարիքում 

հակվածություն է դրսևորում ալկոհոլի նկատմամբ: Ոմանց մոտ հատկապես սրվում են հիշաչա-

րությունն ու սադիստական հակումները: Խմբում ձգտում են իշխել, բոլորին ենթարկել իրենց, 
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տրորել, բայց ղեկավարության հետ հաճախ շողոքորթում են, հատկապես՝ եթե շահի ակնկալիք 

ունեն: Սեքսուալ զուգընկերոջը հեշտությամբ դավաճանում են, բայց իրենց նկատմամբ անհա-

վատարմությունը տանել չեն կարող. ծայրահեղ խանդոտ են և կասկածամիտ [5, էջ 6]: Բնավո-

րության շեշտվածության այս տիպերի նկարագրությունն իսկ պարզ է դարձնում, որ այս տիպի 

մարդիկ սոցիալականացման և ադապտացիայի լուրջ խնդիրներ ունեն, ուստի անհրաժեշտու-

թյուն է առաջանում ուսումնասիրել ինչպես տիպերի ձևավորման, այնպես էլ նրանց ինքնա-

վերահսկման առանձնահատկությունները և տիպի եթե ոչ կարգավորման, ապա գոնե թուլաց-

ման ուղիների մշակումը, ինչը կարող է իրականացվել միայն այդ երևույթների օրինաչափու-

թյունների իմացության դեպքում: Մեր ուսումնասիրության նպատակն է եղել բացահայտել բնա-

վորության շեշտվածության վերոհիշյալ տիպերի ինքնավերահսկման արդյունավետության գոր-

ծոնները: Ինքնավերահսկումն ուսումնասիրվել է Մ. Սնայդերի՝ Հաղորդակցման մեջ ինքնավե-

րահսկողության գնահատման թեստով [1, էջ 292-293], բնավորության շեշտվածությունը՝ Լեոն-

հարդի բնավորության շեշտվածության և նյարդահոգեկան անկայունության ուսումնասիրու-

թյան մեթոդիկայով [1, էջ 193-210]: Ռեֆլեքսիվությունն ուսումնասիրվել է Ա. Վ. Կարպովի՝ ռեֆ-

լեքսիվության անհատական չափի որոշման մեթոդիկայով [3, էջ 391-396], հուզական ինտելեկտի 

անհատական տարբերությունները՝ Ն. Հոլլի՝ Հուզական ոլորտի կառավարման ունակություննե-

րի բացահայտման մեթոդիկայով [2, էջ 633-634]: Նախնական գիտափորձերին մասնակցել են 132 

ուսանող, որոնց հետ կատարվել է գիտափորձերի ողջ փաթեթը՝ համեմատական վերլուծության 

նպատակով: Ընտրակազմում եղել են 6 պարանոյալ, 7 էպիլեպտոիդ (գրգռվող) տիպեր, որոնց 

արդյունքները վերլուծվել են առանձին: Փաստորեն, այս տիպերը կազմել են մեր ընտրակազմի 

10,65%-ը, ինչը անհանգստացնող հանգամանք է: Քննարկենք նախ ինքնավերահսկման բա-

ղադրամասերի արդյունքները: Ռեֆլեքսիան անձի իմացական, հուզակամային և այլ որակների, 

իրադրության մեջ իր վարքագծի, վերաբերմունքի, գնահատումների քննարկման բազմամակար-

դակ, ընդհանուր ադապտիվ գործառույթների կարգավորման մետագործընթաց է [3, էջ 89] և, 

բնականաբար, ինքնավերահսկման արդյունավետության գործոններից մեկը: Բնավորության 

շեշտվածության մեր ուսումնասիրած երկու տիպերի դեպքում էլ արձանագրվել է ռեֆլեքսիայի 

միջինից ցածր մակարդակ: Եթե 119 փորձարկվողներից բաղկացած ստուգող խմբում 172 և ավե-

լի հնարավորից միջին տվյալը կազմում է 144 միավոր, ինչը համապատասխանում է թեստի 10 

սանդղակներից 7-րդ-ին, ապա բնավորության պարանոյալ տիպի խմբում ռեֆլեքսիվության 

միջին տվյալը 62 միավոր է, էպիլեպտոիդների՝ 67, երբ 80 և պակաս միավորներն ընդգրկված են 

0 սանդղակում: Նկատի ունենալով, որ բնավորության շեշտվածության այս 2 տիպերն էլ հուզա-

կան ոլորտի շարժունության խնդիրներ ունեն, ուսումնասիրության համակարգում ներգրավվել 

է նաև հուզական ինտելեկտը (EQ) [2,էջ 633-634 ]: Թեստը ունի սեփական հույզերի գնահատման, 

կառավարման, ապրումակցման, այլ մարդկանց հույզերի գնահատման սանդղակներ: Գիտա-

փորձերի արդյունքների մշակումից պարզվեց, որ ստուգող խմբում հույզերի գնահատման միջին 

չափանիշը 66,4 % է, պարանոյալների՝ 49,8, էպիլեպտոիդների խմբում՝ 33,2: Սա նշանակում է, 

որ հանգիստ պայմաններում նրանք գիտեն, որ իրենք հույզերի կառավարման խնդիր ունեն: 

Սակայն սեփական հույզերի կառավարման միջին տվյալը ստուգող խմբում 49,8% է, պարանո-

յալների և էպիլեպտոիդների խմբերում՝ 16,6, այսինքն՝ կոնկրետ իրադրության մեջ նրանք ի վի-

ճակի չեն կառավարել իրենց հույզերը: Ապրումակցման միջին տվյալը ստուգող խմբում 66,4 % է, 

պարանոյալ խմբում՝ 16,6, էպիլեպտոիդների մոտ՝ 33,2: Այլ մարդկանց հույզերի գնահատման 

սանդղակի տվյալները համընկնում են ապումակցման սանդղակի տվյալների հետ: Վերջին եր-

կու չափանիշները վկայում են այն մասին, որ պարանոյալների մոտ ուրիշների հույզերի գնա-

հատման ու դրանց նկատմամբ համապատասխան վերաբերմունքի դրսևորման ունակություն-

ները շատ ցածր արտահայտվածություն ունեն: Էպիլեպտոիդների տվյալներն այս դեպքում վկա-

յում են նրանց մոտ այս հատկությունների իրադրային դրսևորումների մասին: Ինքնավերահսկ-

ման թեստի արդյունքները գնահատվում են 1-10 միավորներով, որտեղ 1-3 միավորը ինքնավե-

րահսկման ցածր ցուցանիշ է, 4-6ը՝ միջին, 7-10-ը՝ բարձր: Մեր ընտրակազմի ստուգող խմբում 

միջին միավորը 8 է, պարանոյալների խմբում՝ 2, էպիլեպտոիդների մոտ՝4: Ուսումնասիրության 

արդյունքների համադրական վերլուծությունից պարզ է դառնում որ. 
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1. բնավորության շեշտվածության պարանոյիկ և էպիլեպտոիդ տիպերի ինքնավերահսկ-

ման դժվարությունները պայմանավորվում են հուզական ինտելեկտի և ռեֆլեքսիվության ցածր 

մակարդակով, ինչը հանգեցնում է նաև ուրիշների հույզերի ոչ համարժեք գնահատման և 

հաճախ ոչ համարժեք վարքի:  

2. Էպիլեպտոիդների մոտ գերակայում է ուսումնասիրված գործոնների միջին արտահայտ-

վածությունը, պարանոյալների մոտ՝ ցածր: Ամենայն հավանականությամբ դա պետք է բացատ-

րել նրանով, որ էպիլեպտոիդների հուզական անվերահսկելիությունն իրադրային բնույթ ունի, 

իսկ պարանոյալների մոտ կասկածամտությունը ընդհանրական դիրքորոշում է, ինչը նրանց 

պահում է անընդհատ հուզական լարվածության պայմաններում, իսկ լարվածության պայման-

ներում վարքը համապատասխան երանգավորում է ստանում: 
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In the article we discuss self-control factors of those with paranoiac and epileptic accentuation in 

character. Conclusions: Self-control difficulties appear to be results of low level reflection and emotional 

quality. The differences of paranoic and epileptoid accentuation mostly are conditioned by the fixed or 

situational nature of emotions. 
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Փիլոսյան Ս. Մ., Ժամկոցյան Ռ. Ս. 
ՀՊՄՀ, Երևան, Հայաստան 

 
Հանգուցային բառեր. պաշտպանական մեխանիզմներ, վարքային նախընտրելի ոճեր,  

     պաշտպանական մեխանիզմների նախընտրելի ցանկ, հասուն անձ: 

 

Անձի հոգեբանական պաշտպանության խնդիրը հոգեբանական գիտության ամենաշատ 

ուսումնասիրված և դեռևս ուսումնասիրության կարիք ունեցող խնդիրներից մեկն է: Բազմաթիվ 

գիտնականներ են անդրադարձել հոգեբանական պաշտպանությանը, դրա կատարած դրական 

կամ բացասական դերին, առանձնացրել տարբեր պաշտպանական մեխանիզմներ և համակար-
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գեր, առաջ քաշել տարբեր դասակարգումներ (Զ. Ֆրեյդ, Ա. Ֆրեյդ, Է. Ֆրոմմ, Ջ Բլյում, Ջ Լապ-

լանշ, Ջ Պոնտալիս, Ն. Մակ-Ուիլյամս) [3, 4]: Որոշ գիտնականներ առաջարկել են պաշտպա-

նական մեխանիզմների այնպիսի դասակարգումներ, որոնց հիմքում դրանց հասունության և 

տարրական լինելու սկզբունքն է (Ն. Մակ- Ուիլյամս) [1, էջ 85]: Յուրաքանչյուր պաշտպանական 

մեխանիզմին հատուկ է վարքային որոշակի դրսևորում: Հետևաբար պաշտպանական մեխա-

նիզմների նախընտրելի ցանկը ենթադրում է վարքային որոշակի նախընտրելի ոճի կիրառու-

թյուն: 

Վերոնշյալ գաղափարները փորձարարական ճանապարհով հիմնավորելու համար կա-

տարվել է հետազոտություն, որի նպատակն էր բացահայտել հոգեբանական պաշտպանական 

մեխանիզմների և կոնֆլիկտային իրավիճակներում վարքի համապատասխան ձևի դրսևորման 

միջև կապը և այդ կապի բնույթը: Ենթադրվում է, որ դեռահասության տարիքում արդեն պաշտ-

պանական որոշակի մեխանիզմների առավել հաճախ կիրառությունը կարող է կոնֆլիկտային 

իրավիճակներում անձնավորության մոտ ձևավորել վարքային որոշակի դրսևորումներ: Ընդ 

որում ավելի հասուն պաշտպանական մեխանիզմները նպաստում են այնպիսի վարքի ձևավոր-

մանը, որն ուղղված է խնդրի լուծման համար ուղիներ փնտրելուն: 

Մեր կողմից իրականացված հետազոտության ընտրանքն են կազմել 14-15 տարեկան 40 

դեռահաս: Հետազոտության մեթոդներն են` 

1. «Անձի կոնֆլիկտային վարքի նախատրամադրվածության ախտորոշման մեթոդիկան 

(Ըստ` Կ. Թոմասի)» [2, էջ 63-66]: 

2. «Կյանքի ոճի ինդեքսը», ըստ` Պլուտչիկ-Կելլերմանի [5, էջ 444-452]: 

Տվյալների երկրորդային մշակման նպատակով կիրառվել է մաթեմատիկական վիճա-

կագրային վերլուծությունը (ըստ` Պիրսոնի բանաձևի): 

Ստացված արդյունքերի վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ առկա է նշանակալի հա-

մահարաբերակցային կապ անձի կոնֆլիկտային վարքի նախատրամադրվածության և պաշտ-

պանական մեխանիզմների միջև: Դրական համահարաբերակցային կապ է բացահայտվել խու-

սափման և մերժման միջև (p≤0.05, r=0.327) և բացասական կապ մրցակցության միջև (p≤0.05, 

r=0.397): Ամենայն հավանականությամբ մերժման կիրառման դեպքում դեռահասի մոտ կարող է 

ձևավորվել պասիվ վարքային ոճ, ինչպիսին է խուսափումը, քանի որ մերժումն ինքն էլ ար-

տաքին դրսևորման առումով պասիվ պաշտպանական մեխանիզմ է: Դեռահասը, մերժելով 

տրավմատիկ ինֆորմացիան, խուսափում է խնդրի հետ բախումից: Մերժման և մրցակցության 

բացասական համահարաբերակցային կապը, ամենայն հավանականությամբ, վկայում է այն 

մասին, որ դեռահասի համար մրցակցության դրդապատճառ կարող են հանդես գալ տրավմա-

տիկ ինֆորմացիան, բացասական հույզերը, որոնք սպառնում են դեռահասի ինքնագնահատա-

կանին կամ տհաճություն են պատճառում: Այսպիսով դեռահասի մոտ մրցակցության վարքային 

ոճի ձևավորման դեպում մերժում պաշտպանական մեխանիզմի կիրառությունը թույլ է, քանի որ 

մրցակցության դեպքում բացասական հույզը և տհաճ ինֆորմացիան վերլուծվում, գնահատվում 

են որպես բացասական, իսկ մերժման կիրառման դեպքում այդ ինֆորմացիան պարզապես 

դուրս է բերվում գիտակցական ոլորտից: Դրական համահարաբերակցային կապ է հայտնաբեր-

վել ռեգրես պաշտպանական մեխանիզմի և խուսափման վարքային ոճի միջև (p≤0.05, r=0.319): 

Ռեգրես պաշտպանական մեխանիզմի դրսևորման ձևն իսկ ենթադրում է խուսափում: Ամենայն 

հավանականությամբ, այն դեռահասները, որոնք առավել հաճախ են դիմում խուսափման, ռեգ-

րես բավականին շատ են կիրառում: Պրոյեկցիան ամենաշատ կիրառվող պաշտպանական մե-

խանիզմն է: Պրոյեկցիայի և մրցակցության միջև դրական համահարաբերակցային կապ է հայտ-

նաբերվել (p≤0.05, r=0.344), որը վկայում է այն մասին, որ, ամենայն հավանականությամբ, դեռա-

հասը հաճախ պրոյեկտում է բացասական զգացմունքները, մտքերը, որակները, որի արդյուն-

քում մրցակցության մեջ է մտնում հասակակիցների հետ: Դրական համահարաբերակցային 

կապ է բացահայտվել հարմարման և հակազդեցության ձևավորման միջև (p≤0.05, r=0.344): Նման 

կապը վկայում է այն մասին, որ հակազդեցության ձևավորման կիրառությունը դեռահասներին 

օգնում է հարմարվել, քանի որ, հաշվի առնելով, որ դեռահասի առաջնային խնդիրներից է հա-

սակակիցների միջավայր ինտեգրվելը, իսկ մշտապես իրական զգացմունքներն արտահայտելով 
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դեռահասը կարող է փչացնել հարաբերությունները շրջապատողների հետ: Ըստ այդմ էլ բա-

ցատրվում է նաև հակազդեցության ձևավորման և համագործակցության միջև դրական կապը 

(p≤0.05, r=0.431): Դրական համահարաբերակցային կապ է բացահայտվել կոմպենսացիայի և 

մրցակցության միջև (p≤0.05, r=0.319): Կոմպենսացիայի կիրառությունը դեռահասին օգնում է 

հաջողության հասնել մինչև այդ անհաջողություն ունեցած ոլորտում կամ մեկ այլ ոլորտում: 

Դեառահասը, ամենայն հավանականությամբ, կոմպենսացիայի միջոցով հնարավորություն է 

ունենում մրցակցել և ապացուցել սեփական հաջողությունը: Դրական համահարաբերակցային 

կապ է բացահայտվել ինտելեկտուալիզացիայի և մրցակցության (p≤0.05, r=0.316), ինտելեկտուա-

լիզացիայի և համագործակցության (p≤0.05, r=0.320) և ինտելեկտուալիզացիայի և փոխզիջման 

(p≤0.05, r=0.327) միջև: Ամենայն հավանականությամբ, ինտելեկտի միջոցով խնդրի վերլուծու-

թյունը նաստում է, որ դեռահասը կարողանա գնահատել խնդիրը, սեփական անձը և շրջապա-

տողներին, որը հնարավորություն է տալիս մի դեպքում անհրաժեշտությունից ելնելով կարողա-

նալ մրցակցության մեջ մտնել, մյուս դեպքում համագործակցել կամ փոխզիջման գնալ: 

Ստացված արդյունքները վկայում են, որ հաճախակի կիրառվող պաշտպանական մեխա-

նիզմներ ընդունակ են ձևավորել վարքային կայուն ոճեր: Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ պաշտ-

պանական մեխանիզմները հանդես են գալիս որպես վարքի կարգավորիչներ: 
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ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑԱՅԻՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Փիլոսյան Ս. Մ., Շահինյան Զ. Բ. 
Խ. Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական համալսարան, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. ինքնակառավարում, ինքնագնահատական, 

ինքնակառավարման բաղադրամասեր, հոգեկան լարվածություն: 

 

Փոփոխվող հասարակության պայմաններում և սոցիալական ադապտացիայի խնդիրն ա-

ռավել կարևոր նշանակություն են ստանում: Մարդը ստիպված է անընդհատ նոր նպատակներ 

դնել, կարգավորել հակասությունները, կանխատեսել մոտ կամ հեռու ապագան և դրան համա-

պատասխան վարքագիծ մշակել: Կենսական նոր խնդիրներ լուծելիս մարդը հաճախ գործում է 

հոգեկան լարվածության պայմաններում: Այս պայմաններում առանձնակի նշանակություն է 

ստանում ինքնակառավարումը: Այս հիմնախնդիրն առավել կարևորվում է, երբ մարդը գործում 

է հոգեկան լարվածության պայմաններում:  

Ուստի, խիստ արդիական նշանակություն է ստանում մի կողմից ինքնակառավարման 

մեխանիզմների, մյուս կողմից՝ անձնային հատկությունների ուսումնասիրությունը և լարվածու-

թյան պայմաններում դրանց համահարաբերակցման օրինաչափությունների բացահայտումը:  

Ինքնագնահատականը, որպես հատուկ հոգեբանական կառույց, հանդես է գալիս որպես 

ինքնակառավարման մեխանիզմի անհրաժեշտ պայման: Առանց ինքնագնահատականի, այ-

սինքն անհատի կողմից իր գործողությունների գնահատման և այն հոգեկան հատկությունների, 

որոնք արտահայտվում են այդ գործողություններում մարդու վարքը չի կարող կառավարվել: 

Այդ իսկ պատճառով հետաքրքիր էր ուսումնասիրել ինքնակառավարման բաղադրամա-

սերի և ինքնագնահատականի համահարաբերակցային առանձնահատկությունները հոգեկան 

լարվածության պայմաններում: 

Ենթադրվում է, որ ինքնակառավարման բաղադրամասերը սերտ կապված են ինքնագնա-

հատականի հետ և հոգեկան լարվածության պայմաններում մասնակի փոփոխություններ են 

կրում:  

Հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրվել են ՀՊՄՀ-ի Հոգեբանության և սոցիալական 

մանկավարժության ֆակուլտետի I և II կուրսի 109 ուսանող: Ինքնակառավարման համակարգը 

ուսումնասիրելու նպատակով օգտագործել ենք «Ինքնակառավարման ընդունակություն» մեթո-

դիկան (մշակված Մ. Ն. Պեյսախովի կողմից) [1] և «Ինքնագնահատում» թեստը [1]: 

Հետազոտության արդյունքները ենթարկվել են համահարաբերակցային վերլուծության: 

Հոգեկան լարվածության պայմաններում և հարաբերականորեն հանգստի պայմաններում 

ինքնակառավարումն ու ինքնագնահատականը վերլուծելիս, մենք փորձարկվողների բաժանել 

ենք խմբերի ՝ըստ նրանց ցածր, միջին, բարձր ցուցանիշների: 

Հարաբերականորեն հանգստի պայմաններում համահարաբերակցության վերլուծության 

արդյունքում միջին ինքնագնահատական ունեցողների խմբում նկատվել են դրական p≤0,01 

կապեր ինքնակառավարման հետևյալ բաղադրամասերի միջև` հակասությունների վերլուծու-

թյան r=0,317, որակի գնահատման չափանիշների r=0,348, որոշման ընդունման r=0,396, ինքնա-

վերահսկման r=0,398 և շտկման r=0,331 միջև: Ինքնակառավարման և միջին ինքնագնահատա-

կան ունեցող փորձարկվողների մոտ բացահայտվել են դրական p≤0,05 կապեր կանխատեսման 

r=0,294, նպատակադրման, r= 0,297, պլանավորման r=0,289 բաղադրամասերի միջև: Բարձր 

ինքնագնահատական ունեցողների խմբում պատկերը հետևյալն է. p≤0,01 հավաստիության 

դրական կապ է բացահայտվել պլանավորման r=0,429 բաղադրամասի հետ: Ինչպես տեսնում 

ենք, միջին ինքնագնահատական ունեցողների խմբում դրական կապեր են բացահայտվել ինք-

նակառավարման բոլոր բաղադրամասերի և ինքնագնահատականի միջև: Դիտարկված այս 

պատկերը մեկ անգամ ևս հիմնավորում է ինքնակառավարման բաղադրամասերի միջև եղած 
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սերտ կապը, ինչը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ մեր հետազոտության շրջանակներում ինքնա-

կառավարման բաղադրամասերը ճիշտ են ընտրված: Ստացված տվյալները վկայում են նաև, որ 

ինքնակառավարման բոլոր բաղադրամասերը ինքնագնահատականի ձևավորման հիմքում են 

ընկած:  

Ցածր ինքնագնահատական ունեցող հետազոտվողների խմբում ինքնակառավարման բա-

ղադրամասերը թույլ են արտահայտված, գրեթե վատ են զարգացած: Ցածր և բարձրացված 

ինքնագնահատական ունեցող փորձարկվողների խմբերում հիմնականում նկատվում է ինքնա-

կառավարման բացադրամասերի ցածր մակարդակ: 

Հոգեկան լարվածության պայմաններում ինքնակառավարումն ու ինքնագնահատականը 

վերլուծելիս ամուր համահարաբերակցային կապեր են բացահայտվել ինքնակառավարման 

բաղադրամասերի և միջին ինքնագնահատական ունեցող փորձարկվողների մոտ: p≤0,01 հա-

վաստիության դրական կապեր են հաստատվել ինքնակառավարման` հակասությունների վեր-

լուծության r=0,301, որակի գնահատման չափանիշների r=0,305, որոշման ընդունման r=0,376, 

ինքնավերահսկման r=0,390 և շտկման r=0,397 բաղդարամասերի միջև: Բարձր ինքնագնահա-

տական ունեցող փորձարկվողների խմբում դրական p≤0,05 հավաստիության կապ է հաստատ-

վել որոշման ընդունման հետ r=0,410: Այստեղ հիմնականում համահարաբերակցային կապեր 

են հաստատվել միջին ինքնագնահատական ունեցող փորձարկվողների խմբում:  

Ինքնակառավարման և ինքնագնահատականի հոգեկան լարվածության և հարաբերական 

հանգստի պայմաններում ստացված արդյունքների համեմատությունից պարզվում է, որ այս 

հարաբերակցությունը չի փոխվում: Հոգեկան լարվածության պայմաններում պարզապես ինք-

նակառավարման բաղադրամասերի արդյունավետությունը թուլանում է: Հայտնի է, որ հոգեկան 

լարվածության պայմաններում տուժում են հոգեկան բարդ գործընթացները [1]: Այդ պատճառով 

է, որ թուլանում է ինքնակառավարումը, որը վարքի և գործունեության ինտեգրացված գոր-

ծընթաց է: 
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Հանգուցային բառեր. միջմշակութային կոմպետենտություն, հաղորդակցում, 

  մանկավարժական գործունեություն: 

 

Այսօր գլոբալացման համընդհանուր գործընթացի ազդեցության տակ կարևոր և նույնիսկ 

անհրաժեշտ է դարձել այլ մշակույթների հետ հաղորդակցումը, կապերի հաստատումը, այլ 

մշակույթներ կրող ազգերի հետ համագործակցությունն ու փոխգործակցությունը: Սակայն այս` 

առաջին հայացքից պարզ և դյուրին խնդրի լուծումը պարունակում է բազում արգելքներ, դժվա-

րություններ և սահմանափակումներ: Նախևառաջ այլ մշակույթը ենթադրում է այլ լեզու, այլ կա-

նոններ և բարքեր, այլ արժեքներ և հավատալիքներ: Այս ամենը հասկանալու, ընդունելու և 

դրան հարմարվելու համար անձից պահանջվում է ունենալ համապատասխան գիտելիքներ, 

կարողություններ և հմտություններ, անձնային որակների մի ամբողջ զինանոց: Այլ կերպ` 

միջմշակութային կոմպետենտություն: 

Միջմշակութային կոմպետենտություն ասելով հասկանում ենք հասարակության մեջ գո-

յություն ունեցող տարբեր էթնոմշակութային խմբերի նկատմամբ դրական վերաբերմունք և 

նրանց հետ արդյունավետ շփվելու կարողություն, այն է` միջմշակութային հաղորդակցում [4, էջ 

309]:  

Միջմշակութային հաղորդակցումը դիտարկվում է «մակրո» և «միկրո» մակարդակներում: 

Միջմշակութային հաղորդակցումը մակրոմակարդակում դրսևորվում է մեկ սոցիալական 

համակարգում սեփական մշակութային ավանդույթներով տարբեր էթնոսների հաղորդակցման 

և փոխգործակցության պայմաններում (ամերիկյան մշակույթ, լատինաամերիկյան մշակույթ, ա-

սիական մշակույթ, եվրոպական մշակույթ և այլն): Բնական է, որ մակրոմշակույթներում առկա 

են զգալի ենթամշակութային տարբերություններ [4, էջ 266]: 

Այստեղ էլ առաջ է գալիս միջմշակութային հաղորդակցման միկրոմակարդակը, որը են-

թադրում է ենթամշակութային հաղորդակցում: Ենթամշակույթներ են անվանում ամբողջական 

տեղական մշակույթների խոշոր բաղկացուցիչ մասերը (էթնիկական, ազգային, սոցիալական, 

կրոնական, սեռատարիքային), որոնք տարբերվում են իրարից տեղանքին բնորոշ առանձնա-

հատկություներով: Որպես ենթամշակութային խմբեր կարելի է դիտարկել նաև հաշմանդամ-

ների, սեռական փոքրամասնությունների և այլ խմբերը: Սոցիալական շերտերի և խմբերի հա-

ղորդակցման հենքը կազմում են նրանց միջև գոյություն ունեցող տարբերությունները: Մարդ-

կանց միջև տարբերությունը առաջանում է նրանց ծագման, կրթության, մասնագիտության, 

սոցիալական դիրքի և այլնի արդյունքում: Ենթամշակութային հաղորդակցման նորմերը իրարից 

խիստ տարբեր են նաև քաղաքաբնակ-գյուղաբնակ համատեքստում (կենցաղային մշակույթ, 

կյանքի տեմպ, զարգացվածության, կրթվածության մակարդակ, միջանձնային հարաբերություն-

ներ և այլն) [5]: Այս համատեքստում հատկապես արդիական է դառնում ապագա մանկավարժ-

ների միջմշակութային կոմպետենտության հարցը, տարբեր ենթամշակույթների հետ նրանց` 

արդյունավետ հաղորդակցում իրականացնելու պատրաստվածությունը: 

Միջմշակութային հաղորդակցման մեջ ընդունված է առանձնացնել հաղորդակցման ներ-

քին և արտաքին համատեքստ: Որպես ներքին համատեքստ հանդես են գալիս ֆոնային գի-

տելիքները, արժեքային դիրքորոշումները, մշակութային նույնականությունը և անհատի անհա-

տական առանձնահատկությունները: Այս ամենը կազմում են հաղորդակցման հոգեբանական 

կողմը: Իսկ հաղորդակցման արտաքին կողմը կազմում են հաղորդակցման ժամանակը, ոլորտը 

և պայմանները [4, էջ 282]:  

Ըստ Սադոխինի, որպես միջմշակութային կոմպետենտության հուզական բաղադրիչ հան-

դես են գալիս ապրումակցումը (էմպաթիա) և հանդուրժողականությունը (տոլերանտություն), 
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որոնք ամուր հիմք են ստեղծում միջմշակութային արդյունավետ փոխգործակցության համար 

[4]: 

Գերմանացի մշակութաբան Գ. Աուերնհայմերի կարծիքով միջմշակութային կոմպետեն-

տության հասնելու համար պետք է սկսել ինքնավերլուծությունից և քննադատական ինքնա-

ռեֆլեքսիայից [4, էջ 309-310]:  

Վերոհիշյալի հիման վրա կարելի է ասել, որ մեր հետազոտության առարկան միջմշակու-

թային հաղորդակցման ներքին համատեքստն է, այսինքն հոգեբանական կողմը:  

Միջմշակութային կոմպետենտության կազմում մենք առանձնացրել ենք ապրումակցումը 

(էմպաթիա) և հանդուրժողականությունը (տոլեռանտություն)` որպես հուզական բաղադրիչներ, 

իսկ ռեֆլեքսիվությունը` որպես դրանց ձևավորման և զարգացման միջոց: Սա թերևս պայմանա-

վորված է այն հանգամանքով, որ այս երեք սոցիալ-հոգեբանական հատկությունները իրենց 

նշանակությունն ու կարևորությունը պահպանում են միջմշակութային կոմպետենտության 

«մակրո» և «միկրո» հաղորդակցման մակարդակներում:  

Սույն հետազոտության նպատակն է բացահայտել մանկավարժական բուհի ուսանողների 

հանդուրժողականության, ապրումակցման և ռեֆլեքսիվության առկա մակարդակները` որպես 

մասնագիտական գործունեության ընթացքում միկրոմշակութային կամ ենթամշակութային հա-

ղորդակցմանը նրանց պատրաստվածության ցուցանիշներ: 

Ապագա մանկավարժների միջմշակութային կոմպետենտության հոգեբանական բաղադ-

րիչների փորձարարական հետազոտությունն անցկացվել է Խ.Աբովյանի անվան հայկական պե-

տական մանկավարժական համալսարանի տարբեր ֆակուլտետների 3-րդ կուրսի 38 ուսանողի 

հետ:  

Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են Վ. Վ. Բոյկոյի «Էմպաթիայի (ապրումակցման) 

կարողությունների ախտորոշման մեթոդիկան» [1, էջ 76-79], Ա. Վ. Կարպովի և Վ. Վ. Պոնոմարյո-

վի «Ռեֆլեքսիվության մակարդակի զարգացման ախտորոշման մեթոդիկան» [2] և «Տոլերանտու-

թյան ինդեքս» էքսպրես-մեթոդիկան, որի հեղինակներն են Գ. Ու. Սոլդատովան, Օ. Ա. Կրավցո-

վան, Օ. Ե. Խուխլաևը և Լ. Ա. Շայգերովան [3, էջ 46-51]:  

Կիրառված մեթոդներն ինչպես համապատասխան որակի գնահատման առանձին սանդ-

ղակներ են պարունակում, այնպես էլ ընձեռում են ընդհանրական գնահատման հնարավո-

րություն: Այսպես՝ Վ. Վ. Բոյկոյի մեթոդիկայով գնահատվում են փորձարկվողի ապրումակցման 

տարբեր ուղիները՝ հուզական, ինտուիտիվ, ռացիոնալ, դիրքորոշումներ, ներթափանցողակա-

նություն և նույնականացման կարողություն: Միաժամանակ հնարավոր է ստանալ ապրումակց-

ման կարողությունների ընդհանրական միավոր, որի համաձայն անձնավորությանը բնորոշ են 

բարձր, միջին, իջեցված և ցածր էմպաթիկ կարողություններ:  

«Տոլերանտության ինդեքս» էքսպրես-հարցարանում գործածվում է երեք ենթասանդղակ՝ 

էթնիկական տոլերանտություն, սոցիալական տոլերանտություն և տոլերանտությունը որպես 

անձնային որակ: Այս դեպքում ևս գնահատվում է տոլերանտության ընդհանուր՝ ցածր, միջին 

կամ բարձր մակարդակը:  

Ա. Վ. Կարպովի և Վ. Վ. Պոնոմարյովայի «Ռեֆլեքսիվության մակարդակի զարգացման 

ախտորոշման մեթոդիկայում» առանձնացվում է ռեֆլեքսիվության երեք ցուցանիշ՝ բարձր, ցածր 

և միջին: 

Հետազոտության առաջնային տվյալները ստանալով` մենք փորձեցինք դրանք ենթարկել 

հոգեբանության մեջ լայնորեն կիրառվող կոռելյացիոն (համահարաբերակցական) վերլուծու-

թյան Սպիրմենի կարգային համահարաբերակցության գործակցով, STATISTICA 7 համակարգ-

չային ծրագրի օգնությամբ: Սակայն միջմշակութային կոմպետենտության 3 բաղադրիչների 

միջև վերհանվեցին ոչ օրինաչափ կապեր: Ստացված տվյալների անհատական վերլուծություն-

ները ցույց տվեցին, որ վերոնշյալ մի շարք հատկանիշների միջև տարբեր անձանց մոտ դրսևոր-

վում են դրական, բացասական կամ չեզոք կապեր: Ինչը մեզ թույլ չի տալիս առայժմ ընդհանրա-

կան եզրակացություններ կատարել դրանց միջև օբյեկտիվ կապերի և փոխպայմանավորվածու-

թյան առկայության վերաբերյալ: 
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Ի սկզբանե նպատակ ունենալով խոսել ՀՊՄՀ ուսանողների միջմշակութային կոմպետեն-

տութան հոգեբանական բաղադրիչների առկա մակարդակի գնահատման մասին, բոլոր 3 բա-

ղադրիչները գնահատել ենք ըստ բարձր, միջին կամ ցածր մակարդակների: 

Ստացված տվյալները վկայում են, որ հետազոտվածներին բնորոշ է միջմշակութային 

կոմպետենտության սոցիալ-հոգեբանական բաղադրիչների զարգացվածության ոչ բավարար 

մակարդակ: Մասնավորապես՝ հետազոտվածների 84%-ն ունի ապրումակցման ցածր կամ իջեց-

ված մակարդակ, որն իր անխոսափելի բացասական հետևանքները կունենա մանկավարժական 

գործունեության ցանկացած տեսակ իրականացնելիս: Ցածր և միջին ցուցանիշներ գրանցվել են 

հետազոտվածների մեծամասնության մոտ նաև ռեֆլեքսիվության և տոլերանտության մակար-

դակների առումով: Ըստ մեզ, սա կարող է պայմանավորված լինել տարբեր մասնագիտացում-

ների առարկայացանկում գործնական հոգեբանական դասընթացների անբավարար ներկայաց-

վածությամբ: 

Այստեղ հարկ է նշել, որ մեզ մոտ առաջացել է վերոնշյալ որակներից յուրաքանչյուրի 

զարգացման օպիմումի հիմնախնդիրը: Այսինքն՝ հարցը, թե որ մակարդակում պետք է լինեն այս 

կամ այն բաղադրիչները մանկավարժական գործունեության տարբեր տեսակների արդյունա-

վետ իրականացման համար: Այս հարցն իր արտացոլումը կգտնի մեր հետագա հետազոտու-

թյուններում: 

Ստացված արդյունքները հաշվի առնելով ՀՊՄՀ հոգեբանության գիտահետազոտական 

լաբորատորիայի աշխատակիցների կողմից մշակվել են ապրումակցման, ռեֆլեքիսվության և 

տոլերանտության կարողությունների ձևավորման և զարգացման թրենինգային ծրագրեր, որոնք 

պատրաստ են հրատարակության ամբողջական ձեռնակի տեսքով:  
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ՈՒՇԱԴՐՈԻԹՅԱՆ ԵՎ ՀԻՇՈՂՈԻԹՅԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈԻՄԸ 

ՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱՅՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ 

 

Օսիպյան Ռ. Ա. 
Ավ. Մկրտչյանի անվ. Տնտեսաիրավագիտական համալսարան, Երևան, Հայաստան 

  

Հանգուցային բառեր. շիզոֆրենիա, ուշադրույուն, հիշողություն: 

 

«Շիզոֆրենիա» անվանումն ունի հունական ծագում: Հիվանդության հանդեպ գիտական 

մոտեցումները ձևավորվել են դեռևս 19-րդ դարի կեսից, սակայն այդ ժամանակ հիվանդությունը 

որպես այդպիսին առանձնացված չէր: Առաջինը Բլոյյերը առաջարկեց «շիզոֆրենիա» տերմինը: 

Այն սկսվում է գերազանցապես երիտասարդ տարիքում (17-25տարեկանում), սակայն կարող է 

դրսևորվել նաև երեխաների և տարեց մարդկանց մոտ [4]:  

Շիզոֆրենիայի ժամանակ դիտվում է ախտաբանական գրեթե բոլոր ախտանիշներն ու 

համախտանիշները, որոնցից բացի այս հիվանդությանը բնորոշ են գլխուղեղի օրգանական 

բնույթի փոփոխություններ (հիշողության խանգարումներ, պարոքսիզմալ էպիլեպսանման հա-

մախտանիշներ) [3]: Այնուհանդերձ, չնայած ախտանիշների այս բազմազանությանը` շիզոֆրե-

նիայի ժամանակ կարելի է առանձնացնել գլխավոր, առանցքային հոգեախտաբանական 

երևույթներ, որոնք դրսևորվում են հիվանդության սկզբնական շրջանից և խորանալով` առա-

ջացնում անձի դեֆեկտ` (արատ) սկսած թեթև, հազիվ նկատելի փոփոխություններից մինչև թու-

լամտությունից դժվար տարբերվող հոգեկանի կոպիտ կազմալուծումով արտահայտվող ելքային 

վիճակներ [2]:  

Որպես կանոն, հիվանդության ամենավաղ շրջանում մինչև փսիխոզի արտահայտված 

ախտանշանների ի հայտ գալը, հիվանդները դառնում են քչախոս և ինքնամփոփ, խուսափում են 

մարդկանց հետ շփվելուց: Նրանք կորցնում են իրենց հետաքրքրությունը կյանքի, աշխատանքի, 

մինչև անգամ ընկերների ու մտերիմների նկատմամբ: Սկսում են հետաքրքրվել այն բնագավառ-

ներով, որոնցով նախկինում չէին հետաքրքրվում և հակառակը. անտարբեր են դառնում այն 

ամենի հանդեպ, ինչ մինչ այդ հետաքրքրում էր նրանց [5]: Հիվանդների մի մասը դադարում է 

հետևել իր արտաքինին, ոմանք էլ հաճախ լարված են, անընդհատ ինչ-որ տեղ են շտապում: 

Իրենց տրվող հարցերին տալիս են երկար, բայց իմաստազուրկ պատասխաններ: Երբեմն այս 

փոփոխությունները զարգանում են արագ, երբեմն էլ` աստիճանաբար [6]:  

Բնորոշվում է` 

 նոպայաձև կամ անընդմեջ հարաճուն ընթացքով 

 մտածողություն և ընկալման յուրօրինակ խանգարումներով 

 հույզերի << աղքատացմամբ>> և անհամապատասխանությամբ 

 խորացող ինքնամփոփությամբ 

 ինտելեկտուալ խանգարումների աստիճանական ձևավորմամբ և այլն [ 7]: 

Շիզոֆրենիան փոխանցվում է ժառանգաբար: Հիվանդության առաջացման պատճառը 

հայտնի չէ: Հատկապես երիտասարդ տարիքում սկսված շիզոֆրենիայի ծագման վերաբերյալ 

տարածված են նախապաշարմունքներ, ըստ որոնց հիվանդության առաջացման պատճառ 

հանդիսանում են սեռական ժուժկալությունը և չափից ավելի մտավոր զբաղվածությունը[1]: 

Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել շիզեֆրենիայով հիվանդների ուշադրու-

թյունն ու հիշողությունը: Հետազոտությունը անց ենք կացրել Նորքի հոգեբուժական բժշկական 

կլինիկայում 20 հոգու հետ:  

Հետազոտության հոգեբանական մեթոդների մեջ ընդգրկվել են`  

1. կիսակառուցողական հարցազրույց 

2. դիտման մեթոդ  

3. թեստավորում`պիկտոգրամմա: 

Հետազոտության արդյունքները վկայում են, որ շիզոֆրենիայով հիվանդների 65%-ը ունեն 

երկարատև հիշողության, 80%-ը կարճատև հիշողության, իսկ 55%-ը ուշադրության խնդիրներ: 



 196 

Պիկտոգրամմայի կիրառմամբ պարզվեց, որ շիզոֆրենիայով հիվանդների մոտ 35%-ի մոտ 

առկա է ուշադրության խանգարումներ`շեղվածություն և ցրվածություն, քանի որ չէին կարո-

ղանում մտաբերել պատկերները, որի պատճառը ուշադրության շեղվածությունն էր` նրանք 

միաժամանակ և հանձնարարության կատարման մեջ էին և դրանից դուրս: Հիշողության խան-

գարումներից 40%-ի մոտ առկա է`ամնեզիա, ռետրոգրադ խանգարումներ, ինչպես նաև պարամ-

նեզիաններ: 

Հարցազրույցը մեզ հնարավորություն տվեց նաև պարզելու, որ հիվանդները ունեն տեսո-

ղական և լսողական ցնորքներ, ինչպես նաև մի շարք զառանցանքներ` թունավորման, հե-

տապնդման, կերպարանափոխման, մեծամոլական և այլն: 

Հիվանդները նշում են, որ իրենց ինչ-որ մարդիկ, ում որ նրանք չեն ճանաչում հրամայում 

(իմպերիալ) են տարօրինակ գործողություններ կատարել, օրինակ վնասել իրենց հարազատ-

ներին: 

Հիվանդների միայն 25%-ն է իր կամոք եկել հոգեբուժարան, մնացած 75%-ին խաբելով 

ապա համապատասխան մարմիններն են բերել: 

Մեր օրերում մենք հոգեկան հիվանդությունների կտրուկ աճ ենք նկատում, որը բացի 

ժառանգությունից ունի նաև սեցիալական պայմանավորվածություն:  

Եթե ընդհանրացնենք, ապա կարելի է ասել, որ. 

 հիվանդների կյանքում առաջնային և կարևոր տեղ է գրավում նրանց ընտանիքը, քանի որ 

նրանց խնամքից և աջակցությունից մեծ բան է կախված 

 շրջապատը ևս մեծ ազդեցություն է ունենում հիվանդների կյանքի վաթթարացմանը կամ 

լավացմանը, քանի որ նրանց անգիտակցաբար արտահայտած խոսքերը կարող է էլ ավելի վատ 

վերջաբանի բերել 

 արդեն հիվանդի հոգեբուժարան հայտնվելուն պես շատ կարևոր է բժիշկ-հիվանդ փոխ-

հարաբերությունները, որը ցավոք մեր օրերում շատ քիչ է 

Այսպիսով, որպեսզի հիվանդները իրենք իրենց շրջապատից չխուսափեն և զգան իրենց 

կարևոր ու սիրված, պետք է հասարակությունը իր բառապաշարից դուրս հանի «գիժ» արտա-

հայտությունը, ինչպես նաև վատ և ծաղրական վերաբերմունքը ուղղված հոգեկան հիվանդ-

ներին: Եվ ինչ-որ բան անելուց առաջ պետք չէ մոռանալ, որ այս կյանքում ոչ ոք ապահո-

վագրված չենք և չգիտենք թե ինչ կլինի մեզ հետ վաղը: 
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The tem ―schizophrenia‖ has a Greek origin. The scientific approaches to the disease were 

formulated at the beginning of the 19th century, but by that time the disease was not identified as such. 

Byollere was the first to suggest the term "schizophrenia‖. Schizophrenia is a mental illness with chronic 
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course, which is based on the psychological changes of the person. It begins with a predominantly young 

age (17-25), but may be also manifested in children and elderly people. 

 

 

 

 

 

 

ИСТОКИ, РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПСИХОЛОГИИ СПОРТА В АРМЕНИИ 

 

Аванесян Г. М. 
ЕГУ, Ереван, Армения 

 

Ключевые слова: развитие психологии спорта, физическая культура, физическое воспитание, 

 междисциплинарные исследования. 

 

Развитие психологии спорта в Армении непосредственно связано с основанием института 

физической культуры в 1945 году. В 1947 г. психолог Овсеп Тутунджян (1918 -1994), который 

свою научно-педагогическую деятельность начал в г. Каире (Египет), репатриировал на истори-

ческую родину - в Армению. Круг его научных исследований был очень широк, но в основном он 

интересовался экспериментальной психологией и психологией спорта [3]. Он был первым из ар-

мянских ученых, кто в 1956 г. защитил в Москве кандидатскую диссертацию по психологии спор-

та. Кафедра психологии АрмГИФК-а была создана в 1951 году, которую возглавил Александр Ла-

лаян (1925-1983). С этого времени психология спорта начинает отсчет своего развития и популя-

ризации в Армении. Под руководством доктора медицинских наук, профессора А. А. Лалаяна, ко-

торый руководил кафедрой до 1983 года, была сформирована одна из передовых кафедр психо-

логии институтов физкультуры СССР. На кафедре преподавались следующие предметы: общая 

психология, психология спорта и физической культуры, педагогика и др. Интересен тот факт, что 

А. А. Лалаян впервые озвучил проблему о психологической подготовке спортсмена в СССР на I 

Всесоюзном совещании по психологии спорта [2]. Преподаватели кафедры под руководством А. 

А. Лалаяна и научные сотрудники НИ проблемной лаборатории того же института (в 1961 году 

открылась ПНИЛ, основатель доктор психологических наук Альберт Костанян, 1927-1996), где 

функционировало отделение психологии(в дальнейшем им заведовали: 1976-82г.г. В. Карамян, 

1984-90г.г. Г. Аванесян) были совместно вовлечены в научно-исследовательскую работу. Основ-

ные темы этих работ касались изучения психологических особенностей спотртивной деятель-

ности, тренера, учителя физического воспитания, методов психорегуляции и психодиагностики. 

Таким образом, психология спорта из теоретической дисциплины, которую преподавали студен-

там, переросла в прикладную отрасль, оказывающей практическую помощь как спортсменам, так и 

тренерам в процессе совершенствования спортивного мастерства. На базе ПНИЛ были основаны 

комплексные научные группы (КНГ) обслуживающие сборные команды Арм. ССР (14 видов 

спорта) и сборную СССР по ватерполу (А. О. Костанян). 

Спортивные психологи Армении на протяжении многих лет являлись членами международ-

ных профессиональных организаций, так А. Лалаян в 1976 году он стал членом Европейской 

федерации спортивной психологии (FEPSAC) а через два года Международного общества по 

спортивной психологии (ISSP). Г. М. Аванесян с 1991 стал членом ISSP (http://www. 

bellerophonproductions.com/WSPS.pdf), в 1996 году членом AAASP (Association for the Advance-

ment of Applied Sport Psychology), a в 2000 Федерация спотривной психологии Армении была заре-

гистрирована в Международном Союзе Психологических наук (IUPsyS National Member Organi-

zation, http://e-book.lib.sjtu.edu.cn/iupsys/Pages/National/ amnc.html). 

IUPsyS%20National%20Member%20Organization
IUPsyS%20National%20Member%20Organization
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Весомый научный вклад в решение проблем в области психологии спорта внесен работни-

ками кафедры психологии и педагогики АрмГИФК С. П. Чаталбашян, А. Б. Араратян, А. А. Ба-

баян, М. П. Мкртумян, Г. М. Аванесян, А. В. Степанян. В ПНИЛ научно-практической деятель-

ностью активно занимались научные сотрудники к.пс.н., М. Айрапетян, д.пс.н. М. Мкртумян, 

к.п.н. Р. Есаян, Л. Бадалян, А. Шахатуни, М. Осипянц. Множество научных разработок принадле-

жит кандидату наук Хачатурян Ю. А., который до переезда в Москву (кафедра физвоспитания 

МИРЭА), на кафедре фехтования Арм.ГИФК создал тренажер, моделирующий соревновательную 

деятельность фехтовальщика. Он занимался проблемой психофизиологической диагностики и ин-

дивидуализации методов управления эмоциональной напряженностью спортсменов высокой ква-

лификации. В течение многих лет Г. М. Аванесян, М. П. Мкртумян, Л. С. Бадалян, А. В. Шахатуни, 

работая со сборными по единоборствам (фехтование, греко-римской и вольной борьбе, теннису, 

баскетболу, самбо и дзюдо), адаптировали комплекс методик психодиагностики, модифицировали 

методы саморегуляции в предстартовый период и предложили сокращенный вариант формул 

самовнушения (A Special Language for Self-Regulation of Wrestlers, World Congress of Mental 

Training/Utah, USA, 1999). 

После А. А. Лалаяна кафедрой заведовали: 1983-1984 док.пс.н., проф., А. О. Костанян; 1984-

1990 к.пс.н., доц. А. Б. Араратян; 1984-2003 док.пс.н., проф. Г. М. Аванесян; 2003- по настояшее 

время к.пс.н., доц. А. А. Бабаян. 

Развитию психологии спорта в Армении существенно содействовало учреждение Федерации 

спортивной психологии (AFSP), которая была основана в 1988 году (учредитель: Государственный 

комитет по физической культуре и спорта Арм. ССР). Первым президентом AFSP был избран 

к.п.н., доцент Грант Аванесян (с 1988 по настоящее время). Основными задачами этой обществен-

ной организации были: координация практической работы психологов спорта, содействие прове-

дению научных исследований, а также установление контактов между армянскими и зарубеж-

ными психологами [4]. 

А. Б. Араратян, А. А. Бабаян, М. П. Мкртумян, Г. М. Аванесян, М. А. Овакян защитили кан-

дидатские диссертации под руководством московских психологов (А. В. Родионов, Н. А. Худадов, 

П. А. Жоров) в НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР. Преподаватели кафедры 

психологии и научные сотрудники НИ лаборатории Арм.ГИФК на протяжении многих лет повы-

шали свою квалификацию на кафедре психологии ГЦОЛИФК, с сотрудниками которой по сей 

день поддерживают профессиональные контакты. После независимости усилиями высококвали-

фицированных психологов в Армении сформировалась научная школа, представители которой 

продолжают сотрудничество с российскими, французскими, белорусскими и грузинскими колле-

гами. За прошедшие 20 лет спортивные психологи Армении защитили 2 докторские (Мкртумян 

М. П., 2003; Аванесян Г. М. 2004) и 5 кандидатски диссертации (С. Оганесян, В. Закоян, С. 

Абрамян, А. Григорян, А. Степанян). 

Все эти годы психология спорта и физического воспитания развивалась очень интенсивно, 

расширилась база междисциплинарных научных исследований. В них принимали участие в 

основном сотрудники НИИ центра физической культуры и спорта, который основан в 1994 году 

на базе проблемной лаборатории Арм.ГИФК (1994-2000 научный руководиталь д.пс.н. Г. М. 

Аванесян, с 2000 года по настояшее время к.б.н. Р. М. Тороян). При сотрудничестве психологов, 

физиологов, биомехаников, биохимиков и спортивных медиков расширился круг решаемых проб-

лем, конструировались диагностические приборы (комплекс оценки психического состояния 

спортсменов), кабинет психологической разгрузки, комплекс компьютерной психодиагностики и 

исследователькие стенды(моделирование спортивной дреятельности в видах спортивных едино-

борств, атлетики и велоспорте). Основные направления исследований включали изучение: психо-

логии личности и психологической работоспособности спортсмена, психологических особеннос-

тей спортивной деятельности, методик психодиагностики и психорегуляции состояний спортсме-

нов до, во время и после соревнований. Общими усилиями Научно-исследовательского центра и 

Федерации Спортивной психологии периодически издавались ежегодники и сборники научных 
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трудов (Ежегодники ―Прикладные аспекты спортивной психологии‖ ФСП РА, 1990-1992 «Научно-

прикладные методы исследований в спорте» НИЦ ФКиС 1996-1999, редактор Аванесян Г. М.), 

публикация которых не продолжилась по причине некоторых организационных и финансовых 

проблем. Психологи, которые имели опыт практической работы со спортсменами в трагический 

год для Армении – 1988, когда произошло разрушительное землятресение, одними из первых 

были подготовлены и смогли организовать службу психологической помощи для пострадавших, а 

в последующем и для беженцев из Азербайджана. 

В конце 90-х прошлого столетия в всязи с экономическими трудностями и управленческими 

реформами научно-методическая служба обеспечения сборных команд была расформирована, что 

серьезно отразилось и на психологической службе. Акцент НОК Армении ставился на спортив-

ную медицину, в результате чего многие спортивные психологи перешли на преподавательскую 

деятельность или другие прикладные отрасли психологии. Однако, научная активность специа-

листов, энтузиастов спорта не снизилась. Для студентов института физкультуры (бакалавриат, 

магистратура) на армянском языке публиковались учебные пособия, переводились и адаптиро-

вались психологические тесты, готовились современные учебные программы. 

Спортивные психологи Армении активно продолжали работу по интеграции в междуна-

родное сообщество и выезжали на различные научные конференции и конгрессы («Рудиковские 

чтения» - организуемые РГУФКСиТ и Российской Ассоциацией психологов спорта и физической 

культуры, Ежегодные конференции Ассоциации Психологии Спорта США, Конференция «Спор-

тивные науки» НОК Литвы и др.), они так же вовлечены в международное олимпийское дви-

жение, так Г. М. Аванесян в 1995 году стал членом Международной олимпийской академии 

(МОА), а А. Бабаян с 1997 ее постоянным представителем и деканом АрмОА.  

После независимости усилиями кафедры и Федерации спортивной психологии Армении 

проведены международные научные семинары и конференции: 1992г. - Международный семинар 

―Прикладные аспекты спортивной психологии‖; 1996г. - Международный семинар ‖Mетоды прик-

ладной спортивной психологии‖; 2000г. - Международная конференция ―Прикладная психология 

спорта‖, в которых принимали участие психологи из России, Украины, Белоруссии, Франции, 

США, Сирии, Индии, Ирана, Ливана и др. стран. После завершения работы конференции Аме-

риканский психолог Джоан Ингалс совместно с армянскими психологами на Олимпийской базе 

Цахкадзор провела 5-ти дневный практический семинар со сборной командой Армении по греко-

римской борьбе.  

Традиции продолжаются и сегодня как в Арм. ГИФК-е, где активно ведется научно-иссле-

довательская и преподавательская работа(зав.кафедрой канд. психол. наук, проф. А. А. Бабаян), 

так и Ереванском государственном университете (Аванесян Г. М. с 2005 года зав. кафедрой общей 

психологии и руководитель лаборатории экспериментальной психологии), где осушествляется 

работа над диссертационными работами в области психологии спорта и физического воспитания.  
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The article reviews the history of sport psychology in Armenia. The sources of the Armenian sport 

psychology associated with the base of the department of psychology and pedagogy at the Armenian 

State Institute of Physical Culture (1951) and the name of the professor A. Lalayan. The formation of the 

scientific school was held in collaboration with Russian, Belarusian, Georgian, Ukrainian and other 

colleagues from the former Soviet. Later it was discovered Research Laboratory (1961), which is based 

on practical psychological work with sports teams. Armenian sports psychologists have been studying 

the problems of psychological preparation of athletes, person of athlets and coaches, psychological 

testing and methods of mental training. Development of sport psychology in Armenia greatly 

contributed to the establishment of the Armenian Federation of Sport Psychology (AFSP), which was 

founded in 1988. Sport psychologists expanded range of problems to be solved, constructed diagnostic 

devices, has opened office of psychological relaxation and research modeling sport activity. 
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Человек выполняет ту или иную деятельность, включая когнитивную, используя разные 

способы обработки информации, что связано с особенностями его психофизиологической струк-

туры.  

Проблема перестройки интегративной структуры коры больших полушарий является одной 

из наиболее актуальных при исследовании механизмов мозгового обеспечения различных видов 

интеллектуальной деятельности. Ряд авторов [1; 2] отмечают, что пространственно-временная 

организация биоэлектрической активности по поверхности коры мозга в значительной мере опре-

деляет успешность любой когнитивной деятельности, в связи с чем важное значение приобретают 

психофизиологические исследования мозговой организации мыслительных процессов. Изучение 

механизмов регуляции функционального состояния коры головного мозга позволяет оценить 

вклад отдельных корковых структур в обеспечение когнитивной деятельности, а это поможет на 

основе комплексного изучения человека как индивида (природного существа) и личности (со-

циального явления) в вопросе оптимизации интеллектуальной деятельности.  

Целью данного исследования было выявление ведущей корковой области, ответственной за 

выполнение конвергентного и дивергентного задания.  

В исследовании принимали участие 38 испытуемых - студентов естественных факультетов 

ЕГУ. В качестве задания для конвергентного мышления применялся тест Айзенка на интеллект. 

Для дивергентного мышления испытуемым давалось задание составить рассказ в письменной 

форме на основе набора слов из разных семантических полей. На основании критериев креатив-
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ности по тесту Медника испытуемые были разделены на две группы: в I группу вошли 20 

испытумых с высокими показателями креативности, во II группу – 18 испытуемых с низкими 

показателями креативности. Для исследования изменений нейрофизиологических показателей 

коры головного мозга использовали метод регистрации ВП.  

Во время эксперимента регистрировалась вызванная активность на свет с 4-х симметричных 

областей правого и левого полушарий коры головного мозга - фронтальной (F3, F4), перед-

невисочной (Fр1, Fр2), орбито-фронтальной (F7 , F8) и височно-теменно-затылочной (ТРОL ТРОR). 

ВП регистрировались до и после выполнения испытуемыми дивергентного и конвергентного 

задания с помощью стандартных электродов монополярно в 8 симметричных отведениях с право-

го и левого полушарий по международной системе 10\20. Определением достоверно значимой 

максимальной амплитуды компонента N200 выявлялась область наибольшей амплитуды, которая 

принималась за ФМА. Полученные данные подвергались статобработке с использованием Т-теста 

зависимых пар (пакет программ SPSS). 

Результаты исследования показали, что у испытуемых I группы изначально наблюдалось 

доминирование фронтальной области. После выполнения конвергентного задания максимальная 

амплитуда N200 регистрировалась в передневисочной и орбито- фронтальной областях левого по-

лушария. При выполнении дивергентного задания локализация ФМА компонента N200 оставалась 

неизменной.  

В правом полушарии у испытуемых I группы наибольшая амплитуда компонента N200 изна-

чально регистрировалась в передневисочной области. Конвергентное задание приводило к преоб-

ладанию активности во фронтальной области. После выполнения дивергентного задания макси-

мальная амплитуда компонента N200 (5,4мкВ) регистрировалась в ТРОR.  

В группе испытуемых с низким уровнем креативности (II группа) в левом полушарии ФМА 

компонента N200 изначально наблюдается в зоне F7. После выполнения конвергентного задания 

ФМА наблюдается в зоне Fр1. Задание творческого содержания не меняет локализацию ФМА 

компонента N200 (ФМА в F7). Данные статистического анализа по локализации ФМА в правом 

полушарии у испытуемых II группы показали, что максимум амплитуды компонента N200 

неизменно регистрировался в зоне ТРОR. 

Таким образом, результаты наших экспериментов показали, что между группами, разде-

ленными по уровню креативности, обнаружены различия в механизмах мозгового обеспечения 

когнитивных процессов. Опираясь на гипотезу А.М. Иваницкого [3]о том, что топография центров 

взаимодействия корковых зон при мыслительной деятельности определяется характером мыс-

лительных операций, мы предполагаем, что творческое задание с выраженными элементами 

сложности реализуется при активном участии лобных и височно-теменно-затылочных зон коры, 

что подтверждает значение этих зон в обеспечении мозговой организации творческой деятель-

ности. При этом, как показали наши данные, внутрикорковая структура сохраняется. Таким обра-

зом выполнение предложенного задания творческого характера происходит при увеличении 

активности лобной и височно-теменно-затылочной областей с сохранением исходной топографи-

ческой струтуры. 

Для успешного выполнения конвергентного задания необходимо целенаправленное поддер-

живающее внимание, что и создается за счет доминирования левой передней части коры. Выяв-

ленное у низкокреативных испытуемых смещение ФМА из левой передневисочной во фронталь-

ную область и отсутствие смены доминирования областей в правом полушарии свидетельствует о 

левополушарной фронтальной активации, что подтверждает значение лобной коры в обеспечении 

мозговой организации творческой деятельности. 

На основании полученных результатов можно говорить об использовании различных 

стратегий в обеспечении когнитивной деятельности в исследуемых группах. 
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The aim of this study was to identify the leading cortical region responsible for the imple-

mentation of the convergent and divergent tasks. 

The results of the experiments found differences in the mechanisms of cerebral providing of 

cognitive processes between the groups separated by their level of creativity. 

It is proven that the activity of the frontal and temporal-parietal-occipital regions increases when 

preserving the original topographic structure while completing proposed tasks of creative character. 

At the same time, it is proven that for the successful implementation of the convergent tasks, it is 

necessary to have the supported focused attention, that is created by the dominance of the left anterior 

part of cortex. 
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Процессуально-ориентированная психология - это одно из новейших направлений совре-

меннной психологии, объединяющее в себе психотерапию, личностный рост и групповые про-

цессы. Развивающаяся с середины 70-х годов XX столетия ―процессуальная терапия‖ (англ. Process 

Work), основателями которой являются Арнольд и Эми Минделл [4], базируется на принципах 

даосизма, дзэнской философии, алхимии, квантовой физики, работах К.Г. Юнга, шаманизме, с 

использованием телесно-ориентированной терапии, НЛП, глубинной психологии и других нап-

равлений XX и XXI века. 

В современном мире традиционная "кабинетная" психотерапия не успевает помогать людям 

внутренне приспособиться к стремительным переменам. Умение помогать изменениям необхо-

димо сегодня не только в кабинете психотерапевта и врача, но и в семье, учебном заведении, на 
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работе, на улице, при разрешении конфликтов, проведении переговоров, приобретении лидерских 

навыков и т.д. [1]. 

В процессуальной психотерапии выделяют две формы процесса: первичный, находящийся 

ближе к сознанию, и вторичный, не осознаваемый человеком, включающий в себя различные 

физические симптомы, сны, непроизвольные движения. Процессуальная психотерапия сосредота-

чивает своѐ внимание на вторичном процессе, который не используется обычно человеком в 

повседневной жизни. Основной акцент делается на поток событий, процесс, происходящий с 

человеком, и уважение к нему.  

В процессуальной работе переживания, телесные симптомы, конфликты во взаимоотноше-

ниях, социальные напряженности рассматриваются как временные состояния на дороге жизни. Их 

можно довести до полного выражения, а это будет началом разрешения проблемы. Жизненные 

затруднения могут стать отправной точкой нового процесса личностного роста и осознания. В 

любом событии, происходящем с человеком, изначально заложен смысл. И осознавание этого 

облегчает состояние человека, который находится в поиске. Процессуальная работа помогает 

свершиться процессам, заложенным "внутри" человека, организации, сообщества. Она направляет 

и усиливает их. В этом наиболее существенная системообразующая черта процессуальной психо-

логии. Не лечить, а помогать людям пройти свой путь, осуществить то, к чему есть внутренняя 

готовность.  

Процессуальный подход широко используется в работе с отдельными людьми, супружес-

кими парами, семьями и группами [2], в работе с различными состояниями сознания, включая 

коматозные, экстремальные и психотические. 

Опыт применения процессуальной терапии при посттравматической афазии [3] показал, что 

пациенты, которые по критериям обычной нейропсихиатрической диагностики являются недос-

тупными для общения, тем не менее ощущают мир вокруг себя и способны к коммуникации при 

помощи тонких, зачастую еле различимых невербальных сигналов. 

Поскольку процессуальная работа с пациентом рассматривает и усиливает любые возмож-

ности пациента ощущать, думать и коммуницировать по поводу их состояния, то это делает па-

циентов активными участниками их собственного лечения и дает им возможность принимать 

решения о том, продолжать им жить или нет. 

Работа начинается с понимания того, что пациент способен воспринимать и реагировать на 

внешний и внутренний опыт, пусть даже в самом минимальном объеме. Специалист старается 

определить, какие коммуникативные каналы открыты для пациента, и потом использовать эти 

каналы, чтобы установить связь с опытом пациента. Существуют такие каналы, как зрение, ощу-

щение, или проприоцепция, слух, движение, или кинестетика, и отношения, то есть переживание 

чувств, связанных с другими людьми. Каналы коммуникации могут быть определены через вни-

мательное отношение к маленьким видимым или трудноуловимым сигналам в форме движения, 

движения глаз, выражения лица и звуков, издаваемых пациентом. 

Во время такого взаимодействия специалист следует обратной связи от пациента. Например, 

если специалист присоединяется к звукам, издаваемым пациентом, то возможно, что, добавляя 

немного модуляции, пациент сможет ответить, меняя собственную модуляцию. В добавление к 

этому специалист может попробовать установить «бинарную» коммуникативную связь, в зависи-

мости от тяжести дефекта, приглашая пациента к использованию возможных для него движений, 

таких как движение век или пальца, чтобы ответить «да» или «нет» на заданный вопрос. 

Таким образом, человек может быть способен к осознанию даже в том случае, когда 

отсутствуют или ограничены очевидные внешние признаки его осознанности.  

Задача состоит в том, чтобы научиться понимать, как пациенты воспринимают мир. Когда 

мы помогаем их впечатлениям разворачиваться, создавая текучий, изменчивый процесс там, где 

царствовала статика - возникают неожиданные, обогащающие нас открытия. Природу человека 

нельзя не признавать и процессуальная работа есть следование этой природе со специфическим 

отношением к человеку, пониманием того, как он воспринимает этот мир. 
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Process oriented psychology (Process Work) is a new trend of modern psychology, encompasses a 
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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 undergone trauma. 

Process work seeks to encounter with the unknown and the irrational side of life, to follow the visible 

and subtle signals coming from people and events. 
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Реализуя познавательную активность, субъект познания с необходимостью опирается на 

свой прошлый опыт; использует уже известные алгоритмы, применяет ранее освоенные мыс-

лительные операции и способы решения задач. С одной стороны, память является условием 

работы сознания. Невозможно представить, каким образом может возникать то или иное актуаль-

ное осознанное переживание без участия памяти. Корреспонденция сознания и памяти – обяза-

тельный этап в микрогенезе осознания (Агафонов, 2007, с. 301). Даже элементарные акты пони-

мания, например, на уровне чувственного познания, опосредованы прошлым опытом. Память 

участвует в работе всех когнитивных структур, выступая сквозным, или, иначе, стержневым 

http://en.wikipedia.org/wiki/Psychotherapy
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_growth
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психическим образованием. С другой стороны, память не только обеспечивает условия познава-

тельной деятельности, но может являться и препятствием ее эффективного выполнения, особенно 

в тех случаях, когда деятельность предполагает поиск контринтуитивных гипотез, оригинальных 

эвристик и, в конечном счете, нетривиальных решений, что особенно важно в научной деятель-

ности. Иначе говоря, часто прошлый опыт не позволяет выйти за границы известного, тем самым, 

препятствуя обнаружению нового знания. В этой связи стоит вспомнить условное разделение 

типов мышления, предложенное К. Поппером (2004). Он описал две мыслительные установки, ко-

торые характеризуют не только отношение к наличному знанию, но и отношение к вопросу о его 

проверке на достоверность. Это «догматизм» и «критицизм». Эти установки можно рассматривать 

как вполне определенные стратегии познания, которыми руководствуется человек (чаще неосоз-

нанно) в когнитивной деятельности.  

«Догматик» стремится, во что бы то ни стало, сохранить имеющееся знание. Он, прежде 

всего, нацелен на поиск подтверждений и закрыт для критики; опровергающие факты и рацио-

нальные аргументы, свидетельствующие о противоречиях и уязвимых местах, скорее будет игно-

рировать. «Догматик» боится совершить ошибку, поэтому не выдвигает рискованных в отношении 

верификации гипотез. Он руководствуется привычными представлениями, комфортно чувствует 

себя в лоне сложившейся традиции. «Догматик» ценит накопленный багаж знаний, считает сомне-

ние проявлением слабости, а опровержение расценивает как поражение. В силу этого, «догматик» 

не способен генерировать «сумасшедшие» идеи. Он предпочитает высоковероятные идеи, т.е. с 

низкой вероятностью их опровержения. Вместе с тем, понятно, что чем выше вероятность подт-

верждения идеи, тем тривиальней сделанное предположение, в то время как гипотеза с высоким 

риском опровержения, в случае своего подтверждения, дает принципиально новое знание. 

Психологический портрет «критика» выглядит совсем иначе. «Критик» нацелен на поиск 

нового знания, поэтому имеет повышенную чувствительность к проблемам. Он не удовлетворен 

наличным знанием, хорошо осознает имеющиеся в нем пробелы и стремится в своей деятельности 

эти пробелы устранить. Выдвигая смелые идеи, которые могут противостоять существующему 

знанию, «критик» готов к критическому восприятию своих идей, открыт для дискуссий, заинтере-

сован в самых строгих проверках своих гипотез. В этом смысле, он ориентирован на фальси-

фикацию, которая бы выявила ошибки в его теоретических построениях. Не получая опровер-

жения, «критик» от противного оказывается прав. Он не занимается эмпирическими подгонками, 

поскольку заинтересован в том, чтобы на самом деле проверить выдвинутые догадки, а не полу-

чить верификации. Важно заметить: «критик» ориентирован не на подтверждение своих идей лю-

бой ценой, а на их действительную проверку. При установке на фальсификацию он готов принять 

опровергающие факты и признать свои ошибки, которые расценивает не как провал, а как естест-

венный побочный продукт познавательной деятельности. Он склонен и способен к выдвижению 

гипотез с высоким риском опровержения, т.е., гипотез, контрастирующих со здравым смыслом и 

традиционным знанием. «Критик» понимает, что знание не бывает окончательным, поскольку 

сомнение в достоверности всякого знания является неизменным атрибутом познания. 

Что в устройстве самой психики может соответствовать эти двум установкам? Является ли 

разведение этих стратегий познания лишь индивидуально-типологическим описанием? Или же в 

самой психической организации существуют структуры, на которых базируются эти типы? Что 

может обеспечивать «изнутри» догматизм с его ориентацией на подтверждение и критицизм с его 

ориентацией на опровержение? Отвечая на эти вопросы, можно предложить следующую логику 

рассуждений.  

В психике существуют две противоположно направленные тенденции: 1) тенденция к сохра-

нению и подтверждению накопленного опыта;  

2) тенденция к изменению имеющегося знания.  

Тенденция к сохранению и подтверждению прошлого опыта (имеющегося у субъекта зна-

ния) обеспечивается структурой памяти, поскольку память в аспекте сохранения информация и 

есть хранилище прошлого опыта. Сохранение информации – основная функция памяти. Узнава-
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ние, идентификация, опознание объектов действительности, в более широком контексте, - осозна-

ние внешней реальности, происходит, как уже выше отмечалось, благодаря уже имеющемуся в 

памяти знанию. Описанные в психологии эмпирические законы последействия показывают, что 

память обладает инерционным действием: то, что было ранее осознанно имеет тенденцию при 

последующем восприятии в аналогичном или схожем контексте осознаваться таким же образом, а 

то, что было воспринято, но не было осознанно, имеет тенденцию при повторном восприятии 

снова не осознаваться (эффекты последействия фигуры и фона в гештальтпсихологии; эффекты 

позитивного и негативного выбора по В. М. Аллахвердову; феномен устойчивых ошибок и т.д.). 

Благодаря памяти восприятие мира подвержено искажениям. Память активно участвует в любых 

познавательных и моторных действиях, чему можно привести множество эмпирических свиде-

тельств из разных областей психологии. Достаточно вспомнить феномен константности восприя-

тия, который представляет собой эффект прямого включения прошлого опыта в актуальный 

перцептогенез. Куда менее распространенный, но не менее показательный феномен, демонстри-

рующий эффекты последействия памяти, - это случаи фантомных конечностей. Требуется время, 

иногда достаточно длительное, чтобы схема тела как определенный паттерн мнемической инфор-

мации, изменилась сообразно изменению внешней реальности. Исследования в области психоло-

гии установки также показывают зависимость многих психических проявлений и поведенческих 

реакций от ранее сформированного знания. Фиксированные установки могут проявляться в мо-

торной активности, в перцептивной деятельности, при решении мыслительных задач. Само сос-

тояние готовности к выполнению того или иного действия предполагает определенные ожи-

дания, т.е. актуализацию некоторой мнемической информации, некоторого мнемического кон-

текста. Можно без труда привести и многие другие примеры, иллюстрирующие инерционность 

приобретенного знания. Собственно говоря, положение об инерционном характере памяти яв-

ляется интуитивно ясным и вполне соответствует обыденным представлениям о памяти. 

Делая следующий шаг в данной логике рассуждений, зададимся вопросом: «Что будет 

происходить в том случае, если ожидания нашли многократное подтверждение?» Эксперименты и 

факты наблюдения показывают, что имеющееся у субъекта знание, которое неоднократно подт-

верждалось, т.е. неизменное знание, через какое-то время перестает осознаваться. Стабилизиро-

ванные изображения относительно сетчатки глаза перестают осознаваться уже через 2-3 секунды. 

Предметы, стабилизированные относительно рецепторного участка кожной поверхности (часы, 

кольцо), также перестают осознанно различаться. Мы не различаем запах собственного парфюма 

через непродолжительного время после того, как его использовали. Перестает осознаваться моно-

тонный звук (например, тиканье часов) или постоянный звуковой фон. (По этой причине люди, 

которые родились у моря, перестают осознавать шум моря, а люди, живущие долго у водопада, - 

шум водопада). Автоматизированные действия (например, ходьба, переключение коробки передач 

или привычное движение рукой с целью включить свет при входе в собственную квартиру) в силу 

многократно повторения происходят без всякого контроля сознания, т.е. перестают осознаваться. 

Многократно сказанная фраза или слово утрачивают смысл (эффект семантического насыщения). 

В. М. Аллахвердов трактует феномен забывания в том же духе: если с информацией ничего не 

надо делать, кроме как сохранять ее, то она не будет воспроизводиться, т.е. осознаваться, т.к. 

воспоминание есть частный случай осознания (Аллахвердов, 2000).  

Сформулируем теперь утверждение о предельном случае: если ожидания относительно 

реальности полностью соответствуют реальности, т.е. подтверждаются реальностью, то осознание 

не является необходимым. Сознание обеспечивает тенденцию к изменению. Согласно закону У. 

Джемса (в редакции В. М. Аллахвердова), содержание сознания сохраняется только путем его 

изменения: то, что не изменяется, перестает осознаваться (Аллахвердов, 2000). Для нормального 

функционирования сознания нужен постоянный приток сенсорной информации, о чем свиде-

тельствую эксперименты по сенсорной и перцептивной депривации. Движения глаз в процессе 

зрительной перцепции (в том числе, и микродвижения глаз во время зрительной фиксации) и 

движения рук в процессе осязания участвуют в изменении состояния взаимодействия сознания с 
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перцептивной средой. Человек не способен думать о чем либо, не трансформируя содержание 

мыслительного процесса. Как говорил У. Джемс, сознание течет непрерывным потоком. Если 

рассматривать сознание как психическое устройство, проверяющее гипотезы о реальности, то 

кажется вполне объяснимым тот факт, что человек в актуальный момент времени субъективно 

что-то осознает, т.е. переживает квалитативные состояния, только если осознаваемое содержание 

претерпевает изменения. Если из прошлого опыта известно, что гипотеза будет подтверждена (это 

было неоднократно доказано), то осознание результатов проверки такой гипотезы не требуется. 

Формирование навыка начинается с сознательного контроля, но со временем действие автома-

тизируется и не требует осознания. Контроль сознания за выполнением автоматизированных 

действий лишь мешает, приводя к деавтоматизации, сбоям, ошибкам и т.п. 

Согласно предлагаемой логике, сознание должно быть более чувствительно к той 

информации, которая в той или иной степени не соответствует априорным ожиданиям, т.е. к 

информации, которая опровергает исходные гипотезы. Экспериментальные данные согласуются с 

этим утверждением. На неожиданные стимулы сознание реагирует дольше. Так, если испы-

туемому дать инструкцию реагировать как можно быстрее нажатием на одну клавишу, если он 

видит ошибочно написанное на экране слово (например, малоко) и реагировать нажатием на 

другую клавишу, если он видит правильно написанное слово (молоко), то время сенсомоторной 

реакции на некорректно написанные слова будет значимо больше, поскольку в этом случае 

воспринятое не соответствует ожидаемому. Если испытуемому предъявлять ряд слов для 

запоминания, половина из которых в случайном порядке будет содержать явные, легко заметные 

ошибки в написании, то гораздо лучше затем будут воспроизводиться слова с ошибками, даже 

если сами ошибки при воспроизведении исправляются (Саркисян, Ворожейкин, 2013). Сознание 

более чувствительно к противоречивой информации, которая не соответствует накопленному 

опыту. Чем больше рассогласование между мнемической информацией и актуальной перцеп-

тивной информацией, тем активнее работает сознание, стремясь разрешить обнаруженное про-

тиворечие (снять когнитивный диссонанс). Направленность в работе сознания на поиск ошибок 

является следствием того, что сознание работает, руководствуясь логикой опровержения, а не 

подтверждения. В том случае, когда индуктивные данные соответствуют исходным дедуктивным 

предположениям, сознание является менее активным. По этой причине, мы не обращаем вни-

мания на привычное в привычных ситуациях. Следует, между тем, заметить, что воспринимаемое 

тождественно ожидаемому лишь в идеализированном случае, равно как и абсолютное несоот-

ветствие воспринимаемой информации прошлому опыту, представляет собой лишь мыслимый 

предел.  

Т.о., память является психической структурой, которая является основой для догматической 

стратегии познания, в то время как сознание это структура, обеспечивающая стратегию 

критического анализа. В рамках когнитивного подхода психика человека это познавательная 

система. В этой системе сознанию отведена особая роль – проверка гипотез о внешнем мире и 

осознание результатов этой проверки (Агафонов, 2009, 2012). Ориентация сознания на поиск 

рассогласований между существующей картиной мира и реальностью позволяет обнаруживать 

ошибки. Т.е., элиминация ошибочных путей познания становится возможной благодаря их 

осознанию. Хотя работа сознания базируется на памяти, стратегия критического анализа с 

ориентацией на потенциальное опровержение имеющегося знания, является для сознания 

определяющей. 
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In this article problem of relationship of the consciousness functions and cognitive strategies were 
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Вне зависимости от наших социальных ролей, все мы являемся потребителями. Мы 

потребляем продукты и услуги, которые могут иметь для нас как жизненно важное значение, так 

и быть просто ненужными. Под термином потребление принято понимать приобретение и 

использование товаров и услуг. Поведение потребителей система когнитивной, эмоциональной и 

физической деятельности, которое непосредственно вовлечено в процессах приобретения, 

потребления и избавления от товаров и услуг, и оно включает процесс принятия решений, 

которое предшествует и следует вышеуказанным процессам [1, 2]. 

Согласно классической модели, поведение потребителей основано на рациональных и 

осознанных решениях, потребитель знает задачи и альтернативы. Однако на самом деле, мы 

можем заметить, что процесс потребления не всегда управляется сознанием. [6]: 

Основные факторы, непосредственно влияющие на поведение потребителей, изучаются 

посредством сегментирования потребителей. Сегмтнирование есть разделение и классификация 

потенциальных потребителей так, что группа (сегмент) представляла особые, различающиеся от 

других требования к товарам и услугам. Основные внешние и внутренние факторы приведены на 

рис.1. [3] 
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Группа теории считает важнейшими 

переменные социально-общественной сре-

ды, другая группа теории отмечает инс-

тинкты и подсознательные стремления. 

Б.Врен и Дж. Симпсон изучили и объедини-

ли принципы взаимоотношении потре-

бителя и продавца, в следствии чего, были 

предложены особенности эффективных 

взаимоотношении, которые представлены в 

таблице 1. [4,5]. 

Для изуения наиболее эффективных 

механизмов коммуникации и взаимоотноше-

ний продавца и покупателя, основной нашей 

целью являлось изучение профессиональ-

ной компетентности продавцов-консультан-

тов и особенностей взаимоотношения эврис-

тических регуляторов принятия решении 

потребителями. Предпологается, что ис-

пользуемые продавцами-консультантами 

техники управления потребительями, содер-

жат механизмы эвристического управления, 

а эвристическая регуляция поведения у пот-

ребителей обусловлено их стилем принятия 

решении. 

Исследование провадилось среди 100 

исследуемых. 70 из них были покупатели, а 30 - продавцы. Чтобы понять особенности влияния 

типа товара на процесс покупки, 15 из 30-продавцов работали в магазинах одежди и имели более 

широкие возможности влияния на покупателей, а остальные 15 были работниками салонов 

автомобилей, чей товар не является предметом первой необходимости, решения вокруг их 

приобретения принимаются относительно долго.  

Таблица 1. 
 

Основные элементы взаимоотнощении продавца и покупателся 

 

Стимулы 
продавца 

Активность к покупателю, техники влияния, умение контролировать интер-

акцию, знание товара, умения и навыки межличностного общения, инфор-

мированность, ролевые характеристики и требования, техники адаптивных 

продаж и т.д. 
Стимулы 
покупателя 

Спрос, убеждения, альтернативные знания, покупательские задачи, стиль 

интеракции, информированность, ролевые характеристики и требования, 

удовлетворенность предыдущей покупкой 
Интеракционные 
стимулы 

Качество взаимоотношении, антиципация последующих действии, старте-

гия и механизмы интеракции, адаптативные элементы, периодичность и 

модальность.  
Результаты Ориентация на долгосрочные взаимоотношения, эффетивность продавца, 

доверие и кооперация 
 

Исследование проводилось посредстом тестирования и методом решения бинарных задач. 

Все наши методики были условно разделены на две группы: предназначенные для покупателей и 

продацов. 
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Обращаясь к половым особенностям манипулирования, в результатах нами была установ-

лена следующая тенденция: физические касания используют как представителями женского, так 

и мужского пола (Pearson χ2, p=0.062), а дополнения к покупкам в основном предпринимают 

представители мужского пола. А продавцы-женщины в основном предпочитают предложение 

‗‘лучшего‘‘ товара, чем выбор покупателя.  

Исследование продавцов также показало, что с возрастом продавцы перестают следовать 

реакциям потребителей: жестам, мимике, направлению взгляда. По нашим данным, продавцы 

после 50-ти лет, перестают следовать реакциям потребителей. (Pearson χ2, p=0.018). С возрастом 

также наблюдается тенденция снижения распознования эмоции других людей(ANOVA p=0,036). 

С возрастом снижаются также показатели эмпатии. Если в 21-30 лет у продавцов средние 

показатели эмпатии, то у продацов, которым больше 30 лет мы замечаем низкие показатели 

эмпатии (Pearson χ2, p=0.044). 

Представители выборки с низким или среднем уровнем развития эмоционального ин-

теллекта в основном используют манипулятивную технику подарка/скидки или дополнения к 

покупкам (Pearson χ2, p=0.015), а представители с высокими показателями эмоционального 

интеллекта в основном используют технику физических касании. Техники манипулирования 

взаимосвязаны с уронем образованности респонднетов(Pearson χ2, p=0.029).  

Таблица 2. 
 

Техники манипулиорания продавцов- в зависимости от их базового образования 

 

Образование 

Техники 
Подарок или 

скидка 
Дополнение к 

покупке 
Предложение 

''лучшего'' товара 
Физические 

касания 

Техничекое 
7 6 1 0 

Гуманитарное 7 1 6 2 
 

Представители с базовым гуманитарным образованием в основном используют техники 

подарка и предложения ''лучшего'' товара, а представители с техническим образованием пред-

почитают подарки и дополнения к покупкам. 

Нами замечен еще один интересный факт: представители выборки, которые проходили 

тренинги продаж, в отличии от тех , кто не проходил, сразу подходили к покупателям и инте-

ресовались их предпочтениями. А те, кто не прошел тренинги ждали пока покупатели сами 

сначала определяться, только потом подходили и закрепляли их выбор. Покупатели предпо-

читают определится сами. Это приводит к гипотезе, что тренинге в Армении не адаптируются к 

контексту. Те продавцы, которые прошли тренинги, пытались понять желания агрессивных 

покупателей, а те, кто не проходил, в основном использовали более спокойную речь. 

 
Таблица 3. 

 

Поведение с агрессивными покупателями в зависимости от прохождения тренинга продаж 

 

Тренинг 

Поведение с агрессивными клиентами 

Спокойная речь Понять желания Убеждение Агрессивный 

ответ 

Не проходили 9 5 1 2 

Проходили 2 10 1 0 
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Продавцы, прошедшие тренинги, не используют агрессивный ответ в отличии от тех, кто не 

проходил(Pearson χ2, p=0.052): 

В данной статье мы обсудили социально-психологические особенности в системе продавец-

покупатель с точки зрения повышения эффективности покупок. Более интересным, на наш взгляд, 

является рассмотрение данных факторов в сочетании с восприятиями и оценками покупателей, 

что будет предпринято в наших следующих работах.  
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Парадигмальный кризис в мировой и постсоветской психологии, не затрагивая категориаль-

ных систем, сопровождался существенной переоценкой и пересмотром методологических основ 

(Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнов, В. А. Мазилов, А. В. Юревич и др.). Разнообразие мыслимых по-

зиций в динамике сопровождалось имплицитным развитием ряда традиционных и новых отрас-

лей психологии, что дало возможность рассматривать также расширенные варианты ранее сущест-
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вовавших категориальных систем и взаимно дополняющих методологических оснований [2]. В 

последнем случае (комплексирование методологических принципов как взаимодополнительных) 

преодолевается конкурентность различных подходов в объяснении и прогнозировании психичес-

ких явлений. Одна из весьма перспективных агломераций в этом плане – системно-субъектно-

деятельностный подход (Е. А. Сергиенко). 

Не менее интересно объединение деятельностного и расширенного субъектного подходов, 

позволяющее выстроить экопсихологическое направление (В. И. Панов) теоретико-прикладных 

изысканий, актуализирующих идею психического как порождающего процесса в трансценден-

тальной психологии по А. И. Миракяну [8]. Соответствующее объединение трех методологичес-

ких позиций может быть обозначено как трансцендентально-субъектно-деятельностный подход, 

позволяющий обосновать принципиальную необходимость категории созерцания в понятийной 

системе современной психологии.  

Анализируя означенную выше триаду, можно усмотреть эквивалентность внутренней дея-

тельности и проявления субъектности; соответственно, предметной активности субъекта – внеш-

ней деятельности и, наконец, трансценденции одного в другом как порождения новых форм 

и/или содержания психического посредством явлений созерцания. 

Конечно, контаминация методологических подходов еще не основание для умножения кате-

горий. Определѐнную систему необходимых и достаточных оснований введения терминов рас-

сматривает И. Н. Карицкий. Несколько изменив порядок, можно говорить о логических, онтоло-

гических, гносеологических, праксеологических, аксиологических (ценностных), регуляционных 

(отношения) и субстанциональных (свойства) основаниях [6]. Значительная часть оснований кате-

гории «созерцание» определена нами ранее [3]. Вместе с тем, не в полной мере показан идейный 

«капитал» отечественной психологии и подготовленная ею в разное время почва для категориаль-

ного расширения в рассматриваемом аспекте. Так, в логико-методологическом, гносеологическом 

и онтологическом планах представляются важными высказывания С. Л. Рубинштейна о созерца-

нии [10]. Созерцание выделяется С. Л. Рубинштейном наряду с действием (практическим) и поз-

нанием как важнейшая форма активности человека. «Созерцательность не должна быть понята как 

синоним пассивности, страдательности, бездейственности человека», отмечает С. Л. Рубинштейн. 

Видимо не случайно А. Н. Леонтьев определил в качестве «самой сложной проблемы» - «проблему 

явлений активности» [7]. 

Согласно С. Л. Рубинштейну «Величие человека, его активность проявляются не только в 

деятельности, но и в созерцании, в умении постичь и правильно отнестись ко Вселенной, к миру, 

к бытию». Наряду с «диалектикой познания как деятельности и как созерцания», С. Л. Рубин-

штейн подчеркивает также эстетическую, непрагматическую функцию созерцания [10]. 

К. А. Абульханова-Славская и А. Н. Славская в комментариях книги С. Л. Рубинштейна 

«Человек и мир» [10] констатируют введение С. Л. Рубинштейном категории «созерцание», «при-

равненной по своему рангу к познанию и деятельности», причем, различая созерцание и деятель-

ность, С. Л. Рубинштейн «трактует созерцание не феноменологически как непосредственность, 

пассивность, а как выражающее сущность самого субъекта ценностное отношение к бытию [1]. 

В связи с понятием созерцания, нами используется слово «остановка» внешней или внут-

ренней деятельности как процессов целенаправленной, сознательной активности. Г. С. Померанц 

обозначает еѐ как «паузу» созерцания, «в череде дел», в «лихорадке деятельности». Пауза созер-

цания, это не абсолютная остановка, не оцепенение [9]; она заполнена более или менее интен-

сивной, иногда «избыточной» бессознательной активностью, сохраняя статус процесса или состоя-

ния, возможно, переходящего в свойство личности-индивидуальности. 

Адекватное теоретическое решение проблемы дискретности-непрерывности психических 

процессов было найдено А. В. Брушлинским, утверждавшим, что «непрерывность (континуаль-

ность) психического всегда формируется и реализуется одновременно на разных, но взаимосвя-

занных уровнях осознанного и неосознанного. Роль последнего здесь, естественно, весьма 

значительна» [5]. 
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Непрерывность рассматривается А. В. Брушлинским не как синоним постепенности (плав-

ности); «всегда оставаясь недизъюнктивным, или континуальным, психический развивающийся 

процесс осуществляется в двух формах: (1) как скачкообразное, качественное, внешнее внезап-

ное… и (2) как постепенная, плавная эволюция, подготавливающая подобные скачки в развитии» 

[5]. В этой и другой работе, посвященной проблеме бессознательного в трудах С. Л. Рубинштейна, 

А. В. Брушлинский весьма определенно утверждает, что «непрерывность осознанного и неосоз-

нанного представляет собой одно из фундаментальных свойств психического процесса» [4]. Взаи-

мосвязь и взаимопереходы между осознанным и неосознанным, согласно А. В. Брушлинскому, 

«представляют собой один из важнейших механизмов преемственности всего психического» [5]. 

Явление созерцания, на наш взгляд, представляет один из множества бессознательных механиз-

мов. Своеобразие или уникальная особенность этого механизма заключается в его одновременной 

формальной (несодержательной) доступности сознанию.  

В исследовании Л. С. Акопян на молодѐжной выборке показана разнообразная смысловая 

(семантическая), включая словарные значения, и отчасти ассоциативная нагруженность впервые 

определяемого студентами слова «созерцание», а также подтверждение пережитого в разное время 

опыта созерцания, сохраненного в реминисценциях некоторой формой с неопределенным 

содержанием. 
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Social and historical processes in modern Russia determines the high relevance of the scientific 

and methodical study of the phenomena of contemplation (global – dynamic and social – personal 

balance (imbalance)). 
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Concept of "contemplation" is studied in the system of modern psychology categories. 

Actualization of problems in contemplation complements the new scientific understanding of the well-

known opposition ―conscious-unconscious‖. Contemplation as a term of Philosophy can be compared to 

a relevant psychic phenomena which potentially can be a process, condition or properties of a subject 

(individual, personality, individuality). 

Further comparison of psychological (intentional) contemplation notion with the basic mental 

processes (attention, memory, perception, sensation, affect, thought, imagination, action, etc.), mental 

health (including special) states and the properties of the individual personality, individuality. 

Contemplation as the mental phenomenon considerably supplements the phenomenon of activity and 

expands the range of individual and psychological characteristics of personality. 

Comparing contemplation to the phenomena of the altered state of consciousness: meditation 

conditions, mystical conditions and other. 
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В рамках общей проблемы психологического исследования созерцания в связи с задачей 

изучения возрастной динамики проявлений созерцания (содержание, функции, индивидуальные 

особенности и др.) на данном этапе была выполнена работа по выявлению представлений 

студентов 2-3 курса о феномене созерцания (ранее студенты не изучали данную проблему; им 

предлагалось в письменной форме (самоотчеты) изложить свое понимание, как самого явления 

созерцания, так и его возрастных характеристик. Согласно полученным результатам данное 

понятие связывается с различными психическими процессами.  

Так, созерцание трактуется как «внутренняя тишина», «состояние спокойствия», «состояние 

подобно оцепенению», «мозг отключается», «застывание в какой-то точке», «это великая пустота», 

«отключение сознания», «…«залипание» в одну точку, когда организм отвлекается от надоевшей 

деятельности» и т.д., что в конечном итоге можно рассматривать как прекращение, остановку 

активности, деятельности и сознания. Подобная точка зрения рассматривается в работе Г. В. 

Акопова [1] как базовая характеристика и основное условие созерцания.  

Также представлены определения, связывающие созерцание с теми или иными психичес-

кими процессами (внимание, память, мышление, воображение, эмоции и т.д.). Это, в частности, 

следующие определения: «Это состояние рассматривания какого-либо объекта или определенного 

места, но не просто любование, а желание понять, найти смысл, увидеть суть того, на что 

обращено внимание», «это понятие себя, раскрывание своих возможностей», «это оценка своего 

внутреннего мира», «познание чего-либо через свои чувства», «созерцать, значит увидеть что-то 

через внутреннее ощущение, чувства, увидеть не с помощью глаз», «это способ познавания мира, 

когда человек получает визуальную информацию от внешней среды», «это способ чувствовать, 

видеть картины в уме», «это переживание и наблюдение», «это погружение в себя, свои мысли», 

«состояние, которое отключает внешнее внимание к окружающей среде и приводит к внут-

реннему осмыслению какой-то проблемы или ситуации» и т.д.  
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Встречаются определения, где созерцание рассматривается и связывается с памятью опре-

деленных лет, с прошлым и будущим, или же, наоборот, связывается только с настоящим: «это 

состояние, в котором мысли сконцентрированы в настоящем (здесь и сейчас) и не связаны с 

прошлым и будущим», «это состояние осознавания себя, когда вспоминаешь себя в прошлом и 

соотносишь с собой в настоящем», «это видение своих жизненных этапов, особенно запом-

нившихся, которые чем-то выделились в прошлом, настоящем и будущем, обдумывание их в 

данный период жизни» и др. 

Все чаще в лексике не только профессиональных психологов, но и обычных людей употр-

ебляются такие слова, как самоопределение, самопознание, самооценка, самоактуализация, само-

регуляция, самодостаточность и др. Во всех этих словах есть общее – приставка «само», что может 

говорить не только о влиянии на развитие личности генов или среды, но прямо указывает на 

выбор самого человека. Анализируя понятие «самоопределение личности» В.А. Петровский расс-

матривает его как сознательный акт выявления и утверждения личностью собственной позиции в 

проблемных ситуациях [3].  

В. Франкл утверждает, что человек, являясь существом самоопределяющимся, может сам 

решать, какова будет его жизнь и его существование в этой жизни [4]. Самопознание, саморазвитие 

определяют право человека распоряжаться самому своими действиями, желаниями, поступками, в 

целом, самому выбирать тот или иной жизненный путь. Жизненное самоопределение считается 

ведущим новообразованием юношеского возраста, но самоопределение в юношеском возрасте - 

достаточно сложный процесс, если перед индивидом нет четких представлений о себе, об окру-

жающей действительности (кто я? какой я? что ждут от меня окружающие? и т.д.). Ответы на 

вопросы, возникающие в связи с той или иной проблемой, несомненно связаны с представ-

лениями человека о себе, об окружающей среде, его самосознанием, мироощущением, обыденным 

знанием того или иного явления. Как правило, наиболее остро эти вопросы встают перед 

личностью в кризисные периоды. Самоопределение невозможно без активности самой личности, 

ведь именно самому человеку необходимо определиться с теми или иными социальными 

нормативами, морально-нравственными нормами, теми или иными ценностями и т.д. В нашем 

исследовании, посвященном изучению феномена созерцания, принимали участие студенты 

психологического факультета ПГСГА. В рамках общей проблемы психологического исследования 

созерцания в связи с задачей изучения возрастной динамики проявлений созерцания (содержание, 

функции, индивидуальные особенности и др.) была выполнена работа по выявлению представ-

лений студентов о феномене созерцания (ранее студенты не изучали данную проблему); студен-

там предлагалось в письменной форме (самоотчеты) изложить свое представление как самого 

явления созерцания, так и его возрастных характеристик [2]. Обращение к проблематике созерца-

ния позволяет амплифицировать как трактовку самого понятия, так и многосторонние связи 

соответствующего явления, в частности, важнейшую роль созерцания в психологическом взрос-

лении человека в его различных проявлениях. В возрастно-психологическом плане созерцание 

приобретает доминантную роль в периоды возрастных и иных кризисов, наиболее явно обнару-

живаясь в младенчестве, в юности и в преклонном возрасте, в частности, в обретении, станов-

лении, трансформации идентичности [1]. Наши респонденты указывали на первые, запомнив-

шиеся им, проявления созерцания, которые приходились именно на период кризисов (7-8 лет; 11-

14 лет), это тот период, когда осознается и фиксируется состояние созерцания. Можно проиллюст-

рировать данное утверждение следующими высказываниями респондентов: «Созерцание – это 

может быть просто взросление, и с каждым пережитым временем оцениваешь себя и то, что с 

тобой происходит», «происходит развитие личности и задумываешься о прошлом и будущем»; 

«когда возникают какие-то проблемы или нужно бывает принять серьезные решения» и т.д. В 

состоянии созерцания, как указывают респонденты, происходит оценка или переоценка себя, 

своей жизни, каких либо событий, ситуаций, что в конечном счете, помогает самоопределиться в 

различных жизненных ситуациях и, возможно, найти правильное решение: «Это видение своих 

жизненных этапов, особенно запомнившихся, которые чем-то выделились в прошлом, настоящем 
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и будущем», «в состоянии созерцания в голову приходят умные вещи, решение каких-либо 

жизненных задач», «осознавание себя, когда вспоминаешь себя в прошлом и соотносишь с собой в 

настоящем», «это оценка своего внутреннего мира» и др. 

Также можно говорить о положительном влиянии постсостояния созерцания на принятие 

личностью различных решений: «после созерцания, я понимаю, что нужно изменить в себе, в 

своем поведении и в какую сторону», «у меня складывается впечатление, что я знаю, что нужно 

делать и как правильно жить» и др. 

Таким образом, в юношеском возрасте становление идентичности непосредственно связано 

со «спонтанно обретаемой точкой (созерцание) схождения сознания и бессознательного» [1].  
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Contemplation is distinguished as a mental phenomenon, promoting development of new 

meanings or their updating. In the empirical study students were proposed to remember the condition of 

thoughtfulness, contemplation experienced during various age periods. The received material is 

systematized on the different bases, including personal self-determination.  
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В современном спорте экстремальные условия деятельности спортсменов вызывают пре-

дельные физические и психические напряжения. И несмотря на актуальность, проблема сохра-

нения психического здоровья спортсменов решается в единичных фрагментарных исследованиях. 

Целью настоящей работы было выявление факторов, обуславливающих сохранение психи-

ческого здоровья высококвалифицированных баскетболистов. 
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В исследовании принимали участие высококвалифицированные баскетболисты женского и 

мужского пола в возрасте 17-24 лет. Первая группа – мужчины (n=16). Вторая группа - женщины, 

которая была разделена на две подгруппы (А и Б). Подгруппа А (n=16) состояла из баскет-

болисток, которые получали недифференцированные по интенсивности физические нагрузки во 

время тренировок во все фазы их менструального цикла. Подгруппа Б (n=16) применяла макси-

мальные физические нагрузки только в постменструальной и постовуляторной фазах овариально-

менструального цикла. В остальные фазы цикла режим тренировок и мощность физических 

нагрузок были щадящими и уменьшенными по интенсивности. 

Исследованию подвергались: уровень агрессивности, субъективное восприятие недомога-

ний, показатели самочувствия, активности и настроения, уровня адаптации и психического здо-

ровья. Причем у женщин обоих подгрупп эти параметры определялись в каждой фазе менструаль-

ного цикла. 

Полученные данные свидетельствуют о различиях в исследованных параметрах между муж-

чинами и женщинами и между подгруппами А и Б. Так, по уровню проявления различных форм 

агрессии между мужчинами и женщинами из подгруппы А различия, например, физической, не-

прямой агрессивности, а также раздражительности и негативизма составляли 1-1,5 %. Хотя баскет-

болистки, которые применяли большие физические нагрузки только в благоприятные для этого 

фазы цикла, имели показатели агрессивности, по отношению к мужчинам (на 3,5-4 % ниже). 

Субъективное восприятие заболеваний у женщин еще в большей мере зависит от фазы их 

менструального цикла. Хотя, некоторые показатели, например, боли в суставах и желудочные 

жалобы у мужчин оцениваются выше, чем у женщин обоих подгрупп. Сравнение интегральных 

показателей субъективного уровня заболеваний убеждает в наличии связи между фазой 

менструального цикла и восприятием недомоганий. Максимальные проявления жалоб на состоя-

ние здоровья отмечается в предменструальной, менструальной и овуляторной фазах. 

Аналогичные изменения получены и по таким интегральным показателям как самочувст-

вие, активность, настроение. На наш взгляд, учет этих показателей играет весьма существенную 

роль в оценке психического здоровья спортсменов. Выявление изменений компонентов адаптации 

спортсменов также свидетельствует об упоминавшихся различиях. Имеется в виду то, что пока-

затели психического утомления саморегуляции, тревожности и работоспособности у женщин из 

подгруппы А были хуже, чем у мужчин. 

В то же время женщины, учитывающие уровень физических нагрузок получаемых в разные 

фазы менструального цикла имели показатели указанных процессов и состояний близкие к 

баскетболистам-мужчинам. 

Определение уровня психического здоровья также свидетельствует о том, что оно зависит от 

учета женщинами интенсивности физических и, естественно, нервно-психических нагрузок, в 

разные фазы менструального цикла. Показано, во-первых, что психическое здоровье не является 

контантной величиной, неизменной в течение ощутимого периода времени или, иначе говоря, это 

состояние активно меняющееся даже в процессе одного менструального цикла; во-вторых, выяв-

лено, что наилучшие показатели психического здоровья у женщин-баскетболисток, которые в те-

чение цикла применяли физические нагрузки дифференцируя их по фазам (они равны – 75,6 бал-

лов, а у мужчин – 77,5 баллов). У женщин из подгруппы Б психическое здоровье хуже, чем у 

спортсменок из подгруппы А (на 13,6 %), а по сравнению с мужчинами – на 15,7 %. 

Следовательно, психическое здоровье спортсменов нужно воспринимать как процесс, зави-

сящий от их пола. Необходимо помнить, что увеличение интенсивности физических нагрузок 

сопровождается параллельным ростом нервно-психической напряженности, переживаниями за 

результаты, демонстрируемые на соревнованиях, ростом эмоциональной неустойчивости, веду-

щей к ухудшению механизмов психофизиологической регуляции координации движений и рабо-

тоспособности и пр. 

Перечисленные факторы и ряд других являются предпосылками к ухудшению психичес-

кого здоровья спортсменов, что показано в некоторых исследованиях [3, С. 99; 4, С. 884]. 
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В то же время другие авторы [2, С. 284; 5, С. 103] придерживаются мнения о том, что спортс-

мены всегда имеют более высокие показатели психического здоровья [1, С. 46]. Полученные нами 

данные показали, что уровень психического здоровья различается, во-первых, у спортсменов в 

зависимости от пола, во-вторых, у лиц одного пола (например, у женщин), которые получают 

физическую нагрузку без учета или с учетом фаз менструального цикла, показатели психического 

здоровья и степень отражения их психикой воздействий спортивной деятельности весьма сущест-

венно меняется. 
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В психодинамическом подходе привлекает внимание его ориентированность на феномено-

логическое единство сознания и бессознательного и интегративно-ассимилятивная позиция, объе-

диняющая философию и психологию в универсальности их законов. Исследования в области глу-
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бинной психологии обнажили значимость психологических защит в функционировании целост-

ной психики при ее подчиненности ведущему принципу удовольствия, который депривируется 

принципом реальности в целях социальной адаптации субъекта, что не попадает в поле зрения 

психологов-«академистов». Психодинамический подход указал на важную характеристику психи-

ческого в его статике и динамике и открыл перспективы познания бессознательного путем выяв-

ления итеративно-инвариантных характеристик спонтанного поведения субъекта (в определен-

ный промежуток времени).  

Особого внимания заслуживает раскрытие в психодинамическом ключе такого механизма 

защиты, как проекция. Проекцию и вытеснение можно отнести к вездесущим защитным механиз-

мам, которые задействованы не только в формировании бессознательного, но и в презентации его 

во вне. Последнее предопределяет возможности адекватной материализации психики в репрезен-

тациях субъекта, которые, с одной стороны, объективно выявляют скрытые смыслы, а с другой – 

тщательно маскируют их.  

В психоанализе З. Фрейд отождествлял вытеснение с понятием защиты. Вытеснение наблю-

дается уже на ранней стадии развития ребенка – «первичное вытеснение» (до формирования 

Супер-Эго), в котором задействован принцип удовольствия, охраняющий внутренний комфорт. 

Основополагающая роль в ортодоксальном психоанализе отводится «следам» вытеснений, позна-

ние которых требует непрямого (скрытого), но энергетически потентного воздействия на психику 

субъекта. Актуальность удержания вытесненного содержания в состоянии неузнаваемости Я, по-

рождает защитный механизм сопротивление. Поэтому попытка психотерапевта вернуть вытеснен-

ное содержание в сознание может вызвать у респондента непреодолимый барьер, порождающий 

признаки невротических реакций. В данном контексте представляет интерес феномен фиксации, 

присутствующий в расхожем утверждении: «Любой человек несет на себе печать детского опыта». 

Речь идет о власти над психикой прошлого опыта (его тенденции к повторению), что охраняется 

сопротивлениями и демаркируется от Я. 

Первичное вытеснение может подвергаться фиксации, что капсулирует энергетический по-

тенциал и предопределяет притяжения последующих вытеснений. Фиксация обусловливает рег-

рессию, «пассивную задержку», нарушение развития, «торможение», в целом – сохранение архаи-

ческих схем поведения. При фиксации репрезентатор влечения лишается доступа к сознанию, но 

сохраняет свою связь с влечением (инстанцией Ид), что и открывает перспективы познания бес-

сознательного путем выявления ассоциативных цепочек, объективирования инвариантности 

итеративных форм поведения. В аспекте ориентации фиксации на прошлое (назад) она приобре-

тает архетипический характер, что способствует перекодированию в визуализированные формы 

выражения во вне. 

В свое время школа В. Вундта предложила так называемый ассоциативный эксперимент, при 

котором испытуемый был обязан ответить как можно быстрее (любой спонтанной реакцией) на 

слово-раздражитель. К. Юнг дополнил данное исследование, побуждая испытуемого к разъясне-

нию полученных реакций дополнительными ассоциациями. Выяснилось, что реакции, привлек-

шие внимание К. Юнга, самым тесным образом связаны с комплексами испытуемых. Таким обра-

зом, был переброшен мост от экспериментальной психологии к психоанализу, который основы-

вался на свободно возникающих действиях и мыслях (ассоциациях), детерминированных фактора-

ми, к которым сознание не имеет прямого доступа. В представленном выше случае реакция на 

слово-раздражитель устанавливает взаимосвязь с латентным комплексом.  

Проецирование во вне скрытых имплицитных смыслов осуществляется тем успешнее, чем 

меньше структурирована изначальная ситуация, которая не должна нести для испытуемого лич-

ностной нагрузки. При этом состояние посредника (заместителя имплицитного содержания) бу-

дет более презентабельным (в аспекте объективирования глубинных детерминант) при минималь-

ной регламентации психологом поведения субъекта. Поэтому важна личностная нейтральность 

материала, используемого субъектом для самопрезентации (репрезентации) опыта. Материализи-

рованные посредники между внутренним и внешним миром психики открывают лишь перспек-
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тивы ее подлинного адекватного познания во взаимосвязях сознательного и бессознательного, что 

реализует процесс глубинной коррекции. Активное социально-психологическое познание 

(АСПП), разработанное Т. С. Яценко, согласуется с принципом дополнительности, указывающим 

на необходимость введения в процесс глубинного познания психики дополнительных приемов. 

Последнее объясняет косвенность, контекстность, опосредованность, метафоричность инструмен-

тально-методических средств такого познания, как и внимание к архетипическим способам само-

выражения психики. 

Роль посредника (заместителя) у З. Фрейда выполняли сновидения, описки, оговорки, оши-

бочные действия. Сновидение опосредованно указывало на что-то иное, неизвестное сновидцу, 

помимо известного ему сюжета. З. Фрейд учитывал «знание» человека, но понимал его относи-

тельность, как и то, что подлинное знание недоступно его Я, т. е., человек «не знает, что он знает». 

Это восполняет процесс толкования сновидений при котором латентное «знание» становится дос-

тоянием сознания. Вывод: психика знает все – субъект же «знает и не знает» одновременно. «Зна-

ние», о котором идет речь, латентно заложено в материализированных репрезентантах – рисунках, 

лепке и др.  

Техника работы Т. С. Яценко ориентирована на первичные «презентанты» психики как 

результат спонтанной активности субъекта (минимально стимулируемой психологом) с после-

дующей актуализацией других замещающих вербальных ассоциаций в диалоге с субъектом. Фак-

тически происходит процесс эмоционального «оживления» материализованного репрезентанта, 

что способствует глубинному познанию субъектом скрытых смыслов психики по законам осязае-

мого мира, на очевидном, доступном для наблюдения материале. Это убеждает в том, что: вытес-

нение, освобождая Я от неприемлемых импульсов (влечений), сохраняет присущую им энергию, 

которая «просится» на поверхность и одновременно маскируется, камуфлируется искажениями 

независимо от их формы (вербальная – невербальная); механизм проекции обеспечивает перенесе-

ние на внешние объекты вытесненных содержаний (и удерживаемых под прессингом сопротивле-

ний), которые потеряли перспективы прямого выражения в Я; вытеснение не ликвидирует энер-

гию, а изолирует ее от Я, иллюзорно освобождая от знания вытесненных содержаний, чем обре-

кает Я на неузнавание их проявлений во вне (в поведении); частичная (замаскированная) реали-

зация вытесненных импульсов во вне маскирует их подлинный смысл, что объясняет необходи-

мость растяжимости во времени глубинного познания в целях накопления поведенческого мате-

риала для успешного анализа (интерпретации), объективирующего скрытую логику активности 

бессознательного; в глубинных процессах психики существует противостояние инстинкта жизни, 

самосохранения (энергия либидо) и инстинкта смерти (энергия мортидо); проективные способ-

ности психики позволяют констатировать склонность к дессимилированнию внутреннего и внеш-

него, что способствует познанию скрытых латентных смыслов по законам внешнего реально-мате-

риального мира (одушевленного или неодушевленного). 
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its integrity and unity of spheres of consciousness and unconscious. A basic accent is done on cognition 
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of the psyche; using materialized prezentant assumes its ―revival‖ in a dialogic interaction with the 

respondent.  

In a psychodynamic paradigm, developed T. S. Yacenko, a diagnostic-correction analysis is found 

by expression in dialogic interaction of psychologist with respondent, which enables analytical a way to 

weaken an illusive protection, disguise of forced out, implicit realities of psyche. Thus remarks 

(questions) of psychologist built into continual organization of psychical and provide the influx of 

energy at respondent. Interaction of psychologist with respondent leans constantly leans (centered) on 

prezentant at the frequent to him returning. A leading role in this process is acquired by the mechanisms 
of positive disintegration and lateral integration of psyche at more high level of the development.  

Taking into account that deep cognition is built exceptionally on spontaneous and behavioral 

material of participants of ASPC, such explicit information does not abandon their indifferent, vice 

versa, wakes up instinct of self-preservation, stimulant the process of progressive selfchanges. Therefore, 

the awareness of presence of self-contradiction a subject predetermines optimization of dynamics of 

psychical processes.  
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Организация психологической помощи при психосоциальной реабилитации людей имею-

щих длительные проблемы в области психического здоровья имеет ряд специфических особен-

ностей. Это касается в первую очередь мировоззренческой платформы, взятой за основу психореа-

билитационного процесса. 

Несмотря на то, что психическое расстройство частично обусловлено генетическими факто-

рами, однако свое развитие получает в той или иной социальной среде. Значимость социально-

психологической среды на течение психического расстройства показано во многих исследова-

ниях, в которых выявлены такие неблагоприятные факторы как плохие социальные условия, про-

тиворечивый или отрицательный психологический климат в семье [4]. Это означает, что, несмот-

ря на то что в случае психических расстройств невозможно проследить ясно видной причинно-

следственной связи между возникновением заболевания и вызывающей его причиной, однако эта 

причинно-следственная связь существует. Об этом писали многие психиатры, в том числе Гиля-

ровский, Р.Лэнг и т.д.  

Это означает, что психическое расстройство выступает как защитная реакция, позволяющая 

сохранить ядро личности при невыносимых для личности, хотя и часто внешне незаметных фак-

торах социальной среды. По нашему мнению в большинстве случаев этим неблагоприятным фак-

тором являются семейные отношения, что в принципе является общеизвестным фактом: семья 

может являться той патологической основой, где формируется определенная нозология. Для того 

чтобы понять, каким образом психическое расстройство выступает в качестве защитного механиз-

ма личности, обратимся к строению личности, взятому нами за основу. Личность можно предста-

вить в виде круга, центральную часть которого составляет ядро личности. Ядро личности частич-

но имеет генетическую обусловленность и частично формируется на ранних стадиях социализа-

ции (до 5 лет). Ядро личности, по нашему мнению, можно сравнить с семенем растения, оно креп-

кое, имеет все необходимые задатки и элементы для роста и развития (и для отклонения тоже), 
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имеет также ряд защитных слоев от неблагоприятных внешне - средовых факторов. Таким обра-

зом, ядро личности, формируясь в раннем возрасте, остается практически неизменным в течение 

жизни, оно практически не осознаваемо, однако его повреждение крайне трудно, так как вокруг 

него строится вся личностная система, и внешние личностные слои повреждаются в первую оче-

редь, оставляя невредимым ядро. Именно этот подход дает нам основание думать, что психичес-

кое расстройство, особенно в тех случаях, когда критическое отношение к себе и к действитель-

ности, сохранно хотя бы частично, ядро личности и некоторые личностные слои остаются сох-

ранными. Выявляя эти сохранные части личности, мы способствуем укреплению защиты ядра. 

Чем больше сохранных частей Я, личностных свойств будет выявлено и задействовано в процесс 

психосоциальной реабилитации, тем более успешным будет социально-психологическое восста-

новление, и тем крепче и дольше будет действовать достигнутый результат.  

Вернемся к строению личности. Вокруг ядра, по нашему мнению, находится зона осознания, 

на которой расположены личностные смыслы, о которых упоминает в своей теории А. Н. Леон-

тьев. Эти смыслы зачастую не осознаются, хотя и обуславливают наши действия, мотивы, поведе-

ние, и входят в зону осознания в момент прерывания действия, когда в обычном процессе дейст-

вия что-то нарушается, приходя в диссонанс с личностным смыслом, и привлекает к себе внима-

ние. Вслед за личностными смыслами располагаются мотивы и ценностные ориентации, которые 

уже в меньшей мере, чем личностные смыслы, однако иногда действуют на неосознанном уровне. 

Следующие слои – это уже целенаправленные или спонтанные действия, интересы, и в целом по-

ведение человека. Чем глубже психическое расстройство, тем большее количество личностных 

слоев подвергается повреждению. 

Мысль о том, что психическое расстройство является способом психологической защиты, 

высказана уже И. С. Коном, который считает, что одним из способов выхода из стресса является 

осуществление разрыва связи между своим ―Я‖ и травмирующей средой, дабы сделать ее менее 

значимой (механизм отстранения, перерастающий в отчуждение, а затем и в раздвоение личности, 

рассматриваемые в психиатрии как синдромы [2, с. 87]. 

Итак, принимая мысль о том, что, несмотря на психическое расстройство, личность обладает 

здоровыми частями Я, внутренними ресурсами к восстановлению, делается возможным процесс 

ресоциализации, основанный на выявлении этих внутренних ресурсов, их усилении и использова-

нии для установления контроля за состоянием здоровья.  

В непосредственной близости от круга личности находится так называемая сфера потен-

циального. Это, по нашему мнению та область ближайшего, желаемого будущего к которой стре-

мится человек посредством своих мыслей, интересов, мотивов и реальных действий. Сфера потен-

циального и работа по ее достижению являются важнейшими в процессе психосоциальной реаби-

литации. 

Еще один важный феномен, выявленный нами в процессе психологической работы и в 

случае психических и пограничных расстройств – это явление, названное нами «психоадапта-

ционным иммунитетом». Психоадаптационный иммунитет - это система сознательных и бессозна-

тельных механизмов, формируемая в процессе психологической работы, в ходе преодоления выд-

винутой клиентом проблемы, позволяющей преодолевать также не связанные с выдвинутой дру-

гие психологические комплексы и проблемы. Подобное явление наблюдал в ходе своих гипноти-

ческих сеансов Милтон Эриксон и назвал теорией домино: преодолевается одна проблема - это 

ведет к преодолению целого ряда других проблем, также как падение одного домино может 

привести к падению домино следующих за ним. Мы также пользуемся принципом домино для 

объяснения механизма действия психоадаптационного иммунитета: человек как бы «схватывает» 

суть работы по преодолению симптома, «понимает» какую роль играл симптом, какую защитную 

функцию он выполнял и это приводит к цепной реакции преодоления различных проблем. Необ-

ходимо заметить, что эта работа не всегда ведется на сознательном уровне, часто сам клиент не 

осознает почему, например, поднятие самооценки привело к преодолению агорафобии, или же в 

случае психического расстройства изменение установки «Я больной», на «болезнь под моим конт-
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ролем», приводит к примеру, к улучшению межличностных отношений в семье и росту социаль-

ной активности. Мы предполагаем, что раскрытие данного феномена позволит найти механизмы 

его целенаправленного формирования, что сделает более устойчивыми и надежными результаты, 

достигнутые в течение психологической работы с клиентом. Подобный феномен описан также в 

патофизиологии и носит название позитивной перекрестной адаптации. Суть его заключается в 

том, что адаптация одной из систем организма к изменившимся условиям среды, зачастую приво-

дит к адаптации всех других систем организма.  

Возвращаясь к мировоззренческой основе процесса психосоциальной реабилитации можно 

заключить следующее: 

- Необходима безоговорочная вера психолога - реабилитолога во внутренний потенциал 

личности к установлению контроля за состоянием своего здоровья.С этой целью ведется работа по 

выявлению позитивных, сохранных, сильных ресурсов личности.  

- Важно выявление внутренней картины болезни для того чтобы понять и оценить то, 

каковым является субъективное восприятие состояния своего здоровья. Следующим шагом яв-

ляется выявление внутренней картины здоровья, что позволяет внести коррективы в субъективное 

восприятие своего диагноза. 

- Выявление и работа со сферой потенциального, то есть с тем как человек представляет себе 

свое желаемое будущее. Чем четче, ярче и желаннее это представление, чем больше реальных 

краткосрочных и отдаленных целей ставит перед собой человек, чем больше реальных усилий он 

прилагает к его достижению, тем более эффективными и долгосрочными будут результаты 

психосоциальной реабилитации.  
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When planning and conducting psychosocial rehabilitation process, it is important to decide the 

ideological basis of this process. We supposed that the whole personal system is constructed around 

nucleus, which is composed of psychological purposes of a person, his leading motives and value 

orientation, social roles, behavioral reactions. In the process of psychosocial rehabilitation it is very 

important to reveal all of these components, and work with «Internal picture of illness» and «Internal 

Picture of Health».  

To the right of the personality circle the potential sphere is located, towards which the user is 

oriented through the goals, motives, ideas and actions.  

Maximum result can be achieved in the process of psychosocial rehabilitation if was take into 

consideration the «sphere of potential», which is remote and short distance goals pursued by the person, 

his vision of the future and actions, to achieved them.  
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When people have clear vision of the sphere of their potential, when the goals are attractive, 

meaningful and the ways of achieving it is clear, people take more action for their realization and the 

results of psychosocial rehabilitation will be more effective and dependable. 
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Сегодня невозможно игнорировать растущую сложность реального мира и увеличение мно-

жеств, как взаимосвязей, так и разрывов в нем, обеспечиваемых информационным укладом, разно-

образием темпоральных прототипов социальной и личностной идентичности. Каждый новый тип 

научной рациональности позволяет выделять и исследовать соответствующие типы системных 

объектов. Очевидно, что такой объект, как интеллигенция, диктует использование методологии, 

интегрирующей накопленный предыдущими периодами развития психологии опыт и одновре-

менно включенной в ризоматическую картину мира современности. Растущая изменчивость сов-

ременного социального мира, трансформации социальной стратификации диктуют актуальность 

поиска новых подходов в изучении группового сознания, а также критериев описания, объяс-

нения и понимания его феноменологии.  

В контексте смены типов рациональности весьма продуктивным представляется социально-

психологический анализ феноменологии группового сознания интеллигенции. Интеллигенция 

входит в категорию больших устойчивых социальных групп. Она обладает историей, определен-

ным психическим складом (установками, традициями, мнениями, представлениями, настроения-

ми и т.п.), но в действительности это уникальная, атипичная по своему складу и статусу группа. 

«Типичная» социальная группа обеспечивает устойчивость общества. Атипичность интеллиген-

ции в социальном смысле связана с тем, что она, во-первых, стимулирует переход к новым фазам 

общественного развития, а во-вторых обеспечивает ценностно-смысловую преемственность между 

старым и новым, то есть. То есть интеллигенция выступает условием саморазвития социальной 

системы. Психологически для интеллигенции типично быть «функциональным органом» саморе-

гуляции общественной системы, осуществляя социальной рефлексию и смысловое трансцендиро-

вание. Здесь атипичность проявляется в специфике речевого сознания интеллигенции, ее дис-

курса, в частности – механизмах воспроизводства группового дискурса, стагнирующего групповую 

эволюцию.  

Система механизмов опосредствования группового сознания интеллигенции описывается 

нами при помощи гноселогической модели, характерной для методологии постмодернизма – ри-

зомы. Модель представляет собой нелинейную многомерную систему, характеризующуюся свя-

занностью гетерогенных семиотических механизмов: герметичный миф, дивергентный конфликт, 

дискурсивная идентичность, антиномичный дискурс. Феномены проявляются в самосознании, 

самоотношении, социальных практиках и обусловливают атипичность интеллигенции как боль-

шой группы. Миф и дискурс обеспечивают устойчивость группы, позволяя воспроизводиться 

каноническим структурам группового сознания интеллигенции, конфликт и идентичность обес-

печивают его изменчивость. Герметичный миф – замкнутая на себе семиологическая система – 

система значений, замещающая реальность, которая обусловливает сохранность и воспроизводство 

группового сознания интеллигенции. Дивергентный конфликт группового сознания и самосозна-

ния – неразрешимое противоречие, которое проявляется во взаимоотношениях интеллигенции и 

общества, самоотношении интеллигенции, идеологических установках. Дивергенция связана с 
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антиномичными представлениями об общественной роли интеллигенции: духовная власть или 

политическая; конфронтация или компромис. Дискурсивная идентичность – идентичность, конс-

труируемая и существующая исключительно в языковых (письменных) практиках. Антиномич-

ный дискурс – построенное на антиномиях обсуждение интеллигенцией признаков интеллиген-

ции и интеллигента (идентичности), самоопределение своего места и роли в обществе, групповых 

смыслов, отделения «подлинных» интеллигентов от «неподлинных».  

Интеллигенция – дискурсивная группа, то есть ведущей деятельностью, обеспечивающей 

субъектность группы, является дискурс (обсуждение интеллигенции, ее идентичности, роли и 

места в обществе, коллективного смыслового поля), причем идентификация осуществляется через 

включение личности в дискурс либо при сравнении со стереотипными свойствами, воспроизводи-

мыми дискурсом. Дискурс характеризуется конфликтом установок, оценок и самоотношения к 

месту и роли интеллигенции в обществе, рефлексией на языке групповых стереотипов (мифа), 

повторяющейся тематикой, имеющей динамику движения от социальных проблем к самооп-

ределению интеллигенции; каноническими авторитетами, конструирующими интеллигентский 

миф.  

Интеллигенция возникает на стыке традиционного и индивидуалистического типов созна-

ния. Ее историческая функция – превращение традиционного, патриархального, сельского, хо-

листского общества в общество современное: демократическое, индустриальное и постиндус-

триальное, индивидуалистическое. Психологические «обязанности» интеллигенции гораздо шире: 

обновление системы социальных и культурных знаков; уравновешивание традиционной системы 

ценностей и создаваемой (заимствуемой) новой; конструирование общественного сознания; 

формирование вектора макроидентичности; артикуляция целей, потребностей и интересов разных 

социальных групп (классов); выработка адаптивных механизмов общественного поведения в 

условиях модернизации; медиация в пространстве социальной перцепции по отношению к доми-

нирующему дискурсу власти.  

В настоящее время мы являемся свидетелями усиления активности интеллигенции, 

инициирующей, как в XIX и в XX вв. оппозиционную власти, т.е. протестную и правозащитную 

деятельность. В то же время наряду с конструктивными, разворачиваются и разрушительные для 

интеллигенции и общества процессы. Анализ группового сознания интеллигенции, его структуры 

и феноменологии, основных смысловых единиц, механизмов крайне важен, поскольку, будучи 

наиболее образованным и динамичным социальным субъектом, интеллигенция экстраполирует 

свой ментальный опыт и на власть, и на все общество. Внутренний конфликт сознания и гер-

метичность мифа затрудняют гражданскую идентификацию и усиливают диффузию общества. 

Преодоление стереотипов сознания интеллигенции, рационализация ее места и роли в социаль-

ной структуре позволит использовать конструктивный потенциал группы. 
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The paper proposes an epistemological model for the study of a large group of group consciousness 

in intensive social dynamics on the example of the Russian intelligentsia. Rhizome model is a nonlinear 

multi-dimensional system characterized by cohesion of heterogeneous semiotic mechanisms: hermetic 

myth divergent conflict, discursive identity antinomy discourse. Phenomena manifested in self-

awareness, self-attitude, social practices, and cause atypical intellectuals as a large group. 
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Современные подходы и трактовки профессиональной компетентности весьма различны. 

Существующие на сегодняшний день в зарубежной литературе определения профессиональной 

компетентности как «углубленного знания», «состояния адекватного выполнения задачи», «спо-

собности к актуальному выполнению деятельности» (G. K. Britell, R. M. Jueger, W. E. Blank) и 

другие не в полной мере конкретизируют содержание этого понятия. В российской психологии 

чаще всего это понятие употребляется интуитивно для выражения высокого уровня квалифика-

ции и профессионализма. Профессиональная компетентность рассматривается как характеристика 

качества подготовки специалиста, потенциала эффективности трудовой деятельности. Данную 

категорию также рассматривают либо как производный компонент от «общекультурной компе-

тентности» (Н. Розов, Е. В. Бондаревская), либо как «уровень образованности специалиста» (Б. С. 

Гершунский, А. Д. Щекатунова). Если попытаться определить место компетентности в системе 

уровней профессионального мастерства, то она находится между исполнительностью и совер-

шенством. 

Компетенция - это та общая способность, которая основана на знаниях, опыте, ценностях и 

склонностях, которые приобретаются благодаря обучению. Компетенция не может сводиться к 

знаниям или к навыкам . Постараемся дать небольшое пояснение, отметив различие между 

компетенцией и умением. Умение - это действие (doing), проявляемое в специфической ситуации. 

Это проявление компетенции, способности более общей подготовленности к действию либо 

возможность совершать действие в рамках специфической ситуации. Однако лишь умения могут 

поддаваться наблюдению; компетенция (габитус как единство компетенций), которые извлекают-

ся посредством наблюдений за умениями, за действиями. Следовательно, умения можно предста-

вить как компетенцию в действии, компетенция же есть то, что порождает умение, действие. 

Характеризуя преподавателя, можно перефразировать выражение А.Н.Леонтьева: спасателем на 

водах не может быть тот, кто «знает как плавать», но нé умеет этого делать [4]. 

Почему же мы обратились к новому понятию - компетенции, в качестве ключевого и опор-

ного для системы высшего образования, а традиционное-умения, основополагающее в триаде 

ЗУН, используется как связующее звено? Умение предполагает определенное, конкретное дейст-

вие в соответствующей ситуации. Оно не дает возможности использовать данное действие в любой 

другой ситуации, тем более - для обнаружения и решения проблемы, поскольку оно лишено 

смысла как такового. 

Компетенция может быть рассмотрена как исключительная возможность установления связи 

между определенным знанием и ситуацией, либо если более широко рассмотреть, как способ-

ность найти и обнаружить процедуру (в конкретном случае знание и действие), наиболее подхо-

дящую для проблемы. Обстоятельства неизбежно несут экзистенциальную, эмоциональную наг-

рузку, преломленную через восприятие субъекта, осмысленную действующими субъектами. 

Важной проблемой является проблема определения содержания и структурирования про-

фессионально-личностных компетенций преподавателя в системе высшей школы, которая обус-

ловлена основными методологическими проблемами. Прежде всего она обусловлена тем, что даже 

при столь активном интересе исследователей к понятию «компетенция» до сих пор не обнаружено 

четкого определения ее сущности и механизма формирования или развития. Это происходит в 

силу целого ряда причин. В качестве первой можно обозначить то, что компетенция относится к 
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разряду макроконцепций [3, 5]. Еще одна причина заключается в том, что они не поддаются пол-

ной эмпирической фиксации, подобно многим другим компонентам структуры личности.  

Особенность компетенций же состоит в том, что они, во-первых, отражают способность 

личности использовать полученные ею знания, накопленные умения, также известные способы 

деятельности, и, во-вторых, свидетельствуют о ее способности к созданию новых смыслов, инфор-

мации, объектов действительности в процессе постоянного личностного самосовершенствования.  

В любом случае, необходимо остерегаться упрощения понятия «компетенция» и двух его 

крайностей: когнитивистского и инструментального, не ставя знака равенства ни между знанием и 

компетенцией, ни действием и компетенцией. Становится очевидной несостоятельность образова-

ния подготовки профессионалов, личностей, к проявлению их в интеллектуальных и практичес-

ких способах решения творческих задач. Не в связи ли с этим обстоятельством Монтень упрекал 

образование своего времени в производстве набитых голов вместо умных? Трудно переориентиро-

вать образование (в целях перспективных преобразований) с передачи готовых знаний, умений, 

навыков, подготовленных и предлагаемых преподавателями, на деятельность субъектов на 

созидание; овладение с помощью новых компетенций может происходить по причине консерва-

тивности, сопротивления новому во избежание излишних сложностей, так как только речь заходит 

о компетенциях, мы неизбежно ставим вопрос о личностном и профессиональном развитии, пос-

тоянном совершенствовании, как о процессе, а не некоей данности. 

Нами предлагается рассмотрение компетенции преподавателя как уникальной системы про-

фессионально-личностных знаний, умений и качеств человека, которые объединены гуманно-

ценностным отношением к окружающим, также творческим подходом к труду и непрерывной 

нацеленностью на личностное и профессиональное совершенствование, которые используются 

для освоения педагогических ситуаций, в рамках чего создаются совершенно новые смыслы дея-

тельности, явления и объекты культуры, которые способствуют достижению нового качества 

общественных отношений. Нам представляется, что качественная модель современного гуманис-

тического педагога должна включать компоненты, свободные в своем развитии и саморазвитии, в 

том числе и компетенции: I - мотивационно-целевой; II - компетентности (владение компетен-

циями); III - операционно-технологической; IV - рефлексивно-регулятивный; V - духовный. Итак, 

ключевые компетенции следующие: 

1. Способность учиться всю жизнь, как опора непрерывной подготовки в профессиональном 

плане, также способность к саморазвитию и самореализации в личной и социальной жизни. 2. 

Коммуникативные компетенции, способность налаживать контакт, расположить к себе человека, 

осуществление организаторских функций и общения. 3. Социально-психологическая компетен-

ция - брать на себя ответственность, участвовать в улучшении психологического климата группы, 

участвовать в совместном принятии решения, в регулировании конфликтов. 4. Межкультурные 

компетенции - понимание и вооружение способностью жить с людьми других культур, языков и 

религий, уважение и принятие друг друга. 5. Компетенция, связанная с грамотным, корректным 

использованием информации, с соблюдением принятых норм и требований. 

6. Квалификационные компетенции - предполагает академические (познавательные) спо-

собности, формирование у обучающих активного, самостоятельного творческого мышления.  

Творческий компонент в структуре профессиональной компетентности преподавателя опре-

деляется качественно новым уровнем видения проблемы, выдвижения идей и выработки стра-

тегии решения профессиональных задач, обеспечивает самовыражение и продуктивность профес-

сиональной деятельности [2], ему свойственны подлинность эмоциональных проявлений, искрен-

нее сопереживание ученикам [6]. Разработана модель тренингового развития компетентности, 

направленная на формирование ценностно-смысловых компетенций вузовских преподавателей; 

гуманистическое восприятие мира; адекватную этнопсихологическую самоидентификацию; ин-

новационность; креативность; смыслообусловленное обновление знаний, определяющим их 

готовность к реализации новых целей образования и конкурентоспособность в изменившихся 

социально-экономических условиях. Итак, лозунг современного общества «Learn-relearn-delearn» 
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воспринимается преподавателем не только как призыв к личностному росту, но и как стимул к 

непрерывному образованию, овладению компетенциями и постоянному повышению профессио-

нальной квалификации.  
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The article discusses various approaches to professional competence. These definitions don‘t fully 

concretize the content of this concept. Competence can not be reduced to knowledge or the skills. Need 

to beware of simplifying the concept of "competence" and its two extremes: the cognitivist and 

instrumental, not to equate or between knowledge and competence nor the influence and competence. 

We propose to consider the competence of the teacher as a unique system of professional and personal 

knowledge, skills and human qualities, combined with humanity and value attitude towards others, a 

creative approach to work. We consider the key competencies that form trainers‘ independent creative 

thinking. The creative component in the structure of the professional competence of the teacher is 

determined by qualitatively new level of vision problems and work out strategies to solve professional 

problems. A model for the training of competence development have been developed, aimed at creating 

value and meaning of competence of university teachers and humanistic view of the world. 
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   эффективность социально-психологических услуг. 

 

В последние годы вопросы определения эффективности деятельности специалиста, 

работающего в социальной сфере, занимают одно из центральных мест в мировой социальной 

практике. Определение критериев эффективности социальной и психологической работы 

необходимо в первую очередь для адекватной оценки деятельности служб, работающих в 

социальной сфере, планирования развития таких служб и профессионального роста специалистов. 
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Если социальную технологию понимать как ответ на социальную проблему, то и эффек-

тивность ее реализации должна измеряться степенью разрешения той социальной проблемы, на 

которую эта технология ориентирована. Построение системы оценки напрямую связано с 

пониманием сути проблемы и способов ее решения. В таком ракурсе эффективность социальной 

технологии может рассматриваться нами с точки зрения ее валидности, т.е. пригодности для 

решения поставленных задач: оцениваться как эффективный или неэффективный способ решения 

данной социальной проблемы.  

Цели и задачи оценки могут быть различные: получение информации для принятия 

административных решений, составление внешнего отчета о деятельности организации, анализ 

текущей ситуации для повышения качества оказываемых услуг и многие другие задачи внешнего 

и внутреннего контроля, в зависимости от актуальных потребностей организации. Результаты 

оценки могут предоставить важную информацию о существующих тенденциях, помочь 

спрогнозировать направления развития, принять решения о дальнейшей судьбе проекта. 

Практика социальной помощи за рубежом богата многочисленными разработками в области 

оценки эффективности социальных проектов и программ: деятельность любого проекта может 

быть подсчитана и проанализирована с точки зрения эффективности. Существуют, однако, 

ограничения на применение и использование в социальной сфере методов оценки из других сфер 

(к примеру, бизнеса или сферы услуг). Несмотря на кажущуюся простоту, оценка эффективности 

в социальной сфере является одной из сложнейших задач, как с точки зрения ее технического 

исполнения (методов, инструментов), так и в морально-этическом плане. Автоматический 

перенос существующих схем из экономики и менеджмента в социальную сферу невозможен, 

поскольку в центре социальной деятельности находится «человек» (не материал и не предмет), 

который сам принимает участие в решении своих проблем. Качество услуги зависит не только от 

активности и профессионализма специалиста, но и от готовности клиента сотрудничать с 

социальными работниками. 

Подход к оценке эффективности в социально-психологической сфере должен качественно 

отличаться от подхода к оценке в других сферах (бизнеса, управления, государственных прог-

рамм), строиться на других принципах, учитывая ключевой фактор межличностного взаимо-

действия между специалистом и клиентом для реальных изменений социально-психологической 

ситуации клиента. Это значит, что при отсутствии осуществления специалистом поддержи-

вающего, принимающего, уважительного и развивающего взаимодействия с клиентом и возник-

новения в ходе этого взаимодействия личностных и межличностных новообразований клиента и 

его окружения невозможно достижение устойчивых конструктивных изменений ситуации 

клиента, несмотря на возможные видимые эффекты.  

Социально-психологическая помощь – это и форма профессиональной деятельности, и 

мастерство и искусство каждого специалиста. Ядро социально-психологической практики 

составляет человеческое взаимодействие, которое по определению субъективно и не поддается 

количественной оценке. Важный аспект при разработке социальных технологий и систем оценки 

в социальной сфере - сохранение ценностного содержания социально-психологической помощи. 

Наличие фиксированных критериев и индикаторов эффективности может привести к формали-

зации оценки деятельности специалистов, потере содержания, и, как следствие, фальсификации 

результатов. 

Любая система оценки формируется в соответствии с поставленной перед ней целью и 

системой задач и предполагает некую отправную точку – позицию, исходя из которой, будет 

оцениваться эффективность. В сфере социально-психологической помощи можно выделить как 

минимум три важные, можно сказать «базовые» позиции: социальный заказ; специалист; клиент. 

Социальный заказчик заинтересован в том, чтобы определенной социальной категории была 

оказана помощь; специалист оказывает услугу, т.е. в каком-то смысле является исполнителем 

социального заказа; клиент же редко бывает заинтересован в получении помощи, однако общее 
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повышение качества жизни, вероятно, могло бы стать достаточным основанием для сотруд-

ничества.  

Типичный подход к оценке в системе социально-психологических учреждений – это оценка 

эффективности для представления результатов деятельности организации вовне. Такая оценка 

проводится с точки зрения («позиции») внешнего заказчика: вышестоящих организаций, органов 

власти, финансирующих организаций или лиц, и в этом случае эффективность понимается как 

ответ на социальный заказ, т.е. наличие в результате работы социально значимых изменений в 

жизни целевой группы. 

Здесь можно рассмотреть механизм смещения приоритетов: оценка эффективности с 

внешней точки зрения начинает пониматься как оценка эффективности в целом, что закладывает 

особую ценность внешних (видимых) результатов и опасность формализации и профанации 

оценки социально-психологической помощи. Факторы, не интересующие внешнего заказчика, 

перестают рассматриваться как показатели эффективности, показатели количества используются 

для измерения качества (содержания). 

Но оценка, выстраиваемая с точки зрения одной из сторон, по существу является неполной. 

Если обратиться к вышеуказанным позициям и рассмотреть эффективность с точки зрения их 

интересов, то наша задача – вернуть понятие эффективности в плоскость взаимодействия 

специалиста и клиента, выделить критерии эффективности социально-психологической помощи 

на пересечении интересов социального заказчика, профессиональной позиции специалиста и 

личной пользы клиента. В каком-то смысле – это задача сохранения фактора качества при 

построении системы оценки результатов профессиональной деятельности.  

Ориентация только на видимые признаки изменения ситуации приводит к профанации и 

формализации социально-психологической деятельности, делает специалиста социально-

психологической сферы беспомощным, заранее ставит его в ситуацию неуспеха, потому что от 

специалиста ожидаются быстрые положительные изменения там, где нужна кропотливая работа 

по восстановлению базовых уровней. Примером подобного развития событий можно наблюдать в 

системе образования, где внешние показатели обученности детей часто становятся более важными 

в работе специалиста, чем реальные достижения учащихся; предпочтение отдается выполнению 

требований программы, а не удовлетворению познавательных потребностей ученика.  

В центре социально-психологической работы – изменение клиента, изменение его жиз-

ненной ситуации. Изменение клиента, с одной стороны, – целостный феномен, складывающийся 

из большого количества не поддающихся измерению элементов человеческого опыта, с другой 

стороны – зависит от огромного количества факторов. Используемые подход и технология работы, 

по сути, определяют фактический механизм, порождающий в клиенте изменения; закладывают 

принципиальные, базовые условия процесса изменения.  

Таким образом, при оценке эффективности социальной (социально-психологической) 

помощи важно учитывать изменение ценностей, жизненной позиции, поведения и жизненной 

ситуации клиента. Если предположить, что профессионала интересуют суть и механизм изме-

нения; социального заказчика – видимые изменения ситуации и социальный эффект; а клиента – 

качественное улучшение его собственной жизни, то, с учетом основных базовых позиций, можно 

ожидать, что система оценки эффективности деятельности в сфере социально-психологической 

помощи должна отвечать следующим требованиям: наличие социально значимых изменений 

ситуации клиента после окончания работы; наличие значимых личностных и межличностных 

изменений клиента в ходе оказания социально-психологической помощи; наличие положитель-

ного отношения клиента к достигнутым в ходе совместной деятельности изменениям (положи-

тельная оценка достигнутых результатов). 

Содержание каждого из этих направлений оценки специфично для разных областей 

социально-психологической практики. В соответствии с концепцией оказываемой социально-

психологической помощи специалист и организация, осуществляющие деятельность, могут 
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определить, какие изменения являются для них значимыми, каковы их конкретные показатели и 

индикаторы.  

Социально значимые изменения в жизни клиента определяют эффективность социально-

психологической помощи для внешнего наблюдателя, наличие значимых личностных изменений 

клиента и положительной оценки клиентом результатов, достигнутых в ходе сотрудничества со 

специалистом, являются важными составляющими эффективности с точки зрения профессионала. 

Сочетание внешней и внутренней эффективности обеспечивает качество социальных услуг. 

В 2007-2009 г. в Центре «Перекресток» была разработана система мониторинга и оценки 

изменений ситуации клиента. Разработка этой системы заняла много времени, поскольку 

потребовала осмысления и формулировки ценностных оснований работы и содержательных 

целей работы, а также качественных критериев их достижения. Она включает в себя ряд 

показателей ситуации и динамики развития подростка в личностной, межличностной, 

социальной и семейной сферах, которые оцениваются специалистами, работающими с 

подростком и его социальным окружением. Кроме того, поскольку крайне важным является 

обеспечение диалога между всеми участниками процесса социальной и психологической работы, 

разрабатывается линия получения обратной связи от клиентов (подростков и родителей) для того, 

чтобы иметь возможность сопоставить их взгляд на ситуацию и ход работы с мнением 

специалистов, представителей социальных институтов и др. Использование системы мониторинга 

и оценки позволяет отслеживать эффективность социально-психологической работы с точки 

зрения всех включенных лиц и корректировать и развивать профессиональную деятельность, 

опираясь на получаемые данные. 
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Буллинг (травля), как правило, определяется как преднамеренное агрессивное поведение, 

включающее неравенство власти или силы [7]. Это явление имеет место во многих замкнутых 

коллективах, как детских, как и взрослых, но наиболее изучено оно в контексте образовательных 

учреждений. В последние 20 лет в Европе и США проведены сотни исследований буллинга среди 
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детей и подростков. В среднем от 10 до 32% подростков сталкиваются в школе с ситуациями 

травли; от 9% школьников (в Норвегии) до 45% (в Литве) встречаются с ситуациями травли два 

раза в месяц или чаще [5]; 32% учеников 12-18 лет в США имеют опыт травли в школе [8]. По 

российским данным, 13,5% школьников в Волгограде более одного-двух раз сталкивались с 

насилием в школе; страх стать жертвой насилия в школе стоит у волгоградских школьников на 

третьем месте [2]; четверть подростков хотя бы раз участвовала в буллинг-поведении [3]; 13% 

детей включены в процесс буллинга в виктимной роли, 20% – в качестве агрессоров [1]. 

Травля не проходит бесследно ни для кого из участников и имеет опасные последствия, 

которые, однако, мало кто имеет в виду. Дети, которые подвергаются травле, которых часто 

дразнят, обижают или игнорируют, чаще страдают от тревоги и депрессии, думают о том, чтобы 

причинить себе вред и совершают попытки самоубийства; у них в три раза чаще по сравнению со 

сверстниками бывают состояние апатии, головные боли и энурез; они демонстрируют снижение 

учебной успеваемости. В целом у них формируется представление о мире как о полном 

опасностей, а о себе как о неспособном повлиять на происходящее – что, конечно, негативно 

влияет на субъективное благополучие и способствует появлению расстройств тревожно-

депрессивного спектра. Дети, которые осуществляют травлю, также имеют высокие связанные 

риски: они чаще своих сверстников демонстрируют антисоциальные, криминальные и 

девиантные формы поведения, включающие драки, воровство, вандализм, хранение оружия, 

прогулы школы и низкие учебные достижения; они чаще употребляют алкоголь и курят. Дети, 

которые являются свидетелями травли, чувствуют небезопасность среды; они испытывают страх, 

беспомощность, стыд за бездействие и одновременно испытывают желание присоединиться к 

гонениям. Если взрослые также не прекращают травлю одних детей другими, это ведет к 

снижению у свидетелей способности к эмпатии и к ухудшению социального климата в школе 

(семье, сообществе), что в итоге способствует росту в обществе «молчаливого большинства» и 

отсутствию людей с выраженной гуманистической позицией [6]. 

Кроме того, современные технологические достижения в области коммуникаций позволяют 

осуществлять преследование в виртуальном пространстве, используя СМС-сообщения, электрон-

ную почту, распространение слухов и клеветы через форумы, блоги и социальные сети. Общение 

с помощью интернета и сотовых телефонов сложнее повергается как анализу, так и коррекции, 

поэтому необходимость профилактики традиционного буллинга в образовательной среде усили-

вается за счет риска перехода буллинга в интернет-пространство (превращения его в кибер-

буллинг). 

В России в отношении психологической работы с буллингом ситуация весьма противо-

речива. С одной стороны, на житейском уровне практически каждый готов признать, что 

сталкивался с эпизодами травли в школьном опыте, и что эта проблема на протяжении многих лет 

остается чрезвычайно актуальной. С другой, нет упорядоченной системы профилактики и прек-

ращения буллинга. За исключением отдельных случаев и отдельных специалистов, работающих с 

этой проблемой (например, используя новозеландскую технику «Команда под прикрытием» - 

'Undercover teams‘), регулярная практика травли детей в школе остается неизменной. Нет и 

технологий диагностики уровня представленности буллинга в конкретном сообществе. 

Возникает вопрос о том, как рассматривают это школьное явление сотрудники школы – 

учителя и администрация. Представляется, что негативный психологический климат в классе, 

плохие отношения между учениками и высокий уровень тревоги мешают обучению, поэтому 

учителя заинтересованы в том, чтобы отношения между учениками были хорошими и не мешали 

учебному процессу. Однако при обсуждении с учителями их отношений с учениками выясняется, 

что они видят ключевую проблему в том, что у них недостаточно инструментов для поддержания 

дисциплины и авторитета, в связи с чем их профессиональная задача преподавания отступает 

перед задачей выстраивания социально-иерархических отношений с детьми. Описывая свои 

отношения с детьми, они используют такие метафоры, как «военачальник и его солдаты», 

«разводящий», «цензор», «проводник», «дирижер оркестра», «старший товарищ», подчеркивая в 
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первую очередь свое старшинство и главенство, либо игнорируют свое статусное превосходство, 

используя метафоры «друга», «союзника», «доброй души», и в обоих случаях оставляют на 

периферии свою роль носителя знаний [4]. Для сравнения: учителя в Китае описывают свой опыт 

преподавания, используя такие метафоры, как «паромщик», «робот», «рабочий» [10], подчеркивая 

функцию переноса знаний и не субъектную природу отношений «ученик-учитель». Основными 

метафорами отношений «учитель – ученик» для учителей в Турции являются: передатчик знания 

— пассивный реципиент знания; творец, ремесленник — сырье; целитель /ремонтник — 

поврежденный индивид; высший авторитет — абсолют послушания; посредник изменений — 

объект изменений; артист — осознающий зритель; советчик — значимый другой; воспитатель/ 

агроном — растущий организм; помощник/монтажник — конструктор знания; действующий 

совместно, демократ — активный участник сообщества [9]. В этих метафорах подчеркивается 

конструктивный характер взаимодействия между участниками (ремонт, выращивание, строи-

тельство), который разными способами направлен на развитие и усложнение ученика, что 

контрастирует с приведенными выше метафорами российских и китайских учителей. 

Таким образом, мы сталкиваемся со стратегическим противоречием, когда, с одной стороны, 

учителя заинтересованы в хороших отношениях между учениками для повышения эффективности 

учебного процесса, а с другой, для них самих является проблемой выстраивание авторитетных 

отношений с учениками, и они используют свою власть для утверждения своего авторитета, тем 

самым практикуя и задавая в качестве ролевой модели детям отношения, построенные на 

неравенстве во власти. Рассматривая проблемы и перспективы изучения данной темы в России, 

хочется сформулировать следующие научные и прикладные задачи: разработать методику для 

диагностики ситуаций буллинга в детском коллективе; разработать психологическую систему 

профилактики и прекращения буллинга в детских коллективах; найти «точку входа» в дискурс, 

практикуемый педагогами, и разработать технологии работы с учителями для того, чтобы снизить 

риски усугубления ими ситуаций буллинга в классе и повысить их навыки выстраивания 

отношений с учениками, основанных на уважении и интересе. 
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Перед отечественной высшей школой сегодня стоит задача подготовки специалистов, 

которые соответствовали бы требованиям эпохи глобализации, информатизации, экономики 

знаний. Анализ современной гуманитарной практики показывает, что сегодня ощутим приоритет 

толерантной, гуманистически ориентированной, открытой к общению с людьми различных 

национальностей, демократической, миролюбивой личности, что находит подтверждение в 

документах ООН и ЮНЕСКО, в законе Республики Армения ,,Об образовании‖, принципах 

государственной политики в этой сфере. В настоящий момент человечество находится на том 

уровне, когда наличие и рост проявления многообразия культур требует перестройки образования 

в контексте концепции поликультурности общества. Культура мира – это культура, основанная на 

всеобщих ценностях уважения жизни, свободы, справедливости, солидарности, терпимости, прав 

человека и равенства между мужчинами и женщинами. Как на начальном, так и на последующих 

этапах становления и развития данной концепции и ее практической реализации заметная роль 

принадлежала ЮНЕСКО. Разработанная на основе этой концепции в 1994 году программа 

включает реализацию ЮНЕСКО трансдисциплинарного проекта ,,На пути к культуре мира‖ в 

области образования, культуры, социальных и гражданских сферах, осуществляемого во многих 

странах мира. 

Именно поэтому в настоящее время подчеркивается необходимость повышения уровня 

культуры студенческой молодежи, перехода от авторитарно-репродуктивной модели высшего 

образования к рефлексивно-гуманистической, главной целью которой является формирование и 

развитие в человеке потребности выйти за пределы изучаемого, способности к саморазвитию, 

самореализации, самообразованию в продолжении всей своей жизни [2, 25]. С другой стороны, 

лица имеющие высшее образование, бесспорно, относятся к числу тех действующих лиц, которые 

в первую очередь призваны содействовать становлению и распространению культуры мира. 

Важную научно-педагогическую базу воспитания студентов в духе культуры мира создали 

такие современные педагогические движения и теории, как: 

-,,педагогика мира‖, призванная обьединить мир людей на основе доброжелательных 

отношений, гармонии взаимосвязей, на основе общечеловеческих ценностей. 
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-,,педагогика ненасилия‘‘ выступает одной из сторон воспитания в духе культуры мира, 

принципами которой принято считать гуманистическое ориентирование данного направления 

педагогики, приоритет веры человека и его природные силы, воспитания подрастающего 

поколения на ненасильственной основе и в духе ненасилия, миролюбия, уважения прав и 

достоинств других людей, бережного отношения к природе, всему живому [3]. 

-,,гуманистическая педагогика‘‘ отражается, прежде всего в формировании культуры 

мышления, творческих способностей студента на основе глубокого понимания истории культуры 

и цивилизации, всего культурного наследия. Как указывается в законе Республики Армения ,,Об 

образовании‘‘ одним из принципов государственной политики в области образования является 

,,гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здо-

ровья человека, свободного и всестороннего развития личности, воспитание гражданственности, 

национального достоинства, патриотизма, законности и экологического мировоззрения‖ [1]. 

- ,,этнопедагогика‘‘ по отношению к культуре мира рассматривается как один из инстру-

ментов построения на этнокультурной основе широкого общего образования, ведущего к овла-

дению ценностями национальной и мировой культуры. 

- ,,педагогика сотрудничества‘‘ выступает одним из источников воспитания в духе культуры 

мира на основе межличностного общения, построенного на доверии и уважении другого мнения. 

Известно, что многие философы-педагоги Византии будучи профессорами европейских 

университетов, приняли непосредственное участие в становлении школы и педагогических идей 

не только Западной Европы, но также Персии и Закавказья. В интеллектуальных кругах 

средневековой Армении были хорошо известны труды по педагогике и религии Василия 

Кесарийского, Григория Назианского, Григория Нисского. 

На сегодняшний день ,,педагогика сотрудничества‘‘ гармонизируется с государственной 

политикой РА в сфере образования.  Присоединение Армении к Болонскому процессу (2005г.) и 

принятие европейских показателей высшего образования является важнейшим условием выхода 

выпускников вузов Армении на европейский рынок труда. Сегодня республика предпринимает 

соответствующие шаги, направленные на интеграцию в формирующееся в настоящее время 

Высшее Образовательное Пространство. 

 Теоретическая и практическая разработка сущности и содержания образования завтраш-

него дня, основанного на принципах единого и целостного мира, ответственного и достойного 

места человека в этом мире, требует обьединения усилий ученых и специалистов практически 

всех отраслей науки, культуры, производства, социальной сферы всех регионов планеты. 
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Culture of the world is emphasizing in this article. The analyze of modern humanitarian practice 

shows the privilege of human being tolerance and humanitarian orientation related to the 
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communication with different peoples. No doubt, the university graduates are to promote the shaping of 

the world culture. 
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   управление педагогическими работниками. 

 

Успешность деятельности и реализация стратегии развития образовательных организаций в 

современных условиях зависит в значительной степени от успешного управления педагогически-

ми работниками руководителями данных организаций. Теоретический анализ проблемы управ-

ления педагогическими работниками и практики работы с руководителями образовательных 

организаций позволяет установить ряд противоречий: между необходимостью совершенствования 

процесса управления педагогическими работниками и отсутствием инновационных подходов, 

которые были бы ориентированы на реализацию стратегии развития образовательной организа-

ции и личностно-профессионального роста педагогических работников в данной организации; 

объективной необходимостью учета профессиональных возможностей и интересов педагоги-

ческих работников для успешного управления педагогическими работниками и практической 

неготовностью (недостаточность знаний, умений и навыков) руководителей к их определению и 

использованию в данном процессе. 

Решение определенных противоречий в первую очередь будет зависеть от мотивационных 

ориентиров у руководителей образовательных организаций для успешного управления педагоги-

ческими работниками. В даном контексте мотивационные ориентиры руководителей образо-

вательных организаций должны предусматривать пропорциональность учета потребности в 

успешной реализации стратегии развития образовательной организации и личностно-профессио-

нальном росте педагогических работников в данной организации. 

На основе анализа научной литературы [2; 3; 4; 5] нами были выделены основные моти-

вационные ориентиры руководителей образовательных организаций для успешного управления 

педагогическими работниками: ориентация на действие, ориентация на процесс, ориентация на 

педагогического работника, ориентация на перспективу, ориентация на принятие педагоги-

ческого работника, ориентация на понимание и сотрудничество с педагогическим работником, 

ориентация на достижение компромисса с педагогическим работником. 

Анализ литературы свидетельствует, что отдельные аспекты мотивации управленческой 

деятельности руководителей образовательных организаций изучали Т. Л. Бадоев, Е. И. Бондарчук, 

Е. В. Винославская, Л. Н. Карамушка, Т. В. Панчук, Н. Г. Рогов, В. М. Сыч и др. В то же время в 

работах указанных авторов не отражено исследование проблемы развития мотивационных 

ориентиров у руководителей образовательных организаций для успешного управления 

педагогическими работниками. 

Исходя из актуальности и недостаточной разработанности этой проблемы, целью нашего 

исследования является определение степени развития мотивационных ориентиров у руко-

водителей образовательных организаций для успешного управления педагогическими рабо-

тниками. 

Исследование проводилось на базе ряда областных институтов последипломного педа-

гогического образования Украины на курсах повышения квалификации среди руководителей 
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образовательных организаций в течение 2012–2013 учебного года. Выборку составляли примерно 

1500 руководителей образовательных организаций. В качестве диагностического инструментария 

использовалась методика «Диагностика мотивационных ориентаций в межличностных комму-

никациях» [7], которая направлена на определение основных мотивационных ориентаций 

(ориентация на адекватное восприятие работников, ориентация на понимание и сотрудничество с 

работниками, ориентация на достижение компромисса с работниками) в процессе управления 

педагогическими работниками. 

Полученные данные подвергались статистическому анализу с последующей качественной 

интерпретацией и содержательным обобщением. 

Анализ результатов, полученных в ходе проведенного исследования, дает основания 

утверждать, что у руководителей образовательных организаций три вида мотивационных 

ориентаций распределились почти равномерно. 

Так, примерно треть опрошенных руководителей образовательных организаций при осу-

ществлении управления педагогическими работниками предпочитают шкалу «ориентация на 

понимание и сотрудничество с работниками» (38,5 %). Необходимо отметить, что данная шкала 

отражает умение руководителей образовательных организаций проявлять эмпатию (сопережива-

ние эмоциональному состоянию собеседника и проблеме, которую он обсуждает); делегировать 

полномочия, основываясь на адекватном осознании выполняемой роли и функциональных 

обязанностей каждого работника; ориентироваться на равноправие в решении вопросов; орга-

низовывать совместную работу; учитывать опыт и новаторские подходы работников; взаимо-

действовать на основе партнерства, без установления «социальных дистанций»; выступать в 

различных статусно–ролевых позициях, устанавливая и поддерживая рабочие контакты незави-

симо от сложившихся отношений и т.п.  

В свою очередь, примерно треть опрошенных руководителей образовательных организаций 

в процессе осуществления управления педагогическими работниками предпочитают шкалу 

«ориентация на адекватное восприятие работников» (36,2 %), которая раскрывает степень 

восприятия данными руководителями работников через уважение и учет психофизиологического 

состояния последних и их возможностей; учет индивидуально-личностных характеристик 

работников; проявление уважения к личности работника, основанного на компетентности 

(профессионализме) последнего, а не на оценке его эмоциональных состояний и поведения и т.д. 

Несколько меньше опрошенных руководителей образовательных организаций при управ-

лении педагогическими работниками предпочитают шкалу «ориентация на достижение компро-

мисса с работниками» (25,3 %), которая демонстрирует способность данных руководителей 

обсуждать различные точки зрения на определенную проблему, выделяя только мысли по сути, 

абстрагируясь от мелочей; адекватно включаться в проблему и быть готовым проявить ини-

циативу в ее решении; использовать эффект двусторонней аргументации при изучении проблемы; 

проявлять различные признаки искренности и открытости к обсуждению актуальных вопросов; 

стремиться понять работников в контексте требований конкретной ситуации; учитывать 

собственное мнение работников и т.п. 

Таким образом, на основе анализа результатов исследования степени развития мотивацион-

ных ориентиров у руководителей образовательных организаций для управления педагогическими 

работниками возникла необходимость определения комплекса организационных форм и 

активных методов по их совершенствованию у данных руководителей. Эти задачи, по нашему 

мнению, могут быть решены в системе последипломного педагогического образования и, в 

частности, в процессе повышения квалификации руководителей образовательных организаций. 
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Системные семейные расстановки - уникальное психотерапевтическое направление, приз-

нанное мировым сообществом и получившее доверие благодаря 25-летней успешной практике. 

Данное направление создано немецким философом, богословом, психотерапевтом Бертом 

Хеллингером в начале 80-х годов и значительно развито его соратниками и учениками Г. Вебером, 

М. Франке-Грикш, Я. Шнайдером, Ш. Хаузнером и Ф. Руппертом. 
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В основе метода лежит несколько направлений психологического консультирования и 

психотерапии, такие как "Первичная терапия» А. Янова, "Скрипт-анализ» Э. Берна, психодрама Я. 

Морено, "Семейная скульптура» В. Сатир, семейная терапия И. Бузормени-Надя, системная 

семейная терапия С. Минухина. 

В России семейные расстановки появились в конце 90-х годов ХХ века и сегодня очень 

популярны. В Москве открыт институт консультирования и системных решений (ИКСР), который 

ведет образовательные программы, обучая психологов, психотерапевтов, врачей, социальных 

работников не только в Москве, но и в других регионах России. В институте также проводится 

значительная работа по ведению клиентских групп (ведущие расстановщики - преподаватели 

ИКСР). Обучено достаточно большое количество человек. Однако обучиться профессионально 

проводить расстановки весьма сложно, т.к. это направление глубинной краткосрочной терапии 

является одновременно и наукой, и искусством. Кроме того, важным условием успешной 

расстановочной работы является сочетание личной зрелости и особой чувствительности ко всему 

происходящему в поле расстановки. 

Семейные расстановки органично сочетаются с уже популярными терапевтическими 

подходами, что дает возможность практикующему психологу в процессе психологического 

консультирования и психотерапии делать для своего клиента расстановки по мере надобности, 

углубляя при этом диагностическую и психокоррекционную часть работы. Имея в своем арсенале 

освоенных методов практической помощи еще и расстановки, психолог получает дополнитель-

ные, подчас неожиданные возможности работы с семьей, с родом, с психосоматическими 

заболеваниями, узнавая при этом причины системного характера и следуя им, обращает внимание 

на все, что проявляется в поле расстановки. Т. е. ведущий расстановку (далее расстановщик) таким 

образом, основывается на системно-феноменологическом подходе.  

Термин "системный" здесь означает, что мы работаем с семьей как с системой, с родом как с 

системой. Элементами системы являются члены семьи, члены рода клиента. Работа проводится в 

группе, участники которой приглашаются быть заместителями родителей и других родственни-

ков. Клиент сам располагает заместителей в пространстве комнаты, согласно своим ощущениям их 

«правильного» в ней расположения. 

Термин "феноменологический" здесь означает подход, при котором признаются те фено-

мены, которые есть, которые проявляются в наблюдении (без предварительного анализа). Клиент 

встречается с некоей своей реальностью "здесь и сейчас" проявившейся. Очень часто это открытие 

для клиента.  

Классические семейные расстановки начинаются с запроса клиента. Как правило, перво-

начальный запрос звучит неопределенно, завуалированно. Тогда расстановщику нужны навыки 

консультативно-психотерапевтической работы, а именно навыки проведения диагностической 

беседы, в которой выявляется самое важное, самое актуальное, самое болезненное из того, что есть 

в душе клиента. Признаками настоящего запроса являются заметное усиление волнения, прилив 

эмоций и энергии. Далее расстановщик определяет персонажи, которые должны появиться в поле 

расстановки и предлагает клиенту выбрать из участников группы заместителей этих персонажей. 

Клиент определенным образом ставит их в пространстве комнаты. Таким образом, "первая фигура" 

расстановки готова. Заместителям предлагают вчувствоваться в свои роли и только после этого 

начинать медленно двигаться, говорить и т.д. 

Самое загадочное явление в расстановках называется замещающим восприятием. Оно 

состоит в том, что заместители начинают чувствовать отношения, взаимосвязи, мысли, эмоции, 

телесные ощущения, поведенческие, характерологические особенности персонажей, которых они 

замещают. Информацию обо всем этом они получают из информационно-энергетического поля, 

которое также называется "знающее поле", "морфическое поле" или "морфо-генетическое поле". 

Далее расстановщик, клиент, группа наблюдают и следуют той информации и тем движениям, 

которые приходят из поля. 
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Основополагающее понятие семейных расстановок (и не только семейных) - это понятие 

порядка, точнее порядков. Порядки - это законы, нарушение которых в семейных системах 

переживается как "проблема" (страхи, тревоги, неуверенности, стремление к смерти, депрессии, 

безинициативность, поиск своего места в жизни, болезни, невозможность создать семью, родить 

детей и т.д.). Нахождение "непорядка", восстановление порядка в системе приводит к "исцеле-

нию". Существуют 3 основных порядка-закона, описанных Б. Хеллингером: закон принад-

лежности, закон иерархии, закон баланса "брать-давать" [1, стр. 34, стр. 74, стр. 112]. 

Приведу пример восстановления порядка из своей практики. Подростку 12 лет, у него 

энурез. На расстановках присутствуют только родители. После прояснения запроса в пространстве 

комнаты появляются заместители подростка, симптома (энуреза) и заместители папы и мамы. 

Симптому предлагается посмотреть на родителей и приблизиться к тому, с кем он связан. 

Симптом подходит к заместителю отца и становится ясно, что симптом связан с отцом и его 

родом. У отца дополнительно выясняется, симптом должен быть мужского или женского рода? 

Отец отвечает, что мужского. Действительно в качестве симптома избран мужчина. После чего 

всем стоящим в расстановке заместителям предлагается немного подвигаться. Симптом ведет себя 

так, как будто кого-то потерял или забыл: он озирается, крутится вокруг своей оси. Выясняю у 

отца, есть ли в его семье тайна. Оказалось, что у его деда (т.е. прадеда подростка) был внебрачный 

сын от женщины, которая пыталась наладить связь с семьей отца ребенка и присылала письма с 

просьбой о более близком знакомстве. Но бабушка отца (т.е. прабабушка подростка) прятала все 

эти письма. И только перед смертью она открыла эту тайну отцу мальчика. В расстановку ввели 

заместителя этого внебрачного сына прадеда. И как только он появился, симптом стал медленно 

уходить. Так был восстановлен порядок, соблюден закон принадлежности. Теперь внебрачный 

сын прадеда тоже принадлежит семейной системе. Ему дано место и оказано уважение. И тогда 

энурез покинул подростка навсегда. 

В данных тезисах мне хотелось обзорно описать системно-феноменологический подход к 

семейным расстановкам, их яркую актуальность для современной семьи и для каждого отдельного 

человека, т.к. знания о системных расстановках предоставляют возможность соблюдать порядки-

законы и таким образом облегчать и даже улучшать нашу жизнь. 
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Family constellations are based on the system-phenomenological approach. In the theses of family 

constellations are presented as a method of deep short-term psychotherapy. The author gives a 
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description of some of the terms and procedure of the arrangement, and gives an example from my own 

practice. In the end affirms the value of this method for the modern psychological practice. 
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Социальный капитал представляет собой совокупность психологических свойств и харак-

теристик, складывающихся посредством отношений особого рода – сотрудничества, оказания 

помощи и соучастия в совместном решении проблем [2], [3]. Уровень его развития и качество 

зависят от индивидуального опыта социализации, влияющего на присвоение требований доверия, 

честности, солидарности. Этот опыт может оказаться неоднородным в разных региональных 

образовательных средах. В этой связи будет вполне правомерным предположение о том, что 

выраженность разных компонентов социального капитала у студентов столичного и провин-

циального вуза имеет свою специфику.  

Методическую основу исследования составил сравнительный анализ уровней развития 

компонентов социального капитала и его структуры у студентов калужских и московских вузов. В 

московскую выборку вошли студенты-психологи, средний возраст – 21 год (58 человек). Калужс-

кую выборку составили студенты, обучающиеся по психолого-педагогическому и социогумани-

тарному направлениям в Калужском государственном университете и в Калужском филиале 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (КФ 

РГНХ И ГС), средний возраст 20,7 лет, 55 студентов. 

Для диагностики компонентов социального капитала использовались три опросника: 

доверительных отношений, легитимизации нечестности и солидарности, разработанные под 

руководством М.К.Акимовой и апробированные в сопоставительных исследованиях молодежных 

групп [1].  

Факторный анализ субкомпонентов социального капитала позволил реконструировать его 

структуру в сопоставляемых выборках. Факторизация осуществлена методом главных компонент с 

последующим вращением методом «Варимакс». 

Московская студенческая выборка характеризуется дифференцированной и неравновесной 

структурой социального капитала. Первый фактор (21,05 % нагрузки) образует субкомпоненты 

доверия: позитивные представления о людях, позитивные представления о государственных 

институтах и толерантность. Второй фактор (11,63 % дисперсии) объединяет легитимизацию 

лживости и воровства. Третий фактор связывает любовь к близким и патриотизм. Четвертый 

фактор (9,13 % дисперсии) объединяет легитимизацию лицемерия и вероломства. В пятый фактор 

(8,12 % дисперсии) выделилась в качестве самостоятельного элемента легитимизация обмана. И, 

наконец, шестой фактор (7,71 % дисперсии) образует гражданственность и воспринимаемая польза 

от доверительных отношений. Общая доля объясненной дисперсии – 68,08 %.  

Факторизация данных на калужской выборке свидетельствует о специфических особен-

ностях структуры социального капитала. В отдельный, первый фактор (16,39 % дисперсии) вошли 

любовь к близким и патриотизм. Но при этом гражданственность не приобрела требуемой весовой 

нагрузки, чтобы войти в какой-нибудь из факторов. Второй фактор (12,69 % дисперсии) включает 
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три субкомпонента доверительных отношений: позитивные представления о людях, доверие к 

государственным институтам и толерантность к инаковости и противоречивости человеческого 

поведения. Третий фактор (10,65 % дисперсии) объединил лживость и воровство. Доверие к госу-

дарственным и общественным институтам оказались соединенными с отрицательным знаком с 

легитимизацией обмана в четвертом факторе (8,69 % дисперсии). Отдельно выделилась в качестве 

самостоятельного, пятого фактора (8,18 % дисперсии) вероломство, и шестой фактор (7,83 % 

дисперсии) образовали толерантность к инаковости и человеческой изменчивости и легитимиза-

ция лицемерия. Представленная факторная матрица описывает 64,44% дисперсии результатов.  

Сопоставление полученных с помощью факторного анализа реконструкций структуры 

социального капитала показывает, что у московских студентов рост гражданской активности 

опирается на систему доверительных отношений, что является перспективным для развития 

открытой солидарности, повышающей качество социального капитала. В калужской выборке его 

рост также сопряжен с расширением зон доверия, но в условиях недостаточного развития 

гражданственности данный капитал может преобразоваться в скрепляющую только «своих» и 

отделяющую «чужих» форму ограниченной солидарности.  

Выявленные особенности в структурных связях субкомпонентов социального капитала 

нуждались в дальнейшем уточнении. С этой целью был применен метод контрастных групп. 

Установлено, что в группе студентов - москвичей, характеризующихся высоким уровнем 

социального капитала (Xср.=200,8 баллов) не выявлено статистически достоверных связей между 

его компонентами. Напротив, у испытуемых с самыми низкими результатами в выборке 

(Xср.=131,3 баллов) определено, что толерантность находится в обратной зависимости от доверия 

к себе (rs=-0,73; р≤0,05). Легитимизация нечестности оказалась значимо связана с общим уровнем 

доверия (rs=-0,73; р≤0,05). Такого рода избирательность допустимой нечестности свидетельствует 

об ее ограничениях в соответствии с принципом «круговой поруки».  

У студентов – калужан, характеризующимися высокими показателями социального капитала 

(Xср.=148,9 баллов) прослежены как прямые, так и обратные связи между отдельными его 

субкомпонентами. Выявлена достоверная связь между любовью к близким и патриотизмом 

(rs=0,62; р≤0,05), при этом любовь к близким оказалась в отрицательной значимой связи с 

гражданственностью (rs=-0,57; р≤0,05).  

В группе студентов-калужан с низкими показателями совокупной величины социального 

капитала (Xср.=126,17 баллов) установлена такая закономерность: уровень доверия уменьшается, 

если увеличивается солидарность, и наоборот, при росте солидарности начинают страдать 

доверительные отношения (rs=-0,62; р≤0,05). Можно предположить, что речь здесь идет о так 

называемом «вынужденном» доверии, регулируемым санкциями и контролем со стороны близкого 

окружения. Подобная форма реализации доверительных отношений и солидарности основывается 

на уверенности в том, что принципы взаимодействия обычных людей не разделяются госу-

дарством и не поддерживаются его институтами.  

Различия в характере связи между компонентами социального капитала, установленные в 

региональных группах, потребовали дополнительных методических решений.  Был применен 

дисперсионный анализ (ANOVA), который показал, что фактор места обучения (Москва или 

Калуга) не оказывает существенного влияния на развитие солидарности как компонента 

социального капитала. Мера выраженности доверия как компонента социального капитала 

находится под большим влиянием проживания в мегаполисе (F = 20,41; р≤0,001). Вместе с тем, 

дисперсия уровней легитимизации нечестности не отличалась у москвичей, и у калужан, 

возможно, здесь действует иной по содержанию фактор, общий для россиян.  

Рассмотрение специфики социальных практик, связанных с локальной территорией, 

локальными социокультурными контекстами, открывает новые возможности для выявления 

природы социального капитала и возможностей его развития у студенческой молодежи в 

конкретных условиях региональной среды. 
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Special characteristics have been found out in the structure of the social capital. They are features 

that indicate the way how the social capital grows in conditions of the capital and provincial 

universities. 

Civism of Moscow students is based on the system of confidential relations. The social capital 

growth of Kaluga students is connected with widening of trust zones. The grounds for widening of the 

trust zones are affection to one's nearest and dearest and patriotism. 

The problem of the qualitative development of the social capital among Kaluga and Moscow 

students is that components of trust or confidence are tightly joined with dishonesty. For example, 

positive vision of state and social institutes, tolerance, benefits of confidencial relations are joined with 

legitimization of deception, hypocrisy, acceptance of such destructive for interpersonal and intergroup 

relations manifestations of dishonesty as stealing and treachery. 

It has been found out that studying in the megapolis causes the development of more confidential 

relations, and being included in the program of the second high education influences favorably the level 

of solidarity independently of the place of studies. 

At the same time the development of such component of the social capital as honesty is not 

influenced by the place of education 
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Разработка научных основ для обеспечения условий полноценного развития одаренных 

детей является одной из актуальных задач современной психологии. Накопившиеся к настоящему 

времени данные о судьбе и жизненном пути одаренных детей, особенно одаренных в тех областях 
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человеческой деятельности, которые требуют раннего начала профессионального развития, 

указывают на то, что они сталкиваются с многообразными трудностями. Эти трудности во многом 

связаны с тем, что развитие определенных способностей вносит изменения в нормативное течение 

психического развития, вызывая трудности социальной адаптации, дисгармонии различного 

характера, обусловленные диссинхронией психического развития [8], [9].  

Обоснование программ психологической поддержки психического развития одаренных 

детей возможно в том случае, когда существуют теоретические основания для прогнозирования 

психологических последствий раннего включения ребенка в развитие специальных способностей. 

Многолетние исследования особенностей ранней профессионализации детей в спорте, хорео-

графическом искусстве, в научно-исследовательской деятельности по мере накопления эмпири-

ческих данных привели к пониманию того, что позитивные либо негативные эффекты этого 

процесса обусловлены тем, в какой мере деятельность, в которую они включены, поддерживает 

нормативное для их возраста направление психического развития [1].  

При построении эмпирических исследований, направленных на проверку сформулирован-

ного выше предположения, особенности психического развития одаренных детей, включенных в 

развитие имеющихся у них способностей, анализировались на основе их соотнесения с 

нормативным для их возраста магистральным направлением психического развития. Основой для 

его определения являлась теория психического развития Д. Б. Эльконина [10]. Ее существенным 

для анализа возможных последствий ранней профессионализации, обеспечивающей полноценное 

развитие способностей, положением является то, что в онтогенезе закономерно чередуются 

периоды преимущественной направленности активности ребенка на освоение либо предметной, 

либо социальной составляющей его жизненного мира. Направленность развития на освоение 

предметной действительности стимулирует интеллектуальное развитие. Освоение социальной 

действительности побуждает продвижение в развитии личности.  

Одна из наиболее распространенных форм ранней профессионализации детей – это вклю-

чение их в профессиональные по своей сути занятия спортом. Профессиональная карьера 

спортсменов начинается в младшем школьном возрасте и завершается в большинстве случаев в 

период ранней взрослости.  

Согласно концепции Д. Б. Эльконина, младший школьный возраст – это период, когда 

фокус развития находится в области освоения предметной действительности, требующего 

продвижения в интеллектуальном развитии. Освоение двигательной деятельности требует от 

юных спортсменов способности к анализу образца двигательного действия, осмысления способов 

его выполнения, планирования выполнения действия, сопоставления результатов собственного 

действия с образцом. Следовательно, можно ожидать, что занятия спортом будут способствовать 

становлению таких психических новообразований младшего школьного возраста, как рефлексия, 

внутренний план действия, поисковое планирование, постигающий анализ.  

Эмпирические данные подтверждают позитивное влияние занятий спортом на становление 

перечисленных психических новообразований. Согласно данным исследований [7], юные 

спортсмены младшего школьного возраста опережают своих ровесников, не занимающихся 

спортом и обучающихся по традиционным программам, по сформированности постигающего 

анализа, содержательной рефлексии, способности к мысленному планированию. 

В подростковом возрасте фокус развития смещается в сферу освоения социальных 

отношений, требующего продвижения в личностном развитии, приобретения социального опыта 

[10]. В подростковом возрасте начинается активное становление самосознания, формирование Я-

концепции [4]. Эти процессы протекают нормативным образом в том случае, когда у подростков 

есть возможность приобретения разнопланового социального опыта. Занятия спортом, которые 

юные спортсмены сочетают с обучением в общеобразовательной школе, оставляют мало времени 

на необходимое в этом возрасте неформальное общение со сверстниками. Общение с товарищами 

по тренировочной группе по мере роста мастерства и включения в соревновательную деятель-

ность неизбежно окрашиваются отношением конкуренции. Все эти особенности жизни юных 
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спортсменов подросткового возраста скорее могут осложнить нормативное развитие самосознания, 

чем способствуют ему. С другой стороны, постоянная обратная связь о результатах деятельности и 

собственных возможностей, получаемая в соревнованиях, может быть фактором, побуждающим к 

формированию реалистичной самооценки. Таким образом, исходя из теоретических представле-

ний о магистральных направлениях психического развития в подростковом возрасте и специфике 

спортивной деятельности, можно ожидать, что ранняя профессионализация юных спортсменов 

проявится в определенных дисгармониях становления самосознания юных спортсменов подрост-

кового возраста, хотя возможны и некоторые позитивные ее влияния.  

Данные эмпирических исследований свидетельствуют о том, что включение в занятия 

спортом, с одной стороны дает подросткам важный опыт успехов и неудач, связанных с их 

усилиями и умениями, что, согласно результатам исследований, повышает готовность к неудачам. 

Тем самым спортивная деятельность выступает как фактор, способствующий становлению 

самооценки – одного из важных новообразований подросткового возраста. Юных спортсменов 

отличает от их ровесников, не занимающихся спортом, более реалистичная самооценка, с более 

устойчивым регулирующим влиянием на целепологание и уверенность юных спортсменов в своих 

силах. Вместе с тем спортивная деятельность, ориентированная на достижение максимальных 

результатов, связанная с демонстрацией достижений в условиях соревнований, может провоциро-

вать рост психической напряженности, в частности, за счет роста расхождения притязаний и 

самооценки. Риск такого расхождения усиливается получающим все большее распространение 

давлением взрослых на юных спортсменов [1], [2], [3], [4].  

Анализ особенностей становления Я-концепции младших и старших подростков, занимаю-

щихся спортом, спортсменов обнаружил тенденцию к ее сужению. Оно проявляется в меньшем 

количестве признаков, воспроизводимых при самоописании спортсменами по сравнению с 

ровесниками, не занимающимися спортом [2], [5]. Следовательно, особенности спортивной 

деятельности не в полной мере способствуют реализации магистрального направления психичес-

кого развития подростков, вызывая определенные дисгармонии личностного развития. К ним 

помимо отмеченных выше следует отнести осложнения гендерной социализации спортсменов-

подростков [2], [5].  

Спортивная деятельность, ориентированная на достижение максимальных результатов, 

предполагает готовность юных спортсменов к жестким требованиям социума по отношению к 

ним. Эмпирические данные свидетельствуют о том, что недостаточная личностная зрелость может 

сделать эти требования источником психических перегрузок, эмоционального выгорания, 

стремлению к уходу от проблем [3], [4], [6]. 

В период ранней юности перед молодыми людьми встает задача жизненного и профес-

сионального самоопределения. Специфика деятельности, в области которой молодые люди разви-

вают свои способности, сказывается на готовности к решению этой сложной задачи. Эмпиричес-

кие исследования показали, что юные спортсмены отличаются уверенностью и устойчивостью к 

стрессам, но не склонные к творческому саморазвитию, в то время, как их ровесники, занимаю-

щиеся научными исследованиями, ориентированы на творчество, но не уверены в себе, повышен-

но критичны, отличаются недостаточным реализмом представлений о самостоятельной жизни [3].  

Результаты эмпирических исследований подтверждают предположение о зависимости 

благополучия психического развития одаренных детей от того, в какой мере та деятельность, в 

которой они развивают свои способности, поддерживает магистральную для их возраста норма-

тивную линию развития их интеллекта и личности.  
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The main purpose of the study was find theoretical explanation of positive and negative aspects of 

gifted children psychic development. It was assumed that gifted children involvement in specific activity 

influence on their psychic development depends on the degree in which it support normative trend of 

this process. This assumption was based on the theory of psychic development of D. B. Elconin who was 

L. Vygotsky follower. 

Gifted children and adolescents involved in different types of activity directed to their abilities 

development were participants of the project. Indicators of motivation, aspiration level, self-esteem, self 

-regulation, locus of control, self-concept, personal maturity and social adaptation characteristics were 

registered. 

Obtained data supported theoretical assumption about the origins of early ability development 

influence on gifted children and adolescent‘s intellect and personality. The results of the study 

demonstrated possibility of prediction of gifted children involvement in early gift development 

influence on their personal development and well-being and prevention of its negative consequences. 
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Стремительный рост темпа жизни, глобальные изменения действительности, происходящие 

в современном обществе предьявляют высокие требования к личности в целом и к его адаптации к 

новым условиям, в частности личности студентов. Этот период становления личности характери-

зуется кардинальными изменениями психо-эмоциональной, познавательной и когнитивной сфер, 

которые определяют направление и уровень еѐ активности, стимулируют потребность в само-

реализации, задают новые отношения к другим людям, к самому себе, т.е. влияют на формиро-

вание Я-концепции, самооценки, самоотношения. Известно также, что особенности самосознания 

и самооценки существенно влияют на формирование тех или иных особенностей характера [1-5, 

8]. Познание характера личности, выявление выраженных черт характера, т.е. акцентуаций харак-

тера позволяет прогнозировать поведение человека, способы взаимодействия с другими людьми, 

действия и поступки, а также выявить факторы, способные вызвать неадекватные психогенные 

реакции, ведущие к дезадаптации. Акцентуации характера особенно ярко проявляются у студен-

тов, у взрослых людей они могут быть относительно компенсированы. 

Несмотря на многочисленные работы в этой области, недостаточно изучены взаимосвязи 

таких компонентов личности, как уровень и тип самооценки, самоотношение личности с типами 

акцентуаций характера. 

Исходя из вышеизложенного, мы предположили, что существуют разного рода связи между 

уровнем и типом самооценки с различными акцентуациями характера студентов.  

В связи с чем мы задались целью выявить взаимосвязи особенностей личностной самооцен-

ки с акцентуированными чертами характера личности. 

Предметом исследования явились акцентуированные черты характера и особенности лич-

ностной самооценки.  

Субьектами исследования явились студенты 1-4 курсов РАУ и ЕГУ в возрасте от 17 до 24 

лет.  

Методы исследования. В исследовании приняли участие 33 испытуемых (16 испытуемых 

мужского пола, 17 – женского пола). Все испытуемые участвовали в исследовании добровольно.  

Для выявления уровня самооценки использовали комплекс методик, на основании которых 

вычислялся интегральный показатель самооценки: тест Будасси – количественное определение 

самооценки,тест Казанцевой на самооценку, тест Самооценка (вариант 2 по Столяренко),тест 

Дембо-Рубинштейн в модификации Прихожан. Для определения типов акцентуаций характера 

личности использовали тест акцентуации характера К. Леонгарда и Шмишека [6].  

Для выявления уровня агрессивности использовали тест Басса-Перри, на основании 

которого вычислялись уровень физической, вербальной агрессивности, гнева и враждебности [6].  

При выборе методик принималось во внимание их селективность, валидность и надежность. 

Полученные данные подвергались корреляционному и сравнительному анализу при 

помощи статистической программы SPSS 19.0 for Windows. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования по тесту Леонгарда 

показали, что у испытуемых преобладают такие типы акцентуаций как циклотимия (17 усл.ед.), 

экзальтированность (16 усл. ед), демонстративность (15 усл.ед.) и застревание (15 усл ед.) на фоне 

отсутствия сильно выраженных акцентуаций личности. 

Сравнительный анализ уровня самооценки показал, что среднестатистический уровень 

интегральной самооценки составил 1,2 усл. единицы, что соответствует адекватной самооценке.  
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Сравнительный анализ уровня агрессивности показал, что у студентов уровень агрессивнос-

ти находится в пределах нормы (13 усл.ед.).  

 Проведенный корреляционный анализ уровня самооценки и типов акцентуаций характера 

выявил статистически значимую положительную корреляцию между уровнем самооценки, гипер-

тимностью (r=0,40, p<0,01), педантичностью (r=0,23, p<0,05) и тревожностью (r=0,26, p<0,05). 

Таким образом, результаты проведенного исследования выявили у студентов адекватную 

самооценку, оптимальный уровень агрессивности и отсутствие сильно выраженных акцентуаций 

характера. Возможно, это связано с развитием компенсаторных механизмов уже начиня со студен-

ческого возраста. В свою очередь выявленные положительные корреляции между гипертим-

ностью и самооценкой, свидетельствуют о взаимовлиянии самоотношения и самооценки личнос-

ти с характерологическими особенностями личности. Так, согласно А. Личко для гипертимии 

характерно повышение общего тонуса организма, жизнерадостность, чувство благополучия, 

чрезмерный, обычно несоизмеримый с реальным положением оптимизм. Наблюдается нездоровое 

повышение самооценки с хвастливым преувеличением собственных достоинств, убежденность в 

своей неординарности, непогрешимости, идеи превосходства, что приводит к повышению гнев-

ливости, тревожности и враждебности [3].  

Выявленная корреляция между личностной тревожностью и самооценкой, свидетельствуют 

о том, что у испытуемых данной группы высокая тревожность, возможно, обусловлена 

неадекватно высокой самооценкой. Так в работах К. Роджерсa показано, что конфликт личности 

между Я – идеальным и Я – реальным приводит к возникновению эмоционального напряжения и 

тревожности [10]. Спилбергер указывает на связь между реактивной тревожностью и самооценкой 

[9]. Однако, по данным Прихожан, обследовавшей тревожных детей Москвы, выявилось, что 

характерной чертой таких детей является снижение самооценки. Они не способны уважать себя, 

ценить себя, что проявляется в неверии в свои способности, в свои силы [10]. Таким образом, 

можно сказать на разных этапах развития личности взаимосвязи самооценки и тревожности носят 

определенный характер.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что самооценка в студенческом возрасте играет 

регулирующую роль и формируясь в процессе деятельности может носить прогностический 

характер и во многом определять степень активности личности, что в свою очередь отражается на 

становлении личности во всех сферах жизнедеятельности.  
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Knowledge of character of personality, revealing expressed traits of character, i.e accentuation of 

character allows to predict human behavior, ways of interacting with other people, actions and deeds, 

and to identify factors that could cause inadequate psychogenic reactions leading to disadaptation. 

The purpose of the study was to determine the relationship between the personal self-assessment 

with the accented character traits of the students. Showing the positive correlation between the self-

esteem and hipertimity, pedantry and anxiety.  

The self-esteem in the student's age plays a regulatory role in the formation of personality and 

being formed in the process of activity may be have a forward-looking characters and and largely 

determine the degree of activity of the individual, which in turn affects on the formation of the 

individual as a professional. 
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Проблемы современной молодежи представляют собой проблемы не только молодого 

поколения, но и всего общества в целом, от решения которых зависит наш завтрашний день. 

Наиболее актуальными на наш взгляд являются проблемы связанные с духовно-нравственной 

сферой бытия современного подростка. Безусловно, эти проблемы исходят из объективных 

процессов, происходящих в современном мире: урбанизация, информационная перегруженность, 

трансформация системы ценностей, материальное расслоение общества и др. Изменениями 

затронуты все сферы жизнедеятельности, институты социализации, система молодежной 

политики. Безусловно, существуют положительные аспекты этих изменений – современный 

подросток в сравнении с подростком предыдущего столетия более раскрепощен внутренне, 

обладает свободой выбора: стиля мышления, образцов поведения, профессии и др. Но в тоже 

время, в связи с имеющимися проблемами занятости, доступности образования, материальными 

трудностями, подросток порой не знает, что ему делать с этой свободой. Наблюдается миро-

воззренческая неопределенность, социальная апатия и пессимизм молодого поколения, неверие в 

будущее и возможность реализовать свои интересы социально приемлемым способом – акти-

визируются асоциальные и противоправные формы самореализации и самовыражения, происхо-

дит отчуждение от трудовой деятельности, алкоголизация и наркотизация личности, усиление 

агрессивности и экстремизма. Способность и возможности к свободному самовыражению часто 
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принимают неадекватные формы, происходит развитие контркультуры в содержании молодѐжной 

субкультуры, понимание «взрослости» и свободы для подростка сопровождается девиантным 

поведением, неадекватными способами самореализации и самоутверждения, «протестным» 

поведением, а этот «бунт» подростка при наличии негативных факторов и условий интериоризи-

руется им в качестве нормы.  

Одним из способов такого бунтарского самовыражения у современного подростка являются 

разнообразные разрушительные акты, часто достигающие пределов уголовно наказуемого деяния 

- вандализма. Проблема вандализма в настоящее время возникает, в том числе и в связи с вопросом 

сохранения культурного наследия. Немаловажным условием для этого является формирование 

определенного мышления у последующего поколения, включающее ответственность за мате-

риальные и духовные ценности, признанные обществом.  

Исследуемая нами проблема – подростковый графический вандализм в школе. С психо-

логической и правовой точек зрения, это явление представляется нам особым видом девиации, 

формой неадекватного разрушительного взаимодействия школьников с предметной средой в 

процессе обучения, в котором присутствуют осквернение (надписи и рисунки на школьной 

мебели и стенах определенного содержания) и порча (ущерб имуществу школы). На наш взгляд 

графический вандализм в школе можно рассматривать как неадекватную форму самовыражения и 

самореализации подростка при нарушении или депривации его субъектных потребностей, 

отсутствии условий для их реализации.  

Примерами, по нашему мнению, могут быть: 

- потребность в свободной организации собственного психического и физического прост-

ранства в условиях школы (ограничение на самовыражение личности как субъекта в пространстве 

общения, физическом пространстве и т.д.). Неудовлетворенность данной потребности выступает 

индикатором нарушения суверенности пространства (подгруппа 3). 

- потребность в творчестве как самовыражении и развитии личности как субъекта. Личность 

обладающая высоким уровнем креативности мышления не находит способов реализации творчес-

ких замыслов. Наличие депривационных условий для самовыражения может привести к деструк-

тивным формам поведения. Современная школа унифицирована и не может предоставить под-

ростку желаемых им условий (подгруппа 2). 

- потребность состояться в окружении как личность особенно актуальна для подростка. Ее 

неудовлетворенность приводит к нарушению социально-психологической адаптации личности, 

вследствие чего выбираются неадекватные способы самоутверждения (подгруппа 4). 

- потребность в активности. Несформированность умения реализовать данную потребность 

или отсутствие возможности для ее реализации приводит к неадекватным способам проявления 

активности (подгруппа 1). 

В нашем исследовании приняли участие 320 школьников подросткового возраста мужского 

пола, которые экспертами (педагогами) были выделены как наиболее часто рисующие на 

школьной мебели, стенах и т.п.  

После диагностического этапа исследования, выборка была подвергнута факторному ана-

лизу. В итоге было выделено 3 фактора с общим кумулятивным весом 98,4%. В то же время при 

разделении респондентов в соответствии с выделенными факторами было получено 4 подгруппы 

(табл. 1), т.к. часть компонентов (респондентов выборки) в равной степени получили высокие 

нагрузки по 1-му и 3-му факторам (выше 0,6) и были обозначены как отдельная подгруппа. 
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Таблица 1. 
 

Характеристики подгрупп 

 

    Отличительные психологические характеристики* 
Высокие показатели Низкие показатели 

Подгру

ппа 1 
113 F1 60,8

4 
– принятие других 
– эмоциональный комфорт 
– экстернальность 
– суверенность психологического 

пространства 

– самооценка 

креативности 
– оригинальность 

мышления 
– склонность к 

доминированию 
Подгру

ппа 2 
96 F2 12,1

6 
– оригинальность мышления 
– гибкость мышления 
– беглость мышления 
– социально-психологическая 

адаптация 
– интернальность 

– принятие других 
– самопринятие 
– эмоциональный 

комфорт 
– суверенность 

территории 
– социальная 

суверенность 
– суверенность 

ценностей 
Подгру

ппа 3 
89 F3 5,74 – самооценка креативности 

– гибкость мышления 
– беглость мышления 
– самопринятие 
– склонность к доминированию 
– экстернальность 
– суверенность психологического 

пространства 

– оригинальность 

мышления 

Подгру

ппа 4 
22 F1, 

F3 
60,8

4 и 

5,74 

– экстернальность 
– суверенность психологического 

пространства 

– оригинальность 

мышления 
– социально-

психологическая 

адаптация 
 
Примечание: перечислены те психологические характеристики, показатели которых на уровне 

значимости р=0,01 отличны от аналогичных показателей в других подгруппах. 

 

 

Обобщим психологические характеристики респондентов:  

Подгруппа 1 – «ведомые» – подростки, характеризующиеся конформностью подверженные 

влиянию. Основной причиной, побуждающей их рисовать на мебели, называется скука на уроках 

(73 %). Вероятно, что еще одной из причин может быть подражание, как способ идентификации с 

микрогруппой. 

Подгруппа 2 – «креативные» – подростки с нереализованными творческими потребностями 

(89 %), находящиеся в состоянии внутреннего конфликта между стремлением реализовать свой 

творческий потенциал и отсутствием условий. 

Подгруппа 3 – «ведущие» – доминирующие, «негативные лидеры». Также как и в подгруппе 

1, причиной рисования подростки указали скуку (73 %). 
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Подгруппа 4 – «маргинальные» – в эту группу попала небольшая часть респондентов, по 

своим психологическим показателям, находящаяся между 1-й и 3-й подгруппами. Основной 

причиной создания рисунков на партах эти подростки называют тревожные переживания на 

уроках (55 %). 

Итак, избыток нереализованных идей и энергии, переизбыток свободного времени и 

незнание адекватных возможностей для занятости и реализации собственных потребностей 

толкает этих подростков на поведение асоциального вандального характера. При этом только 

«креативные» подростки, демонстрируют высокий уровень интернальности, оценивая собствен-

ные действия они не испытывают удовлетворения. Постепенно неадекватные формы поведения 

могут закрепиться, произойдет фиксация применявшихся в ситуации депривации способов 

действия, что может явиться предпосылкой для более тяжких вандальных деяний, адаптации в 

среде посредством агрессивности, негативизма. 

В результате исследования мы пришли к выводу, что школьный графический вандализм, как 

результат целого комплекса негативных эмоций и переживаний, повышает потенциальную 

конфликтность индивида, вероятность агрессивной реакции под воздействием провоцирующих 

стимулов, представляет достаточно серьезную психологическую и социальную проблему, являясь 

причиной делинквентного поведения и др. Динамика психики подростка делает его одинаково 

податливым как в сторону социально-позитивных, так и социально-негативных влияний, в связи с 

чем коррекция неадекватных адаптационных форм поведения в этот период может быть наиболее 

успешной и своевременной.  
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Современный этап развития общества характеризуется осознанием высокой значимости 

эффективно действующего руководителя. Согласно требованиям данного периода, эффективный 

руководитель – это субъект управленческой деятельности, который владеет современными орга-

низационно-управленческими технологиями, обладает широким спектром профессиональных 

знаний и навыков, имеет смежные квалификации, что позволяет ему принимать эффективные 

решения, оказывающие значительное воздействие на результат работы всей организации. Однако, 

особенности содержания и характера управленческой деятельности способны вызывать психоло-

гические состояния, которые негативно влияют как на профессионализацию руководителя, так и 

его личностное развитие. Деятельность руководителя характеризуется широтой ролевого диапа-

зона, отсутствием однородности ожиданий к руководителю со стороны подчиненных и вышестоя-

щего руководства, возможной несогласованностью в работе отдельных служб или субъектов 

управленческой деятельности, что приводит к расхождению в ожиданиях и противоречивости 

требований к руководителю. Обозначенные условия создают предпосылку к возникновению 

ролевого конфликта (РК) руководителя, под которым следует понимать состояние психологичес-

кого конфликта, развивающееся в ходе выполнения социальной роли в условиях противоречивых 

или частично несовместимых требований, ожиданий к ролевому исполнителю [2].  

Многие ученые отмечают, что РК как разновидность внутриличностного конфликта не 

только дезинтегрирует личность, но и приводит к длительным негативным психическим состоя-

ниям: стрессам, фрустрации, переживаниям и т.д. С другой стороны, существует ряд исследова-

ний, указывающих на положительные стороны РК руководителя. В частности, в рамках исследова-

ния, проведенного в Малайзии, установлено, что РК воспринимается руководителями как 

положительное воздействие на их творческий потенциал [4]. В работе Б.С. Лисовенко отмечено, 

что при низком уровне выраженности РК руководители успешны в профессиональной деятель-

ности благодаря креативному поведению. Креативность влияет на разрешение РК через создание 

нового непротиворечивого образа социальных ожиданий и способствует адаптации руководителя 

в профессиональной среде [3]. Тем не менее, не смотря на определенный уровень разработанности 

и изученности выделенной проблемы, в настоящий момент выявлена тенденция к увеличению 

численности руководителей с высокой степенью выраженности РК. Полученные результаты, 

позволяют выдвинуть предположение, что степень выраженности РК руководителя взаимосвязана 

не только с социально-психологическими условиями деятельности руководителя, но и с опреде-

ленным набором личностных характеристик, которые способствуют поддержанию оптимального 

уровня РК и особым образом обнаруживаются в деятельности руководителя.  

Проверка предположения была реализована в рамках эмпирического исследования РК 

руководителя в разных условиях профессиональной среды. В качестве личностных характеристик 

руководителя рассматривались: локус ролевого конфликта, жизнестойкость, психологическое 

благополучие. 

В ходе исследования было установлено актуальное состояние РК у руководителей обеих 

профессиональных сред. РК более выражен у руководителей образовательной профессиональной 

среды: 32% руководителей имеют высокую степень выраженности РК (у медиков – 19%), 65% 

среднюю степень (у медиков – 62%), низкую степень выраженности РК имеют 3% (у медиков – 
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19%). Следует отметить, что средняя степень выраженности РК руководителя как в сфере образо-

вания, так и в сфере здравоохранения имеет выраженную тенденцию к высокой. 

Анализ характера связи РК и выделенных личностных характеристик показал наличие 

значимой дифференцированной связи. В частности, чем выше степень выраженности РК руково-

дителя, тем ниже они оценивают свое психологическое благополучие (r = - 0,488). Данные резуль-

таты, являются ожидаемыми ввиду того, что одной из основных характеристик психологического 

благополучия является наличие переживания человеком полноты реализации своего потенциала. 

Однако, как было отмечено выше, РК способен дезинтегрировать личность, что приводит к пси-

хическому истощению, неадекватному реагированию.  

Согласно данным полученным в результате исследования взаимосвязи РК и жизнестойкости 

(r = - 0,36), установлено, что высокая выраженность жизнестойкости и ее компонентов (вовлечен-

ность, контроль, принятие риска) в целом препятствует возникновению внутреннего напряжения 

в стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания со стрессами и восприятия их как менее 

значимых. Руководитель с развитым компонентом вовлеченности способен активно влиять на 

любую ситуацию, предпочитает контролировать все аспекты сложившегося состояния. 

Локус ролевого конфликта - это устойчивая личностная характеристика, которая определяет 

склонность личности выбирать одну из двух стратегий поведения в ролевом конфликте: интер-

нальную или экстернальную. В первом случае у личности доминирует тенденция отстаивать 

собственную ролевую идентичность, даже если она противоречит выполняемой роли. Во втором 

случае ролевое поведение строится в соответствии с ролевыми ожиданиями, и если они противо-

речат Я-концепции человека, то развивается внутриличностный РК [1]. На основе анализа полу-

ченных данных с помощью опросника «Шкала локуса ролевого конфликта» установлено, что у 

более чем 58% руководителей обнаружен экстернальный локус РК. Следовательно, ролевое пове-

дение строится преимущественно в соответствии с ролевыми ожиданиями. Важно отметить, что 

наличие крайне экстернального или интернального локуса РК создает предпосылки к большей 

степени выраженности РК. Наиболее эффективными оказываются руководители, у которых 

обнаружен промежуточный локус РК.  

Вышеизложенное позволяет утверждать, что в процессе управленческой деятельности разви-

вается психологическое состояние – РК руководителя, обусловленное социально-психологичес-

кими условиями деятельности и личностными характеристиками руководителя. Полученные в 

ходе исследования результаты дают возможность разработать комплекс мероприятий, направлен-

ных на минимизацию негативного воздействия РК. В свою очередь это обеспечит эффективность 

принимаемых им управленческих решений, что является основным условием конкурентоспособ-

ности современной организации. 
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Проблема закономерностей и условий развития рефлексивного мышления является одной 

из актуальных в психологической науке. Анализ научной литературы показал, что внимание исс-

ледователей преимущественно сосредоточено на внешней детерминации мыслительного процес-

са, а при изучении внутренних закономерностей рефлексивного мышления акцент поставлен на 

их обусловленности содержанием деятельности субъекта [1; 2; 4]. Вследствие этого недостаточно 

исследованными остаются глубинные детерминанты рефлексивного мышления субъекта. 

Проблему рефлексивного мышления мы ставим в формате психодинамического подхода, 

который развивается в исследованиях академика НАПН Украины Т. С. Яценко [5]. Согласно дан-

ному подходу психика рассматривается как целостное системное образование в единстве созна-

тельной и бессознательной сфер, что предполагает изучение глубинных детерминант психичес-

ких явлений, в частности рефлексивного мышления. Последнее вводит в научный оборот иссле-

дования феномен «влечения» в контексте его влияния на формирование внутренней противоре-

чивости психики. 

Проблема внутренней противоречивости психики была поставлена уже в исследованиях З. 

Фрейда, о чем свидетельствует выделение в детерминации психической жизни двух противопо-

ложных за своей направленностью видов влечений: влечения к жизни и влечения к смерти. 

Дуализм данных влечений имеет место в явлении эдипового комплекса [3].  

В нашем исследовании мы используем понятие «эдипальная зависимость» для отображения 

подчиненности, внутренней несвободы человека от тех жизненных программ и ожиданий 

«идеализированного Я», которые формируются в инфантильные периоды жизни под влиянием 

глубинных детерминант. 

Анализ эмпиричного материала свидетельствует о двойном характере влияния эдипальной 

зависимости на формирование тенденций психики: с одной стороны, социально-сориентирован-

ных тенденций «к жизни», к социальным успехам («в будущее»), а с другой – тенденций «к психо-

логической смерти», что определяют направленность психики на реализацию инфантильных 

стремлений («в прошлое»). 

Просоциальная линия активности объективируется в мотивах профессионального и лич-

ностного роста, успеха, достижений и т.д., связанных с социальными потребностями человека. 

Социально-ориентированные виды деятельности (спортивная, научная, художественная и др.) 
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могут выполнять сублимационно-компенсаторную функцию, свидетельством чего являются 

неосознаваемые ожидания похвалы, признания, принятия и т.д. Последнее объективируется в 

эдипальных мотивах соперничества, конкуренции, превосходства, перфекционизма. Их глубин-

ные детерминанты (стремление субъекта приблизится к первичному либидному объекту, изба-

вится от чувства неполноценности, проявить собственные достоинства и т.д.) вытесняются из 

сознания. Вытеснение обеспечивает устранение из сознания и блокирование в бессознательном 

тех побуждений, которые вызывают тревогу или отчуждаются, но не снимает их энергетической 

действенности в мотивации рефлексивного мышления. Следствием вытеснений является дезин-

теграция сознательной и бессознательной сфер, что предопределяет латентный уровень глу-

бинных детерминант в мотивации рефлексивного мышления субъекта.  

Глубинные детерминанты рефлексивного мышления маскируются системой психологичес-

ких защит (базальных и ситуативных) путем смещения акцента мотивации в просоциальную 

плоскость. В результате действия психологических защит смыслозначимость и приоритет приоб-

ретают ценностные представления, которые ассоциируются с успехом, престижем, социальным 

статусом, профессиональными достижениями и т.д., т.е. выражают ситуативно-адаптивный вектор 

направленности психики и маскируют глубинные интересы «Я».  

Вследствие действия защитной системы рефлексивное отражения субъектом смысла собст-

венной активности является ограниченным и частичным, т.к. вне осознания остаются глубинные 

детерминанты, которые опосредовано объективируются в ожиданиях «идеализированного Я» 

(принятия, поддержки, признания и т.д.).  

Сказанное выше позволяет сделать следующее предположение: психологические защиты 

ослабляют когнитивные процессы сознания, а познание системности их действия в процессе 

активного социально-психологического обучения (АСПН) открывает перспективы развития реф-

лексивного мышления.  

Рамки данной статьи позволяют лишь кратко остановится на организационно-методологи-

ческих аспектах глубинной психокоррекции по методу АСПН в контексте познания глубинных 

детерминант рефлексивного мышления.  

Процесс глубинной психокоррекции предполагает нейтрализацию активности ситуативной 

защиты для актуализации в поведении ее базальных форм. Использование опредмеченных, мета-

форических средств визуализации психики создает предпосылки доступности познания ее инди-

видуализированной сущности, что в значительной мере обусловлено снижением сопротивления 

как сопутствующего явления процесса вытеснения. Однако ее раскрытия зависит от профессио-

нализма диалогического взаимодействия психолога с респондентом, что позволяет выявить 

имплицитный смысл непроизвольной активности, воплощенной в материализованный самопре-

зентант. Вследствие этого для субъекта становится понятной разнонаправленность глубинной и 

просоциальной мотивации рефлексивного мышления.  
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Профессиональный психолог, работа которого сориентирована на целостное познание 

психики, не может оставаться вне методологии, что предусматривает определение принципов 

организации такого рода познания, предполагающего совместное взаимодействие с респондентом. 

Гуманистическая организация процесса активного социально-психологического познания 

(АСПП) способствует нивелированию ситуативных (периферийных) форм психологических защит 

с тем, чтобы расширить горизонт приближения к познанию базальных форм защиты, стремящихся 

к реализации глубинных ценностей. В условиях глубинного познания особую значимость 

приобретает понятие «вероятностное прогнозирование», присущее познанию «логики сознания» и 

«логики бессознательного» («иной логики»). «Вероятностная логика» имеет промежуточные 

истинные значения, которые можно назвать вероятностями истинности высказываний, мерой 

правдоподобности (очевидности) в единстве с прогнозами их последующего подтверждения. 

Процесс глубинного познания берет во внимание наличие полизначности. Последнее допускает 

вероятность истины из-за отсутствия возможности изначальной определенности спонтанного 

поведения, что может нивелироваться лишь опосредованно, многоуровнево и порционной 

подачей информации респонденту на основе вероятностных прогнозов. Спонтанность поведения 

респондента отличается частотой итеративных повторений, т.е. инвариантных форм поведения. 

Таким образом, вероятностное прогнозирование позволяет раскрыть и объективировать 

«необходимость», прокладывающую себе путь через совокупность случайностей в их множествен-

ности. В контексте бессознательного (как составляющей целостность психического) случайность 

поступков является иллюзией, которая снимается в глубинно-психологическом познании через 

раскрытие первопричины. Разработанная Т. С. Яценко психодинамическая теория указывает на 

то, что глубинно-психологическое познание меняет не реалии внутреннего мира, а их значимость 
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(смысл) для респондента через расширение и углубление рефлексивных знаний и понимание 

инфантильных детерминант личностных проблем.  

Дискретность психики порождается структурными нарушениями информационного обмена 

между подсистемами. Упорядоченность психического в его системности свойственна как уровню 

сознания, так и бессознательному и отличается при этом разнонаправленностью «логики созна-

ния» и «логики бессознательного» («иной логики»). 

Согласно психодинамическому подходу, психическое в его целостности функционирует по 

законам холистичности, т. е. в соответствии с универсальностью законов, присущих как мате-

риальной, так и духовной (идеальной) реальности. Подытоживая отметим, что диагностико-

коррекционный процесс глубинного познания предполагает:  

 обеспечение условий спонтанности поведения, при актуализации непроизвольной ини-

циативы респондента в целях выявления его личностной проблемы (внутреннего противоречия) 

без предварительной ее вербализации респондентом; 

 познание глубинных (неосознаваемых) параметров психики путем диалогического взаимо-

действия с анализандом, обусловлено неразделимостью процессов диагностики и коррекции; 

 познание психического с учетом единства, т. е. симультанности взаимосвязей сфер созна-

тельного и бессознательного в одноактном поведении, предполагает его накопление, что необ-

ходимо для адекватности интерпретации, обнаруживающей итеративные, инвариантные пара-

метры в анализируемом материале; 

 отдельный акт материализации психического условно можно назвать «точкой», в которой 

кроются диагностические перспективы построения диалогического взаимодействия с респонден-

том в целях эмотивного «оживления» опредмеченого презентанта психики, что отвечает порядку 

континуальности его активности; 

 интерпретация эмпирического материала в диалогическом взаимодействии психолога с 

респондентом предполагает его темпоральность (растяжимость во времени), позволяющую обна-

ружить тенденции поведения; 

 тенденции психики определяются не прямолинейно, а косвенно, контекстно («волнооб-

разно») на основании обнаружения ассоциативно-смысловых взаимосвязей в образных (опредме-

ченых) результатах непроизвольной активности респондента в процессе его анализа визуализиро-

ванной самопрезентации, с использованием камней, лепки, рисунков и др. 

 противоречивые тенденции психики (сознание – бессознательное) являются не чем иным 

как различными сторонами одной и той же реальности психического; 

 познание тенденций психики предполагает процессуальную диагностику, построенную на 

диалогическом взаимодействии с респондентом, способствующем определению логик внутрен-

него порядка, что имеет смысловые отличия на уровне сознания и бессознательного; 

 диалог (психолога с респондентом) следует за континуальностью внутренних смыслов, что 

важно для адекватного познания сущности бессознательного в его логической упорядоченности и 

взаимосвязях с сознанием; 

 внутренние смыслы связаны с информационными эквивалентами, обеспечивающими 

свободу выбора материализованных средств самопрезентации (лепка, моделирование из камней, 

рисование и др.) без нарушения их сохранности. 

Таким образом, глубинное познание предполагает не только спонтанность поведения, но и 

использование в глубинном процессе познания опредмеченых, архетипно-символических средств, 

которые могут быть как невербальными так и вербальными. Практика убеждает, что использова-

ние опредмеченых средств в процессе глубинного познания способствует символизации (кодиро-

ванию) латентных, скрытых смыслов в материализованные формы. В этом процессе задействованы 

механизмы воображения, интегрирующего осязаемую и воображаемую реальность в опредмечен-

ную, визуализированную целостность. Психодинамическая теория предполагает, что латентное 

кодирование глубинного смысла психики в процессе его визуализации может быть разным в 
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зависимости от формы опредмечивания (материализации), но единым в части информационных 

эквивалентов, т. е. возможность объективирования смысловых параметров бессознательного.  

 

METHODOLOGY OF PSYCHODYNAMIC THEORY 

 
Evtushenko I. V., Usatenko O. N. 

National Pedagogical University Dragomanov, Kiev, Ukraine 
Republican higher education institution "Crimean Humanitarian University", Yalta, Crimea, Ukraine 

 

Keywords:  psychodynamic theory, unconscious, consciousness, psychological defence,  

  spontaneous and involuntary behavior, probabilistic prognostication,  

positive disintegration and subsequent integration. 

 

Article of I. V. Evtushenko, O. N. Usatenko «Methodology of psychodynamic theory» is based on 

researches of academician of T. S. Yacenko, the Academician of the National Academy of Pedagogical 

Sciences of Ukraine. There is highlighted the psychodynamic theory, in the aspect of its developing, the 

appropriate methodology and the active social-psychological cognition method (ASPC).  

In psychodynamic approach is subject a study: the dynamics of personal and group changes in the 

process of ASPC; ―psychological defence‖ in its dispositional and systematic organization: via ―vertical‖ - 

basal defence; via ―horizontal‖ - situational defence; the integrative bases of the ―psychological defence‖ 

functioning, that expresses a leading mechanism ―from weakness to strength‖; the laws of the psyche 

development ―positive disintegration and subsequent integration at a higher level of psychic 

development‖; the structure of the psyche, that reflects the ―Model of the internal dynamics of the 

psyche‖, completing Freud's structure (―Super-Ego‖, ―Ego‖, ―Id‖) by linear interdependencies. 

Researches of T. S. Yacenko open a new look on possibility of cognizing psychical by its 

visualization, i.e. transcoding in the tangible reality, that extends the prospects of its research in unity of 

consciousness and unconscious spheres. 
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комплексная судебная экспертиза, психологический анализ. 

 

Экспертное обеспечение расследования преступлений оказывает существенное влияние на 

его результативность. Поэтому среди относительно новых направлений экспертной практики в 

последние годы усиленно развивается юридическая психология.  

Юридический психолог – это профессионал в сфере психологического обеспечения право-

охранительной и правоприменительной деятельности, который безотносительно к уровню своей 

профессионально-образовательной подготовки (бакалавр, специалист или магистр) должен вла-

деть определенным комплексом современных психотехнологий. В программе подготовки юриди-

ческих психологов, обучающихся в Калужском госуниверситете, особый блок занимают дисцип-

лины, позволяющие с различных позиций осуществлять изучение речевого поведения личности, а 

также продуктов этой деятельности, объективизированных в устных и письменных текстах.  

 Среди таких текстов встречаются сообщения, которые по данным оперативной разработки 

предположительно имеют криминальное содержание: обсуждение деталей планируемого прес-
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тупления, управление поведением соучастников, информация по поводу «решения проблем» с 

сотрудниками правоохранительных органов и т.п.. Но в отличие от т.н. «открытых» текстов, 

содержание которых непосредственно доступно анализу, эти тексты «закрыты», т.к. в них 

применяются специальные средства маскировки контента. При этом, как будет показано ниже, 

закрытость текста не всегда очевидна, и на нее указывают контекст общения и/или показания 

свидетелей по делу. Отсюда, задачей является выявление подлинного содержания этих крими-

нальных сообщений. 

Шифрование представляет собой технику использования математических операций для 

преобразования доступного пониманию текста в закрытый текст. Во время расшифровки данных 

происходит обратный процесс: зашифрованный текст превращается обратно в обычный текст, 

исходная информация полностью восстанавливается. При шифровании каждая буква, символ или 

знак последовательно заменяется на другой, пока не будет изменен весь текст. 

Сложность процедуры и особый уровень секретности обусловлен тем, что шифрование 

используeтся только в исключительных случаях и только людьми, обладающими соответствую-

щими целями и мотивацией. Как правило, шифрованные тексты корреспондируются с деятель-

ностью, попадающей под действие статей 205, 276, 280, 281, 282 УР РФ, и гражданские спе-

циалисты не обладают компетентностью, позволяющей расшифровывать эти тексты.  

Высокий уровень закрытости информации компенсируется тем, что шифрованные тексты 

выдают сами себя, а также использующих их коммуникантов. Если есть шифровка, значит инфор-

мация не должна стать доступной посторонним, и, следовательно, она скорее всего противоза-

конна.  

Кодированные тексты более распространены, более просты для использования и здесь, 

самое главное, трудно понять, что текст содержит в себе тайную информацию, не предназна-

ченную для посторонних глаз и ушей.  

Следует выделять две подгруппы текстов соответственно глубине кодирования. Тексты 

первой группы в качестве инструмента процессов кодирования-раскодирования должны исполь-

зовать кодовую книгу, где каждое слово или фраза имеют однозначное выражение в другом слове 

или фразе.  

Тексты второй группы имеют поверхностную глубину кодирования и в минимальном ва-

рианте фактически могут использовать всего одно слово, являющееся ключом к пониманию 

десятков и более речевых сообщений, построенных на его основе. В силу простоты и договорной 

легкости кодированных текстов второй группы их использование не требует специальной 

подготовки и может начать осуществляться практически в любой момент времени. Именно эти 

тексты в последнее время все чаще становятся объектом анализа экспертов-лингвистов и экспер-

тов-психологов [1]. В частности, анализу подвергаются стенограммы фонограмм (аудиограмм), 

полученных посредством прослушивания объектов оперативного интереса.  

Разные системы маскировки содержания и, соответственно, смысла сообщения обусловлены 

различной мотивацией, целями и социально-психологическим контекстом ситуации общения. 

Показательно при этом, что общие факторы маскировки нередко побуждают фигурантов дела 

использовать достаточно ограниченный круг слов, которые должны быть наиболее типичны для 

ситуации коррупционной сделки. Больший объем выборки позволил бы даже создать частотный 

словарь таких слов.  

Так, например, чиновники для обозначения передаваемой суммы денег используют слова и 

словосочетания «доклад», «отчет», «проект», «регламент» и др. Предприниматели – «проект», 

«документы», «посылка», «соцпакет» и пр. Согласно классификации Приѐмышевой М.Н. этот 

подвид тайноречия обусловлен условно-метафорическим значением используемых слов, когда 

направление ассоциаций, свойственных данной социальной группе, а именно: перенос по 

сходству с обязательной оценочностью, сарказмом, иронией и т. п. [2], позволяет понять причины 

выбора тех или иных слов в качестве кодовых.  
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 Как показывает практика, в случае, когда в коррупционные отношения оказываются вовле-

ченными люди, имеющие отношение к науке, нередко в своем общении между собой они исполь-

зуют кодовые слова, для постороннего слушателя явно имеющие отношение к науке, как, напри-

мер слово «диссертация». В частности, именно это слово стало ключевым в резонансном корруп-

ционном деле с участием действующего на тот момент губернатора Тульской области В.Д. Дудки.  

В русском языке диссертацией иронично принято называть любую большую кипу бумаг: 

«Так это же целая диссертация!», или «Это настоящая диссертация!». И такого рода ассоциации 

возникают достаточно часто, даже вне прямого отношения к предмету науки. В частности, с 

иронией названы диссертацией: 

 трехтомная заявочная книга г. Сочи в штаб-квартиру Международного олимпийского 

комитета в Лозанне http://www.ntv.ru/novosti/101125/ 

 толстая пачка документов, являющихся содержанием «экологического паспорта», 

подготовленного в Ставропольском центре государственного мониторинга природных ресурсов 

http://www.opengaz.ru/issues/36-375/nature.html 

 многостраничная разработка истории аппликации на ткани http://blogs.mail.ru/mail/ 

azharikova/3CA797FAFD4AB390.html 

 объемная инструкция к работе специальной программы Microsoft http://4pda.ru/forum/ 

index.php?s=030aa8f5aa013409edc1f826473742c3&showtopic=6343&st=40&p=8075676&#entry8075676 

В этих объектах разное содержание и разный контекст употребления. Объединяет их только 

одно – все они представляют собой толстые пачки (стопки) бумажных листов. Т.е. здесь присутст-

вуют как перенос по внешнему сходству, так и ирония. Ассоциативный ряд здесь такой: диссерта-

ция – это большая кипа бумажных листов = большая кипа бумажных листов – это целая диссерта-

ция. Аналогично и в вышеупомянутом деле мысль обозначить значительную сумму денег именно 

диссертацией возникла по аналогии внешнего вида этой суммы с внешним видом диссерта-

ционного исследования: большая кипа бумаги (деньги) = диссертация (большая кипа бумаги). 

При этом обязательным условием кодирования смысла сообщения является использование 

только таких слов языка, которые: а) обычны, известны, т.е. способны не привлечь внимания, а 

уже тем более вызвать подозрение; б) оправданны контекстом употребления, т.е. понятно, почему 

эти люди употребили это слово; в) позволяют ассоциативно вспомнить (напомнить) закодирован-

ное содержание слова, если вдруг возникнут какие-то проблемы в понимании.  

Здесь эти условия были соблюдены. Удачно выбранное слово в качестве кодового позволило 

спокойно обсуждать детали коррупционной сделки, ее ход и результаты даже в присутствии 

посторонних лиц без риска быть понятыми и разоблаченными. 

Факультативное условие к выбираемому кодированному слову состоит в том, что оно 

должно быть способным послужить в качестве производного слова по расширению кодового 

списка (словаря). Так, достаточно было только условиться о том, что под словом «диссертация» 

подразумевается значительная сумма денег, как это позволило собеседникам уже без дополни-

тельных уточнений немедленно включаться в контекст обсуждения практически любой подтемы 

общей темы коррупционной сделки. А именно точно понимать, что: научный руководитель, 

диссертант, оппонент – люди, включенные в схему коррупционной сделки; предзащита – обсуж-

дение условий передачи денег; совещание (по поводу диссертации) – время договора по поводу 

передачи денег, или непосредственно момент передачи денег; защита (диссертации) – момент пе-

редачи денег; ВАК – лица «наверху», «в Центре», «в Москве», которым деньги должны быть пере-

даны; проверить диссертацию, исправить ошибки в диссертации – выполнить условия корруп-

ционной сделки, обеспечить сохранность и безопасность денег; посмотреть диссертацию – забрать 

или получить деньги и др. 

Таким образом, выявление кода позволяет декодировать содержание закрытого криминаль-

ного текста (или корпуса текстов – макротекста) и подвергать психологическому анализу всю 

систему общения участников коррупционных сделок.  

 

http://www.ntv.ru/novosti/101125/
http://www.opengaz.ru/issues/36-375/nature.html
http://blogs.mail.ru/mail/%20azharikova/3CA797FAFD4AB390.html
http://blogs.mail.ru/mail/%20azharikova/3CA797FAFD4AB390.html
http://blogs.mail.ru/mail/%20azharikova/3CA797FAFD4AB390.html
http://4pda.ru/forum/%20index.php?s=030aa8f5aa013409edc1f826473742c3&showtopic=6343&st=40&p=8075676&#entry8075676
http://4pda.ru/forum/%20index.php?s=030aa8f5aa013409edc1f826473742c3&showtopic=6343&st=40&p=8075676&#entry8075676
http://4pda.ru/forum/%20index.php?s=030aa8f5aa013409edc1f826473742c3&showtopic=6343&st=40&p=8075676&#entry8075676
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Система регуляторных функций представляет собой гипотетический набор высокоуровне-

вых психических процессов, позволяющих осуществлять деятельность целеполагания, планирова-

ния и эффективной реализации планов, изменяя реакцию в зависимости от контекста ситуации и 

избирательно уделяя внимание релевантным стимулам. Она отвечает за процессы, известные в 

зарубежной нейронауке как регуляторные функции (executive functions), система контролирую-

щего внимания или когнитивный контроль, а также представленные в отечественной нейропси-

хологической школе как деятельность блока программирования, регуляции и контроля сложных 

форм деятельности [3]. Понятие регуляторной функции является общим термином для таких 

когнитивных процессов, как планирование, рабочая память, внимание, решение проблем, вербаль-

ная логика, оттормаживание побочных реакций, гибкость мышления, способность к одновремен-

ному решению разнообразных задач, инициирование и контроль действий [1]. 

Методические достижения нейронауки последних десятилетий показали, что в организации 

произвольной регуляции познавательной деятельности имеются существенные гендерные разли-

чия. Они связаны не только с особенностями обусловленной полом социализации, но также 

имеют под собой биологическую основу.  

Половые различия проявляются не только и не столько в успешности осуществления 

некоторых видов когнитивной деятельности, сколько в стратегиях, на которых она базируется. 

Так, было показано, что диффузное представительство речевых функций в левом полушарии у 

мужчин может приводить к диффузному торможению правого полушария при осуществлении 

вербальных мнестических функций [5]. В отличие от мужчин, у женщин тормозные влияния с 

левого полушария на правое могут быть менее генерализованными в связи с локальным предста-

вительством речевых функций в их левом полушарии. 
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В настоящее время активно развивается изучение гендерной специфичности когнитивной 

регуляции на протяжении всего жизненного пути человека. Так, анализ гендерных различий регу-

ляторных функций при когнитивных расстройствах у детей указывает на более благоприятный 

прогноз когнитивного развития у девочек. [7] Также довольно интенсивно идет изучение произ-

вольной регуляции познавательной деятельности у людей зрелого возраста. В ряде работ на испы-

туемых от 50 до 60 лет была выявлена положительная корреляция между уровнем тестостерона и 

нейропсихологическими показателями у мужчин и отрицательная — у женщин [6]. 

Отмечается нехватка исследований, охватывающих наиболее активные периоды жизни 

человека - позднего юношеского и раннего зрелого возраста. В настоящей работе предлагается 

подробное рассмотрение особенностей произвольной регуляции познавательной деятельности у 

людей данной возрастной категории. 

В комплексном психологическом тестировании принимали участие 52 здоровых испытуе-

мых в возрасте от 21 до 30 лет (26 женщин и 26 мужчин) с высшим или незаконченным высшим 

образованием. В качестве экспериментальной батареи тестов были использованы следующие 

методики:  

Методики оценки регуляторных функций, - словесно-цветовой интерференционный тест 

(D-KEFS Color-Word Interference Test), тест на вербальную беглость (D-KEFS Verbal Fluency Test), 

тест на образную беглость (D-KEFS Design Fluency Test), опросник "Стиль саморегуляции поведе-

ния" [4]. 

Методика оценки гендерной специфичности - опросник «Маскулинность и Феминность» 

[2], позволяющий анализировать такие полоролевые параметры, как идентичность, стереотипы, 

поведение и предпочтения.  

Было показано, что гендерная специфичность в больше степени проявляется при реализа-

ции не врожденно-типологических, а в большей мере социально опосредованных способах само-

регуляции.  

1. На уровне различий между испытуемыми разного биологического пола были выявлены 

преимущества в осуществлении деятельности планирования испытуемыми мужского пола, а 

также более высокие показатели сформированности регуляторной гибкости у испытуемых 

женского пола. 

2. На уровне индивидуальной вариативности психологических составляющих маскулиннос-

ти и феминности были выявлены значимые различия в протекании целого ряда регуляторных 

процессов, а именно:  

 У испытуемых с высоким уровнем феминных качеств отмечаются преимущества в осу-

ществлении функций моделирования и тормозящего контроля (при осуществлении последнего 

они допускают меньшее количество ошибок), однако они имеют меньшую выраженность регуля-

торной автономности; 

 У испытуемых с высоким уровнем маскулинных качеств, напротив, имеются преимущества 

в реализации регуляторной автономности (самостоятельности), но при реализации функций 

оттормаживания и переключения они допускают большее количество ошибок. 

Реализация регуляторных функций имеет определенные гендерные различия. Максималь-

ный вклад гендерного фактора осуществляется при социально-опосредованных процессах 

саморегуляции. 
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The neuropsychological research and analysis of gender differences in the implementation of 

executive functions were studied. Two groups of equal size were studied: 26 men and 26 women of 

similar age (21-30), sex, education (Bachelor or Master degree). The results reveal that the maximum 
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В связи с усилением интегративных процессов в мире в западных научных исследованиях 

большое распространение получило теоретическое понятие маргинальности. Это довольно 

широкое понятие, которое может быть применено также к исследованию трансгенерационной 

(передающейся из поколения в поколение) травмы геноцида армян. В преддверии 100-летия 

геноцида 1915 года научная мысль должна предложить некие ключи, инструменты познания 

процессов, которые влияют и формируют психологические особенности потомков армян, пере-

живших первый геноцид ХХ века. Последствия этого страшного преступления против человеч-

ности не только не ослабевают со временем, но наоборот – усиливаются и напоминают о себе 

через искореженные судьбы новых поколений армян.  

Хочу специально подчеркнуть, что выражение ―геноцид 1915 года‖ я рассматриваю как 

некий символичный знак, в котором в наиболее сильном выражении сконцентрированы реалии 

турецкого насилия над коренным армянским населением, поскольку общеизвестно, что эти 

действия носят перманентный характер, и с последней четверти XIX века, давая рецидивы до 
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сегодняшнего дня, направлены на выдавливание с исторической родины одной из наиболее 

древних цивилизаций – коренного армянского населения. 

Понятие маргинальности было предложено в 1928 году американским социологом Р. 

Парком, хотя сама постановка проблемы принадлежит Г. Зиммелю, впервые рассмотревшему 

социальный тип ―чужака‖ как универсальное явление. Его истоки коренятся в групповых услових 

человеческого существования. Необходимое условие маргинальности – различие норм, ценностей, 

представлений, моделей поведения в тех группах, между которыми человек оказывается. Возмож-

на некоторая аналогия маргинализации с обрядами перехода из одной социальной группы в 

другую (брак, посвящение в мужчины, в женщины и т.д.), когда человек оказывается в положении 

на краю: он вырывается из старой группы, но еще не вошел в новую – он в ―подвешенном сос-

тоянии‖. Однако если в обряде перехода человек в социальной структуре перемещается с места на 

место, то маргинал оказывается между двумя местами или сразу в двух местах. Неудобное проме-

жуточное положение подталкивает человека к разрыву с одной из групп, однако чаще всего это 

невозможно: одним из условий пребывания в ситуации маргинальности является ее фактическая 

принудительность. При отсутствии эмоциональной вовлеченности в группы маргинальный чело-

век – это везде чужак, сторонний наблюдатель, личностно не вовлеченный в социальный мир. 

В результате геноцида, которому армянский народ подвергся на своей исторической родине, 

он понес не только несметные человеческие, культурные и материальные потери. Народ был 

выдавлен со своего ареала, он оказался отчужден от своей земли, часть экосистемы которой он 

составлял тысячелетиями. Однако феномен родины для армян не есть лишь вопрос исторической 

памяти, обычаев или природно-климатической адаптации. Отчуждение от своей земли на гене-

тическом уровне приводит к маргинализации не только жертв геноцида, но и их потомков, кото-

рые находятся в постоянном поиске самих себя, часто на бессознательном уровне, вопреки своей 

воле и желанию. Советская Армения, как и сегодняшнее армянское государство, не могут заме-

нить собой тот мир, который был беспощадно и безвозвратно уничтожен. История каждого 

человека, подвергшегося геноциду, как и история каждой армянской семьи есть история прео-

доления последствий этого преступления, история жизни, а не смерти, история выживания 

вопреки всему. Однако ―разорванность‖ маргинала между прошлым и настоящим, между своим и 

чужим, между побегом от прошлого и возвращением к нему как к себе самому никогда не 

прекращается.  

Надо отметить, что современная Республика Армения также оказалась в условиях маргина-

лизации. Волна глобализации, захлестнув эту маленькую страну, поставила ее население в усло-

вия, когда ценностная система западного мира наложилась на установки традиционного общества, 

создавая непримиримые противоречия в ментальности армян третьего тысячелетия. И хотя, с 

одной стороны, личностная свобода выбора собственной модели поведения в условиях апокалип-

тических кризисов последнего времени – смены формаций, революции, землетрясения, войны, 

блокады, экономического кризиса, эмиграции – вроде бы, на первый взгляд, допустима в общест-

венном сознании, тем не менее, бунтари-одиночки, отклонившиеся от традиционных норм пове-

дения, – всегда аутсайдеры, a priori приговоренные испить горькую чашу преимущественного 

социального неприятия. 

Однако говорить об аналогиях с депортированным населением Западной (и отчасти Восточ-

ной) Армении неуместно, поскольку биоритмы родной земли, крепость фундаментальных этни-

ческих констант в современной Армении обеспечивают относительную безболезненность 

ментальных трансформаций личности и этноса в целом. В то время как даже полная ассимиляция 

депортированных никогда не гарантирует в новых поколениях отказа от прошлого, проявляясь как 

раздвоение, несоответствие генетического кода и окружающей реальности. Если сами жертвы 

геноцида оказались в условиях культурной, социальной маргинализации в новом мире, так не 

похожем на привычный уклад, то потомки жертв геноцида маргинализированы прежде всего на 

генетическом уровне, поскольку социально и культурно уже значительно более адаптированы, а 

часто – сами являются лицом новой, приобретенной культуры (Шарль Азнавур, Вильям Сароян). В 
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отличие от маргиналов-эмигрантов последних десятилетий, они никогда не смогут вернуться в 

свой прошлый мир, из которого были изгнаны, и который был буквально стерт с лица земли 

вместе с аборигенным населением и аутентичным содержанием.  
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The article considers one of the forms of the transgenerational traumas the genocide caused. It is 

regarded in the aspect of marginality problem. As a result of the genocide the Armenians suffered not 

only enormous human, cultural and material losses, but they were also exiled from the land the 

inseparable part of which they had been for thousands of years. "Getting out of one's depths" on the 

genetical level leads to marginalizing of not only the genocide victims but also their descendants who 

hesitate between two dimensions and are in a constant search of themselves often subconsciously against 

their own will. The necessary condition of the marginality is the differentiation of values, images, 

behaviour models in the groups between which one finds oneself. Not being involved emotionally in 

any group a marginal person is a stranger and a looker-on everywhere. Even the complete assimilation of 

the deportees does not always guarantee that the new generation will break with the past, it will still 

experience the discrepancy between the genetic code and the reality. Thus the descendants of the 

genocide victims are marginalized mostly on the genetical level, as they are more adapted socially and 

culturally, and sometimes they become the symbols of the new culture themselves like Aznavour or 

Saroyan. 
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Интернет является важнейшим элементом социальной ситуации взросления современного 

подростка. Суть социализации заключается в усвоении и воспроизводстве человеком норм и 

ценностей, разделяемых определенной группой людей. Социализация может быть рассмотрена 
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как процесс становления личности, единство изменений, протекающих в трех сферах: в деятель-

ности, в общении и в самосознании [1]. Появление Интернета бросает вызов семье и школе как 

институтам социализации подростка. 

Важной задачей подросткового возраста является формирование идентичности, которое 

выражается в построении подростком непротиворечивого ответа на ряд вопросов: «Кто я? Что для 

меня важно? Каких норм я придерживаюсь? С кем я? К чему я стремлюсь?» Исследуя Интернет 

как пространство социализации подростка, важно ответить на следующие вопросы: Какие со-

циальные роли может опробовать подросток в Интернете? В какие виды деятельности подросток 

может включиться? Какие нормы и ценности транслируются в сообществах, в которые подросток 

вступает? В какой мере социализация в Интернете поддерживает те нормы и ценности, которые 

транслируются в семье и школе? С какими типичными ситуациями конфликта норм сталкивается 

подросток в Интернете? Каким образом подросток выходит из ситуаций конфликта норм? Каким 

образом семья и школа поддерживает подростка в разрешении ситуаций конфликта норм? 

В Интернете подросток может опробовать себя в роли модератора школьного сайта, может 

создать свой собственный сайт, может изучать иностранные языки с их носителями и выступать в 

роли учителя для тех, кто осваивает его родной язык, может опробовать себя как автор статей, 

фотографий, коллажей, фильмов, и т.д. Возможностей, которые Интернет предоставляет подрост-

кам, очень много, на данный момент актуальна задача их систематизации и обнародования. 

В ряде зарубежных исследований зафиксированы значительные различия между нормами, 

которые реализуются подростками в модерируемых чатах, и нормами, которые реализуются ими в 

немодерируемых чатах. В немодерируемых чатах зафиксирован значительно более низкий 

уровень культуры общения и взаимодействия [2]. Таким образом, вероятность возникновения 

конфликта норм велика, так как значительная доля Интернета не модерируется, что усугубляется 

возможностью высказываться анонимно. К тому же существует такой феномен как бегство в 

Интернет от требований институтов социализации. Установлено, что интернет-зависимые 

пользователи обладают повышенной чувствительностью к ограничениям, стремятся избавиться от 

требований социального окружения и испытывают потребность в эмоциональной поддержке. Они 

склонны считать, что вероятность получить такую поддержку в Интернете выше, чем в реальном 

общении [3]. 

Другой важной задачей возраста является выстраивание подростком взаимоотношений со 

сверстниками, с родителями и другими взрослыми. Появление Интернета упрощает или услож-

няет задачу выстраивания системы взаимоотношений с окружающими? В связи с активным ис-

пользованием подростком социальных сетей повышается вероятность его контакта с незнакомыми 

людьми, что приводит к увеличению коммуникативных рисков. Какими способами преодоления 

коммуникативных рисков владеют подростки? Учит ли школа этим способам? Часто ли подросток 

обращается к родителям (или учителям) при столкновении с проявлениями коммуникативных 

рисков? 

Согласно исследованиям, проведенным Фондом развития Интернета, московские подростки, 

широко используя Интернет для общения, недооценивают коммуникативные риски, например, 

более 45% опрошенных встречаются с людьми, с которыми они познакомились в Интернете, 

многие публикуют в сети свои личные данные [4]. Кроме того, подросток в Интернете становится 

мишенью рекламодателей и адресатом интимных предложений [5]. 

В то же время он-лайн общение позволяет подросткам самовыражаться и испытывать 

«чувство принадлежности к группе», что является одним из условий становления идентичности 

[6]. Общение подростков в социальных сетях играет положительную роль в увеличении количест-

ва социальных связей, в поддержании ранее установленных связей, в снижении чувства одино-

чества [7]. 

Приведем примеры из нашего пилотажного исследования, иллюстрирующие неокторые 

аспекты социализации подростков в Интернете. Во время фокус-группы пятиклассник заявил, что 

он добавляет в круг друзей в соцсетях незнакомцев, играющих с ним в он-лайн игры, и в игровых 
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сообществах он часто употребляет мат, чтобы не быть «белой вороной». Данный факт показывает, 

что часть подростков социализируется в сообщество игроков в он-лайн игры, и подтверждает 

опасения, что нормы он-лайн сообщества, в которые входит подросток, могут расходиться с 

социально-одобряемыми нормами. Шестиклассник отмечал, что он состоит в сообществе по 

интересам, в котором он может почерпнуть желаемую информацию, но испытывает дискомфорт 

от изобилия матерных выражений участников. В данном примере наблюдается неразрешенный 

подростком конфликт норм. 

Два подростка рассказывали, что используют программу чат-рулет, рекламу которой 

встретили в социальной сети Вконтакте, для общения с совершенно случайными людьми из 

разных стран мира. Десятиклассница отметила, что все ее интернет-знакомые живут совершенно 

иначе, чем она, что позволяет ей узнать много нового, неожиданного. Десятиклассник рассказал, 

что пользуется программой для поиска друзей по переписке, живущих в других странах. 

Из этих примеров видно, что Интернет позволяет подростку увеличить количество 

социальных контактов. Новые контакты могут способствовать обмену жизненным опытом, 

расширению кругозора подростков, создают условия для применения знания иностранного языка. 

В то же время подросток сталкивается с ситуациями, связанными с коммуникативными рисками, 

знакомясь со случайными людьми, имеющими неизвестные намерения. 

Таким образом, можно сформулировать ряд задач, решение которых может способствовать 

улучшению Интернета как пространства, в котором происходит социализация подростка. Для 

того, чтобы подросток смог сориентироваться в возможностях Интернета как пространства своей 

социализации, можно создать «карту Интернета», на которой будут представлены роли, которые 

подросток может опробовать, деятельности, в которых он может развить свои способности. Важно 

провести ревизию того, какие возможности социализации подростка в Интернете не представлены 

и требуют разработки. Для того, чтобы способствовать успешному разрешению подростком 

конфликта норм сообществ, в которых он «живет» в Интернете и норм институтов социализации, 

важно создавать проекты, ориентированные на включение подростков в созидательную 

социально-значимую деятельность, которые будут представлены и в «реальности», и в Интернете; 

не менее важно оказывать подросткам помощь в формировании их позиции – осознании им тех 

норм, которые они считают важным соблюдать, прояснении их смысла и назначения.  
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В настоящее время одной из важнейших областей исследований в психологии становится 

поиск понимания того, что же такое «телесность», как взаимосвязано психическое и телесное. 

Одним из понятий связующих тело и «душу» является понятие «образ тела».  

В психологии тело изучается с нескольких позиций. Во-первых, о теле можно говорить как 

том, что принадлежит человеку как индивиду. В этом отношении тело можно изучать непосредст-

венно как физический объект. Во-вторых, оно рассматривается как результат отражения этого 

физического тела в сознании человека. Здесь речь идет об образе тела. Образ тела представляет 

собой результат комплексного восприятия различных видов информации, идущей от тела. Он 

может быть образом восприятия, представления, памяти. И, наконец, образ тела – это сложный 

комплексный конструкт, объединяющий восприятие, представления, установки и оценки нашего 

телесного облика (внешности) и функций тела [1; 3; 4; 6; 7; 8]. Помимо этого, тело можно 

рассматривать как результат усилий человека, направленных на создание облика, который 

является «визитной карточкой». Таким образом, тело становится объектом манипуляций [2;7]. 

В большинстве исследований образ тела рассматривается в качестве одного из важнейших 

компонентов Я-концепции (Р. Бернс, Е.Т. Соколова, В.С. Мухина, И.И. Чеснокова, И.С. Кон, А.Ш. 

Тхостов, А.А. Налчаджян и др.). В процессе развития образ тела органически включается во все 

звенья структуры Я-концепции: притязание на признание, половая идентификация, психологи-

ческое время личности, социальное пространство личности, реализуемое через права и обязан-

ности. Для современного человека его тело становится тем существенным условием, которое во 

многом определяет профессиональную, социальную и даже личностную успешность. Представ-
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ления о своем теле, его размерах, форме, привлекательности, служат важнейшим источником 

формирования представления о собственном Я. 

Оценивая собственное тело, признавая удовлетворенность или неудовлетворенность им, 

человек, прежде всего, оценивает свою внешность и только потом физическое состояние тела. 

Можно констатировать поверхностный и оценочный характер восприятия телесной сферы.  

Перед лицом потенциальной угрозы или вызова образу тела, люди создают и используют 

когнитивные и поведенческие стратегии, для того чтобы регулировать или справляться с этими 

внушающими беспокойство мыслями, чувствами и событиями. Томас Кэш коллегами выделяют 

следующие стратегии [6]: фиксация на внешности, избегание, позитивное рациональное приня-

тие. 

Согласно М. Тиггеманн, с возрастом возрастает степень когнитивного контроля в отношении 

тела [8].  

В нашем исследовании, посвященном изучению «образа тела» у женщин различного возраста 

и поведенческим стратегиям в отношении своего тела и внешности приняли участие 44 человека. 

В первую группу вошли девушки в возрасте от 19 до 25 лет (11 человек), во вторую группу вошли 

женщины от 26-34 лет (18 человек), в третью группу вошли женщины от 35 до 49 лет (15 человек). 

Для оценки степени удовлетворенности/неудовлетворенности своим телом и используемых 

поведенческих стратегий был использован опросник Body Image Questionnarie (BIQ) (D.Vaele, 

2009). 

В первой группе девушек все респондентки указали на наличие хотя бы одной характерис-

тики связанной с телом, которое вызывает беспокойство. Чаще всего девушки не довольны 

маленькой грудью, ягодицами (большие/маленькие), кожей лица (угревая сыпь, воспаления и 

т.д.), животом (толстый, дряблый и т.д.)  

Во второй группе лишь одна женщина указала, что ее устраивает в собственной внешности. 

Остальные респонденты чаще всего испытывают недовольство в связи с маленькой грудью, ягоди-

цами (как излишне полными, так и худыми), состоянием кожи лица (в данном случае указываются 

возрастные изменения), весом (жировыми складками, животом и т.д.). По сравнению с первой 

группой образ тела более дифференцирован, так как категорий для выделения тех телесных 

особенностей, которыми удовлетворены/не удовлетворены значимо больше (p<0,05). 

В третьей группе женщины также недовольны своими ягодицами, грудью, однако по 

сравнению с предыдущими группами беспокойство связано не с размером как таковым, а с 

возрастными изменениями. Следующей по частоте также идет кожа, но здесь есть отличительные 

признаки, связанные с тем что, из описания уходит понятие «кожа лица» и появляются понятия 

«морщины», «сосудистые сетки», то есть оценка кожи лица становится более фрагментарной.  

В третьей группе по сравнению с первой оценка значимость внешности характеризуется 

крайними значениями: от совсем не значимой, до абсолютно значимой. У девушек 19-25 лет 

крайние оценки (внешность абсолютно незначима/значима) отсутствуют, имеется тенденция к 

оценке внешности как очень значимой. В средней группе нет крайних оценок внешности как 

абсолютно незначимой, но есть крайние оценки как абсолютной значимой. То есть с возрастом в 

оценке значимости внешности может наблюдаться поляризация. 

В независимости от возраста женщин основной стратегией используемой для снятия тревоги 

по поводу внешности, является избегание, проявляющееся в отказе от выбора одежды, которая 

могла бы подчеркнуть те телесные особенности, которые вызывают беспокойство. 

В отличие от второй и третьей групп женщин, молодые девушки чаще (p<0,05) сравнивают 

себя с образами, транслируемыми через СМИ. С возрастом увеличивается тенденция в огра-

ничении приема пищи и использовании средств для коррекции веса (слабительные, диуретики). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство женщин обеспокоено своей 

внешностью вне зависимости от возраста. Существуют специфические особенности характеризую-

щие образ тела молодых девушек, женщин средней и поздней взрослости.  
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В положениях международных стандартов в области уголовной политики в отношении 

несовершеннолетних лежит принцип, формулируемый как «минимизация контактов несовершен-

нолетнего с уголовной юстицией», а также рекомендации учитывать, что «поступки молодых 

людей или поведение, которое не соответствует общим социальным нормам и ценностям, во 

многих случаях связаны с процессом взросления и роста» и что «как правило, по мере взросления, 

поведение большинства индивидов самопроизвольно меняется». Во многих случаях «лучше, имея 
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в виду будущее ребенка, проигнорировать факт его правонарушения, чем пускать в ход тˮяжелую 

артиллерию  ˮуголовного преследования» [2]. 

Исходя из анализа существующей в России системы реагирования на правонарушения 

несовершеннолетних, можно сделать вывод, что принцип минимизации контактов несовершенно-

летнего с уголовной юстицией не реализуется, а, наоборот, применяемые способы реагирования 

государства и общества на противоправное поведение толкает человека, особенно молодого, в 

криминальную среду. 

Мы можем выделить ряд деструктивных моментов, проявляющихся в результате примене-

ния имеющихся у государства форм реагирования на правонарушения несовершеннолетнего: 

1. подросток получает опыт взаимодействия в репрессивной системе, переживания униже-

ния, давления, ощущения беспомощности, отсутствия контроля над своей жизнью; 

2. в окружении подростка распространяется мнение о нем как о правонарушителе, что 

исключает его из связей с окружением, разрушает отношения с близкими людьми; 

3. обостряются его проблемы с социумом, существовавшие ранее; 

4. создается ситуация, когда подросток вынужден защищаться и вместо того, чтобы взять на 

себя ответственность за совершенное деяние, старается этой ответственности избежать; 

5. ограничены возможности подростка и его семьи в получении качественной правовой и 

социальной помощи. Отсутствие элементарных правовых знаний у подростка и его законных 

представителей восполнить в принципе некому; 

6. подросток может находиться в такой социальной ситуации, которая не позволит суду 

принять решение в пользу сохранения свободы (например, отсутствие у судьи достаточных сведе-

ний о семье и социальном окружении подростка, отсутствие квалифицированных служб поддерж-

ки подростка и его семьи, отсутствие высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих 

послесудебное сопровождение и контроль подростка; 

7. при любом исходе судебного разбирательства имеет место клеймение подростка, форми-

рование у подростка образа себя как жертвы несправедливого обращения [1]. 

Подросток попадает в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб, когда 

его поведение выходит за рамки допустимых социально-правовых норм. В данной ситуации 

общество интересуют лишь внешние проявления, вопросы же внутреннего обоснования 

поведения, как правило, остаются за кадром. Но именно эта внутренняя основа, включающая в 

себя ценности и смыслы, определяет особенности саморегуляции поведения. В процессе развития 

человек учится соотносить свои индивидуальные желания и цели с целями значимых других 

социальных групп и общностей. Здесь речь идет о социализации как необходимом компоненте 

развития личности. В одних ситуациях доминирует ценностная регуляция, когда поведение в 

большей степени подчиняется общепринятым принципам, «абсолютам», устойчивым внеситуа-

тивным ориентирам [3]. В этом случае мы можем говорить о высокой значимости социальной 

идентичности, когда человек рассматривает интересы своей социальной группы как свои кровные 

интересы. В случае, когда доминирует потребностная регуляция, поведение подчиняется сиюми-

нутным желаниям, в меньшей степени учитываются желания окружающих и отдаленные послед-

ствия своих поступков и решений. Ценности усваиваются в ходе социализации, становясь лич-

ностными, через идентификацию с теми или иными референтными социальными группами и 

сообществами. В структуре личности личностные ценности занимают то же место источников 

смыслообразования и побуждений, что и потребности. По мере индивидуального развития 

происходит перераспределение значимости и удельного веса личностных ценностей и 

потребностей. По мере усвоения ценностей они постепенно оттесняют потребности на задний 

план, ограничивают и опосредуют их влияние на поведение. Этот процесс составляет главное 

содержание социализации. Процесс социализации протекает не всегда гладко. Д.А. Леонтьев 

пишет, что если ребенок, развиваясь, испытывает сильное давление на свои потребности, и 

граница между внешними требованиями и внутренними потребностями оказывается слишком 

слабой, она падает под напором социальных ценностей, которые вторгаются в структуру 
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мотивации, не встречая сопротивления, и становятся личностными, не претерпевая заметных 

трансформаций. Человек в этом случае сливается с группой и утрачивает свою личностную 

идентичность (аутентичность), конформно растворяясь в социальном целом. Такой случай можно 

назвать гиперсоциализацией. Противоположный случай — гипосоциализация — может иметь 

место, когда эта граница, напротив, чересчур прочна и давление вызывает ответное сопротивление 

со стороны индивида. В этом случае человек не пропускает в свою личность внешние регуляторы. 

В результате социальные ценности не занимают в структуре мотивации соответствующего места. 

Не усвоив в семье по тем или иным причинам позитивных ценностей, подросток может обрести 

источник социальной идентичности в малой группе. И она становится для него референтной. 

Например, молодежные субкультуры, или группы молодых людей, увлекающихся определенным 

направлением в музыке, или группы подростков, играющих в компьютерные игры, и т. д. Такая 

референтная группа может быть и криминальной или «предкриминальной». Ценности этого 

сообщества не только задают подростку правила и нормы поведения, но и опосредуют, фильтруют 

или блокируют усвоение социальных и общечеловеческих ценностей. Таким образом, мы имеем 

одновременно две картины: гиперсоциализации и гипосоциализации, причем первая — по 

отношению к малой референтной группе, а вторая — по отношению к иным социальным 

сообществам [3]. 

Таким образом, механизмы реагирования государства и общества на преступления несовер-

шеннолетних должны быть направлены на воспитание и на формирование устойчивых личност-

ных смыслов, и создавать условия для успешной социализации подростков в обществе. Сейчас в 

России чаще делается упор на карательный подход, способствующий клеймению и стигматиза-

ции, но мы надеемся, что в ближайшее время активнее начнут развиваться подходы и технологии 

работы, где во главе угла находится личность подростка и его будущее как активного, ответствен-

ного и самостоятельного члена общества. 
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Namely this internal base including values and senses affects human behavior. The components of 

meaning regulation, their dynamics and transformations throw self-building process, risk factors that 

lower and eliminated internal barriers to violation are discussed in this article. 
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Значение задачи преодоления «постулата непосредственности» оценивается черезвычайно 

высоко. Вслед за Д. Н. Узнадзе, который эксплицировал данный методологическской принцип, 

считается, что он сыграл «роковую роль» в развитии всей предшествующей психологии. Новая 

психология должна осознанно отмежеваться от этой «догматической предпосылки» и строить 

свою работу на «принципе опосредования» [1] [3] [5] [8] [9]. Особенно настойчиво подчеркивается, 

что Д. Н. Узнадзе, Л. С. Выготский и А. Н. Леонтьев в своих теоретических системах решали дан-

ную, по-существу одинаковую методологическую задачу, но разными способами. 

Речь идет о принципиальном вопросе определения методологического статуса популярней-

ших концепций и оценки степени их родственности. А это очень важно, хотя бы с точки зрения 

истории науки. Плодотворность такого исследования, прежде всего, зависит от точного и одно-

значного понимания смысла того, что вполне правомерно названо «задачей Узнадзе» [1]. Любо-

пытно, что два исследователя, А. Г. Асмолов и М. Г. Ярошевский, взявшихся за сопоставление 

методологических оснований систем Узнадзе и Выготского в свете решения ими задачи опосре-

дования, трактуют вопрос по разному и приходят к различным выводам. Ярошевский полагает, 

что Выготский склоняется «знаковому» опосредованию, Асмолов – к деятельностному.  

При этом отмечается, что Узнадзе и Выготский ставили и решали задачу опосредования, как 

в плане методологии (философии), так в плане научном (эмпирическом). В философско-онтоло-

гическом плане отрицание постулата непосредственности побудило обоих ученых отказаться от 

отождествления психики и сознания и обратиться к изучению «бессознательного, как «измерения» 

человеческой (а не животной) психики и как психологического (а не чисто физиологического) 

регулятора поведения» [9; 297]. В отношении Узнадзе данная оценка нуждается в серьезных 

уточнениях. Установка всегда мыслилась как универсальный механизм опосредования психичес-

кой активности любого измерения – как человеческого, так и животного. Она же характеризова-

лась, как явление бессознательно-психическое [7]. Но это на самом конечном этапе развития 

концепции, в конце 40-вых. Все остальное время Узнадзе отождествлял психику и сознание и от-

вергал существование бессознательной психики. Разрабатывать же свою систему Дмитрий Нико-

лаевич принялся в начале 20-х годов прошлого века уже четко понимая все сложности связанные с 

принципом непосредественности, хотя содержание и название соответствующего постулата было 

оформлено много позже. Следовательно, отказ от данного постулата сам по себе не привел 

Узнадзе к идее бессознательной психики, а привел к идее «биосферы» [8]. Это идея именно 

философско-онтологического уровня; постулирование некой «до сих пор неведомой» реальности в 

которой снято противопоставление субъекта и объекта, и тем самым опосредующей их взаимо-

отношение. Знаменательно, что в первых же редакциях постулата непосредственности сделанных 

в начале сороковых, задача его преодоления тесно увязывается с психофизической проблемой, без 

решения которой, по убеждению автора, невозможно построение психологической теории [7] [8].  

В дальнейшем «биосфера» была заменена термином «установка», что знаменовало акценти-

рование научно-эмпирического уровня анализа. Но в методологическом плане его содержание 
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почти три десятилетия оставалось прежним. Говоря об установке в ранней обобщающей работе 

начала сороковых, в которой был сформулирован постулат непосредственности, Узнадзе характе-

ризует установку, как «специфическая, свеобразная реальность, которая предшествует частному – 

психическому и физиологическому – и не сводится к ним» [6; 182]. 

Раз речь идет о философско-онтологическом уровне анализа, то оценка общефилософской 

позиции ученых решающих задачу опосредования, должна быть максимально выверенной. В 

отношении Выготского она совершенно точна и однозначна. Здесь вообще трудно ошибиться, 

поскольку Лев Семенович подчеркнуто позиционировал себя, как строящего новую марксистскую 

психологию [2]. Делал ли тоже самое Узнадзе – вопрос спорный. Если смотреть в корень, и не 

цепляться за обязательные в то время ритуально-идеологические высказывания, то обозначить 

реальную философскую позицию Узнадзе марксизмом представляется, мягко говоря, не очень 

точным. И уж явное недоразумение утверждать, что Узнадзе и Выготский, разрабатывая альтерна-

тиву постулату непосредственности, «нашли ее в философии диалектического материализма. Эта 

философия стала для них компасом в поисках новой психологии» [9; 291]. Для Выготского 

пожалуй, но не для Узнадзе. Какой же это «диамат» если новую психологию он строит на новой 

онтологии, на «психофизически нейтральной» биосферной действительности, наводящей ужас на 

любого правоверного маркисиста-ленинца. Да и установка характеризующаяся, как «специфичес-

кая, ... своеобразная реальность, которая предшествует частному – психическому и физиологичес-

кому – и не сводится к ним» [6; 182], едва ли гармонирует с основами «диамата».  

Принцип опосредования, сформулированный его автором, подразумевает нахождение 

среднего звена между средой (внешним) и психикой (внутренним). Он поэтому ищет нечто дейст-

вительно среднее между ними. По Выготскому место опосредующего фактора отводится знаку. 

Узнадзе наверное спросил бы – а разве знак не объективное, не внешнее? В самом деле, «главное 

для Выготского является опосредование внешним (т.е. социальными, внешними знаками)» [4; 198]. 

Получается, что внешнее опосредуется внешним! На это Выготский ответил бы, что это внешнее 

другого рода, не природное, а культурно-историческое, социальное. Соответственно и психика 

двояка – натуральная и знаково преобразованная (т.н. «высшие психические функции») [2]. Первая 

не нуждается в опосредовании и непосредственно детерминируется генетикой и средой. Узнадзе 

не принял бы такую постановку вопроса, поскольку искал универсальный механизм работающий 

на всех уровнях психической жизни. На высших уровнях человеческой психики к установочному 

механизму подключается механизм объективации, внося в него социальное содержание, в том 

числе и знаковое. Однако первичная природа опосредующего начала (механизма) остается тойже, 

«биосферной», она продолжает быть «принципом жизни». Натуральные психические процессы 

хоть и непроизвольны, но скроенное из них поведение тоже нуждается в опосредовании, как и 

любое переживание. 

Узнадзе вплоть до последнего периода жизни отождествлял психику и сознание. Но это 

вовсе не означает, что он искал опосредеущее звено исключительно между сознанием и внешним 

миром [1]. Во первых, с психикой идентифицировалось не рефлекторное сознание (в локовском 

смысле), а т.н. атрибутивное сознание (т.е. переживаемость). И это существенно другое. Во вторых, 

психика (сознание) всегда понималось безотрывно от поведения (деятельности). Даже специально 

обговаривалось, что психология имеет дело только с «психологическим поведением» имеющим 

психическую структуру и содержание, а не с «физическим поведением», т.е. объективно осуществ-

ляемой системой движений. Поэтому, говоря об опосредовании, Узнадзе с самого начала построе-

ния своей теории имел в виду создание трехчленной системы анализа: среда-субъект (установка)-

поведение (деятельность) [7]. В плане психологического анализа вопрос об опосредовании всегда 

задавался, как способ решения проблемы целесообразности поведения (деятельности). Узнадзе 

настойчего искал явление (механизм) включающий в себя субъективные (мотивация) и объектив-

ные (ситуация) факторы поведения и, тем самым, обеспечивающий его инициацию и целесообраз-

ное осуществление. Это одинаково верно в отношении всех периодов его творчества, в том числе - 

биосферного. Обоснование биосферной концепции начинается с анализа поведенческих проявле-
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ний психической жизни, в часности пробемы целесообразности инстинкта. Методологический 

принцип опосредования распространяется и на эту низжую форму психикической жизни (пове-

дения).  

Биосфера как диспозиция психической жизни – это сфера бессознательного («подсознатель-

ного»), но не психического, т. к. всякое психическое наделено атрибутивным сознанием. И 

главной особенностью этой действительности является отсутствие субъект-объектного противо-

поставления. В философском плане биосферная концепция, как попытка преодоления субъект-

объектной дихотомии, служит разрешению психофизической проблемы. В научно-психологичес-

ком плане биосферная точка зрения представляет собой попытку прорваться к искомому механиз-

му целесообразности поведения (деятельности), поскольку этот механизм должен объединить в 

себе данные и свойства внешнего и внутреннего. Поэтому в школе Узнадзе не находит понимания 

логика А. Н. Леонтьева и его последователей предлагающих в качестве опосредующего звена – 

деятельность. Ведь если опосредованию от внешнего воздействия подлежит именно психическая 

деятельность, то не может же она опосредовать самое себя?  

В общем, Выготский и Леонтьев по разному решали задачу опосредования двучленной 

схемы среда-психика (поведение). Это обстоятельство небезынтересно в свете сомнений по поводу 

существования единой школы Выготского-Леонтьева [4] [10]. Выготский помещал опосредующее 

звено в первом елементе двучленной схемы (знак, культура в целом), Леонтьев – во втором 

(деятельность). Очевидно, что ни одно из этих предположений по существу не может считаться 

преодолением постулата непосредствености. Впрочем, как и положение об однозначной 

психичности установки, высказанное в последних работах Узнадзе. Наиболее логичным решением 

представляется биосферная концепция. Вместе с тем, имея в виду ее некоторую метафизичность, 

последняя по-видимому нуждается в большем обосновании. Тут можно обратиться и к новым 

квантовым, и к старым восточным представлениям. 
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L. S. Vigotski and A. N. Leontyev tried to settle the problem of mediating of the two-membered 

scheme environment – psyche (behavior), raised by D. N. Uznadze, in different ways. Vigotski placed 
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the mediating link in the first element of the scheme (sign) and Leontyev - in the second (activity). It is 

evident that neither of these hypotheses can be considered as overcoming the postulate of immediacy. 

The same is true about Uznadze‘s hypothesis, declared in his last works, which presents set as belonging 

solely to mental sphere. The conception of biosphere implies more logical solution to the problem. It 

presumes admitting such psychophysically neutral onthological reality, in which subject-object 

dichotomy is removed. At the same time, taking into consideration its somewhat metaphysical nature, 

this conception ought to be better grounded. 
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Специалисты, которые работают на стыке социальной и психологической деятельности, 

сталкиваются с необходимостью оказывать психологическую помощь клиентам, которые не имеют 

никакого запроса на получение этой помощи. 

Сотрудники службы помощи семьям в кризисной ситуации центра «Перекресток» работают 

с семьями, где есть подросток, по внешнему запросу от образовательных учреждений или от 

структур, представляющих местные власти (Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, в дальнейшем КДН). 

Модель, достаточно широко представленная во многих западных странах, описывает 

ситуацию, в которой социальный работник, курирующий семью, обладает также полномочиями 

госслужащего для принятия важных решений. Например, он может устроить ребенка в более 

подходящее учебное заведение, или организовать родителям помощь в трудоустройстве, или даже 

нести ответственность за изъятие ребенка из семьи, если нахождение в семье несет угрозу жизни и 

здоровью. 

Однако специалисты центра «Перекресток» не наделены такими полномочиями и являются 

лишь посредниками между направляющей структурой и семьей, которой, по мнению школы, 

КДН, полиции или суда, необходима социально-психологическая помощь для разрешения 

трудной ситуации. Семья при этом, как правило, не заинтересована в получении такой помощи. 

Она видит в пришедшем к ней специалисте либо представителя власти, фигуру скорее 

угрожающую, которой надо внушить, что проблема не так сильна, как представляется; либо 

человека, способного решить материальные проблемы – похлопотать об улучшении жилищных 

условий; наконец, имея дело с семьями, где есть подростки, сотрудники центра часто встречают 

со стороны родителей запрос, так же часто звучащий и на консультациях психолога: «Сделайте 

что-нибудь с моим ребенком, чтобы он стал нормальным!» 

Как можно сформировать мотивацию на изменения в собственной жизни у людей, чьи 

ожидания настолько далеки от психологической работы? 

Точкой входа в семью для специалиста семейной службы является полученный от 

направляющей структуры запрос. Именно опираясь на него, мы стараемся нащупать зоны 

возможного продуктивного контакта. При общении с разными членами семьи специалист ставит 

перед собой задачу услышать видение ситуации каждого из них и построить образ желаемого 

будущего. Например, мать считает, что к сыну в школе несправедливы и постоянно придираются, 

отец обвиняет сына в бестолковости, а мать – в том, что не воспитала его как положено, сам же 

подросток хочет только одного: чтобы от него все отстали. Разумеется, ни одно из этих пожеланий 
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не может служить рабочим запросом, но вполне может быть точкой опоры для формирования 

настоящего запроса. 

Большинство семей, с которыми наши специалисты сталкиваются в работе, недовольны тем, 

как у них идут дела. Вместе с тем им не приходит в голову, что над ситуацией надо как-то 

работать, чтобы она улучшилась. Задача специалиста – научить их этому, а недовольство может 

служить отправной точкой для начала пути.  

Этап переведения внешнего запроса («хочу, чтобы они…») во внутренний («хочу, чтобы 

я…») – чисто психологический этап. Специалисты опираются на методы системной семейной 

терапии, показывая каждому его собственный вклад в проблему, собирая информацию о семейной 

истории и помогая отслеживать повторяющиеся поведенческие паттерны; они могут использовать 

фокусировки и ренейминг для изменения границ и перераспределения ролей в семейной 

иерархии. Используя нарративный подход для поиска исключений в проблемной истории 

«трудного подростка», они помогают семье построить альтернативную историю. В этом случае 

подлинный запрос будет лежать в плоскости «как сделать так, чтобы замечать в ребенке хорошее и 

помогать замечать это и другим – самому ребенку, школе и т.д.?». Наконец, техники чудесного 

вопроса и шкалирования, применяемые в краткосрочной ориентированной на решения терапии, 

помогают максимально точно представить себе не только желаемую ситуацию, но и маленькие 

шаги, необходимые для ее достижения. Способность замечать небольшие изменения – один из 

ключевых шагов на пути к развитию, желанию совершенствоваться.  

Бывает так, что у семьи совсем нет никакого запроса. Такая семья считает, в отличие от 

направляющей структуры, что никакой проблемы у них нет. В этом случае вполне вероятно, что 

работа не состоится, поскольку одним из основополагающих принципов нашей работы является 

принцип добровольности сотрудничества. Однако специалист обязательно задает семье следую-

щий вопрос: «Устраивает ли вас то, как складываются ваши отношения с социальным окружением 

– школой, КДН и т.д.? Как вы относитесь к тому, что ваш сын поставлен на учет?» Если сам факт 

обращения школы к специалистам представляет для семьи некую сложность – ведь многим не 

нравится негативное внимание со стороны общества, - именно с этого момента начинается работа 

по формулированию внутреннего запроса. 
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The problems and methods of social and psychological work with unmotivated clients are 

discussed. Social worker is often perceived by family members as a dangerous person. The external 

request from commissions on juvenile delinquency is used for establishment of contact and constructive 

changes planning. Narrative techniques help to develop external request into the internal one. Finding 

ways to encourage family members to reveal their dissatisfaction and exploring possible ways to improve 

their life situation is a key point for work with unmotivated clients, and techniques for achieving this 

result are considered. 
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Высшая школа ориентирована не только на профессионализацию студенческой молодежи, 

но и на социализацию и формирование у студентов опыта самореализации. Триединая стратегия 

высшей школы закладывает основание для фундаментальной подготовки специалиста, обеспечи-

вая универсальность и мобильность использования им получаемых знаний и умений, стимулируя 

у него потребность в творческом стиле жизнедеятельности. «Целостность подготовки будущего 

специалиста в системе высшего образования становится глобальной проблемой подготовки 

профессионала нового поколения, сочетающего широту взглядов на обустройство социально-при-

родного мира и глубину профессиональной подготовки в определенной области науки, произ-

водства, литературы, искусства, обладающего собственным мировидением и устойчивыми гума-

нистическими убеждениями, направленного не только на профессиональное творчество, но и на 

жизнетворчество, имеющего потребность в личностном росте и способность к психоэмоциональ-

ной саморегуляции» [1; 73]. 

Высшая школа в современном обществе представляет социальный институт, обладающий 

оптимальными возможностями для развития формирования у студентов знаний и опыта межкуль-

турного взаимодействия. Значительны резервы высшей школы для формирования у студентов 

знаний и опыта межкультурного взаимодействия. Это одна из стратегических задач высшей 

школы, важнейшая задача управленческого и профессорско-преподавательского состава универ-

ситетхов [2;3;9]. Решение данной задачи возможно на основе междисциплинарного подхода. 

Можно выделить ряд основных аспектов использования резервов высшей школы в форми-

рования у студентов опыта межкультурного взаимодействия: коммуникативный, когнитивный, 

мотивационный, управленческий, эмоциональный. 

Коммуникативный аспект. В высшей школе создается пространство, обеспечивающее 

успешное функционирование и развитие межкультурного взаимодействия. Формирование опыта 

межкультурного взаимодействия у студентов возможно в системе аудиторной и внеаудиторной 

деятельности. В аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов целесообразно эффектив-

ное использование содержания, форм и методов учебно-воспитательной работы для расширения и 

углубления коммуникативных знаний и умений по различным учебным дисциплинам. Комплекс-

ное использование учебных занятий по различным дисциплинам успешнее осуществляется в 

процессе интеграции содержания таковых как на лекционных и семинарских занятиях, так и на 

занятиях научных обществ, творческих объединений и кружков, в процессе индивидуальных 

внеаудиторных заданий, а также, при организации и проведении массовых внеаудиторных 

занятий – предметных декад, вечеров, фестивалей, конкурсов, выставок. В работе по расширению 

и углублению коммуникативных знаний и умений у студентов на различных учебных дисципли-

нах целесообразно обращать внимание будущих специалистов на особенности взаимодействия с 

представителями различных культур. Подчеркивая специфику построения отношений с людьми 

различных культур и национальностей, у студентов необходимо формировать интересы и потреб-

ности в изучении истории, психологии и культуры разных народов, иностранных языков. 

Расширение и углубление коммуникативных знаний и умений у студентов в контексте перспек-

тивы развития у них опыта межкультурного взаимодействия – значимая задача преподавателей 
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высшей школы. Педагогу высшей школы целесообразно знать этнические стереотипы студентов и 

создавать условия, обеспечивающие осознание и самоликвидацию молодыми людьми тех из них, 

которые «блокируют» эффективное межкультурное взаимодействие [5]. Приобретая коммуника-

тивные знания и умения, необходимые для осуществления эффективного межкультурного 

диалога на учебных занятиях, студент в дальнейшем включается в различные формы массовой и 

групповой внеаудиторной работы, в которых возможно использование этих знаний и умений в 

условиях интенсивного общения с коллегами – студентами из стран ближнего и дальнего зару-

бежья, представителями народов, проживающих на территории Российской Федерации, в ходе 

которого приобретается опыт межкультурного взаимодействия.  

Когнитивный аспект. В высшей школе создаются условия, обеспечивающие интенсивное 

развитие познавательных стратегий личности, формирования творческой активности у будущего 

специалиста. В образовательном пространстве вуза студент углубляет и расширяет знания и 

умения профессионального и общеобразовательного характера, совершенствует способы самостоя-

тельного приобретения таковых. В системе аудиторных и внеаудиторных занятий студент имеет 

возможность познакомиться и освоить исторические вехи развития разных культур и народов, 

языки различных народов, философские воззрения представителей различных культур, традиции 

и обычаи национальных сообществ, приобрести опыт осуществления межкультурного диалога. 

Мотивационный аспект. В высшей школе создаются предпосылки для обнаружения 

личностью жизненных смыслов и ценностей, а также, реализации интересов и потребностей 

личного и социального характера. Высшее образование ориентирует педагога на развитие не 

только познавательных интересов и потребностей у студентов, но на формирование профессио-

нальных и социальных потребностей. У будущего специалиста необходимо сформировать потреб-

ность в межкультурном взаимодействии как важнейшую потребность для личностного развития и 

профессионального роста. Выпускник современного вуза уже не может довольствоваться только 

профессиональными знаниями и умениями, ему необходимы знания социокультуного характера. 

Учитывая интенсивную интеграцию современной науки и образования, всех сфер производствен-

ной и непроизводственной деятельности будущего специалиста, целесообразно ориентировать на 

осознание значимости межкультурного взаимодействия в социальной и профессиональной жизни, 

развивать потребность в совершенствовании деловых и дружеских отношений с представителями 

разных культур и народов, опыта межкультурного взаимодействия.  

Управленческий аспект. В высшей школе имеются значительные ресурсы для управления и 

самоуправления поликультурной образовательной системой. Руководству и преподавателям 

университетов в процессе разработки концепции развития вуза необходимо четко определить 

стратегические ориентиры социальной и профессиональной адаптации студенческой молодежи, в 

том числе, развитие у будущего специалиста опыта межкультурного взаимодействия. При 

планировании, организации, контроле образовательного процесса, определении средств и спосо-

бов мотивации его участников, целесообразно учитывать специфику факультета, его традиции, 

состав преподавателей и студентов. Важно выявить возможности общеуниверситетских и 

факультетских кафедр, обеспечивающих аудиторную и внеаудиторную деятельность студентов по 

учебным дисциплинам. Педагогически обоснованные, ориентированные на формирование у 

студенческой молодежи опыта межкультурного взаимодействия, цель и задачи, содержание 

учебно-воспитательной работы, методы, средства и формы организации аудиторных и внеауди-

торных занятий, обеспечивают эффективное развитие у будущих специалистов опыта межкуль-

турного взаимодействия. 

Эмоциональный аспект. В высшей школе создаются условия для формирования психологи-

чески комфортной жизнедеятельности студента, для реализации эмоциональных потенциалов 

личности, проявления высоких чувств и целостном функционировании всех сфер личности. 

Межкультурная образовательная среда привносит во все формы жизнедеятельности молодого 

человека значительный эмоциональный заряд. Построение межкультурных и межнациональных 

отношений требует постоянного самосовершенствования личности. Совершенствуя свои интел-
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лектуальные, эстетические и нравственные начала, студент совершенствует опыт эмоционального 

реагирования. Эмоциональная жизнь студенческой молодежи богата и разнообразна. Эмоциональ-

но привлекательная атмосфера совместной аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов 

разных национальностей и культур обогащает их социальный и профессиональный арсенал, 

стимулирует у них интерес к межкультурному диалогу, формирует потребность в межкультурном 

взаимодействии, обеспечивая успешное формирование у них опыта межкультурного взаимо-

действия.  
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Эффективное формирование у студентов интереса к самообразованию возможно лишь на 

основе научно обоснованной учебно-воспитательной работы. Успешная реализация выше пере-

численных позиций возможна во внеаудиторной деятельности. На основе анализа научной ли-

тературы и состояния педагогической практики, мы определили, что внеаудиторная работа может 

являться значимым фактором формирования у студентов интереса к самообразованию. Боль-

шинство исследователей отмечают, что формирование у студентов интереса к самообразованию 

коррелирует с развитием интеллектуальной, волевой и эмоциональной сфер личности студентов. 

Готовность студентов к самообразованию формируется и в связи с освоением им историко-

культурного наследия, показывающего роль самообразования в достижении социального призна-
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ния. Студенты во внеаудиторной работе имеют интенсивное неформальное взаимодействие с 

педагогом.  

Большинство форм внеаудиторной деятельности стимулирует у студентов творческую 

активность. Студенты не могут оставаться статистами во внеаудиторной работе. Характер дея-

тельности и общения в различных формах внеаудиторных занятий обеспечивает им условие для 

динамичного самостоятельного обновления знаний и умений. Во внеаудиторной работе создаются 

уникальные условия для выполнения студентами формальных нормативных учебных заданий и 

неформальных заданий в их взаимосвязи. Выполнение формальных учебных домашних заданий 

требует от студента учебных навыков, которые он может освоить в научном или творческом 

объединении. Расширение и углубление содержания материала учебных заданий во внеаудитор-

ной работе нередко трансформируется в неформальную творческую деятельность студента, в 

которой самопроизвольно формируются интерес к самообразованию. 

Внеаудиторная работа имеет значительные резервы для реализации познавательной 

деятельности студентов начавшейся в учебной деятельности. Взаимосвязь аудиторных и внеауди-

торных занятий стимулирует потребности студента в освоении знаний и умений по осуществле-

нию рациональной учебной работы. Нередко студент включается во внеаудиторную деятельность, 

обнаруживая ее связь с аудиторной. Он обнаруживает возможность не только улучшить качество 

учебной работы, но и приобрести знания и навыки по самообразованию. Внеаудиторные занятия 

создают условия для развития интеллектуальной сферы личности и волевых качеств студента, 

обеспечивающих пробуждение интереса к самообразованию. В учебной деятельности студенту 

требуется проявлять усилия. Во внеаудиторной работе, особенно в групповых ее формах, на 

циклических повторяющихся занятиях возможно целенаправленное развитие волевых усилий. 

Педагоги могут подбирать задания, требующие проявления воли и контролировать результатив-

ность таковых. Групповые формы внеурочной работы, обеспечивают постепенность выполнения 

студентом такого рода заданий, а также публичную оценку его волевых усилий сверстниками и 

педагогами. Педагогу во внеаудиторной работе предоставляется возможность варьировать продол-

жительность совместной со студентами деятельности. Не менее значимым моментом является 

ресурс внеаудиторной работы в организации систематичности познавательной деятельности 

студентов. Во внеаудиторной работе преподаватель может создавать условия для систематичес-

кого самообразования студентов, особенно в кружковой работе. Внеаудиторная работа позволяет 

педагогу при планировании включать материал, стимулирующий интерес к самообразованию. 

Целенаправленный характер занятий по развитию у студентов интереса к самообразованию, 

ориентирует педагога на обучение студентов навыкам учебного труда, принятию на себя самообя-

зательств по выполнению различного рода заданий. Во внеаудиторной работе создаются реальные 

возможности для развития эмоциональной сферы студентов. Студенту под руководством педагога 

и самостоятельно предлагается осваивать материал, раскрывающий гармонию мира, человеческих 

отношений позволяет интенсивно развивать у студентов позитивное эмоциональное отношение к 

самостоятельной творческой деятельности. 

Многообразие форм внеаудиторных занятий позволяет осуществлять включение студента в 

различные виды дружеских и деловых отношений, благоприятной комфортной психологической 

атмосферой, что активизирует развитие интереса к самообразованию. Организация внеаудиторной 

работы по формированию у студентов интереса к самообразованию предполагает использование 

индивидуальных самостоятельных творческих заданий. Их выполнение стимулирует развитие 

позитивного эмоционального реагирования на учебно-познавательную деятельность, приносит 

студенту радость, удовлетворение. Исследовательские, познавательные и прикладные задания 

изменяют эмоциональное поведение студента, повышают настроение будущего специалиста, 

обеспечивая продолжительность и устойчивость эмоционального настроя на образовательную 

деятельность. Позитивный эмоциональный фон аудиторной и внеаудиторной работы стиму-

лирует у них готовность к передаче знаний и умений, приобретенных в процессе самообразования 

своим однокурсникам. Во внеаудиторной работе студентам предоставляется возможность добро-



 283 

вольного выбора форм занятий. Позитивную роль в развитии интереса к самообразованию у 

студентов играет связь формального и неформального общения с преподавателем. В единстве 

формальных и неформальных отношений развертывается сотворчество педагога и студентов, 

ориентированное на формирование у студентов интереса к самообразовательной деятельности. В 

процессе неформального взаимодействия с преподавателями студент приобретает рациональные 

способы организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности, такие как, способы 

подготовки к самостоятельной работе, способы организации рабочего места, способы поэтапного 

осуществления умственных и трудовых операций. В сотрудничестве с педагогами у него разви-

вается интерес к самостоятельному приобретению знаний посредством изучения не только 

учебной и научной литературы, необходимых для решения текущих познавательных проблем, 

приобретает навыки работы с литературой по рациональной организации умственного труда. 

Особую роль в развитии позитивного эмоционального отношения к самостоятельной деятельнос-

ти играет оценка и самооценка результативности данной деятельности. Во внеаудиторной работе 

создаются условия, при которых педагог может строить со студентом доверительные партнерские 

отношения при оценке самостоятельной работы студента. Самообразование, как индивидуальная 

деятельность студента, постепенно становится объектом самооценки. Самооценка, чаще всего, 

приводит студента к формированию устойчивого интереса к самообразовательной деятельности. 

Содержание и технологии осуществления внеаудиторных занятий способствуют развитию у сту-

дентов навыков организации самостоятельной деятельности. Студент учится наряду с планирова-

нием учебно-познавательной деятельности, осуществлять планирование и организацию самообра-

зования. Участвуя во внеаудиторных мероприятиях, студент объективно оценивает важность 

планирования как источника дополнительных знаний и умений, обеспечивающих его интеллек-

туальное развитие. Возможность участия в планировании и организации внеаудиторных занятий 

стимулирует развитие у студентов опыт в планирования и организации самообразовательной 

деятельности.  

При планировании и организации внеаудиторных занятий развивается активность и само-

стоятельность студента, что отражается на увеличении внимания последнего к самостоятельной 

работе. Студент ведет активный поиск необходимой литературы, а также тренирует навыки 

организации самостоятельной деятельности путем выполнения заданных педагогом целевых 

индивидуальных заданий по организации различных форм внеаудиторной работы. Педагог целе-

направленно разъясняет студенту алгоритмы самообразовательной работы и оценивает его орга-

низаторские способности.  

Важную роль в формировании у студента интереса к самообразованию играет развитие 

навыков контроля и самоконтроля самообразовательной деятельности. Во внеаудиторной работе 

создаются благоприятные условия для освоения студентом знаний и умений контроля и само-

контроля как функции процессов управления и самоуправления. Данная работа посредством 

разнообразных организационных форм предоставляет студенту возможность участвовать в управ-

лении и самоуправлении внеаудиторной деятельности на различных ее этапах. Включение сту-

дентов в активную внеаудиторную деятельность стимулирует развитие у него различных видов 

самоконтроля. 

 Педагогически обоснованная организация внеаудиторной работы создает условия для 

развития интеллектуальной, волевой и эмоциональной сфер личности, включения его в активную 

совместную творческую деятельность с преподавателями и сверстниками, что способствует 

успешному формированию у студента интереса к самообразованию. 
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Данная статья посвящена изучению воздействия сказкотерапии и фитодизайна в больницах 

на психо-эмоциональное состояние пациентов лечебно-профилактических учреждений.  

Несмотря на то, что обепеспечение комфортной среды лечебно-профилактических учреж-

дений является одной из важнейших санитарно-гигиенических задач, между тем, вопросы созда-

ния психоэмоционального комфорта пациентов учтены не достаточным образом. В целях созда-

ния комфортной среды лечебно-профилактического учреждения, необходимо научно-обоснован-

но учитывать ее основные санитарно-гигиенические, психо-физиологические и пространственно-

антропометрические характеристики [3].  

На протяжении столетий люди использовали природные ресурсы в лечебных целях для 

снятия психо-эмоционального напряжения, что в свою очередь помогает преодолеть страх, 

связанный с пребыванием в больнице и снизит реакцию на стресообразующие факторы терапевти-

ческого процесса. Зрительные и тактильные контакты с растительным миром помогают человеку 

понять свое место в мире через процесс рефлексии, направленный как на себя, так и на окружаю-

щие растения. Современные медицинские исследования подтверждают, что зеленый цвет расте-

ний благоприятно влияет на нервную систему, уменьшает усталость, восстанавливает работоспо-

собность [2]. Волшебный мир сказок, их замысловатые сюжеты и сказочные герои, которые так 

нравятся детям, воздействует на ценностную структуру личности и актуализирует его созидатель-

ные возможности. Ребенок очень эмоционален, поэтому данный метод лечения сказками, это 

совместное с ребенком открытие тех знаний, которые живут в его душе и являются в данный 

момент психотерапевтическими, это еще и процесс объективизации проблемных ситуаций, 

процесс активизации ресурсов; это также и терапия средой, особой сказочной обстановкой, в 

которой могут проявиться потенциальные части ребенка, нечто нереализованное, может 

материализоваться мечта, а главное, в ней появляется чувство защищенности.  
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Все это дало нам возможность использования данного метода для коррекции психо-эмоцио-

нального состояния детей, находящихся на стационарном лечении в больнице Мурацан. Дети 

могли посещать озелененную комнату, в которой были расставлены комнатные растения, а так же 

им была предоставлена возможность физического, визуального и психологического контакта с 

растениями. 

Для исследования их психо-эмоционального состояния нами было обследовано две группы 

детей отделения эндокринологии. Первая группа (N1) – 21 детей, посещающие озелененную ком-

нату, в которой были расставлены комнатные растения, а так же предоставлена возможность 

физического, визуального и психологического контакта с растениями. Вторая группа (N2), также 

состоящая из 21 детей – контрольная, и находившихся на стационарном лечении в клинике 

«Мурацан», но не посещающих озелененную комнату. 

Каждому ребенку из первой группы была предоставлена возможность выбора собственного 

цветущего ―зеленого‖ друга, согласно своим цветовым предпочтениям, а при желании, самостоя-

тельно ухаживать за выбранными растениями. Работа проводится в озелененной комнате, в 

которой расставлены растения с наиболее выраженной фитонцидной (противомикробной) актив-

ностью, отличающихся разнообразием цветовой гаммы, особой декоративностью листьев, формой 

ствола и ветвления, красочностью в период цветения, а также выраженной способностью погло-

щать находящиеся в воздухе химические соединения. Учитывались также биологическая и деко-

ративная совместимость растений, их соразмерность с кубатурой помещения[2].  

На первом этапе работы, с целью исследования воздействия озеленения и живого общения с 

растительностью на психо-эмоциональное состояние детей была выбрана методика Грабенко 

Т.М., Зинкевич-Евстегнеевой, Д.Фроловой «Волшебная страна чувств». Выбор данной методики 

обоснован тем, что она дает возможность выявления полноценной картины психо-эмоционально-

го состояния испытуемого, является проективной и глубинной [6]. Согласно методике, перед 

ребенком ставятся цветные карандаши (красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, коричне-

вый, серый и черный) и бланк, на котором отмечены основные эмоции (радость, удовольствие, 

страх, вина, обида, грусть, злость, интерес). 

Диагностика проводится по следующим параметрам: 1) все ли цвета были задействованы; 2) 

адекватность подбора цвета к раскрашиванию домиков чувств; 3) распределение цветов внутри 

силуэта человека (ментальная деятельность; эмоциональная деятельность; коммуникативные 

функции; сексуальные, а также творческие переживания; чувство уверенности, а также «заземле-

ние» негативных переживаний). 

Второй этап работы и основной, проходят дети из первой группы. Каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора собственного цветущего ―зеленого‖ друга, согласно своим 

цветовым предпочтениям, а при желании, самостоятельно ухаживать за выбранными растениями. 

Работа проводится в озелененной комнате, в которой расставлены растения с наиболее выражен-

ной фитонцидной (противомикробной) активностью, отличающихся разнообразием цветовой 

гаммы, особой декоративностью листьев, формой ствола и ветвления, красочностью в период 

цветения, а также выраженной способностью поглощать находящиеся в воздухе химические сое-

динения. Это фикусы Бенджамина с различной окраской листвы, хлорофитум, плющ, бегония, 

спатифиллум, нефролепис и аспарагусы и цветущие каланхоэ. Ассортимент растений подбирался 

таким, чтобы оптимальные условия для их роста и развития (температурный режим, влажность, 

инсоляция) были сходны с условиями комфортными для здоровья больных. Учитывались также 

биологическая и декоративная совместимость растений, их соразмерность с кубатурой помеще-

ния[2].  

 Для фиксации результатов общения детей с растениями применяется методика одного из 

направлений сказкотерапии – решение «открытых» сказочных задач «Общение с Волшебным 

лесом». В завершении данной методики ребенок делает свободный рисунок по теме сказки [4].  

В заключении (третий этап исследований) - на 10 день, в обеих группах, проводится ретест 

«Волшебная страна чувств».  
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Полученные в процессе исследования результаты позволяют свидетельствовать, что пребы-

вание в озелененной комнате действует на больных детей, как ―охранительно-целебное‖ торможе-

ние, которое следует широко применять с целью восстановления нарушенного нервного равнове-

сия. Создавая, с помошью озеленения больниц, комфортную среду мы облегчаем приспособление 

ребенка к больнице, способствуем нормализации функционального состояния организма и улуч-

шению общего состояния больных. 

Результаты обработки показали, что психо-эмоциональное состояние детей в исследуемых 

группах в первый и на десятый день терапии значительно отличается. В частности, становится 

очевидным, что возрастает число пациентов, которые верят в свое выздоровление и возможность 

победить болезнь, растет оптимизм, повышается настроение и самооценка.  

Полученные в процессе исследования результаты позволяют свидетельствовать, что исполь-

зование сказкотерапии и возможность контакта с комнатными растениями (общение с «зеленным» 

другом) помогают детям, находящимся на лечении в стационаре, развить эмоциональную сферу, 

изучить и понять себя и свои ощущения, восстанавить нарушенное нервное равновесие. Данный 

метод способствует созданию комфортной среды для ребенка, облегчая его приспособление к 

больнице и способствуя нормализации функционального состояния организма и улучшению 

общего состояния больных. 
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TREATMENT, BY THE FAIRY TALE THERAPY AND FITODESIGN 
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The establishment of psycho-emotional comfort for patients is one of the most important tasks for 

the medical institutions. The process of children – plants communication is one of the directions of 

fairytale technique – solving of "open" fabulous tasks "communion with the Magical forest». Provision of 

medical-preventive institutions to create comfortable environment is one of the utmost sanitary-

hygienic problems.  

We have created two groups of children from the department of endocrinology of ―Mouratsan‖ 

Medical Clinic. The first group includes children who visit a room with houseplants (green room), 
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where they are given a chance to have a physical and visual contact with plants. The second is the 

control group which also includes children from ―Mouratsan‖ Clinic but they don‘t visit the green room.  

To study the psycho-emotional state of the children we have implemented the ―Wonderland of 

feelings‖ method by Grabenko T. M., Zinkevich-Yevstigneyeva T. D. and Frolova D. F. 

The primary results, obtained in the process of the investigation, have shown that medical 

phytodesign promotes ―preventive healing‖ inhibition and improves the psycho-emotional state of the 

in-patients. 

 

 

 

 

РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК НЕОБХОДИМОЕ 

УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 

 

Карапетян В. С. 
АГПУ им. Х. Абовяна, Ереван, Армения 

 

Ключевые слова: знание, практика, обучение, умение. 

 

Теория познания базируется на той философской идее, что отраженная в знаниях действи-

тельность, не только изменяется, но и имеет постоянно развивающуюся тенденцию, которая осно-

вана на практической деятельности. Практика, как основа теоретических знаний и практических 

умений, являлась надежной гарантией во все времена: с практической деятельностью связано не 

только последующее развитие теории познания, но и решение учебных задач прикладного 

характера, а также обеспечение эффективности профессиональной деятельности. 

Практика, как чувствительная и предметная деятельность, своими структурными и функ-

циональными проявлениями направлена на предметные или мыслительные обьекты и связанную 

с ними действиями. Она фактически охватывает такой состав действий, который при случае пол-

ной ориентировки и рационального исполнения наилучшим образом нацелен удовлетворить 

общие познавательные и профессиональные потребности обучающихся (стремления, интересы и 

т.д.). В этом смысле обычно выделяют несколько основных функций практики – как источника 

знаний, область применения знаний, мера оценки истинности и т.д., которые часто отражены как 

в философской, так и в других научно-методологических исследованиях. Следует отметить, что 

психологическая сторона любой практики и исследование ее конкретных функций пока что 

продолжают считаться актуальными, в особенности в том случае, когда предметом обсуждения 

становится вопрос педагогической и содержательной стороны. 

Современное разделение функций практической деятельности человека в нашем понимании 

создает ряд существенных затруднений, когда пытаемся учесть результаты практики и зарегист-

рировать их на языке личностной и профессиональной компетенции, не имея методологически 

обоснованных подходов к формированию теоретичесих знаний и их эффективного применения. 

Задача исследования теоретической проблемы практики еще более усложняется при систем-

ном анализе профессиональной деятельности, когда одновременно обсуждаются содержательные 

и организационные пути и формы их регулирования, учет и оценка промежуточных и конечных 

результатов образования. В этом вопросе предварительная позиция профессионалов такова, что 

практика как непрерывная учебно-познавательная деятельность должна объяснятся в рамках 

всеобщей деятельностной концепции, принимая за основу учебные мотивы, цель, состав деятель-

ности и соответствующие операции, как основные структурные элементы познавательной дея-

тельности, которые могут раскрыться в рамках содержания конкретного учебного материала, если 

последний соответственно будет представлен в целостном виде предметного, перцептивного или 

мыслительного действия. 
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Как предварительный подход, вероятно, к месту будет вспомнить истину, согласно которой 

между теоретическими и практическими знаниями до сих пор существует преграда, которую не 

легко преодолеть традиционными подходами и представлениями, коментариями (в представле-

нии теоретических знаний), то есть сочетание практических и теоретических знаний не настолько 

упрощены и понятны как теоретикам, так и практическим работникам, чтобы они общими 

научно-теоретическими методами обработки и определенными стандартами, совместными 

усилиями обеспечили бы плавный переход от теоретических знаний к практической деятель-

ности. Эта проблема существует во всех учебных учреждениях, даже в ведущих вузах мира, когда 

выпускники после окончания прикрепляются к специалисту для приобретения необходимого 

профессионального опыта. Фактически переход от теоретической и внутривузовской практики в 

сферу профессиональной деятельности является приоритетной проблемой в современном вузовс-

ком обучении во всем мире. Тем не менее, есть несколько подходов, которые ощутимо расширяют 

наши представления для естественного понимания механизмов закрепления связей теории с 

практикой. 

Формирование практических умений, очевидно, требует пересмотра научных понятий 

данной сферы или разработки такого понятийного аппарата, чтобы теоретический и практичес-

кий опыт подвергся не только всестороннему анализу, но и теоретические знания непосредст-

венно прямо были переданы специалисту-практику, а последний свои практические знания пере-

дал теоретику несмотря на те обстоятельства, что в данной деятельности практический опыт 

приобретается в течение продолжительного периода, в процессе сложнейшего пути профессио-

нального становления. 

В любом случае задача сводится к созданию ―особого моста‖ между теорией и практикой, 

которое ощутимо облегчит всевозможные прямой и обратный переходы. Укрепление теоретичес-

кой и практической связи в первую очередь будет направлено на модернизацию практики, с точки 

зрения предметного, педагогико-методологического и психологического смысла практики, по той 

причине, что изменения знаний и их постепенное усложнение приведут к необходимости по 

новому осмыслить знания, в особенности восприятие, понимание и усвоение нового содержания в 

целенаправленном процессе. Возникает вопрос, психология обучения как самостоятельная 

область педагогической психологии имеет ли такой ресурс научных представлений и результа-

тивный путь его осуществления, который своим обоснованием, психологической разработкой 

ощутимо сократит преграду двух полюсов теории и практики в познавательном процессе: так как 

оба, промежуточный и конечный результат познавательной деятельности могут проникать во 

всевозможные связи содержания сферы практической и теоретической деятельности. Это послед-

нее в частности достаточно обьемно экспериментально не исследовано, вместо этого основные 

акценты делаются на формы и пути организации практики, на общение, на факторы и условия 

разного характера. Не углубляясь в поиск (единого языка) такого содержания связи теории и 

практики, невозможна передача любого опыта и организация предметной деятельности. 

С этой точки зрения постановка вопроса относится ко второй части нашего доклада, кото-

рый сводится к раскрытию связи теории и практики, современным возможностям психологичес-

ких понятий. Самый примитивный вопрос сводится к следующему: что может взять будущий 

специалист из теоретической части данной науки, чтобы в дальнейшем в процессе практики 

применить их. В этом смысле наш доклад- попытка описания и коментирования, поскольку его 

теоретические основы в свое время рассматривались в исследованиях таких известных психологов 

как А. Н. Леонтьева, П. Я. Галперина и Н. Ф. Талызиной. Понятно, что из теоретической части 

данной области специалист практической сферы применяет: а) основные идеи; б) представления 

той или иной научной школы; г) закономерности развития данного явления; д) определенные 

принципы и т.д.. Все это не только недостаточно, но и даже в какой-то степени может помешать 

практической деятельности специалиста-практика, (если он не владеет содержанием и путями 

осуществления практической деятельности, независимо от того, занимается ли он внутривузовс-
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кой или вневузовской практической деятельностью; 2) если это относится к системе образования, 

учету конечных результатов обучения и оценивания. 

Выход из тупика нужно искать не в теоретических или практических знаниях, а в психо-

логическом восприятии знаний, поскольку теоретические и практические знания, по существу, 

имеют общую предметную сторону и могут быть представлены как система закрепленных 

действий. Отделение знаний от предметного или умственного действия чревато опасностью 

потери смыслообразующей деятельности. Согласно подходу А. Н. Леонтьева: рассматривая 

деятельность как всеобщую психологическую категорию можем рассматривать познавательную 

деятельность в целом как состав действий и операций, при условии, чтобы практика рассматри-

валась как конкретный путь выражения познания, в частности теми понятиями, которые харак-

терны для познавательной деятельности вообще. Рассматривая практику с точки зрения деятель-

ностной категории имеем возможность: а) говорить об измеряемых явлениях, поскольку действие 

в психологическом смысле уже единица в составе деятельности; б) компетенции могут быть 

представлены как совокупность деятельностей с соответствующими параметрами, при этом каж-

дое действие измеряемо, а это означает что в дальнейшем не возникнет проблема коррекции 

соответствующей компетенции и ее оценки. Однако из-за отсутствия предложения единого 

измерения компетенций пока что оценка ситуации в целом продолжает зависеть от субьективных 

представлений преподавателя. Например, в ряду межличностных компетенций отмечается ―кри-

тика и самокритика‖. Как мы можем изложить данную компетенцию, если ее не преобразуем в 

конкретную деятельность, говоря какие действия должен совершить человек, чтобы исследова-

тель зафиксировал наличие критики.  

Все это можно осуществить доступными средствами, если за основу принять выдвинутую П. 

А. Гальпериным об ―Основа ориентированной деятельности‖ и применение ее содержательной 

стороны: Что является основой применения подобной позиции? Эти причины детально представ-

лены в рамках теории поэтапного формирования умственных действий и в представлениях 

функциональной деятельности. В познавательную деятельность (в зависимости от характера 

деятельности) входят: ―Основа ориентировочных действий‖, ―исполнительная‖ и ―контрольная‖ 

части. Поскольку ориентировочная деятельность направлена на результативное построение 

исполнительной части, поэтому ее содержание это то условие, которое необходимо для концент-

рирования на предметном плане данной деятельности. А если деятельность перцептивная, то в 

случае необходимости имеем возможность изменить форму деятельности. Теоретические предс-

тавления и практические умения вместе с многочисленными различиями имеют несколько 

существенных общих черт: связанных с формой деятельности, обобщением, объемом и уровнем. 

Теоретические знания это знания чего–то в смысле выполнения конкретной деятельности, кото-

рая от практического умения отличается своим предметно-чувственным планом. Кроме этого, на 

уровне теоретических знаний обобщенная деятельность никогда не мешает возможности развер-

нуть деятельность в практическом поле. Непосредственная связь практической и теоретической 

части действия позволяет не только представить обобщенную картину действия, но и обеспечи-

вает психологическую готовность направленную на выполнение практических действий, имея 

формулу перехода от общего к конкретному. Практика, как предметная деятельность, в плане 

включения разнохарактерных условий всегда конкретна. Это означает, что теоретические и 

практические параметры действия предполагают наличие дополнительных условий, которые 

включаются в основу ориентировочной части действия. Практическая деятельность включает не 

только исполнительные и контролирующие компоненты, но также определенную группу умст-

венных и перцептивных элементов. В конкретной ситуации выбор данного состава дейстий и 

целенаправленное его применение зависит от действительного изменения модельных представле-

ний, от образца конечного результата действия, от обоснованного применения средств и действи-

тельных возможностей полноценного использования практических знаний. 

Расширение основы ориентировочного действия связано с направленным осуществлением 

предметной деятельности, включая в данную компетенцию выбор параметров действия и связан-
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ную с их локализацией в конкретных условиях. В этом контексте в ряду характеристик типов 

ориентировочной основы действия Н. Ф. Талызина выделяет несколько вариантов различающихся 

по обобщенности, полноте и способу получения действия, из сопоставления которых образуются 

типы ориентировочной основы действия. Экспериментальные исследования осуществленные в 

70-ых годах не были направлены на обсуждение компетенций. Поэтому образец действия, незави-

симо то того получает человек в готовом виде или сам строит, едва ли сможет удовлетворить 

современным требованиям психологического портрета профессиональной компетенции. 

 Тем не менее, если одновременно будут даны как теоретические представления данного 

явления, так и особенности сферы применения идей, за счет: а) изменения действий; б) расши-

рения их; в) обобщения, д) целостности, то этим частично будет обеспечена эффективность 

исполнительной части в рамках учебной деятельности. Прямые и обратные действия дают воз-

можность от предметного плана перейти к умственному и наоборот. 

Сложность проблемы сводится к целенаправленной организации учебного процесса, 

поскольку в начале обучения необходимо в учебные модули одновременно включать как теорети-

ческие так и практические знания. Учебный модуль фактически должен своим содержанием 

включать умения, которые объединяли бы теоретические и практические знания, направленные 

на образование целостной системы умений, которые в будущем будут выступать как схема ориен-

тировочной основы действия. Во всяком случае к месту заметить, что познание - это целостный 

процесс, который должен сохранится и с точки зрения анализа практической деятельности, и 

поэтому необходимо ее рассматривать как исследовательскую деятельность или ее самостоятель-

ное образование. Приведем высказывание Р. Декарта (―метод Декарта‖), который выдвинул 

следующие принципы получения новых знаний: а) то, что не ясно и не четко, нельзя принимать 

за истину, б) трудные вопросы необходимо разделить на столько частей, сколько необходимо для 

их решения; г) необходимо настолько узнать подробности насколько необходимо, чтобы пол-

ностью было понятно, что ничего не пропущено и ничего не ускользнуло от внимания. 

В этом контексте возникает вопрос: если в основе ориентировочного действия одновременно 

будут представлены промежуточные звенья теоретических знаний и практических умений, как 

новый состав психолого-педагогического и методического направления действия, то какие сдвиги 

можно фиксировать в процессе формирования практических умений, как промежуточные и 

переходящие компетенции. Положительный ответ на этот вопрос зависит от реалий данной 

области, относящихся к ним теоретическим представлениям, целям, промежуточным и конечным 

результатам, от одинаковых соответствующих знаний, поскольку измеряемы только однородные 

явления (представленные одинаковыми понятиями). В психологическом смысле деятельность 

осуществляет измеряемую функцию даже с точки зрения сопоставления выше перечисленных 

результатов. Естественно возникает вопрос: можно ли одни и те же действия измерить в предмет-

ном, перцептивном и мыслительном плане. Ответ на поставленный вопрос в основном отрица-

тельный, но с некоторыми издержками, поскольку психологическое описание каждого действия 

опирается на такие параметры как: а) обобщенность, б) развернутость действия и в) освоенность. 

Постановка подобного вопроса существенно помогает воспринять и найти мыслительные и 

идеальные обьекты, механизмы их преобразования, свойства и связи, поскольку в учебном 

процессе создается возможность обратным путем от практики осуществить переход к теории, это 

очень важный шаг, потому что в системе вузовского образования в основном от теоретических 

знаний мы переходим к практическим действиям. 

Прямая и обратная деятельность с предметными и идеальными обьектами, своими исполни-

тельными путями и многообразным операциональным составом включаясь в расширенную схему 

основы ориентировочного действия, дает возможность любым способом сделать обратным про-

цесс деятельности, такая реальность должна быть обязательным компонентом процесса форми-

рования компетенции. 
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Direct and reverse actions with real(objective) and mental objects, with its variety of 

implementation ways and operational components, involving in the expanded scheme of the Orienting 

Basis of action, give an opportunity to reverse the process of action. This is a reality that is compulsory 

component in competence formation process.  
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стратегии самопрезентации. 

 

Термин «самопрезентация», войдя в научный лексикон, находит отражение в современных 

исследованиях, которые уже стали классическими (преимущественно в социально-психологичес-

ком контекстах) по социальной перцепции, межличностного восприятия и воздействия. Это 

связано с тем, что наиболее значимыми человеческими потребностями являются потребности в 

общении, принятии, признании и самовыражении. Именно эти потребности предопределяют 

значимость формирования благоприятного впечатления о себе, что, безусловно, отражается в 

социальной успешности: способность субъекта формировать благоприятное впечатление о себе 

часто позволяет эффективно реализовывать определенную стратегию в коммуникации, становится 

основой эффективной реализации профессиональных планов, организации действий и т.п. 

Различные аспекты феномена самопрезентации и родственных им психологических дефи-

ниций (управление впечатлением, Я-концепция и др.). Традиционно исследовались зарубежными 

учеными (Arkin & Baumgardner, А. Бас, С. Бриггс, Е. Джонс, М. Снайдер и др.) которые считали, 

что самопрезентация происходит только в специфических условиях и используется только опре-

деленным типом людей, другие ученые рассматривали данный феномен как общую особенность 

социального поведения личности, что меняет свой характер в зависимости от целей субъекта и 

обстоятельств (Т. Лири, А. Шленкер, Д. Маркус и др.). 

Сложность и содержательная неоднозначность феномена самопрезентации раскрывается в 

различных авторских определениях исследуемого психического явления, что значительно затруд-
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няло формирование общепсихологической, универсальной модели и заключения валидного мето-

дического комплекса по его диагностике. 

В отечественной психологии на данный момент сложились определенные предпосылки для 

формирования целостной, единой системы научных представлений о феномене самопрезентации 

личности. Традиционно полно представлен онтогенетический подход, в котором отмечалось, что 

основы формирования самопрезентации на разных этапах онтогенеза составляют возрастные 

особенности и базовые новообразования наиболее сензитивных периодов, к которым относили 

дошкольный и подростковый возраст. Особое значение приобретает исследование моделей 

самопрезентации в деятельности субъекта образовательной деятельности, в частности, на разных 

этапах его профессионального становления. Самопрезентация субъекта образовательной деятель-

ности всегда осуществляется в рамках социального контекста, который содержит не только конк-

ретную социальную ситуацию, но и субъекта и объекта самопрезентации. Находясь в процессе 

постоянного и интенсивного социального взаимодействия, современный педагог сразу же стано-

вится субъектом самопрезентации, независимо от степени осознанности своих действий. 

Самопрезентация - это, в первую очередь, средство подтверждения образа Я и поддержания 

самооценки, т.е. осознаваемый или неосознаваемый процесс (в зависимости от ситуации), который 

осуществляется активным субъектом. Самопрезентация рассматривается как устойчивая личност-

ная характеристика, базирующаяся на индивидуальных свойствах психики, является реальным 

средством формирования образа Я. В системе личностных ориентиров она замечает «точку пересе-

чения» социального и внутри- психологичного в структуре личности: она якобы выходит из со-

циальных стандартов, которые формируются в обществе (разграничение реального и идеального 

образа, создание модели поведения, которая на данный момент соответствует выполняемой роли, 

имиджа, социально одобряемой модели), и одновременно касается таких глубинно-психологичес-

ких подструктур, как индивидуально-типологические различия, базовый эмоциональный фон 

психики, экстра -интраверсия, особенности реакции аффилиации т.п. 

В современной психологической науке выделяются следующие способы классификации 

самопрезентации: по степени осознанности действий субъекта выделяют осознаваемую (контро-

лируемую) и неосознаваемую («автоматическую») самопрезентации; по критерию реального взаи-

модействия – непосредственную (субъект-субъектное взаимодействие) и опосредованную само-

презентации (субъект-объект-субъектное взаимодействие); по способу предъявления информации 

- прямую и косвенную самопрезентации; за основанием (стремление получить социальное одоб-

рение или избежать значимых потерь в социальном одобрении) - самопрезентации природного и 

защитного стиля: по критерию сочетания ведущего мотива самопрезентации и степени поведен-

ческой активности выделяют четыре стиля самопрезентации: ассертивного, агрессивную, защит-

ную и такую, что оправдывает. 

 К основным стратегиям самопрезентаций относятся: уклонение (с защитными тактиками 

оправдания с отрицанием ответственности, отречением и препятствием самому себе); аттрактив-

ное поведение (с защитной тактикой извинения и с асертивными тактиками желания и старания 

понравиться; пример для подражания); самовозвышение(с защитной тактикой оправдания с 

принятием ответственности и с асертивными тактиками приписывания себе достижений и преу-

величения своих достижений); самоуничижение (с асертивной тактикой просьба / мольба) и 

силовое воздействие (с асертивными тактиками запугивания и негативной оценки других). 

 Стили самопрезентации преподавателя рассматриваются как единство и взаимосвязь разно-

уровневых и определенным образом подчиненных личностно-индивидных свойств субъекта, 

среди которых ведущая роль принадлежит индивидным, природным свойствам. 

Соответственно, обобщенная модель самопрезентации личности преподавателя социо-

гуманитарных дисциплин состоит из двух уровней: дифференциально-психофизиологического 

(низшего, базового, который обеспечивает устойчивость выбранного стиля самопрезентации, его 

уникальность) и дифференциально-психологического (или личностного), содержащий личност-
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ные, социокультурные компоненты и обеспечивающий качественное, содержательное своеобра-

зие стиля самопрезентации. 
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In modern psychological science self-presentation is examined as a mean of confirmation of 

appearance I and supports of self-appraisal, that, self-presentation is the realized or unrealized process 

(depending on a situation) which is carried out an active subject. Self-presentation in the realized or 

unrealized kind presents polymodal description, it is carried out, coming from the great number of 

reasons; it is in different situations; takes a place and in the protracted intercommunication of subjects. 
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Исследование проводилось на базе высших учебных заведений. В эксперименте приняли 

участие студенты психологических факультетов дневного отделения 1-5 курсов, общая выборка 

составила 97 студентов. Возраст респондентов составлял 17 - 22 года, из них юношей – 42 челове-

ка, девушек – 55 человек. Исследование осуществлялось в течение пяти лет с одной выборкой. 

Для исследования общительности был применен комплекс методик, позволяющих получить 

достаточно полные сведения об изучаемом явлении. Общительность изучалась с помощью «Теста 

суждений», «Бланкового теста», «Экспресс-шкальной методики» разработанных и стандартизиро-

ванных А.И. Крупновым. 

 Результаты пилотажного и констатирующего этапов эксперимента по выявлению гендер-

ных особенностей проявления общительности у студентов позволили выявить специфические 

особенности реализации данного свойства личности. Было установлено, что общительность 

девушек на первом курсе обучения носит осмысленный ярко окрашенный эмоциональный 
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характер и социально обусловленную детерминированность. Однако активность их общитель-

ности несколько снижена в связи с ограниченным арсеналом приемов и средств коммуникатив-

ного поведения и слабой интернальной регуляцией общительности, а также в связи с эпизодичес-

ким проявлением эгоцентрических побуждений и ценностно-целевых установок к проявлению 

общительности. Кроме этого, девушки практически не испытывают трудности при проявлении 

общительности.  

 У юношей в качестве системообразующих признаков общительности были выделены лич-

ностно-значимые установки, осмысленность интернальность, эргичность и субъектно-личностная 

продуктивность. Юношей отличает более выраженная активность проявления общительности, 

характеризующаяся силой и интенсивностью стремлений, вариативностью приемов и способов 

проявления данного качества, высокий внутренний локус контроля общительного поведения, 

личностно-значимые установки и продуктивность общительности. Общительность юношей чаще 

всего мотивирована достижением личностных целей. Данное свойство выступает средством 

достижения личного благополучия через установление нужных связей и знакомств, развития 

других личностных свойств, например уверенности, настойчивости и т. д. Их общительность 

менее эмоциональна, и они гораздо реже проявляют желание к общению, если от них требуется 

помощь в решении каких либо общественных проблем. Что касаемо трудностей при проявлении 

общительности, то они, как и у девушек, также проявляются крайне редко и не влияют существен-

ным образом на проявление данного свойства. Совершенно иная картина просматривается в 

степени выраженности и доминирования отдельных переменных общительности через два года. 

Для сравнительной характеристики динамики развития общительности у юношей и деву-

шек по результатам корреляционного анализа был проведен факторный анализ переменных дан-

ного свойства. В качестве предмета анализа использовалась трѐхфакторная модель  

У юношей в первый фактор со значимыми весами вошли такие переменные как личностно-

значимые цели к проявлению общительности, интернальность, осмысленность, и субъектно-

личностная продуктивность. Второй фактор представлен эргичностью и эгоцентризмом. В третий 

фактор вошли социально-значимые цели и предметно-деятельностная продуктивность. У девушек 

первый фактор представлен личностно-значимыми целями, стеничностью, интернальностью и 

осмысленностью. Во второй фактор вошли обе переменные продуктивного компонента. И третий 

фактор представлен социально-значимыми целями. Таким образом, через два года у респондентов 

по результатам факторного анализа доминируют такие признаки как: у юношей эгоцентризм и 

эргичность, у девушек стеническая эмоциональность. Иными словами, для юношей на данном 

возрастном этапе все также большое значение имеет эгоцентрическая мотивация проявления 

общительности, обусловленная доминированием мотивов обеспечивающих достижение личност-

ных целей через активное самовыражение в различных сферах жизнедеятельности. Вероятно, с 

этим связана большая активность (эргичность) проявления данного свойства. У девушек, как и на 

первом курсе, отличительной особенностью общительного поведения выступает яркая эмоцио-

нальность, окрашенная положительными эмоциями, а также снижение значимости агармоничес-

ких переменных. Иными словами, у девушек за два года произошел существенный прорыв в 

специфике проявления данного свойства личности. Если на первом курсе доминантой общи-

тельности выступала социальная ориентированность проявления данного свойства, то на третьем 

ситуация резко меняется. Зафиксированный рост переменных свидетельствует о том, что девушки 

все чаще стали проявлять общительность для реализации своих потребностей не связанных с 

альтруистическими побуждениями. То есть они, как и юноши используют общительность для 

налаживания нужных связей, развития своих способностей, позиционирования своих возмож-

ностей и т.д. У юношей на данном временном отрезке отмечается развитие таких переменных как: 

социально-значимые цели, социоцентризм, эргичность, эгоцентризм, предметно-коммуникатив-

ная и субъектно-личностная продуктивность. Из представленных данных просматривается инте-

ресная гендерная закономерность динамики развития общительности. Если у девушек от первого 

к третьему курсу за два года происходит снижение выраженности социально-ориентированных 



 295 

переменных в пользу эгоцентрических, то у юношей наблюдается обратная картина, где в боль-

шей степени получают развитие социально-значимые переменные. Кроме этого, у юношей отме-

чается более широкий диапазон развития переменных общительности за этот временной интервал. 

Анализируя динамику развития общительности у девушек и юношей, за последние два с 

половиной года обучения в вузе можно отметить следующее. Для юношей характерно развитие 

таких переменных как: социально-значимые цели, эргичность, социоцентризм, эгоцентризм, 

предметно-коммуникативная и субъектно-личностная продуктивность при значительном сниже-

нии проявления таких переменных как аэргичность, астеничность, операциональные и личност-

ные трудности. Что касается девушек то у них устойчивая динамика развития зафиксирована 

обеих переменных целевого компонента, стеничности, интернальности, эгоцентризма и пере-

менных продуктивного компонента, при снижении аэргичности, астеничности, экстернальности, 

осведомленности и трудностей. С содержательной стороны это свидетельствует, о том, что в 

целом для студентов психологов во время обучения в вузе от первого к пятому курсу характерно 

увеличение частотности проявления социальных установок в общительности, повышение роли 

эгоцентрических побуждений в проявлениях общительного поведения и расширение сферы 

реализации общительности. Кроме этого, для них характерно снижение тревожности, неуверен-

ности и приобретение новых коммуникативных навыков и приемов. При этом у студентов к 

пятому курсу гораздо реже проявляется отсутствие желаний к общительности и отрицательные 

эмоции, если что-то не удается достичь в процессе общения.  

Отличительной особенностью динамики развития общительности у юношей выступает зна-

чительное преобразование эргичности и социоцентризма. На протяжении пяти лет у юношей за-

фиксирован устойчивый рост активности проявления общительности и повышение роли социаль-

ных побуждений к реализации данного свойства. Что касается социоцентризма, то развитие этой 

переменной обусловлено, скорее всего, профессиональным становлением будущих специалистов, 

тем не менее, в течение пяти лет доминантой проявления выступает все же эгоцентризм. 

Для девушек особенностью динамики общительности является развитие личностно-значи-

мых целей, стеничности, интернальности при снижении экстернальности и осведомленности. У 

этих респондентов при проявлении обсуждаемого свойства на протяжении пяти лет фиксируется 

устойчивый рост положительных эмоций, саморегуляции коммуникативного поведения и целе-

вых установок, связанных с саморазвитием и самоактуализацией. При этом у девушек к окон-

чанию обучения при проявлении общительности все меньшее значение оказывают внешние 

факторы на исход общения в связи с тем, что они имеют достаточно полные, глубокие представ-

ления, как о самом свойстве, так и способах его проявления.  
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Категория «профессиональная компетентность» в общепринятом понимании означает высо-

кий уровень специальных профессиональных знаний и овладение разными сферами служебной 

деятельности, глубокое понимание насущных профессиональных проблем, деловую надежность и 

способность успешно и безошибочно решать широкий круг профессиональных задач. Это опреде-

ление является описанием содержания данной категории на уровне общего в соответствии с 

методологическим принципом выделения трехуровневого знания: общего, особенного и единич-

ного (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, В.Н. Мясищев). 

В психолого-акмеологических исследованиях дается следующая трактовка, что профессио-

нальная компетентность - это главный когнитивно-регуляторный компонент системы профессио-

нализма личности и деятельности, сфера профессионального ведения, постоянно расширяющаяся 

система знаний, круг решаемых проблем и вопросов, позволяющая выполнять профессиональную 

деятельность с высокой продуктивностью. В них подчеркивалось, что структура и содержание 

профессиональной компетентности во многом определяется спецификой профессиональной 

деятельности, ее принадлежностью к определенным видам. Таким образом, когда речь идет о 

профессиональной компетентности, ее структуру следует рассматривать исключительно в 

единстве функций: когнитивной (в широком понимании), регулятивной, рефлексивно-статусной, 

нормативной и коммуникативной.  

Профессиональная компетентность социальных работников в нашем исследовании опреде-

ляется как специальный (особенный) вид компетентности и интегральное образование профес-

сионализма личности. Обладая данной компетентностью, субъект может: эффективно объединять 

наблюдение, восприятие, понимание и оценку партнера по профессиональному взаимодействию с 

возможностью получения дополнительной информации, что позволит с большей степенью точ-

ности, формировать адекватный образ партнера, прогнозировать возможные формы его поведения, 

вносить коррективы в конечные суждения непосредственно в процессе общения, а также выби-

рать соответствующий стиль общения и взаимодействия; уметь устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; обладать системой профессиональных знаний; в том 

числе системой знаний, необходимых для организации успешных профессиональных взаимо-

действий.  
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По данным психологов и акмеологов профессиональная компетентность специалистов 

включает структурно-содержательные виды компетентности (психологическую, социально-

психологическую, коммуникативную, социально-перцептивную и профессионально-педагогичес-

кую) и операционально-технологические виды компетентности (рефлексивную и аутопсихологи-

ческую). Профессиональная компетентность специалистов содержит в своей структуре в самом 

общем виде различные компоненты, определяемые ее научным статусом: когнитивный (в 

широком понимании), регулятивный, рефлексивно-статусный, нормативный и коммуникатив-

ный. В то же время, как показал анализ публикаций по проблеме исследований, не существует 

универсальной содержательной психологической модели профессиональной компетентности, 

«привязанной» к универсальной теоретической схеме, адекватно описывающей все виды профес-

сиональной компетентности. Содержание профессиональной компетентности субъектов в конк-

ретных видах деятельности определяется в результате психологического анализа деятельности, 

однако, независимо от вида деятельности, в ней доминируют когнитивный и рефлексивно-статус-

ные структурные компоненты. 

В структуру профессиональной компетентности социальных работников представляется 

возможным включить в виде блоков ключевые компетенции (компетентностей): социально-пер-

цептивная, социально-адаптационная, познавательная и коммуникативная компетентности.  

Формирование профессиональной компетентности социального работника возможно рас-

смотреть с помощью критериев, которые раскрываются через следующие показатели: когни-
тивный – знание особенностей взаимодействия с людьми (их осознанность, точность, верность); 

мотивационный – характер мотивации и ценностных ориентаций, лежащих в основе ее, мотива-

ционный профиль, уровень притязаний; отношение к выбранной профессии, желание овладения 

необходимыми социально-профессиональными знаниями, умениями, навыками; соподчинение 

личных мотивов профессионально значимым; творческий – характер творческой активности; 

умение творчески решать поставленные профессиональные задачи; степень осознанности и 

устойчивости общей креативности, творческий подход к профессиональной деятельности, 

степень реализация творческого потенциала личности; коммуникативный – характер связей и 

отношений, в которых проявляется личностно-профессиональная позиция; степень заинтересо-

ванность в общении с коллегами и теми специалистами, которые могут помочь в формировании 

осознанной профессиональной компетентности; рефлексивный - уровень развития рефлексивных 

умений; самооценивание сторон своей личности; самостоятельность, инициативность, личное 

отношение к людям, труду; мотивы, побуждающие к самопознанию и саморазвитию; личностный 

смысл профессиональной деятельности. 

Таким образом, проведенное исследование возможностей формирования профессиональной 

компетентности у будущих социальных работников позволяет определить один из ресурсов 

личностно-профессионального развития молодых специалистов следующим образом: формирова-

ние компетентности должно начинаться в процессе образования студентов с первых этапов 

учебно-профессиональной деятельности.  
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The article considers the problem of the possibilities of the forming of the professional compe-

tence of future social workers. The analysis of the problems of competence in psycho-acmeological 
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research was given and formed the concept of the professional competence of social workers, its 

structure, as well as the criteria and indicators of this type of competence. 

 

 

 

ВЕБИНАР КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Литке С. Г. 
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», Челябинск, Россия  

 
Ключевые слова:  психологическая компетентность, вебинар,  

мониторинг развития психологической компетентности. 

 

В современном мире возрастает потребность разбираться в себе, в мире собственных психи-

ческих явлений. Это обусловлено необходимостью повышать качество жизни во всех направле-

ниях: финансово-материальном, социальном, экзистенциальном. Удовлетворить данную потреб-

ность готовы всевозможные представители сферы рынка психологических (душевно-духовных) 

услуг, в том числе и астрологи, хироманты, экстрасенсы, народные целители, колдуны, гуру, 

священники и проповедники самых разных вероисповеданий и сект, психотерапевты, консуль-

танты и психологи. Рынок психологических услуг условно можно дифференцировать на три нап-

равления: оккультное, религиозное и собственно психологическое (научное). Все направления 

объединены общим, с научной точки зрения, объектно-предметным континуумом: где объектом 

исследования или познания является человек (или группа людей), а предметом – его душа (др.-

греч. Ψυχή), или всевозможные «заменители» этого многомерного неопределяемого, надпредмет-

ного понятия, например, «поведение», «мир психических явлений», «сознание», «внутренний мир 

человека» и т.п. Не претендуя на знание первых двух направлений познания психического, 

рассмотрим третье, собственно психологическое направление рынка психологических услуг. В 

течение последних десяти лет оно оформилось в очень разнообразный и многопрофильный 

комплекс, объединяющий в своих рядах большой отряд специалистов. Какого же рода услуги 

оказывают психологи? Чем они отличаются друг от друга? Как не запутаться в многообразных 

рыночных предложениях? Как адекватно выбрать систему познания себя посредством психоло-

гии? Как быть компетентным не только в выборе психологических услуг, но и обрести психоло-

гическую компетентность как метапредметный конгломерат (интегрированная и концентрирован-

ная система) психологических компетенций, обеспечивающих:  

 важную ступень к высшему качеству развития человека – самоактуализации; 

 наиболее оптимальному уровню получения знаний о психической реальности и умению их 

применять; 

 системную организацию сознания, включающую, как минимум, следующие компоненты:  

– образ мира;  

– направленность, социально ориентированные мотивы;  

– отношение к внешнему миру, к людям, к деятельности;  

– отношение к себе, особенности саморегуляции;  

– креативность, ее особенности;  

– интеллектуальные черты индивидуальности;  

– эмоциональность, ее особенности и проявления;  

– особенности осознания жизненных целей и задач;  

– представление о сложных способностях, сочетаниях личных качеств;  

– осознание того, какие качества важно развивать у себя;  

– представление о своем месте в социуме. 
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Мы предлагаем систему повышения психологической компетентности через наиболее 

оптимальную, на наш взгляд, обучающую форму - вебинар, позволяющий оптимизировать систему 

самопознания, саморазвития, сэкономив энергетические, финансовые, временные ресурсы 

потребителей.  

Вебинар (веб-конференция, онлайн-семинар, англ. webinar) — разновидность веб-конфе-

ренции, проведение онлайн-встреч или презентаций через Интернет в режиме реального времени. 

Во время веб-конференции каждый из участников находится у своего компьютера, а связь между 

ними поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения, установленного на 

компьютере каждого участника, или через веб-приложение. В последнем случае, чтобы при-

соединиться к конференции, нужно просто ввести URL (адрес сайта) в окне браузера. 

Вебинары могут быть совместными и включать в себя сеансы голосований и опросов, что 

обеспечивает полное взаимодействие между аудиторией и ведущим. В некоторых случаях веду-

щий может говорить через телефон, комментируя информацию, отображаемую на экране, а 

слушатели могут ему отвечать, предпочтительно по телефону с громкоговорителем. На рынке 

также присутствуют технологии, в которых реализована поддержка VoIP-аудиотехнологий, обес-

печивающих полноценную аудиосвязь через сеть. Вебинары (в зависимости от провайдера) могут 

обладать функцией анонимности или «невидимости» пользователей, благодаря чему участники 

одной и той же конференции могут не знать о присутствии друг друга.  

В процессе апробации формирования и развития психологической компетентности в форме 

вебинара организован психолого-педагогический эксперимент, целью которого являлось подт-

верждение гипотезы о том, что оптимизация развития психологической компетентности будет 

успешной, если использовать современные обучающие технологии и формы. На первом этапе 

эксперимента нами были созданы видеоролики [4], которые размещены в различных социальных 

сетях (В контакте, fasebook, Мой мир ит.п.) с целью актуализации потребности в развитии 

психологической компетентности. Для участия в эксперименте отобрано 100 человек из трех 

стран (Россия, Армения, Казахстан). Сформирован необходимый пакет документов: программа 

вебинара (приложение 1), договор об оказании образовательных и психологических услугах. 

Также разработана система мониторинга сформированности психологической компетентности. 

Второй этап эксперимента запланирован на сентябрь-ноябрь 2013 г. 
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In the modern world there is an increasing need to understand yourself, in a world of their own 

psychic phenomena. This reflects the need to improve the quality of life in all directions: financial, 
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material, social, existential. An important place in education is the development of psychological 

competence as a meta-subject conglomerate (integrated and concentrated system) psychological skills 

through training form the webinar. 
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Субъективная картина жизненного пути личности, или биографическая картина (Б. Г. 

Ананьев) [1, 2] – форма самосознания личности – субъекта социально-исторической жизнедея-

тельности (жизнестроительства). Это представления, мыслеобразы, в которых отражается история 

личности на фоне и в связи с событиями современной ей эпохи. Вместе с тем, картина собст-

венной жизни есть конструкт, созидаемый личностью в процессе более или менее активной 

работы ее внутреннего мира. Психологическими механизмами при этом являются биографическая 

память, биографическое воображение и биографическое мышление, а также внутренняя речь, 

нравственные и эстетические чувства, своеобразные волевые усилия, необходимые для преодоле-

ния избыточных личностных защит, потребности в самопознании, самопонимании, самоопреде-

лении – в общем, потребность в самобытности. Та или иная субъективная картина жизненного 

пути (кратко СКЖП), включая воспоминания о пережитом, цели и мечты, жизненные программы 

и планы, служит важнейшим внутренним регулятором жизнедеятельности личности и таким 

образом определяет ее развитие [3]. 

В субъективной картине жизни представлены не только события и обстоятельства жизни, но 

и сама личность как активный субъект собственной жизни. Структура личности, ее характер и 

особенности ее мировоззрения являются внутренними детерминантами данного конструкта. В то 

же время эти детерминанты сформировались в определенных обстоятельствах жизни, в опреде-

ленной этнокультурной среде. Культура каждого народа содержит социальные представления о 

должной жизни, позиции личности как субъекта по отношению к собственной судьбе, характере и 

степени участия женщины и мужчины в осуществлении жизнедеятельности на жизненном пути. 

Эти представления усваиваются человеком в процессе социализации и затем опосредуют про-

цессы конструирования субъективной картины жизненного пути, накладывают на нее свой 

отпечаток.  

В результате социализации человек становится сыном (дочерью) своего народа. Он приоб-

щается к родной культуре и в той или иной степени отождествляет себя с ней, своим этносом, что 

выражается в этнической идентичности личности. В этой связи можно думать, что этническая 

идентичность также опосредует формирование СКЖП, поэтому ее характеристики каким-то 

образом будут различаться в зависимости от высокой или низкой степени этнической идентич-

ности личности.  

Исходя из вышесказанного, мы предположили, что существует этнокультурная (включая 

фактор этнической идентичности), детерминация биографической картины. Эта детерминация 

сохраняет определенное значение и в современном мультикультурном обществе, при нарастаю-

щей во всем мире миграции представителей разных этносов, активном взаимодействии этнокуль-

тур, усиленном современными информационными технологиями. Кроме того, этнокультурная 
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детерминация субъективной картины жизненного пути диверсифицируется по полу, поскольку и 

в современном обществе, при конституционном равноправии полов сохраняются бимодальные 

социальные представления о женской и мужской судьбе, женской и мужской модели жизни.  

Эти идеи были положены в основу теоретико-эмпирического исследования, выполненного 

под нашим руководством М.Ё. Шариповой, цель которого состояла в изучении этнокультурных 

особенностей субъективной картины жизненного пути у людей разных национальностей, мужчин 

и женщин с высоким и низким уровнем этнокультурной идентичности. В итоге были получены 

результаты, свидетельствующие о значимых различиях в абсолютных значениях показателей и 

структурных характеристиках СКЖП (событийная структура, отношение ко времени жизни, ее 

прошлому, настоящему и будущему, позиция субъекта жизненного пути, его осмысленность, 

целенаправленность, контролируемость, целостность СКЖП и ее системообразующие факторы).  

Конкретные эмпирические факты интерпретированы с точки зрения характерных особен-

ностей этнокультур в парадигме Восток-Запад, на примере таджикского и русского народов, 

особенностей, описанных в философской, культурологической, этнографической и психологичес-

кой научной литературе. 
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The subjective image of the life course (or biographical picture) is treated as the peculiar form of 

personal self-consciousness. It includes the representations of the past, present and future life events, as 

well the personality as the active life making subject. Biographical picture is a product of the processes of 

inner world – biographical memory, biographical thinking and imaginations. It depends on a lot of 

factors, including ethno cultural one. The last factor has importance even in the modern multicultural 

world and connected with the ethnic identity of personality.  

Our investigation‘s results reveals some significant differences in the characteristics and structure 

of the life course images belong to Eastern and Western personality (differences between Tadzhiks and 

Russians). We analyzed the differences in male and female images of life course as well, supposing 

existence of two ethno culture gender life models. All the differences were treated according to 

philosophical and ethnographic ideas of East and West characters. 
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В процессе освоения профессиональной деятельности, барьеры, с которыми сталкиваются 

студенты, приводят к снижению успешности в обучении, неуспеваемости, низкому качеству зна-

ний.  

Психологические барьеры рассматриваются в качестве внутренних преград, препятствий, 

как правило, имеющих субъективный характер, возникающих из-за несовпадения внутренних 

стремлений и внешних условий, но в зависимости от стратегий поведения барьеры выполняют 

либо дезорганизующую функцию, либо мобилизующую. 

С какой бы позиции ни рассматривалось понятие психологический барьер – в качестве 

препятствия, которое мешает человеку на пути его становления как личности и как профессио-

нала или же, наоборот, в качестве явления, выполняющего развивающие функции. Независимо от 

этого, чтобы барьер выполнил свои функции его необходимо преодолеть.  

Преодоление барьеров может быть самостоятельным, когда мы, прилагая определенные 

усилия, справляемся с рассогласованиями, возникающими между внутренним и внешним мирами. 

В каких-то моментах мы можем даже не прилагать особых усилий, так как преодоление проис-

ходит уже не впервые и мы, используя прошлый опыт, легко перешагиваем возникающие пре-

пятствия. Если же барьер не может быть пройден самостоятельно, то мы прибегаем к помощи 

посторонних людей. 

В условиях освоения будущей профессиональной деятельности существует большое коли-

чество факторов, оказывающих влияние на возникновение психологических барьеров, которые не 

зависят от личности студента и могут быть устранены только усилиями педагогов. С другой сто-

роны, внутренние причины барьеров не всегда осознаются студентами и могут быть скорректиро-

ваны психологическими методами в процессе обучения.  

Данные, полученные в результате изучения психологических барьеров в разнообразных 

сферах профессиональной и социальной деятельности свидетельствуют о том, что различия в 

путях преодоления психологического барьера связаны с мотивами, установками, отношением 

личности к ситуации, со значимостью ситуации (Советова О. С., 1995; Ермолаева Е. П., 1996; 

Парыгин Б. Д., 1999) [1,2]. 

В рамках исследования психологического барьера, нами была предпринята попытка 

классификации этапов его преодоления. Преодоление барьеров происходит на двух уровнях: 

осознаваемом и бессознательном, но происходить процесс преодоления психологических барье-

ров может самостоятельно или, же задействуя внешние ресурсы.  

Таким образом, при столкновении с барьером, человеку нужно сформировать адаптивную 

программу действий, которая приведет к успешному прохождению препятствия.  

Барьер не является как таковой, конфликтной ситуацией, скорее это ступор, остановка в 

развитии. Ситуация, когда мы не можем в полной мере реализовать свой потенциал чаще всего 

вызвана психологическими барьерами. Конфликтные же ситуации и патологические ситуации 

возникают, в основном, из-за того, что человек не может сформировать адаптивную стратегию 

поведения при встрече с барьерами.  
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Зачастую мы начинаем преодолевать барьеры, не осознавая того, это происходит за счет 

включения механизмов психологической защиты. Многие исследователи в своих работах в 

качестве внутренних стратегий преодоления психологических барьеров называют именно меха-

низмы психологической защиты. В нашем исследовании мы рассматриваем подобные механизмы 

в качестве одной из ступеней на пути формирования адаптивной стратегии поведения в ситуации 

возникновения барьеров. 

Л.И.Анцыферова (1994) считает основными стратегиями совладания с жизненными труд-

ностями: преобразующие и стратегии приспособления (изменения собственных характеристик и 

отношений к ситуации). К вспомогательным приемам самосохранения автор относит уход или 

бегство из трудной ситуации, которые могут осуществляться не только в практической, но и в 

чисто психологической форме – путем внутреннего отчуждения от ситуации или подавления 

мыслей о ней. Эти приемы неконструктивны в том смысле, что не устраняют трудную проблему, 

но все же они адаптивны, поскольку облегчают психическое состояние[3, C. 325].  

Мы считаем, что механизмы психологических защит безусловно могут ослаблять психичес-

кий дискомфорт. Этот процесс осуществляется в процессе бессознательной деятельности психики. 

Защитные механизмы не разрушают психологический барьер, а являются вспомогательным 

инструментом при преодолении психологического барьера. Эта помощь реализовывается по-

средством переоценки значимости возникшей ситуации. То есть, при отсутствии адаптивных 

защитных механизмов человек может застревать на возникшем препятствии и неспособен разви-

ваться дальше и устранять барьер.  

В свете психологии отношений В.Н.Мясищева механизмы психологической защиты пони-

маются как система адаптивных, как правило, неосознаваемых реакций личности, направленная 

на защитное изменение значимости дезадаптивных компонентов отношений - когнитивного, эмо-

ционального, поведенческого с целью ослабления их психотравмирующего воздействия на чело-

века.  

В системе адаптивных реакций механизмы психологических защит тесно связаны с копинг-
стратегиями как активными, преимущественно сознательными усилиями человека, направленны-

ми на овладение ситуацией или проблемой. Копинг-поведение используется как стратегия дейст-

вий личности, направленная на устранение ситуации психологической угрозы. 

В зависимости от того, адаптивный или неадаптивный механизм психологических защит 

сработал у человека во время столкновения с барьером зависит дальнейшее формирование стра-

тегии преодоления препятствия. В случае если срабатывает неадаптивный защитный механизм, то 

студент уже не может самостоятельно решить сложившуюся сложную ситуацию, и ему необхо-

дима помощь (родителей, преподавателей, психолога, сокурсников). Если же действует адаптив-

ный механизм защиты, то человек достигает условного внутреннего баланса и двигается далее в 

направлении преодоления психологического барьера. 
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This article «Role Of Psychological Defense Mechanism In The Initial Stages Overcoming 

Psychological Barriers In Educational Activities Of Students» discusses the causes of the psychological 

barrier and overcome the initial stage of their students. Also presents the role of psychological defense 

mechanisms to overcome the initial barriers. 
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В настоящее время активное реформирование системы и формы трудовой деятельности 

человека приводят к расширению спектра стрессогенных факторов и требует высокой стрессоус-

тойчивости и навыков саморегуляции в стрессовых условиях. Принадлежность человека к со-

циальным профессиям, в частности врачи, педагоги, юристы, психологи, обусловливает высокий 

уровень психоэмоционального напряжения, сопровождающихся перегрузкой систем психофизио-

логической адаптации. Труд врачей характеризуется работой в условиях хронического стресса, 

связанный с высокой ответственностью за здоровье и жизнь пациентов, и впоследствии оказываю-

щий особый риск для их собственного здоровья. Кроме того, врачи находятся в кругу, как своих 

жизненных проблем, так и проблем своих пациентов, испытывая при этом двойную социально-

психологическую нагрузку. Длительное воздействие стресса приводит к таким неблагоприятным 

последствиям, как снижение общей психической устойчивости организма, появление чувства 

неудовлетворенности результатами своей деятельности, тенденция к отказу от выполнения 

заданий в ситуациях повышенных требований, неудач и поражений 1,2. Интеллектуально-

креаторный труд врача с вовлечением эмоциональной сферы психической деятельности со 

значительным снижением двигательной активности человека способствуют хроническому 

утомлению и переутомлению. Неправильно организованный режим труда и отдыха, хроническое 

недосыпание может привести к резкому снижению адаптационного потенциала и к срыву 

адаптации. Необходимо отметить, что врачи являются наиболее ценной частью внутренних 

ресурсов лечебно-профилактических учреждений, именно они обеспечивают результативность 

деятельности лечебно-профилактических учреждений. Таким образом, психо-эмоциональное 

состояние и состояние здоровья врачей является не только медицинской, но и и социальной 

проблемой, поскольку оно оказывает влияние на качество оказываемой медицинской помощи 

населению. В последние годы появились научные исследования профессионального развития и 

здоровья врачей 5-8. В нашей республике подобных исследований, посвященных охране 

здоровья врачей разных специальностей не проводилось. 

Целью данной работы явилась оценка психо-эмоционального статуса врачей Республики 

Армения и выявление их зависимости от профессионально-возрастных особенностей. Данная 

научная работа является фрагментом проекта по комплексному изучению состояния здоровья 
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врачей РА, одобренный министерством образования и науки РА (шифр научной темы: 11-3d512). 

В качестве методического инструмента был использован опросник «Утомление – монотония – 

пресыщение – стресс», адаптированную А. Б. Леоновой версия немецкого опросника BMS II 3. 

Обработка результатов проводилась в соотвествии с принятой методикой. Каждый компонент 

оценивался по 4-балльной шкале: «почти никогда» – 1 балл, «часто» – 2 балла, «иногда» – 3 балла, 

«почти всегда» – 4 балла. Для каждого компонента рассчитывали значения коэффициента и 

определяли степень их выраженности. Если значение коэффициента менее 18 баллов – то иссле-

дуемый компонент не выражен, от 18 до 29 баллов – выражен и более 30 баллов – сильная степень 

выраженности. Статистическая обработка полученных данных была проведена с помощью 

программного статистического пакета SPSS 16,0. 

В данном исследовании приняли участие 198 врачей. Изучение социо-демографического 

портрета врачей показало, что среди наблюдаемых врачей большинство составили женщины 

(75,7%). Средний возраст респондентов составил 46,1±11.3 лет. В зависимости от места работы 

основная часть врачей, принявших участие в нашем исследовании, работали в стационарах (57,1%) 

и в поликлиниках (28,8%). Остальная часть врачей работали в бригаде скорой помощи (8,1%), в 

аптеках (3,0%), в территориальных противоэпидемиологических центрах (1,5%), в патологоанато-

мическом центре (1,0%) и в стоматологической клинике (0,5%). Изучение психо-эмоционального 

статуса врачей показало, что средние значения коэффициента утомления и пресыщения нахо-

дились в пределах нормы (соответственно: 16,7±3,7 и 15,3±3,8 баллов), а средние значения 

коэффициента монотонии и стресса превышали нормальные показатели (соответствено: 19,1±3,6 и 

19,0±3,7 баллов). Нами были проанализированы степень выраженности всех 4 компонентов психо-

эмоционального состояния. Утомление, которое рассматривается как функциональное состояние 

организма, сопровождающееся чувством усталости, снижением работоспособности, вызванное 

интенсивной или длительной деятельностью, выражающееся в ухудшении показателей деятель-

ности и прекращающееся после отдыха было выражено у 44,4% респондентов (50,0% мужчин и 

42,7% женщин; P>0,05). Было выявлено, что для большинства врачей характерно выраженное 

состояние монотонии, возникающее при однообразной работе (67,7% врачей; 64,6% мужчин и 

68,7% женщин; P>0,05). Монотония характеризуется снижением тонуса и восприимчивости, 

ослаблением сознательного контроля, ухудшением внимания и памяти, стереотипизацией 

действий, появлением ощущений скуки и потерей интереса к работе. Продуктивность деятель-

ности может лишь на некоторое время восстановиться за счет включения особых волевых усилий. 

В ответ на монотонные условия работы могут развиваться и явления психического пресыщения. 

Психическое пресыщение – психическое состояние, вызванное однообразной, лишенной смысла 

деятельностью. Признаком наступления пресыщения выступает потеря интереса к работе и 

неосознанное стремление к варьированию способов исполнения 3,4. В нашем исследовании у 

большинства врачей (77,3%) явления психического пресыщения не выражены, однако у 22,2% 

врачей (25,0% мужчин и 21,3% женщин; P>0,05) было выявлено выраженное, а у 0,5% врачей – 

сильно выраженное состояние психического пресыщения. Раннее наступление психического 

пресыщения может рассматриваться в качестве симптома психического заболевания и невроза. 

Анализ четвертого компонента психо-эмоционального состояния здоровья показал, что большая 

часть респондентов (63,1% врачей; 64,6% мужчин и 62,7% женщин; P>0,05) испытывают стресс на 

рабочем месте в выраженной степени. Была выявлена отрицательная корреляционная связь только 

между возрастом и компонентом утомления (r=-0,2; P<0,05). Зависимость между местом работы и 

степенью выраженности компонентов не была установлена. 

Таким образом, выявленные высокий уровень утомления, монотонии и стресса на рабочем 

месте врачей, можгут способствовать снижению работоспособности и безопасности труда 

медицинского персонала. Для снятия этих проблем необходимо внедрение психогигиенических 

мероприятий, направленных на профилактику психовегетативных синдромов. В план меро-

приятий следует включить упорядочение режима труда и отдыха, разработка системы стресс-

менеджмента, занятия физкультурой и культурные развлечения.  
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Physicians are the most valuable part of the internal resources of the health care institutions; they 

are to ensure the effectiveness of the health care institutions. The health protection problems of 

physicians have the medical and social significance. The aim of this work is to evaluate the psychological 

and emotional state of the physicians RA. The 198 physicians have been participated in the study. The 

survey results suggest that among physicians the level of fatigue, monotony and stress are high, which 

can lead to reduction of work effectiveness and safety. 
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По определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ, 1996) [1], качество жизни 

(КЖ) – это интегральная характеристика физического, психологического, эмоционального и 

социального функционирования больного, основанная на его субъективном восприятии. ВОЗ 

выработала основные критерии КЖ: 1. связанные со здоровьем (физическое, психологическое, 

социальное и духовное благополучие); 2. не связанные со здоровьем (образование, экономическая 

и физическая безопасность, окружающая среда). Методология исследования КЖ основана на 

принципах доказательной медицины, которые особо важны при оценке субъективного мнения 

человека. Основные этапы методологии исследования КЖ: разработка протокола исследования в 

зависимости от цели и задач; выбор инструмента (опросника) исследования; выбор контингента; 

сбор данных; статистическая обработка и анализ данных. Полученные результаты оцениваются на 
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основе использования международных стандартов. Основным инструментом изучения КЖ 

являются опросники, наиболее распространенным является SF – 36 (Short-Form Health Status 

Survey), который широко используется в США и странах Европы. SF–36 исследует физический и 

психологический компоненты здоровья. 36 пунктов опросника сгруппированы в 2 основных 

домена, каждый из которых состоит из 4 субдоменов. Физический компонент здоровья состоит из 

следующих показателей: физическое функционирование; ролевая функция, связанная с физичес-

ким состоянием; интенсивность испытываемой боли; общее состояние здоровья. Психологи-

ческий компонент здоровья: жизненная активность; социальное функционирование; ролевая 

функция, связанная с эмоциональным состоянием; психическое здоровье [2]. 

Цель и задачи. Учитывая возросшее внимание общества к проблеме психического и физи-

ческого здоровья населения РА, целью настоящего исследования является изучение КЖ роди-

телей детей с ограниченными возможностями и опекунов реабилитантов после травмы шейного 

отдела позвоночника. Следует отметить, что сами родители и опекуны здоровы и самостоятельно 

осуществляют уход за своими больными. В обработанной литературе нами были найдены данные 

об исследовании КЖ родителей детей, больных онкологическими заболеваниями [3]. В Армении 

опубликованы ряд работ по изучению КЖ. В частности, были проведены опросы женщин после 

гинекологических операций (Օկոև Գ. Գ., Առուստամյան Կ.Կ., 2008) [4], среди беженцев (Maya 

Simonyan, 2002), у лиц пожилого и старческого возраста (А. А. Базарджян, 2003), у больных 

острым лейкозом (Հակոբյան Ե.Կ., 2004) [5]. Однако поставленная нами проблема изучения КЖ 

здорового контингента, осуществляющего уход за больными с ограниченными возможностями, 

недостаточно изучена и требует особого внимания. 

Материал и методы исследования. В качестве инструмента изучения КЖ нами был выбран 

опросник SF – 36, как наиболее доступный для здорового контенгента. Для большей доступности 

мы перевели опросник SF – 36 на армянский язык с первоисточника на английском языке, а также 

придерживались русской версии, рекомендованной Межнациональным Центром исследования 

качества жизни (РФ, г. Санкт-Петербург). Статистическую обработку полученных данных осу-

ществляли с помощью программы «Microsoft Excel XP». 

В опросе приняли участие родители (n=7) больных детей и опекуны (n=5) реабилитантов 

после травмы шейного отдела позвоночника, по состоянию здоровья прикованных к постели 

(основная группа). Возраст респондентов мужского и женского пола колеблется от 35 до 49 лет. В 

контрольную группу вошли родители здоровых детей того же возраста (n=5). 

Результаты и обсуждение. Были исследованы физический и психологический компоненты 

здоровья, каждый из которых состоит из 4 субдоменов. Результаты опроса представлены в 

таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. 
 

Показатели психологического компонента здоровья 

 

Группы 

 

 
Субдомены 

Жизненная 

активность 

 
[4-24] 

Социальное 

функционирование 

 
[2-8] 

Ролевое 

(эмоциональное) 

функционирование 
[3-6] 

Психологическо

е здоровье 

 
[5-30] 

Основная 

группа 
(n=12) 

11.800.80 4.200.49 4.200.73 17.01.76 

Контрольная 

группа 
(n=5) 

20.201.91 7.600.40 5.800.20 25.02.70 

Примечание. В квадратных скобках указан диапазон значений. 
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Таблица 2. 
 

Показатели физического компонента здоровья 

 

Группы 

 

 
Субдомены 

Физическое 

функционирование 

 
[10-30] 

Ролевое 

(физическое) 

функционирование 
[4-8] 

Интенсивность 

боли 

 
[2-8] 

Общее 

состояние 

здоровья 
[5-25] 

Основная 

группа 
(n=12) 

21.403.30 5.20.73 3.40.60 13.01.26 

Контрольная 

группа 
(n=5) 

23.403.84 7.40.60 6.60.40 20.81.59 

Примечание. В квадратных скобках указан диапазон значений. 

 

Как следует из результатов опроса, в основной группе налицо низкая самооценка психо-

логического компонента здоровья, которая свидетельствует о снижении жизненной активности и 

уровня общения в связи с ухудшением физического и эмоционального состояния, быстрой 

утомляемости, значительном ограничении социальных контактов, а также о наличии депрес-

сивных, тревожных переживаний и общем психическом неблагополучии. Характерно, что само-

оценка физического компонента здоровья значительно выше. Однако в основной группе наблю-

дается тенденция колебания в средних диапазонах значений, что указывает на ограничение 

физической активности и повседневной деятельности, особенно это касается родителей больных 

детей в связи с физическим неблагополучием и состоянием собственного здоровья. Кроме того, в 

группе родителей были выявлены сложные социально-демографические факторы, влияющие на 

КЖ родителей – семейное положение, материальное состояние, жилищные условия и др.  

Таким образом, результаты исследования КЖ родителей детей с ограниченными возмож-

ностями и опекунов реабилитантов, проведенные с помощью опросника SF-36, выявили следую-

щее: 

1. Низкие показатели параметров КЖ, особенно при самооценке психологического компо-

нента здоровья, указывает о наличии депрессивных, тревожных переживаний и общем 

психическом неблагополучии.  

2. Оценка параметров КЖ в семьях, имеющих больных с ограниченными возможностями, 

способствует разработке специальных рекомендаций по оказанию поддержки опекунов, 

непосредственно участвующим в уходе за больными, а также свидетельствует об отсутствии 

квалифицированной социальной службы в стране.  

3. Опросник SF-36, который широко применяется в медицинской практике с целью выбора 

средств и коррекции лечения, можно использовать при оценке КЖ здорового контингента. 
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Quality of Life (QoL) is a complex, abstract, and multidimensional concept (WHO, 1996). Health 

related QoL is a main part of QoL and is considered to be an important construct in describing one's 

overall condition within the health context. The scoring distributions of various questionnaires for the 

general and specific populations have been extensively reported in the literature and vary according to 

age, gender, the type and severity of a medical condition, and socioeconomic status.  

 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АДАПТАЦИИ АРМЯНСКОГО ВАРИАНТА 

ДЕТСКОГО ТЕСТА РОЗЕНЦВЕЙГА 

 
Мирзоян А. Л. 

Академия государственного управления, Ереван, Армения 
 

Ключевые слова: психодиагностика, тест, адаптация, фрустрация, подросток, беседа. 

 

В нашем исследовании мы обратились к вопросу сопоставления диагностических резуль-

татов детского варианта проективной методики Розенцвейга с другими методиками, а также с 

данными индивидуальных бесед. Необходимость рассмотрения данной проблемы связана с тем, 

что рисуночный тест Розенцвейга опубликован на армянском языке только для взрослого кон-

тингента, но даже в этом случае не рассмотрены шкалы и нормативные параметры оценки тес-

тового материала[1]. Этот факт подчекивает научно-прикладную значимость нашего исследова-

ния, предварительные результаты которого с переводом текстов на армянский язык были опуб-

ликованы ранее[2]. Целью данного этапа исследования стало изучение диагностических возмож-

ностей проективного теста Розенцвейга и выявление его прикладной значимости в работе пси-

хологов и педагогов с детьми. Интерес к работам подобного плана можно обьяснить по несколь-

ким причинам. Во-первых, по роду нашей профессиональной деятельности с детьми возникает 

необходимость использовать надежные методики психодиагностики (Детские деревни «СОС» для 

сирот и детей из необлагополучных семей г. Иджеван и п. Котайк). Во-вторых, как показал анализ 

отечественной литературы, из-за отсутствия адаптированного варианта данной методики. 

Известно, что помимо беседы тесты позволяют более точно характеризовать личность ребенка, его 

межличностные отношения и т.п, а они наиболее важны для психолога, работающего с детьми, 

поскольку воспитатели и сами дети чаще всего обращаются к нему с проблемами именно анало-

гичного спектра. В-третьих, проективный тест Розенцвейга зарекомендовал себя как надежная и 

легко стандартизируемая методика, которая не требует много времени и вызывает интерес у детей 

в процессе тестирования. Данная методика достаточно четко сочетается с вопросниками и обла-

дает четкой возможностью количественной обработки всех параметров(направленность и тип 
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реакции на различные ситуации неудачи и способов выхода из ситуаций). Отметим причину, по 

которой в данном случае мы выбрали именно данную проективную методику. Психолог, рабо-

тающий с детьми в своей практике должен учитывать специфические особенности каждого вида 

методик, определяющие его достоинства и недостатки. Некоторые авторы указывают на то, что 

черта, отличающая личностные опросники от других формализованных методов, заключается в 

том, что они предназначены для получения информации об обследуемом со слов самого обсле-

дуемого[5, 6]. Иначе говоря, вопросники являются своего рода разновидностью самоотчетов, и 

необходимым условием ответа в них является самооценка и проявление умений рефлексии, ана-

лиза самого себя и окружающих людей. Известный психодиагност А. Анастази писала, что один и 

тот же ответ не всегда можно расценивать как критерий для постановки одного и того же диагноза 

и основания для сходного прогноза, если результаты эти получены при диагностировании людей 

с абсолютно несходным прошлым опытом[3]. Не игнорируя значения вопросников, которые на 

протяжении многих лет доказали свою психодиагностическую ценность и широко используются в 

процессе практической работы с детьми, мы подробно рассмотрим экспериментальное иссле-

дование применения теста Розенцвейга и проведем сравнения с аналогичными работами. 

После предварительной апробации методики для основного экспериментального исследо-

вания было выбрано 50 подростков (возраст: 12-13 лет). Исходя из задач данного этапа предус-

матривалось последующее тестирование детей того же возраста из общеобразовательных школ. В 

интерпретации и количественной обработке данных теста мы руководствовались принципами, 

разработанными рядом авторов, которые применяли методику Розенцвейга [4, 5]. На предыдущих 

этапах мы тестировали участников эксперимента методикой Рене Жиля, за основу анализа 

которого была взята общеринятая интерпретационная схема [4]. Как указывают авторы среди всех 

шкал теста, по которым согласно этой схеме анализируются результаты, наиболее проблематич-

ной является последняя шкала адекватности(сходство, аналогия или соответствие отображения 

оригиналу). В соответствии с принципом интерпретации данный параметр вычисляется после 

подсчета ответов на десять других заданий методики. Также существуют дополнительные шкалы 

для оценки адективности, которые разработаны в других исследованиях [5]. Оценки испытуемых 

по этой шкале были прокоррелированы с результатами по отдельным факторам теста Розенцвейга. 

В силу наших профессиональных обязанностей параллельно проводились доверительные беседы с 

детьми. Записи этих бесед протоколировались и учитывались при сопоставлении с психодиагнос-

тическими методиками. На рисунке 1 представлена выраженность показателей по семи факторам 

теста фрустрации. 

 

 
Рис.1. Сравнительная выраженность показателей тестирования (n=50). 

 

При сопоставлении всех параметров было выявлено, что в у большинства контингента 

(78,5%) преобладают экстрапунитивные реакции на стимульный материал. У остальных детей 

более выражены интрапунитивные и импунитивные реакции (избегания травмирующей 
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ситуации) на ситуации рисунков. При сравнении с результатами исследований была выявлена 

отличительная особенность, которая может быть связана с особенностью нашего контингента. Так, 

реакции эго-защитного типа было больше, чем реакций с фиксацией на препятствии или на 

удовлетворении потребности (64,5). При анализе всех параметров была обнаружена связь с 

данными беседы, которая проводилась два-три раза периодически в период тестирования. Опыт 

применения методики показал, что составленные нами тексты на армянском языке, где изобра-

жены взрослые и дети в различных эмоциогенных, близких к стрессовым и вызывающих фрустра-

цию ситуациях, воспринимались достаточно адекватно. Это свидетельствует о том, что сами 

рисунки не нуждались с социо-культурной адаптации. 

Анализ результатов данного этапа исследования очередной раз подтвердил достоинства 

детского варианта проективной методики Розенцвейга и целесообразность ее внедрения в прак-

тическую работу психолога. Использование данной методики и других проективных тестов как в 

практических, так и в исследовательских целях достаточно целесообразно, так как психодиагнос-

тический материал, который возможно достаточно оперативно получить информацию как о 

проявлении агрессивности и фрустрации. 
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In our study, we addressed the question of comparing the diagnostic results of children's version of 

the projective test by Rosenzweig with other methods. The studies were conducted in the Children's 

Village "SOS" for orphans and children from complicated family (Ijevan, Kotayk). After pre-testing 

techniques for basic pilot study was selected 50 adolescents (age: 12-13 years). When comparing all the 

parameters it was found that in the majority of the contingent dominated extrapunitive reaction to the 

stimulus material. The other children pronounced intropunitive reaction on the situation of drawings. 

When analyzing all the parameters found a correlation with these conversations with children. 
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Как главное условие гармоничного развития общества, в условиях постоянно меняющихся 

реалий, одной из основных задач государства является всесторонняя забота о здоровье нации, 

физическом и духовном воспитании, а также создание условий для выявления психических и 

физических потенциалов. Это особенно важно в условиях Карабаха, где социальные, экономи-

ческие и политические потрясения последних лет создают тревожную ситуацию в плане здоровья 

практически у всех слоев населения, особенно молодого поколения. Заболеваемость, инвалид-

ность, смертность населения в Карабахе в последние годы достигла крайне высокого уровня. Одна 

из причин такого положения - недостаточная физкультурно-спортивная активность детей и 

молодежи, отсутствие мотивации к занятиям физической культурой и спортом. Условия госу-

дарственных спортивных учереждений не всегда соответствуют современным требованиям для 

систематических занятий физкультурой и спортом, а частные - становятся зачастую уделом 

обеспеченных людей, поэтому физическая культура и спорт не выполняют сегодня в полном 

объеме своих главных функций, прежде всего оздоровительной, как важного средства противо-

действия антисоциальным проявлениям. В связи с этим особое значение приобретают факторы, 

способствующие формированию мотивации здорового образа жизни, поскольку сама мотивация 

занимает центральное место в поддержании и сохранении здоровья человека. Рассмотрение и 

разрешение данной проблемы, как чрезвычайно важной для нашего общества, в сложный период 

реформирования всех сфер общественной жизни, возможно лишь если будут рассматриваться 

вопросы о формировании научно обоснованного подхода к исследованию проблемы развития 

спорта. Данные отчета гос. комитета спорта НКР за 2011 и 2012г.г. демонстрируют актуальность 

проблемы. И поэтому цель исследования: осуществление исследований по выявлению интересов, 

потребностей, а главное, предпосылок формирования и развития мотиваций различных групп 

населения к занятиям спортом. Отсюда вытекает необходимость теоретического обоснования и 

экспериментальной проверки эффективности методики направленной на формирование и 

развитие мотивации занятий спортом, а также определение эффективности работы по пропаганде 

физической культуры и здорового образа жизни. Ведь под мотивацией здорового образа жизни 

понимается: осознание человеком необходимости сохранения здоровья как основы для реализа-

ции своего потенциала в различных сферах жизнедеятельности, основы гармонического развития; 

выполнение в связи с этим тех или иных мероприятий по сохранению и поддержанию здоровья; 

соблюдение для этих же целей принципов здорового образа жизни[1]. Замечательный врач 

Амосов Н.М. писал: «В большинстве болезней виновата не природа, ни общество, а только сам 

человек. Чаще всего он болеет от лени и жадности, а иногда от неразумности». При отсутствии 

мотивации любые программы и мероприятия по сохранению здоровья будут малоэффективными 

или вообще нерезультативными. Так, например, если человек не осознает, что курение или 

алкоголь вредны, не убедится сам в их пагубности, малоэффективными окажутся любые меро-

приятия по борьбе с этой вредной привычкой. В то время как наличие мотивации здорового 

образа жизни существенно увеличивает его шансы на успешность полного отказа от пагубных 

привычек. Исходя из цели исследования были сформулированы следующие задачи:  выявить 

теоретические предпосылки особенностей формирования и развития мотивации занятия спортом, 

а также разработать пути и средства, усиливающие физкультурно-оздоровительную работу по 

месту жительства, учебы, трудовой деятельности; разработать интегративную методику формиро-

вания и развития мотивации занятия спортом, массовое привлечение детей и взрослых к занятиям 

https://www.google.am/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2585%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0&ei=I80-UpyJJILeswbcnYCIDA&usg=AFQjCNF9PmDw7F-4wtCMrmJ4RlHjlW1Aag&bvm=bv.52434380,d.Yms
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спортом и формирование здорового образа жизни через открытие новых отделений по видам 

спорта;  проверить экспериментальным путем эффективность данной методики по формированию 

мотивации занятия спортом в процессе физического воспитания в образовательных и спортивных 

учереждениях. 

Для решения поставленных задач предусмотрено применить следующие методы исследова-

ния: анализ и обобщение научно-методической литературы по проблеме исследования, наблюде-

ние, анкетирование, опрос, метод самооценки, педагогическое тестирование, педагогический 

эксперимент, психолого-педагогическое тестирование формирования спортивной мотивации, 

математико-статистический анализ результатов экспериментальной работы. 

Весь процесс работы будет разделен на несколько этапов. Данные результатов анкетиро-

вания станут основой для начала исследования и выявления предпосылок формирования и разви-

тия мотивации к занятию спортом, и это позволит узнать содержание мотивационной сферы 

конкретной общности людей, что особенно важно для видов деятельности связанные с высокими 

физическими и психологическими нагрузками. Следующим этапом должно стать изучение факто-

ров фомирования и развития мотиваций, в целом, и к занятиям спортом, в частности. Только зная, 

что движет человеком, какие мотивы лежат в основе его действий, как возникают те или иные 

мотивы, как и какими способами могут быть приведены в действие, можно попытаться разра-

ботать эффективную систему форм и методов управления им. Как известно, в настоящее время 

выделяют три группы мотивов: физиологические (биологические), психологические и социаль-

ные. Хорошо сказал по поводу мотивов прихода в спорт подростков известный советский футбо-

лист С. Ольшанский: «В юности никто не приходит в футбол ради благ, напротив, приходят с 

благими намерениями» [2]. В настоящее время мотивация как психическое явление трактуется по-

разному. В одном случае — как совокупность факторов, поддерживающих и направляющих, т. е. 

определяющих поведение (К. Мадсен; Ж. Годфруа), в другом случае — как совокупность мотивов 

(К. К. Платонов), в третьем — как побуждение, вызывающее активность организма и опреде-

ляющее ее направленность [3]. Кроме того, мотивация рассматривается как процесс психической 

регуляции конкретной деятельности (М.Ш. Магомед-Эминов), как процесс действия мотива и как 

механизм, определяющий возникновение, направление и способы осуществления конкретных 

форм деятельности (И.А. Джидарьян), как совокупная система процессов, отвечающих за побуж-

дение и деятельность (В.К. Вилюнас) [4]. 

В работах ведущих психологов, в которых раскрываются общие вопросы мотивации и 

мотивационной сферы личности (А. Н. Леонтьев, А. Маслоу, С. Л. Рубенштейн и др.) и вопросы 

мотивации спортивной деятельности (Г. Д. Бабушкин, Т. Т. Джамчаров, Р. А. Пилоян, А. Ц. Пуни 

и др.), широко представлены диагностика, общие теоретические и методические основы поддер-

жания спортивной мотивации у начинающих и действующих спортсменов. В то же время недос-

таточно широко ведутся исследования, которые были бы направлены на формирование мотива-

ции занятия спортом начиная с учащихся в процессе обучения в школе, т. к. школьные годы 

являются важным сензитивным периодом развития и формирования физического и интеллек-

туального потенциала учащихся, в том числе мотивации занятия спортом детей (В. А. Крутецкий, 

А. Н. Леонтьев, В. В. Пономарев и др.). В связи с этим возрастает объективная необходимость 

перед спортивными педагогами и психологами по созданию программ по формированию и 

развитию мотивации учащихся на занятия спортом, а через неѐ - реализация индивидуального 

двигательного потенциала. Мотивы спортивной деятельности не только побуждают человека 

заниматься спортом, но и придают занятиям субъективный личностный смысл. Так И.Г. Келишев 

выделяет мотив внутригрупповой симпатии как начальный мотив занятий спортом. Опросив 

около 900 спортсменов с большим стажем и высоким уровнем мастерства, он выявил, что на 

начальном этапе спортивной карьеры этот мотив занимал у них важнейшее место. Сущность его 

выражается в желании детей и подростков заниматься каким-либо видом спорта ради того, чтобы 

постоянно находиться в среде своих товарищей и сверстников, т. е. чтобы быть вместе и постоян-

но вступать в контакты друг с другом. Их удерживает в спортивной секции не столько стремление 
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к высоким результатам и даже не интерес к данному виду спорта, сколько симпатии друг к другу 

и общая для них потребность в общении [5]. 

Американский психолог Б.Дж. Кретти среди мотивов, побуждающих заниматься спортом, 

выделяет: стремление к стрессу и его преодоление; он отмечает, что бороться, чтобы преодолевать 

препятствия, подвергать себя воздействию стресса, изменять обстоятельства и добиваться успеха - 

это один из мощных мотивов спортивной деятельности; стремление к совершенству; повышение 

социального статуса; потребность быть членом спортивной команды, группы, частью коллектива; 

получение материальных поощрений [5]. 

Мотивация занятия спортом представляет собой сложное личностное образование, находя-

щееся во взаимосвязи с рядом индивидуально-психологических и физических особенностей 

личности, которые обусловливают ее формирование и сохранение у индивида на основе потреб-

ности в реализации биологически обусловленной двигательной деятельности через занятия спор-

том, что, в конечном итоге, будет способствовать укреплению здоровья и формированию человека, 

гормонически сочитающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совер-

шенство. Физическая культура и спорт представляют собой самостоятельный вид деятельности 

человека, значение которого в развитии общества весьма многообразно. На сегодняшний день в 

Карабахе официально существуют 22 спорт. федераций, куда вовлечены 3072 юношей и девушек, 

из которых только за прошлый год 220 человек, 49 раз, представляли Карабах-Армению, участвуя 

на европейских и мировых первенствах , в соревнованиях за международный кубок. Карабах 

молодое и развивающееся государство, которому постоянно приходиться доказывать мировому 

сообществу свое и географическое, и экономическое и политическое существование. Для этого он 

ищет разные пути формирования и развития. И одним из таких направлений является спорт, 

который уже сделал свой определенный вклад в копилку национальных достижений. И для того, 

чтобы не останавливаться на достигнутом, а идти дальше, необходимо научное исследование 

проблемы развития спорта в Карабахе, путем привлечения внимания как государства, так и 

общественности. И это, несомненно, может дать определенные положительные сдвиги, в первую 

очередь, как в признании самобытности карабахского народа, так и государства в целом. 
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Nagorno Karabakh Republic is a young developing country, which constantly has to prove to the 

international community its geographic, economic and political existence. Thus, it is looking for 
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different ways of its formation and development. Sport, actually, has proved to be one of the major 

contributions to the national achievements. And one should not be satisfied with the outcome, but go 

further for better results. Therefore, there is a need in researching the problem of sports development in 

Karabakh, by attracting both - the attention of the state and the people. In fact, it can contribute to 

certain improvements, primarily in recognition of the identity of the Karabakh people, and of course, it‘s 

state. 
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Демотивация, как и мотивация детерминирована внутренними и внешними факторами; в 

результате активации демотивирующих факторов снижается интерес человека к профессиональ-

ной деятельности. Обычно, отсутствие внутренних мотивов связано с внешними негативными 

факторами, например: человек ставит перед собой цель, однако ряд жизненных событий приводит 

к тому, что эта цель остается недосягаемой, что, в свою очередь, приводит к разочарованию, к 

утрате жизненных целей (А.Н Леонтьев, В. Г. Асееву. Л. Дзкерс, Орлов А. Б. и др.). 

Состояние демотивированности крайне негативно влияет на развитие личности, на самосоз-

нание человека, оказывая негативное воздействие на всю мотивационную сферу личности.  

Понимание демотивации подразумевает, что это процесс «обратной мотивации», и, что 

демотивация характеризуется отсутствием у человека побуждения к действию, неспособностью 

человека к деятельности для удовлетворения своих потребностей, отсутствием заинтересован-

ности, резким снижением продуктивности и качества в деятельности человека. 

Таким образом, демотивация и отсутствие мотивации приводят к проблеме деформации в 

развитии личности. Причины возникновения демотивации, с одной стороны, связаны, связаны с 

личностными характеристиками, особенностями человека, с другой, - с конкретными жизнен-

ными обстоятельствами. Демотивация может возникнуть в результате:  

1- неудовлетворенности целью после ее достижения с последующим разочарованием 

(фрустрацией).  

2-  появления демотивационных факторов во время достижения цели.  

3- изменения приоритетов личности в зависимости от различных возрастных периодов (К. К. 

Платонова, Е. П. Ильин, С. Розенцвейг). 

 Актуальность проблемы также подтверждается возрастающим интересом практиков спорта 

(спортивных менеджеров, тренеров) к изучению факторов мотивации спортивной деятельности и 

проблемы демотивации спортивной деятельности, а также их особой заинтересованностью в 

выявлении факторов, препятствующих развитию мотивации у спортсменов (А.Ц. Пуни, Е.П. 

Ильин, Р.А. Пилоян, П.А. Рудик 1967) и др.  

Цель исследования – выявить общие факторы демотивации в спортивной деятельности. 

Характеристика выборки и организация исследования. В исследовании (первый этап) 

приняли участие 257 бывших спортсменов, – студентов Российского государственного универ-

ситета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) различных групп видов 

спорта (цикличные, единоборства, игровые, сложно-координационные), имеющих различную 
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спортивную квалификацию (от 3 – го разряда до МСМК). В исследовании приняло участие 174 

юноши и 83 девушки, средний возраст – 19,2 лет, средняя продолжительность занятий спортом 

составляет 7,4 лет. Из них 193- бывшие спортсмены, а 64 сначала сменили вид спорта, а затем 

бросили занятия спортом. Факторы демотивации исследовались с помощью анкетирования 

бывших спортсменов, прекративших спортивную карьеру на разных этапах спортивного совер-

шенствования, и высшего спортивного мастерства. Исследование проводилось в 2012 году. 

Методы исследования: Анкета, разработанная доктором психологических наук, профессо-

ром И.С. Шемет, состояла из 22 вопросов и содержала 3 основных блока: 1- общие сведения о 

спортсмене, 2 – факторы, побуждающие человека бросить занятия спортом, 3 – факторы демоти-

вации. 

В ходе опроса было установлено около 50 причин, которые побуждали спортсменов бросить 

спорт. Нам удалось на основании полученных данных выделить 4 группы факторов демотивации 

спортивной деятельности:  

Физические факторы демотивации, (28%) - Спортивные травмы, ухудшение здоровья и др. 

Социально-экономические факторы демотивации (32%) - нехватка денег; смена места 

жительства; создание семьи; влияние круга общения, коллег; плохое питание; поступление на 

учѐбу, работу и др. 

Психологические факторы демотивации (18%) - разочарование в спорте, спорт не оправдал 

ожидание; страх выступления на соревнованиях; цель достигнута – поэтому бросил; не вижу 

перспектив; лень; нет положительных эмоций от занятий спортом; больше положительных 

эмоций испытываю от любви, чем от спорта неожиданные случаи и потрясения; 

Спортивные факторы демотивации (22%) - не устраивает теория тренировки, проигрыши в 

соревнованиях, смена тренера, отсутствие выраженного роста в спортивных достижениях, неудов-

летворѐнность квалификацией, профессионализмом тренера, неудовлетворѐнность медико-биоло-

гическим сопровождением учебно-тренировочного процесса, отсутствием чѐткой системы пере-

хода из детско-юношеского спорта «во взрослый спорт». 

Кроме того, выявлено, что из 257 спортсменов, отказавшихся от спорта, 76% сожалеют об 

этом, а 24% не испытывают сожалений по этому поводу. 

Разнообразие факторов демотивации говорит о том, насколько спортсмены в ходе своей 

спортивной карьеры подвержены влиянию внешних и внутренних раздражителей, негативно 

влияющих на мотивацию спортсменов. Результаты нашего исследования могут ориентировать 

спортивных руководителей, психологов, тренеров на поиск социально – психологических средств, 

методов, путей профилактики и предотвращения возникновения демотивации спортсменов в 

отношении спортивной деятельности и упреждения внезапного отсева спортсменов различной 

квалификации из различных вида спорта.  
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В своих исследованиях мы разработали следующую систему компетенций как основы про-

фессиональной компетентности дипломата: личностно-нравственная (верность Отечеству как 

нравственный долг и профессиональное качество); информационно-аналитическая (знание ино-

странных языков, дипломат – профессия пишущих, информационно-разъяснительная функция); 

руководящая (стратегическое мышление); прагматическая (политико-дипломатический прагма-

тизм); организационно-исполнительная (в том числе хозяйственная) (тактическое мастерство); 

коммуникативная (дипломат – переговорщик); социально-перцептивная (эффективность и дове-

рительность контактов); прогнозирующая (дипломат как прогнозист); представительская; профес-

сионально-само-развивающаяся; инновационно-исследовательская; контролирующе-учетная; 

планирующая; экспертно-консультационная; координирующая (согласовательная); регулирую-

щая. 
Данная система не полностью охватывала все сферы профессионализма дипломата, более 

того специальность, профессия и должность дипломата нами берется в общем виде (мы понимаем, 

что необходима дифференциация этой профессии, например, не все дипломаты выступают 

руководителями). 

Ранее в наших исследованиях был сделан вывод о важности учета знания этноса страны 

пребывания в профессиональной деятельности дипломатов. Чаще всего зарубежные регионоведы 

и будущие дипломаты изучают историю, экономику, право, внутреннюю и внешнюю политику, 

культуру, религию и другие отрасли научного знания страны и региона, по которым в перспек-

тиве собираются специализироваться. Однако, на наш взгляд, при построении эффективных меж-

дународных отношений регионоведу важно знать и учитывать этнокультурные и этнопсихоло-

гические особенности народа. 

Поэтому в нашу систему компетенций как основы профессиональной компетентности 

дипломата важно включить этнокультурную компетенцию, под которой мы будем понимать 

сложное индивидуально-психологическое образование на основе интеграции теоретических 

знаний и практических умений в области энтогенеза (развитие этноса), этнической культуры, 

политики и истории, этническую грамотность и толератность. Этнокультурная компетенция 

характеризуется сформированностью у субъекта отбора единого комплекса этногенетических 
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знаний, навыков, умений и психологических особенностей (качеств) личности. Знания, навыки, 

умения представляют собой ролевые характеристики компетенции, а психологические особен-

ности личности предстают в качестве ее субъективных характеристик, которые проявляются в 

сугубо индивидуальном исполнении данной роли. 

Продемонстрируем данный вид компетенции на примере знания турецкого этноса.  

Анализ истории формирования турецкого этноса позволили выявить следующие этно-

культурные и этно-психологические особенности турок: 

 жесткое соблюдение, верность и беспрекословное исполнение заповедей ислама (строгая 

жизнь по Корану) и непримиримость к их нарушению и к тем, кто их оскверняет (вплоть до 

убийства обидчика); но при этом формирование неоосманизма (преобладание светских традиций 

в исламском государстве в ХХ-ХХI веках в связи с преобладанием последователей Мустафы 

Кемаля Ататюрка, желанием стать членом Европейского Союза и др.); 

 относительная преданность традициям и обычаям Востока, страны; 

 стойкое отношение к трудностям, которые турки воспринимают с невозмутимостью и 

спокойствием; уравновешены; спокойны; не любят суеты; рассудительность, благородная готов-

ность прийти на помощь нуждающимся, взаимовыручка (например, на праздник жертвоприно-

шения обязательно раздается еда, деньги бедным и нуждающимся); уважение к старшим и детям, 

дань памяти умершим родственникам и государственным деятелям Турции, изменившим ход 

исторических событий;  

 положительное отношение и высокий уровень доверия к вооруженным силам Турции, в 

отличии от полиции, при этом армия позиционируется как единственная сила, которая будет 

защищать независимость Турции и уклад турецкого народа (стража шести принципов кемализма); 

 перенос своих укладов, обычаев и традиций на новые места обитания (строительство 

мечетей и сохранение родного языка в других странах), но при этом уважение местных законов и 

традиций – в этом сказывается их прошлое этноса как кочевников; поэтому и высока социальная 

мобильность – хорошо приспосабливаются к новым условиям; 

 доброта и доброжелательность к своим гостям, друзьям и иностранцам, толерантность к 

их обычаям и традициям (так например, ислам запрещает даже присутствие в том месте, где 

происходит употребление алкоголя, но в последней четверти ХХ века в турецких отелях и ресто-

ранах появился более дешевый алкоголь как условие привлечения иностранных туристов из 

Европы); 

 пересмотр соблюдения исламских норм и традиций: появление в экономике страны 

ростовщичества, банковской системы, доступных кредитов, индустрии игр (нарды, в некоторых 

случаях – азартные); несоблюдение строгой молитвы (салят) в пользу другой деятельности (чаще 

профессиональной с получением материальной выгоды) и религиозного налога (закят), послабле-

ние поста; невыполнение паломничества (хадж); послабление и запретах и предписаний ислама 

(запрет на употребление свинины, запрет на изображение человека и других живых существ, 

несоблюдение этикета принятия пищи),  

 дисциплинированность, консерватизм, остроумие (их шутки никогда не бывают неумест-

ны), хитрость, умение приспособиться к обстоятельствам и извлечь пользу для себя (например, 

истории о Ходже Насреддине) и любовь к длительному межличностному общению (длительные 

беседы за чашкой чая). 

Знание особенностей турецкого этноса позволит регионоведу сформировать этнокультур-

ную компетенцию и повысить свой уровень профессионализма. 
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Профессиональное самосознание, определенное нами как: личностное образование, принад-

лежащее субъекту, как сознание своей принадлежности к определенной профессиональной 

общности; знание о степени своего соответствия профессиональным эталонам; знание о степени 

своего признания в профессиональной группе; знание о слабых и сильных сторонах и путях 

самосовершенствования, знание своих индивидуальных способов успешного действия, инди-

видуального стиля, нераздельное единство предметно-содержательного и операционального 

компонентов работы; отношение к себе как к личности, субъекту жизнедеятельности, профессио-

налу-руководителю; представление о своем будущем в профессии; контроль за собственными 

интеллектуальными, эмоциональными и поведенческими реакциями, управление ими. При этом 

профессиональное самосознание задает степень активности личности и формирует удовлетворен-

ность трудом, а это в свою очередь, - составная часть полноты жизни и жизненного пути человека, 

в которых реализуется жизненная позиция, выработанная под действием субъективной картины 

жизненного пути. С акмеологических позиций профессиональное самосознание личности харак-

теризует систему моделей профессионального становления человека в социуме, в ходе которых 

происходит формирование основ психологической и профессиональной зрелости растущей и 

взрослой личности. 

Представляется важным, что профессиональное самосознание как интегрированная много-

уровневая личностная категория акмеологии характеризуется диалектической трехмерностью ее 

составляющих: процессуальной, результативной и личностной, и является источником творческой 

зрелости специалиста. Профессиональное самосознание рассматривается как открытая система, 

оно формируется и развивается на протяжении всего жизненного пути человека. Это доказывают 

результаты исследований профессионального самосознания личности, выполненные под нашим 

руководством, на протяжении более двадцати лет: на разных профессиональных сообществах: 

учителей (Т. А. Вострикова), менеджеров (Н. Б. Скрипникова, Т. А. Чупшева) пользователей 

персонального компьютера (И. А. Сорокина); государственных служащих (Г. Р. Сибигатуллина), 

дознавателей структур таможенной службы (К. А. Мишин), воспитателей дошкольных учреж-

дений (Е. Д. Окладнова), преподавателя высшей школы (Ж. Б. Шаймакова), политических лидеров 
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(А. В. Посохова), персонала предприятий малого бизнеса (С. А. Фроловская), юрисконсульта со-

циальной сферы (на примере деятельности юриста агентства недвижимости), (Е. Г. Антиперович), 

организационного психолога в вузе (М. А. Сергеева), в некоторые периоды онтогенеза: школь-

ников (Е. В. Митина, М. В. Назын-оол, С. С. Степанова, А. М. Шевелева), студентов (Г. А. Козу-

бова), в тесной связи с другими процессами развития личности: формирование психологической 

готовности к профессиональной деятельности (А. Н. Иноземцева), влияние ценностных ориента-

ций на развитие профессиональной мотивации студентов вуза (Л. М. Хабаева); влияние оценочной 

деятельности преподавателя на развитие профессионального самосознания студентов колледжа 

(И. А. Потапова), психолого-акмеоло-гическое сопровождение развития профессионального само-

сознания молодых специалистов (С. В. Филиппова), эффективность принятия управленческих 

решений (С. В. Тарасенко), развития образа профессии у студентов (Н. В. Курбет), профессиональ-

ным самоутверждением (К. А. Красильникова), профессиональной идентификации (А. А. Соро-

кин), профессиональным самовыражением (И. В. Тарасова), профессиональным творчеством (В. А. 

Лузгин), социально-перцептивном развитием (О. Е. Макеева), самореализации (И. Б. Коняхина), в 

ситуациях профессиональных деформациях: в развитии профессионального самосознания учите-

ля (О. П. Золотова), технологии преодоления профессиональных кризисов работников прокурату-

ры (Д. В. Чупшев), модель постдипломного образования специалистов в процессе профессиональ-

ных кризисов (Л. М. Золотовская), профессионального здоровья специалиста (Г. Г. Вербина), 

формирования антикоррупционной компетентности сотрудников УВД (Э. С. Будагов). Это подт-

верждает и тезис о развитии профессионального самосознания личности, которое, по нашему мне-

нию, начинается в дошкольном и младшем школьном возрасте [1]. Онто- и социогенез профес-

сионального самосознания представляется как сложный процесс, включающий семь этапов [2].  

Таким образом, профессиональное самосознание раскрывается в двух измерениях: в 

различных профессиональных социумах, возрастах, во-первых, и, во-вторых, во взаимосвязи с 

различными процессами самости, развития и коррекции личности. Более того, профессиональное 

самосознание позволяет выйти и на третье измерение - в рамках исследования этой категории 

происходит обогащение психологии и акмеологии обнаружением новых аспектов существующих 

категорий и введением новых: акмеологическое развития (Г. В. Миронова, Л. Ф. Фурси), акмеоло-

гические методы в развитии профессионально-диагностической компетентности (Л. А. Шиленко), 

акмеологическое прогнозирование управленческих способностей (М. Б. Баринова), акмеологичес-

кие ресурсы управления развитием муниципальной образовательной системой (Н. А. Иванова). В 

наших исследованиях о взаимоотношении профессионального самосознания личности с карьер-

ным развитием [3]: развитие профессионального самосознания в структуре индивидуальной 

стратегии карьерного роста государственных служащих (А. Р. Килба, Т. А. Смахтина), карьерное 

развитие студентов в процессе получения высшего образования (О. Б. Храмова), мы пришли к 

выводам о роли развития профессионального самосознания в построении карьеры специалиста. 

Итак, можно сделать вывод о важности и учете развития всей сферы самости личности, в том 

числе и профессионального самосознания. Следовательно, роль профессионального самосознания 

исследована не полностью и открывает новые горизонты как в развитии личности профессионала, 

так и в обогащении психологии и акмеологии. 
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Одним из наиболее актуальных вопросов, связанных с глобальными изменениями в 

жизедеятельности общества, является понимание влияния специфики развития общества на 

индивидуальное развитие человека с точки зрения его психологической адаптации к этому 

обществу и возможности переживания им психологической безопасности. 

Так, усложнение социальной среды за счет появления новых видов деятельности, модерни-

зации ранее существующих, ускорения жизненного ритма, роста информационных перегрузок, - 

все это вкупе предъявляет особые требования к человеку, к его психическим ресурсам. 

В психологии принято считать, что адаптация к внешней среде идет через развитие регуля-

торных возможностей психики. Согласно Мясищеву, психическое - это, прежде всего, система 

отношений, а обеспечение здоровой психики связано с особенностями взаимосвязи и взаимо-

действия личности с внешним миром [3]. Таким образом, адаптация человека связывается, в неко-

торой степени, даже отождествляется с успешностью взаимодействия человека на уровне комму-

никации с другими людьми. Это один из важнейших факторов осуществления так называемой 

реальной адаптации.  

 Адаптацию рассматривают как процесс активного приспособления человека к условиям 

социальной среды. Причем осуществляться этот процесс может различными способами [4]:  

1) активным воздействием на социальную среду, направленным на ее преобразование; 

2)  принятием норм и ценностей, характерных для данной среды; 

3) использованием обоих перечисленных стратегий. 

Также социальную адаптацию рассматривают как результат процесса приспособления к 

среде, т.е. в данном случае речь идет об отождествлении адаптации с определенным равновесным 

состоянием личности со средой.  
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Адаптацию можно рассматривать как поведение личности в рамках социально-принятых 

норм, направленное на достижение определенного социально-ролевого положения в обществе за 

счет осуществления общественно-полезной деятельности. 

Таким образом, процесс адаптации обеспечивает состояние адаптированности.  

Понимание психологической безопасности личности как ―осознание психически здоровым 

человеком на уровне переживания как личностного смысла степени конгруэнтности идеальных, 

желаемых представлений о себе, о своем месте в жизнии и реально существующего положения 

вещей в рамках ―жизненного пространства‖, конкретной жизненной ситуации‖ [1, с. 42] предпо-

лагает непосредственную связь с состоянием адаптированности человека. Причем, если процесс 

адаптации связан с проблемой поиска и выработки определенных стратегий поведения, которые 

могут сопровождаться неудачами, разочарованием и не способствовать переживанию человеком 

психологической безопасности, то состояние адаптированности должно, по-идее, не только 

способствовать, но и обеспечивать это переживание. Однако это зависит от способа, с помощью 

которого достигается состояние адаптированности, т.к. качественная характеристика состояния 

психологической адаптированности во многом обусловлена именно этим фактором.  

В качестве возможных механизмов поведения личности, позволяющих ей психологически 

адаптироваться к стрессовым воздействиям социальной среды рассматривают механизм защиты и 

механизм копингов [2]. Причем в качестве адаптивных форм поведения рассматривают копинг-

стратегии или стратегии совладания. Копинг-стратегии определяют как зрелое, гибкое поведение 

личности, направленное на гармоничное взаимодействие со средой. Подобное взаимодействие 

обусловлено: 

Во-первых, нацеленностью личности на разрешение проблем в долгосрочной временной 

перспективе, т.е. человек разрешает проблему так, что повторное ее возникновение в ближайшее 

время становится маловероятным;  

Во-вторых, по характеру инструментальной направленности, копинговые стратегии 

обеспечивают не только личностный комфорт на уровне ―самоуспокоения‖, но и направлены на 

изменение самой среды, социальных взаимодействий, т.е. человек активно пытается разобраться в 

проблеме с привлечением всех возможных ресурсов (как внутренних, так и внешних), пытается 

урегулировать межличностные коммуникации. 

В-третьих, с точки зрения функциональной значимости, копинговые стратегии обеспечи-

вают гармонизацию взаимоотношений между средой и личностью, межличностные коммуника-

ции, благодаря чему регулируется также эмоциональное состояние человека; 

В-четвертых, копинг-поведение базируется на рефлексии, активном поиске причин возник-

новения проблем, анализе ситуации, нахождении возможных продуктивных путей разрешения 

прблем.  

На сегодняшний день копинг идентифицируют с приспособляемостью, проявляющейся в 

адекватности реагирования организма на внешние воздействия; в развитии мощной мотивации в 

отношение сопричастности к социуму; в способности личности поддерживать психическое 

равновесие.  

Таким образом, о копинг-поведении можно сказать следующее:  

А) охарактеризовать его как активное, гибкое, пластичное, зрелое, рациональное и 

реалистичное;  

Б) рассмотреть его в качестве сознательной стратегии преодоления сложных ситуаций с 

целью адаптации.  

 Практически копинг-поведение следует рассматривать как обязательное условие для осу-

ществления успешной адаптации и переживания человеком психологической безопасности. 

В этой связи более подробно остановимся на стратегиях поведения, связанных с когни-

тивной, эмоциональной и поведенческой сферами. 

Предлагаeтся выделять следующие виды копингов [2, с. 119]:  
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1. в когнитивной сфере – отвлечение, переключение, принятие ситуации как неизбежной, 

поиск необходимой информации для объяснения этой ситуации и ее последствий, прида-

ние значения и смысла происходящему; 

2. в эмоциональной сфере – отреагирование чувств: переживание протеста, злости, временное 

недопущение чувств, принятие ответственности, пассивное сотрудничество, самообладание 

и т.д. 

3. в поведенческой сфере – уход в работу, проявление альтруизма, компенсация за счет удов-

летворения каких-либо собственных желаний, конструктивная активность, активное сотруд-

ничество в изменении ситуации, поиск поддержки. 

Процесс активизации копинг-поведения обусловлен когнитивной оценкой личности того 

или иного события как нарушающего равновесие между человеком и средой, а успешность дейст-

вий по совладанию зависит от копинг-ресурсов личности (физические, социальные, психологи-

ческие, материальные). 

В этом ракурсе, на наш взгляд, понимание психологической адаптации личности, спо-

собствующей переживанию человеком психологической безопасности связано: 

Во-первых, с «адаптацией по внутреннему критерию» [4], речь идет об односторонней, 

неполной, но вполне возможной форме адаптации, когда на первый план выходит не столько 

социально-нормативная адаптированность человека, а его самоощущение, т.е. психоэмоциональ-

ная стабильность, выражающаяся в переживании комфортности, удовлетворенности, гармонии с 

самим собой; 

Во-вторых, с «системной социальной адптацией», т.е. с реальной адаптацией как по внеш-

нему, так и по внутреннему критерию, когда личность способна к самоактуализации в гармонии с 

реальным социумом. 

С точки зрения психологической безопасности личности именно вопрос относительно 

способности личности к самоактуализации в гармонии с социумом представляется наиболее 

актуальным наряду с раскрытием проблемы - насколько современное общество способствует 

гармоничному развитию человека, раскрытию его личностного потенциала, предоставляет 

возможность самореализации, самоактуализации личности в различных сферах жизнедеятель-

ности.  
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Во второй половине ХХ века исследователями в области философии науки было показано, 

что наука основывается на определенных метафизияеских предпосылках. Поэтому, если учесть, 

что такова особенность становления науки в мышлении ученых, которая всегда в научном 

исследовании актуализируется в пределах и понятиях определенной парадигмы, то следует 

принять и то, что психология, как наука, также не может избежать метафизики. Вопрос лишь в 

том, происходит ли обращение к метафизике осознанно или неосознанно. Отрицание метафизики 

и эксплицирует тот случай, когда метафизические основания принимаются неосознанно. Но это 

приводит к тому, что становится невозможным анализ, отбор и развитие метафизических предс-

тавлений и, следовательно, преобразование и развитие ―вырастающей‖ из них науки. 

Современная психология находится именно в таком состоянии: отказавшись от осознанного 

использования метафизики (метафизических идей), как способа философского подхода к иссле-

дованию первопричин возникновения психических явлений, психологи ―не замечают‖, что психо-

логия полна проблем, требующих для своего решения применения метафизического подхода. 

Почему сложилась именно такая ситуация в России можно понять из анализа истории отношения 

психологии к метафизике 

В конце Х1Х века в России возрастает интерес к метафизике. В первую очередь это было 

связано с работами В.С. Соловьева, среди которых особое место занимает ―Кризис европейской 

философии‖, направленная проив позитивизма западной философии [1]. 

Основным вопросом метафизики В.С. Соловьев считает вопрос о том, что такое сущность 

мира, если непосредственное его представление ничего о нем нам не говорит? Этот же вопрос 

переносится в область метафизической психологии, но с целью исследования сущности психи-

ческих явлений и феноменов, которые и определяются как представления о мире. 

В это же время разные аспекты метафизики исследуются знаменитыми философами и 

психологами, образуя плеяду русских метафизиков в лице Н. Бердяева, С. Франка, С. Трубецкого, 

Н. Грота, П. Флоренского, Г. Шпета, Г. Челпанова и др., которые разрабатывали вопросы о 

значении метафизики не только для философии, но и для психологии. Их общее мнение о 

взаимосвязи психологии и метафизики можно обобщить словами П. Флоренского: ―В порядке 

онтологическом сказано было бы: метафизика производит психологию; в порядке психологичес-

ком, напротив: психология определяет наши метафизические построения. В порядке же символи-

ческом скажем, как сказали уже: метафизическое выражается в психологическом, психологичес-

кое выражает метафизику‖ [2, с. 20]. Другими словами: психические явления, изучаемые психоло-

гией, возникают из каких-то природных первоначал, но сами эти первоначала определются, как 

метафизическое знание, психологом. 

Г. Челпанов, как сторонник метафизической психологии, считал себя идейным последо-

вателем С.Н. Трубецкого [3, с. 309-323] и вслед за ним осознавал необходимость применения 

метафизики для решения проблем психологии. Эту необходимость Челпанов показывает на 

примере работ Гербарта, из которых следовало, что ―Без философского (метафизического в том 

числе – Р.Н.) учения о душе нельзя было приступать к объяснению законов душевных явлений. 

Законы же душевных явлений выводились дедуктивно из принципов, которые лежали в основе 

учений о душе‖ [3, с. 309]. Анализируя связь между психологией и философией, Г. Челпанов 

выделяет три типа отношений, в зависимости от способа определения философии: философия как 
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метафизика, теория познания и как метод обобщения данных психологии, результаты которых 

―могут быть положены в основу науки о духе‖. Если под философией ―понимать прежде всего 

метафизику‖, тогда для понимания закономерностей душевной жизни необходимо построение 

метафизической теории о природе души, для ответа на вопросы ―существует ли душа, есть ли она 

что-либо материальное, есть ли она субстанция и т.п.‖ [там же, с. 313]. Необходимость изучения 

души (или психики) при помощи метафизики Челпанов аргументирует следующим образом: 

―Всякое описание необходимо предполагает объяснение. Для объяснения необходимо выходить за 

пределы того, что дано в непосредственном восприятии, т.е. при изучении психических явлений 

мы должны выходить за пределы непосредственно воспринимаемых психических процессов, а 

это, как мы увидим ниже, предполагает употребление каких-либо понятий философски обрабо-

танных‖ [там же, с. 314]. То есть Челпанов уже тогда говорил, выражаясь языком современной 

психологии, об ограниченности ―продуктного‖ подхода для изучения приципов и закономернос-

тей психического. 

Однако судьба метафизики в российской психологии, как одного из средств познания 

психического, окончательно была решена Л. С. Выготским при проведении им кардинальной 

перестройки методологических основ психологии для вывода ее из состояния кризиса [4]. Не 

приняв анализа причин кризиса таких психологов, как Ф. Брентано, Н. Н. Ланге, К. Бюлер и, 

предложенных ими частных путей выхода из кризиса, Л. С. Выготский высказывает идею о воз-

можности построения общепсихологической теории на основе принципиально новой методо-

логии – марксистской. Этим и было предрешено отрицательное отношение к метафизике потому, 

что марксизм, присвоивший многое из философии Гегеля, так же изменил истинный смысл 

метафизики и пренебрежительно относился к ней, как к примитивной, однобокой форме мышле-

ния, не имеющей ничего общего с научным диалектическим методом и, более того, относящейся 

к идеалистичской философии. Л. С. Выготский еще больше отдаляет изучение психического, как 

природного явления, отказавшись в разработке научной методологии психологии от диалектичес-

кого материализма. ―Диалектический материализм, - пишет Л. С. Выготский, - есть наука самая 

абстрактная. Непосредственное приложение диалектического материализма к биологическим 

наукам и психологии, как это сейчас делается, не идет дальше формально-логических, словесных 

подведений под общие, абстрактные, универсальные категории частных явлений, внутренний 

смысл и соотношение которых неизвстны. В лучшем случае это может привести к накоплению 

примеров, иллюстраций. Но не больше‖ (4, с. 420- 421). Вывод Л. С. Выготского однозначен: брать 

из марксизма ―не диалектический материализм, а исторический материализм‖ [там же]. То есть 

изначально перед новой научной психологией ставится задача изучать психику не как природное, 

а как историческое, общественное явление, в контексте человеческой истории, как продукт 

культурно-исторического развития. А это означает, что всегда будут изучаться развитие или изме-

нение психических функций, как определенных данностей, во всем многообразии их проявлений, 

совершенно игнорируя, скрытые за этими данностями, порождающие их процессы, не зависящие 

от культурно-исторических условий, – единственное, что может быть общим для всех психичес-

ких функций и феноменов и многообразия их проявлений. 

Таким образом культурно-историческая концепция Л. С. Выготского, несмотря на ее 

огромное значение не только для российской, но и для мировой психологии, была и остается 

теорией, исследующей лишь психические феномены и отношения между ними в своем специфи-

ческом культурно-историческом аспекте. А исследование естествено-природной составляющей 

психического ограничивается не мыслительными возможностями психолога, а самой методоло-

гией концепции.  

 Одна из попыток вновь обратиться к метафизике, чтоб вывести психологию из кризиса, 

была предпринята В.П. Зинченко (заметим, однако, что даже в этом случае им не было произ-

несено слово ―метафизика‖!). В своем выступлении на ―Круглом столе‖, организованном журналом 

―Вопросы философии‖ в 1993 году [5], В.П. Зинченко, характеризуя состояние психологической 

науки, оценил его не как кризисное (как это принято говорить), а как катастрофическое. Согласно 
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В.П. Зинченко, российская психологическая наука отклонилась от пути своего естественного 

развития, постоянно приспосабливаясь к жестким ограничениям марксистской идеологии. Выход 

из тупика В.П. Зинченко видит в переосмыслении и восстановлении культурного поля первых 

десятилетий ХХ века, для которого было реальностью ―полифоническое и диалогическое 

сознание‖ [там же]. 

Чтобы пояснить свою мысль В. П. Зинченко приводит пример того, как идеи В. С. Соловьева 

о всеединстве человеческого знания, об Абсолюте оказали влияние на П.А. Флоренского, В. И. 

Вернадского, Д. Н. Узнадзе, А. Н. Северцева и А. Г. Гуревича (о духосфере, ноосфере, биосфере, 

психике как факторе эволюции, биологическом поле – соответственно). Кроме того В. П. Зинчен-

ко указывает на влияние идей П. А. Флоренского об органопроекциях на представления А. А. 

Ухтомского, Н. А. Бернштейна и А. Н. Леонтьева о функциональных органах индивидуальности. 

Эти примеры научной преемственности и взаимовлияний В. П. Зинченко и характеризует как 

гармоничность многоголосного звучания и отмечает это как особенность феномена культуры, 

научно-философского сознания ученых той эпохи. Однако для нас важно добавить к сказанному 

В. П. Зинченко то, что эти идеи В. С. Соловьева и П. А. Флоренского о всеединстве человеческого 

знания, Абсолюте и органопроекциях – метафизические идеи, которые в современной психологии 

оцениваются как сомнительные, не научные, однобокие, одним словом, не достойные внимания. 

Но, как оказалось, именно метафизические идеи оказали большое влияние на формирование неко-

торых сторон научного мышления авторитетов российской науки и, в частности, психологии того 

времени. Эта поразительная разница в образе мышления ученых начала ХХ века и настоящего 

времени объясняется просто: в настоящее время в психологии, по известным причинам, указан-

ным В. П. Зинченко, полностью утрачена традиция, точнее, культура метафизического мышления. 

Это привело к тому, что, несмотря на большое количество методологических и теоретических 

работ, тем не менее, психология считается естественной наукой лишь потому, что в ней все начи-

нается с экспериментально выявленного факта и заканчивается экспериментально доказуемым 

фактом (вслед за которыми следуют методологические и теоретические обобщения). То есть 

ядром научно-психологического исследования становится позитивистский ―принцип‖ – ―от экспе-

римента – до эксперимента‖, и выходить за эти рамки в область возможных, но эмпирически недо-

казуемых, гипотез не положено. 

Однако, несмотря на эту тотальную, само собой разумеющуюся правильной, антимета-

физичность, были предприняты и серьезные попытки использования метафизического подхода 

для исследования фундаментальных проблем психологии, обсуждение которых выходит за рамки 

формата данной статьи.  
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В современной психологии для описания способности личности сохранять адекватность 

психического состояния и эффективность деятельности в сложных условиях исследователи при-

меняют различные термины: «психическая устойчивость», «психологическая устойчивость», 

«стрессоустойчивость», «нервно-психическая устойчивость», «помехоустойчивость», «морально-

психологическая устойчивость», «эмоционально-волевая устойчивость», «психофизиологическая 

устойчивость», «профессионально-психологическая устойчивость» и др. 

Стрессоустойчивость представляет собой совокупность личностных качеств, позволяющих 

человеку переносить значительные интеллектуальные, физические, волевые и эмоциональные 

нагрузки (перегрузки), обусловленные особенностями профессиональной деятельности, без 

особых вредных последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья. 

Поскольку стресс связан с любой активностью, избежать его может лишь тот, кто ничего не 

делает. Со стрессами мы сталкиваемся постоянно, решая те или иные проблемы. Во многом 

развитие стрессовой реакции определяется природой стрессора, его качественными и количест-

венными характеристиками. Но само наличие стрессора еще не обусловливает развитие у человека 

стрессовой реакции. Различные наблюдения свидетельствуют о том, что в человеческой популя-

ции существуют индивиды, сохраняющие нормальные физиологические показатели даже при 

длительных и остро выраженных напряжениях. Возможно стрессоустойчивость результат трени-

ровок, однако, не следует отрицать, что у каждого человека есть определенный набор личностных 

черт и физиологических особенностей, которые определяют его устойчивость к стрессу.  

Факторы психологической устойчивости. Психологическую устойчивость личности можно 

рассматривать как сложное качество личности, синтез отдельных качеств и способностей. 

Насколько она выражена — зависит от множества факторов. Психологическую устойчивость 

поддерживают внутренние (личностные) ресурсы и внешние (межличностная, социальная под-

держка). Это довольно большой перечень факторов, относящихся к личностным особенностям и 

социальной среде. 

Факторы социальной среды: факторы, поддерживающие самооценку; условия, способст-

вующие самореализации; условия, способствующие адаптации; психологическая поддержка 

социального окружения (эмоциональная поддержка близких, друзей, сотрудников, их конкретная 

помощь в делах и т. п.). 
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Личностные факторы: Отношения личности (в том числе к себе): оптимистическое, 

активное отношение к жизненной ситуации в целом; философское (иногда ироничное) отношение 

к трудным ситуациям; уверенность, независимость в отношениях с другими людьми, отсутствие 

враждебности, доверие к другим, открытое общение; терпимость, принятие других такими, какие 

они есть; чувство общности (в адлеровском смысле), чувство социальной принадлежности; 

удовлетворяющий статус в группе и социуме, устойчивые, удовлетворяющие субъекта межлич-

ностные роли; достаточно высокая самооценка; согласованность Я-воспринимаемого и Я-желае-

мого (Я-реального и Я-идеального). 

Сознание личности: вера (в разных ее формах — вера в достижимость поставленных целей, 

религиозная вера, вера в общие цели); экзистенциальная определенность — понимание, ощуще-

ние смысла жизни, осмысленность деятельности и поведения; установка на то, что можешь распо-

ряжаться своей жизнью; осознание социальной принадлежности к определенной группе. 

Эмоции и чувства: доминирование стеничных позитивных эмоций; переживание успеш-

ности самореализации; эмоционально насыщение от межличностного взаимодействия, пережи-

вание чувства сплоченности, единства. 

Познание и опыт: понимание жизненной ситуации и возможность ее прогнозирования; 

рациональные суждения в интерпретации жизненной ситуации (отсутствие иррациональных 

суждений); адекватная оценка величины нагрузки и своих ресурсов; структурированный опыт 

преодоления трудных ситуаций. 

Поведение и деятельность: активность в поведении и деятельности; использование эффек-

тивных способов преодоления трудностей.[1] 

Это основные составляющие психологической устойчивости личности, но они не охваты-

вают всего базиса психологической устойчивости. В поддержании ее так или иначе участвуют все 

структуры личности. Так, например, на уровне темперамента свойствами, предрасполагающими к 

возникновению неустойчивости, являются повышенная эмоциональность, тревожность. Сущест-

венное влияние оказывает уровень развития волевых качеств. 
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Термин «проблема» понимается в литературе как «осознание невозможности преодолеть 

трудности и противоречия, возникающие в актуальной ситуации, средствами существующих 

знаний и опыта» [7, 549], личность – «конкретный живой человек, обладающий сознанием и само-

сознанием, саморегулируемая динамическая функциональная система непрерывно взаимодейст-
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вующих между собой качеств, отношений и действий, субъект социальных отношений и созна-

тельной деятельности» [7, 318]. Указанные термины предусматривают активность сознательных 

аспектов психики, личностная проблема детерминируется неосознаваемыми тенденциями, следо-

вательно, не поддается самостоятельному рациональному познанию, поэтому определяется с 

позиции психодинамической теории как таковая, «которую субъект сам не может решить в резуль-

тате неосознанности ее предпосылок, каузальных аспектов, связанных с внутренним, стабилизи-

рованным противоречием» [10, 21]. Термины «личностная проблема» или «личностная проблема-

тика» недостаточно освещены в научной литературе. Классический психоанализ для обозначения 

болезненных состояний психики, требующих психоаналитического лечения, пользуется понятием 

«симптом» [3]. В психотерапии явления психики, подлежащие исправлению и лечению, назы-

ваются психологическими дисфункциями [1, 469], или дефектом «Я» [1, 153], к которым относят 

пограничные состояния психики, выраженные акцентуации характера, невротические проявле-

ния, а также психические отклонения. В практической психологии понятие личностной пробле-

мы зародилось в психокоррекционной групповой работе с людьми, находящимися в пределах 

психического здоровья. В психоанализе существует понятие дефекта Эго. Это понятие связано с 

нарушением восприятия реальности, когда теряется адекватная оценка внешних явлений мира, 

реалистическое понимание межличностных отношений. В психологии выделяют также понятие 

деструктивного поведения, которое формируется в детстве под влиянием устойчивых отрицатель-

ных эмоциональных переживаний, обусловленных неудовлетворением важных психологических 

потребностей [2, 166]. Существует понятие дисгармоничной организации личности, находящейся 

в конфликте сама с собой. К. Хорни говорит, что внутренний конфликт нивелируется отрицанием 

существования интрапсихических конфликтов, что находит выражение в формировании идеали-

зированного образа собственного «Я» [5].  

В литературе выделяют понятие деструкции, что определяется как разрушение, уничтоже-

ние, нарушение нормальной структуры чего-либо. Идею человеческой деструктивности разраба-

тывали еще исследователи психоаналитического направления. Согласно исследованиям З. 

Фрейда, деструктивность имеет биологическую основу, связанную с природными инстинктами 

жизни и смерти: чтобы избежать саморазрушения, индивид разрушает внешнюю среду, другого 

человека [4]. По утверждению Э. Фромма, человеческую деструктивность формирует общество, и 

одновременно она является выбором самого человека [6]. Исходя из психокоррекционной 

практики по методу АСПО, основывающейся на психодинамической теории, которую разраба-

тывает академик НАПН Украины Тамара Семеновна Яценко, мы имеем основания утверждать, что 

понятие деструкции касается личностного аспекта человека и не является тождественным поня-

тию личностной проблемы. Если личностная проблема является индивидуально-неповторимой 

тенденцией к определенной непродуктивной активности, связанной с инфантильным аспектом, 

то деструкция проявляется в шаблонном и ригидном поведении, направленном на причинение 

вреда другому человеку. Деструкции актуализируются в процессе межличностного взаимодейст-

вия. Т. С. Яценко утверждает, что «к личностным деструкциям относятся такие стабилизирован-

ные образования психики субъекта, которые порождают барьеры общения и ослабляют контакты 

с другими людьми, что затрудняет самореализацию субъекта» [8, 15]. Такая активность порождена 

неосознанным стремлением избавиться от внутренней напряженности, «подкрепить» собственное 

идеализированное «Я» за счет ожидаемой обратной связи от других людей. Формирование лич-

ностной проблемы связано с закономерностями функционирования психики, которая, согласно 

исследованиям З. Фрейда, интегрирует два противоречия: принцип реального и принцип идеаль-

ного, а также с тремя глобальными противоречиями, которые были введены Т. С. Яценко: между 

силой и слабостью, между жизнью и смертью, между стремлением к единению с людьми и тен-

денцией «от людей». Согласно психодинамической теории, личностная проблематика субъекта не 

может быть им самостоятельно разрешена вследствие неосознанности ее глубинных истоков [9]. 

Такие первопричины определяются вследствие эдипальной зависимости: осознание невозможнос-
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ти интимных (либидных) отношений с близкими людьми предопределяет вытеснение нежела-

тельных (табуированных) импульсов, подкрепляется защитными тенденциями психики.  

Таким образом, личностная проблема субъекта – это сложный и емкий феномен, который 

отображает противоречие и дисфункциональные аспекты психики. Глубинно-психологические 

истоки личностной проблемы обуславливают ее императивную силу, которая без психологичес-

кой коррекции может ослабить и дезадаптировать субъект: именно личностная проблема порож-

дает погрешности восприятия другого человека и ситуации общения, несоответствие конструк-

тивных намерений субъекта его реальным действиям, закрытость для нового опыта. Эти тенден-

ции имеют индивидуально-неповторимое выражение, что, однако, не снимает их деструктивного 

влияния на характер межличностного взаимодействия. Понимание взаимосвязи инфантильных 

факторов с характером социально-перцептивных искажений позволяет субъекту не только ниве-

лировать эмоциональное перенапряжение, а и оптимизировать ситуацию общения, максимально 

приблизиться к принципу реальности. 
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In the abstract, "The phenomenon of personal problems in psycho-correction" is presented a 

synthesis of the literature on the subject. Revealed concepts defect ego, destructive behavior, 

disharmonious organization of personality. The main focus is on the discovery of the concept of 

"personal problem", the formation of which is associated with the laws of mental functioning. The 

personal problems of the subject can not be resolved as a result of their own unawareness of its deep 

roots. Contents of the paper proves the relevance of the set in the theses of the problem, as the 

knowledge of the relationship with the behavior of depth-psychological factors and allows the subject to 

reduce the energy trend toward infantile values and optimize the situation of communication, as close as 

possible to the reality principle. 
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ГЕНДЕРНАЯ АТРИБУЦИЯ СКАЙП-ЭМОТИКОНОВ: ПИЛОТАЖНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
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Ключевые слова: эмоции, гендерная атрибуция, «Скайп», эмотиконы. 

 

Гендерным различиям в выражении эмоции посвящена достаточно богатая литература. 

Показано (Safdar et al., 2009), что во всех исследованных культурах мужчины более часто выра-

жают «доминантные» эмоции (гнев, гордость), а женщины – «подчиненные» (страх, печаль), а 

также счастье. Это, если отбросить детали (хотя и важные), вполне соответствует кросс-куль-

турным гендерным стереотипам (Williams & Best 1990). Таким образом, можно считать эмпи-

рически доказанным, что социальная приемлемость гендерных различий в выражении опреде-

ленных эмоций примерно одинакова в большинстве культур, если не во всех. Однако это касается 

не всех эмоций. Нас заинтересовал вопрос, не существуют ли «перекрестные» эмоции, т.е. эмоции, 

выражение которых мужчины чаще приписывают женщинам и наоборот.  

Гипотезы: 

1. «Доминантные» эмоции будут чаще приписываться мужчинам представителями обоих 

полов, а «подчиненные» - женщинам. 

2. Социально более желательные эмоции (не относящиеся к дихотомии «доминантные» - 

«подчиненные») будут чаще приписываться собственному полу.  

Методика. Подобные исследования обычно проводятся методом опроса, однако мы решили 

использовать визуальный материал, а именно гендерно нейтральные графические эмотиконы, 

применяемые в программе «Скайп». Были отобраны 14 наиболее характерных, в то же время 

полностью лишенных гендерных атрибутов, эмотиконов (в т.ч. изображающие не собственно 

эмоцию, а «эмоциогенную», т.е. стимулирующую эмоции у окружающих, личностную черту, напр. 

эмотикон «зануда»). Испытуемые были студенты университета (18-25 лет, по 75 юношей и 

девушек, всего 150). Испытуемым индивидуально и по отдельности предъявлялись эмотиконы и 

задавался вопрос: «Как вы думаете, к какому полу принадлежит эта рожица?» Идентификация 

эмоций не требовалась. 

Результаты. Гипотеза 1 почти полностью подтвердилась. «Сердитый» эмотикон 69% девушек 

и 79% юношей приписали мужчине; «разгневанный» - соответственно, 63% и 65%; «бесстрастный» 

(или, как в английском оригинале, – «бессловесный») - соответственно, 55% и 50% («ЗО» - соот-

ветственно, 29% и 35%). «Смущенный» эмотикон 65% девушек и 81% юношей приписали жен-

щине; «стыдливое хихиканье» - соответственно 77% и 81%; «я тут не причем» - соответственно 

68% и 67%; «обеспокоенный» - 59% и 43% (36% - «мужчина», 21% - «затрудняюсь ответить»).  

Некоторым исключением явился эмотикон «насмешливый». Будучи явно «доминантным», 

тем не менее он большинством испытуемых был приписан женщине (55% девушек и 53% 

юношей). Можно предположить, что в гендерных стереотипах (по крайней мере грузинских 

студентов), насмешка преимущественно понимается как «оружие» «слабого пола».  

Не совсем ясен результат атрибуции эмотикона «насупленный» («тупой»). 39% девушек 

приписали его женщине и 41% мужчине; у юношей соотношение совершенно иное: соответствен-

но, 19% и 69%. Возможно, эмотикон интерпретировался не однозначно; так, по впечатлению 

полевых ассистентов, в нескольких случаях эмотикон читался как «обремененный проблемами» 

или что-то в этом роде, что дает основание в данном случае также говорить о «доминантности». 

Гипотеза 2 подтвердилась частично и не столь отчетливо. Эмотикон «радостный» («весе-

лый») 43% девушек приписали женщине, 31% - мужчине, 27% затруднились ответить; соответст-
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вующие показатели у юношей: 37%, 43% и 19%. Гендерное предпочтение в свою пользу статис-

тически значимо (р=.05), хотя и не слишком явно выражено.  

Из остальных результатов отметим следуюшие: как и следовало ожидать исходя из гендер-

ных стереотипов, эмотикон «позвони мне» большинство испытуемых приписали женщине 

(девушки – 63%, юноши – 67%). Занятно, что эмотикон «сонный» и девушками, и юношами чаще 

приписывался женщине (соответственно 43% и 45%). Также, эмитикон «зануда» («ботаник») боль-

шинством и девушек (79%) и юношей (44%; 35% затруднились ответить) приписан мужчине. 

Наконец, еще один стимульный эмотикон, «мой рот на замке», дал значимую разницу в 

ответах, однако мы не стали брать эти данные в расчет ввиду разночтений.  

Обсуждение. Данное исследование имеет пилотажный характер. В настоящее время ведется 

более глубокая статистическая обработка материала. Однако в любом случае ясно, что методика 

требует доработки. Как минимум, в задание для испытуемых следует включить идентификацию 

каждой эмоции, определение валентности и ее степени, что даст воззможность для более 

детального анализа. Тем не менее о некоторых тенденциях можно говорить и на основе настоя-

щего исследования. Четко выявлена гендерная атрибуция «доминантных» и «подчиненных» эмо-

ций; проявилась слабая тенденция приписывания своему полу социально приемлемых эмоций. 

Можно предположить, что степень различий гендерной атрибуции эмотиконов будет варьиро-

ваться в разных культурах, в частности в зависимости от фактора маскулинность-феминность 

(Hofstede, 1984). Так что можно подумать о кросс-культурном исследовании.  
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Students (N=150, 75 f, 75 m) were asked to attribute the gender to 14 Skype emoticons lacking 

gender attributes. In correspondence with hypothesis 1 emoticons displaying powerful emotions (―doh‖, 

―angry‖, ―speechless‖) were mostly identified as male by both genders, whereas those displaying 

powerless emotions (―shy‖, ―giggle‖, ―it wasn‘t me‖, ―worried‖) were identified as female. The powerful 

―cheeky‖ appeared to be an exception, mostly identified as female. Hypothesis 2, saying that those 

emoticons displaying socially desirable emotions might be attributed to the own gender, was confirmed 

only for ―laugh‖. Presumably, the results are mainly determined by cultural norms/stereotypes referring 

to the cultural parameter of masculinity-femininity (Hofstede, 1984).  
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В современных условиях социальной, экономической и политической нестабильности 

современного мира проблема этнической толерантности приобретает особую актуальность и 

вызывает интерес у представителей различных областей науки и практики. Междисциплинарный 

статус проблемы, многообразие и противоречивость позиций исследователей, многоаспектность и 

разноуровневость проявлений осложняют систематизацию имеющихся в данной области предс-

тавлений и определений этнической толерантности.  

Считается, что термин «толерантность» введен в 1953 году английским иммунологом 

Питером Брайаном Медаваром для обозначения «терпимости» иммунной системы организма к 

пересаженным инородным тканям [4]. Позже понятие «толерантность» было перенесено на 

область социальных и межличностных явлений, и в настоящее время активно используется в 

психологии, социологии, политологии, этнологии, конфликтологии и т.д. В современных иссле-

дованиях термин «толерантность» понимается как признание за другими права на уважение их 

личности и самоидентичности [3]; это готовность к принятию иных логик и взглядов, право 

отличия, непохожесть, инаковость, терпимость по отношению к взглядам, обычаям, мнениям 

других (личностей, групп, обществ, государств и т.д.) [2].  

В современных исследованиях толерантности сложились четыре основных подхода к опре-

делению понятия «этническая толерантность»: историко-эволюционный, культурологический, 

социально-психологический, этнопсихологический [5,7]. 

В нашем исследовании реализован системогенетический подход к анализу различных видов 

деятельности и поведения (В.Д. Шадриков, В.Н. Дружинин, А.В. Карпов, Н.В. Нижегородцева). 
Этническую толерантность мы определяем как интегральное свойство целостной индивидуаль-

ности человека (в соответствии с концепцией индивидуальности Б. Г. Ананьева [1]) в единстве 

личностных, субъектных и индивидных свойств. Считаем, что психологической основой толе-

рантности человека является структура психических качеств, образующих устойчивые связи и 

отражающих все уровни индивидуальности: индивидный, субъектный, личностный.  

На основе имеющихся подходов к определению толерантности и результатов пилотажного 

исследования был определен компонентный состав психологической структуры этнической 

толерантности (табл. 1) [6]. 

Эмпирическая проверка теоретически выделенной структуры этнической толерантности 

проводилась с участием студентов ГОУ СПО «Ярославский химико-механический техникум» в 

количестве 140 человек различных специальностей (1-4 курс обучения). Для обработки данных 

использовался пакет SPSS. Для проверки распределений изучаемых показателей использовался 

критерий Колмогорова – Смирнова с поправкой Лильефорса. Было установлено, что ряд 

распределений отклоняется от нормального на уровне значимости р < 0,05. В связи с этим в 

качестве критерия взаимосвязи анализируемых показателей использовался ранговый 

коэффициент корреляции Спирмена. В результате статистической обработки установлены 

значимые корреляции компонентов психологической структуры этнической толерантности (табл. 

2). 
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Таблица 1. 
 

Компонентный состав психологической структуры этнической толерантности 

 

Уровни 

индивидуальности 

человека 

Структурные компоненты этнической 

толерантности 

Условные 

обозначен

ия 
Личностный  Коммуникативная толерантность КТ 

 Агрессивность АГР 

 Враждебность ВР 

 Эмпатия ЭМ 

 Этническая идентичность ГИ 

 Самооценка СО 

 Социальная дистанция СД 

 Авто- и гетеростереотипы АГС 

Субъектный   Эффективность поведения в конфликте ЭП 

 Интеллект ИНТ 

Индивидный  Нервно-психическая устойчивость НПУ 

 

 

Таблица 2 
 

Взаимосвязи компонентов психологической структуры этнической толерантности 

 

  ЭМ АГ ВР СО АГС ГИ ЭП КТ СД НПУ 

ЭМ                     
АГ  *                   
ВР                     
СО                     
АГС    ***  *               
ГИ    **                 
ЭП  ***  ***      **           
КТ  **  ***  *    **  *** ***        
СД      *      *    *     
НПУ   ***   ***    **  * **  ***     

  Корреляция значима на уровне 0.05* 
  Корреляция значима на уровне 0.01** 
  Корреляция значима на уровне 0.001*** 

Примечание: Условные обозначения компонентов психологической структуры этнической 

толерантности даны в табл. 1 

 

Все выделенные в процессе теоретического анализа этнической толерантности индиви-

дуальные качества вошли в структуру этнической толерантности. Выделенные качества образуют 

взаимосвязи разных уровней значимости, обеспечивая структурную целостность этнической 

толерантности. В структуре этнической толерантности представлены все уровни индивидуаль-

ности человека – личностный, субъектный, индивидный. Определены базовые компоненты 
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психологической структуры этнической толерантности, имеющие наибольший вес в структуре, 

это: коммуникативная толерантность (КТ), нервно-психическая устойчивость (НПУ), эффек-

тивность поведения в конфликте (ЭП), агрессивность (АГР).  

Результаты проведѐнного эмпирического исследования позволяют сделать вывод о том, что 

этническая толерантность является интегральным свойством индивидуальности человека. Психо-

логическую структуру этнической толерантности составляют индивидуально-психологические 

качества человека личностного, субъектного и индивидного уровней индивидуальности, образую-

щие устойчивые взаимосвязи. 
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There is no simple understanding of the term ―ethnic tolerance‖, the problem of the tolerance is 

interdisciplinary. The ethnic tolerance as a property of integral individuality has its own structure.  
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Ключевые слова:  психическая напряженность, самореализация, дезадаптация, авторитарность,  

   самооценка. 

 

Прикладная психология на современном этапе развития внесла радикальные изменения в 

общую образовательную идею школьного обучения. Теория развивающего образования (Давыдов 

В .В., Дусавицкий А. К., Репкин В. В., Рубцов В. В., Цукерман Г. А., Эльконин Д. Б., Эльконин Б. 
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Д. и др.) стала реальной практикой благодаря интеграции инновационных программ и технологий 

в школьное образование. Среди многих особенностей и трудностей педагогической работы 

зачастую выделяют ее высокую психическую напряженность. Длительное воздействие стресса 

приводит к таким неблагоприятным последствиям, как снижение общей психической устойчи-

вости организма, появление чувства неудовлетворенности результатами своей деятельности, тен-

денция к отказу от выполнения заданий в ситуациях повышенных требований, неудач и 

поражений. Исследование особенностей личности в их взаимоотношениях с самореализацией и 

дезадаптацией – важная область изучения данного феномена. 

С целью изучения социально-психологического портрета современного педагога, а также 

особенностей самореализации и дезадаптации его профессиональной деятельности нами было 

проведено комплексное социально-психологическое исследование, в котором приняли участие 

педагоги г. Еревана. Выборку составили 38 педагогов различных образовательных учреждений.  

В ходе исследования для нас представлял интерес анализ возрастного диапазона современ-

ных педагогических кадров, а также субъективной оценки специалистами образования факторов, 

способствующих и препятствующих их трудовой деятельности, и стимулов творческого развития, 

профессиональной самореализации и дезадаптации. 

В исследовании были использованы 2 авторские методики, разработанные в Институте 

педагогического образования РАО (Санкт-Петербург): Методика "Факторы творческой самореали-

зации педагога" (Е. В. Федосенко) и "Стимулы творческой деятельности педагога" (Е. В. Федосен-

ко). 

Так, по результатам исследования было выявлено, что основной процент выборки сос-

тавляют педагоги в возрастном диапазоне от 36 до 55 лет (70 % от выборки). Молодые специа-

листы от 21–36 лет составляют лишь десятую часть от общей выборки. Подобные результаты еще 

раз подчеркивают проблему необходимости омоложения учительского состава. Учитывая возраст-

ной диапазон исследуемых, наблюдается преобладание специалистов со стажем работы в образо-

вании от 12 до 30 лет (78% от общей выборки).  

Анализ данных показал, что ведущими факторами привлекательности профессии учителя 

является "возможность творческой самореализации", этот фактор был отмечен 55% опрошенных и 

"возможность заниматься любимым делом" (52 %). Была отмечена высокая привлекательность 

большого отпуска (45 %). Такие факторы, как "возможность видеть результаты труда", "возмож-

ность учить, воспитывать детей" были отмечены третью участвовавших в исследовании педагогов 

(34 % и 31 % соответственно). Относительно невысокая значимость оказалась у таких факторов, 

как "возможность влиять на детей, передавать им свои принципы, взгляды" (24 %) и "психоло-

гическая потребность в данной деятельности" (23 %). Не являются особо значимыми факторами 

привлекательности такие, как "хорошие отношения с администрацией" (5% от общей выборки), 

"престиж деятельности" (4,3 %) и "хорошая заработная плата" (3 %). 

Таким образом, мы можем утверждать, что для современного педагога его профессиональная 

деятельность привлекательна, прежде всего, возможностью творческой самореализации, что, 

безусловно, способствует расширению возможностей повышения престижа педагогической 

деятельности.  

Исследование степени значимости факторов, препятствующих продуктивной профессио-

нальной деятельности педагога, выявило следующее. Контингент учащихся – наиболее важный 

фактор, препятствующий профессиональной деятельности педагогов. Именно этот аспект был 

отмечен подавляющим большинством исследуемых – 67 %. Проблема ухудшения контингента 

учащихся отражается на продуктивности деятельности преподавателя возможно потому, что 

преподавателю приходится тратить большее количество усилий на решение задач дисциплинар-

ного характера, в ущерб решения сугубо учебных задач. С другой стороны, подобные результаты 

могут свидетельствовать о недостаточной профессиональной компетентности педагога. Подобное 

предположение, безусловно, требует дополнительных исследований. 



 337 

Практически одинаково значимое влияние оказывают такие факторы, как "низкая заработ-

ная плата" (42 %) и отсутствие должного технического обеспечения (41,1 %). Если говорить о 

наименее значимых препятствиях продуктивной профессиональной деятельности педагога, то 

только 5 % исследуемых отметили значимость "трудностей личного, семейного характера" и 8 % – 

фактор "сложные отношения с администрацией".  
Интересными представляются результаты исследования самооценки значимости различных 

стимулов творческой деятельности педагога. Так, по результатам методики "Стимулы творческой 

деятельности педагога" (Е.В. Федосенко), на первом месте оказался стимул "поиска более эффек-

тивных технологий в целом", из пяти возможных баллов исследуемые присвоили ему значение, в 

среднем равное 4,29. Была также отмечена большая значимость таких стимулов, как "расширение 

кругозора в психологической, научной, методологической, аутопсихологической областях" (4,23) 

и "личная потребность в достижении более высоких результатов в педагогической работе" (4,18). 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о высокой значимости 

творческой самореализации педагога как фактора привлекательности профессии в целом: развитие 

личностных качеств и мотиваций может являться важнейшим аспектом продуктивности деятель-

ности педагога. 

  Фиксация наличия деструктивных негативных состояний, связанных с коммуникативной 

перегрузкой, зависит от возраста работника. Педагоги более высокой возрастной категории испы-

тывают большую нервно-психическую, эмоциональную усталость, вызванную коммуникатив-

ными перегрузками, чем их более молодые коллеги. 

 Раскрывая психологические проявления дезадаптации личности учителя в педагогической 

деятельности, познаем, что у учителя с увеличением педагогического стажа дополняется привыч-

ка учить, доминирующий авторитарный, монологичный стиль общения. Это создает трудности во 

взаимодействии с окружающими: тяжелее становиться слушать и слышать собеседника, труднее 

отвечать на вопросы и позволять себе сомнения. Активно формируется безапелляционность 

суждений, привычка «вещать на публику», привлекать к себе внимание. Невнимание окружающих 

воспринимается все более обостренно. Перегрузки ведут к повышенной раздражительности и 

агрессивности, сужению интересов, ограниченности взглядов и суждений. При стойкой тенден-

ции усиления эгоцентризма резко сужается и качественно изменяется круг общения. Все богатст-

во и разнообразие личностных проявлений сменяется функциональными акциями профессио-

нальной деятельности. По мере увеличения стажа педагогического труда профессиональная 

деятельность все более дифференцируется от общих жизненных планов. Причем профессиональ-

ная успешность все менее связывается с общей жизненной. Собственно профессиональная карьера 

учителя не дает ему возможность чувствовать себя уверенным в общем социальном плане. С 

возрастом увеличивается уверенность в профессиональной деятельности, параллельно с этим 

падает желание сменить свою профессию и, в то же время, нарастает социальный дискомфорт, 

общая социальная неуверенность.  

Таким образом, психологические барьеры, возникающие в деятельности учителя, рассматри-

ваются как отраженное в сознании внутреннее препятствие, выражающееся в нарушении смысло-

вого соответствия сознания и объективных условий и способов деятельности, притом преодо-

ление их основано на конструктивном или деструктивном подходе к выполнению деятельности. 

Итак, обобщив исследования влияния профессиональной деятельности на личность учи-

теля, можно заключить, что на среднестатистического, нормального учителя оно, как правило, 

носит патогенный, деформирующий и дезадаптационный характер. Психическое состояние харак-

теризуется перманентной психической перенапряженностью и переутомлением, хроническим 

невосполнением нервно-психических энергоресурсов. Основная причина деструктивности лич-

ности и поведения учителя кроется в общей тяжести и многообразной сложности труда субъекта 

образовательной среды в условиях перманентного социального стрессирования.  

В заключении можно прийти к следующим выводам: 
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1. Любая профессия инициирует образование профессиональных деструкций личности. 

Наиболее уязвимы социономические профессии типа «человек - человек». Характер, степень вы-

раженности профессиональных деформаций зависят от характера, содержания деятельности, 

престижа профессии, стажа работы и индивидуально-психологических особенностей личности. 

2. Среди педагогов часто встречаются следующие деформации: авторитарность, агрессив-

ность, консерватизм, социальное лицемерие, поведенческий трансфер, эмоциональная индиффе-

рентность. 

3. С увеличением стажа работы начинает сказываться синдром «эмоционального сгорания», 

что приводит к появлению эмоционального истощения, усталости и тревожности. Происходит 

деформация эмоциональной сферы личности. Психологический дискомфорт провоцирует болез-

ни и снижает удовлетворенность профессиональной деятельностью. 

4. Анализ развития условий творческой самореализации учителей, совпадающих с перехо-

дом к новым, социально-экономическим отношениям, показывает, что современный учитель в 

своей деятельности опирается на идеи личностно-ориентированного образования. При этом он 

сталкивается с негативными факторами, осложняющими этот процесс: ухудшением материаль-

ного положения школы, субъектов образования, общественного статуса, социальной и правовой 

незащищенностью учителя. 
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The total increase in social tensions of life now requires constant growth of the adaptive abilities 

of the human body. Adverse (environmental, economic, political and social) factors interaction of the 

individual with the environment contribute to the formation of personal maladjustment, most clearly it 

was manifest in the processes of professional activity, which is the basis of human social life. 

Maladjustment of teacher's personality, appearing in his/her profession, it not only leads to a 

pathological deformation and fracture of his/her personality, but also causes significant damage on the 

very professional activity. When self-realization of teacher occurs professional and personal growth, 

awareness of self-actions, behaviors in society and in professional activity. 
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Вокруг образа психотерапевта сложилось множество различных мифов. Его нередко отож-

дествляют с представителями иных антропологических практик (врач, экстрасенс, учитель, свя-

щенник). Подобные мифы складывается из неких иррациональных элементов, которые порож-

даются в процессе обращения в пространстве этой практики. В обыденном сознании они создают-

ся вне собственного опыта, причем, важная роль в конструировании принадлежит популярной 

литературе и публицистике, кинематографии и телевидению, радиовещанию и мнению знакомых, 

т.е. всему тому, что можно в общем назвать культурным фоном. На основе анализа и интеграции 

работ зарубежных и отечественных исследователей было показано, что некорректное отображение 

образа психотерапевта в медийных источниках негативно сказывается на решении клиента 

обратиться за психологической помощью, а также на самом процессе консультирования. Поэтому 

в настоящее время особую актуальность принимает исследование того образа (или образов) 

психотерапевта, который транслируются в современной российской культуре. 

В контексте настоящего исследования было принято решение ограничиться изучением 

одним из аспектов культуры - кинематографом, а именно - анализом российских фильмов, вышед-

ших на экраны в течение последних 5 лет. Как отмечает G. Gabbard, первое впечатление о 

психотерапии у большинства людей складывается благодаря «голубому экрану», и «то, как изобра-

жается психотерапевт в кино, является прямым отражением того, как психотерапия восприни-

мается обществом» [2, p. 368]. Фильмы были отобраны по следующим критериям: 

 психотерапевту принадлежит главная роль или активная второстепенная (он постоянный 

участник действа); 

 его деятельность в фильме относится к сфере именно психологического консультирования 

или психотерапии, поэтому фильмы с изначально психиатрическим уклоном не рассматривались; 

 фильмы прошли в российском прокате или были показаны по телевидению. 

Были отобраны следующие фильмы: «Аферисты» (2008), «Бес» (2008), «Куклы Фрейда» 

(2008), «Расщепление души» (2009), «Озарение» (2009), «Неадекватные люди» (2010), «В твоих гла-

зах» (2011). 

В качестве основного метода исследования выступил метод контент-анализа. 

По результатам проведенного эмпирического исследования можно сделать следующие 

выводы об образе психотерапевта в кинематографе. Прежде всего, необходимо отметить, что 

неклиническая психотерапия в российском кинематографе представлена сравнительно мало. Так, 

42 из 52 тематических фильмов, среди которых проводился первичный отбор картин для анализа, 

были посвящены психотерапии. Даже если в аннотации к фильму был указан психотерапевт, то 

чаще это оказывался психиатр, а не собственно психотерапевт-консультант. Уже это свидетельст-

вует о том, что различия между психотерапевтической деятельностью и психиатрической дея-

тельностью до сих пор смешиваются и требуют разъяснения. Вместе с тем, образ психотерапевта в 

проанализированных фильмах далек не только от идеального, но и в определенной степени от 

реального. Так, в контексте диалогов достаточно часто используется медицинская лексика («ле-

чить», «диагноз», «доктор», «таблетки» и другие), а сам психотерапевт либо работает в клинике, 

либо ведет клинические / психиатрические случаи. Иначе говоря, в обыденном сознании психо-

терапия до сих пор остается отраслью медицины, смежной с психиатрией. 

Связь психотерапевтической практики с наукой, в отличие от связи с медициной, неодно-

значна. В одних фильмах принадлежность психотерапевта к академической научной деятельности 

ясно отображается и постоянно подчеркивается (психотерапевт читает лекции, пишет статьи в 
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известные журналы, крупным планом может быть показана табличка «кандидат наук» и т.д.), в 

других, напротив, об этом вообще не упоминается. И оценивать такой результат можно двояко. С 

одной стороны, психотерапия становится как бы «голой», т.к. столетнее изучение этой практики 

остается «за бортом», приравнивая последнюю к духовным практикам. Проще говоря, эта практика 

есть, она работает, специалист обладает некими знаниями, и клиенту ничего не остается, как 

только верить в позитивный исход. С другой стороны, сопоставление той модели психотерапии, 

которая транслируется в российском кинематографе, с наукой может дискредитировать пос-

леднюю. Если психотерапия на экране отражается не в лучшем свете, и психотерапевт еще препо-

дает свой предмет другим и пишет научные работы в виде диссертаций и статей, т.е. выступает 

как бы от имени науки, то и взгляды на саму психологию могут подвергнуться изменениям, 

причем не в лучшую сторону. И что в такой ситуации лучше, какое из двух зол – меньшее, не сов-

сем ясно. 

Если обобщить социально-демографические характеристики, то «среднестатистический 

психотерапевт» в российском кинематографе – это чаще всего женщина старше 30. Мужчины-

психотерапевты встречаются гораздо реже, и их возраст не превышает 30 лет. И в этом наблю-

дается первое расхождение с результатами зарубежных исследований, согласно которым «средне-

статистический кинематографический психотерапевт» – это мужчина среднего возраста, а жен-

щины-психотерапевты, напротив, практически не встречаются [3; 4]. 

Если обобщить высказывания об эффективности психотерапии, то по этому показателю 

результаты неоднозначные. Так, в фильмах с женщинами-психотерапевтами практически все 

случаи разрешились положительно (психотерапия «помогла»), чего нельзя сказать о фильмах с 

психотерапевтами-мужчинами, в которых преобладают негативно-оценочные высказывания о 

результативности и сути деятельности в целом («шарлатанство»). Здесь очевидно второе расхож-

дение с результатами зарубежных исследований, где в 90% анализируемых картин ситуация 

клиента так и не улучшилась, а мужчины-психотерапевты изображались некомпетентными, 

зачастую даже опасными и вредоносными. Женщины-психотерапевты уступают в компетентности 

даже своим малокомпетентным коллегам мужского пола [3]. 

Такой результат, прежде всего, можно попытаться объяснить кросс-культурными различия-

ми. В зарубежной культуре психотерапевт занимает достаточно важное место, основатели различ-

ных психотерапевтических направлений – это в основном мужчины, поэтому мужчина-психоте-

рапевт является наиболее приемлемым вариантом в глазах общества. В российской культуре, 

напротив, доминируют представления о том, что психологический факультет – преимущественно 

«женский» факультет (что, к слову сказать, не расходится с реальным положением вещей), и «не 

мужское это дело». На «телефоне доверия», в школах, социальных организациях (т.е. в местах с 

наибольшей вероятностью повстречаться с психологом-консультантом) основной контингент 

психологов-консультантов составляют именно женщины. Поэтому неудивительно, что женщина-

психотерапевт становится «среднестатистическим психотерапевтом» в российском кинематографе. 

Общим, в чем сходятся зарубежные и отечественные фильмы, является нарушение психо-

терапевтом этического и профессионального кодекса. Это происходит в пяти из семи проанализи-

рованных фильмах. Психотерапевт может манипулировать людьми, заставлять их делать что-то 

против их воли, использовать собственные навыки и знания для обмана людей и т.д. Поэтому 

высказывание P. Gordon о том, что кинематограф воспроизводит идею «психотерапевтических 

крайностей», можно обобщить и на российский кинематограф. В общем, психотерапевт – это либо 

негативный персонаж, постоянно нарушающий этические и профессиональные правила, либо 

чудотворец, способный разрешить любую сложную ситуацию в течение 1 сеанса [5]. Либо и то, и 

другое вместе взятое. 

Анализ техник, которые использует психотерапевт в своей речи, показывает большую 

согласованность между полами. 52% из зафиксированных высказываний относятся к влияющим 

техникам (интерпретации, предложение действий, информирование), 32 % – к внимающим, 

однако две трети из них – это вопросы. В 5 из 7 фильмах психотерапевт больше слушает, чем 
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говорит сам. Проще говоря, психотерапевт выслушивает, расспрашивает, после чего интерпрети-

рует, объясняется и разъясняет, предлагает решения, советует. И в этом прослеживается еще один 

общий вывод с зарубежными исследованиями: психотерапевт нередко изображается «давателем 

советов» [6]. Работа на уровне переживаний не была представлена ни в одном фильме. В этом 

смысле отраженная в российском кинематографе психотерапевтическая реальность целиком и 

полностью подпадает под клиническое определение психотерапии: «Консультирование в большей 

степени предполагает советы и рекомендации, исходящие от психолога, просвещение, информи-

рование и разъяснение. Клиент получает профессиональный анализ проблемы, необходимые 

сведения и рекомендации практических действий, которые необходимы для ее решения» [1, с. 10]. 
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В данной статье обсуждается вопрос адекватного социально-психологического сопровож-

дения учебного процесса и внедрения инновационных воспитательных технологий в деятель-

ность образовательных учреждений. Проблема отсутствия пространств поддержки, рефлексии и 

http://www.bacp.co.uk/pr/009
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диалога между представителями школьного сообщества актуальна как на уровне средних классов 

школ, так и в старших классах, а также в колледжах профессиональной подготовки. Этот дефицит 

способов горизонтального взаимодействия является причиной усугубляющегося кризиса понима-

ния между людьми и формирования активной жизненной позиции. На наш взгляд, оптимальным 

ответом на эту проблему является внедрение восстановительной культуры в школы [1]. Восс-

тановительная культура предполагает альтернативный авторитарному подход к разрешению 

конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях в частности и к выстраиванию отноше-

ний и коммуникации в общем. 

Одной из форм восстановительной культуры является технология «медиации равных» [2, 

глава 5], которая в России известна как «школьная служба примирения (ШСП)» [3, стр. 29]. Анализ 

многолетнего опыта показывает, что внедрение восстановительной культуры исключительно 

средствами создания школьных служб примирения недостаточно эффективно. Возможно, это 

связано как с тем, что нарастает сопротивление доминирующего вертикального функционирова-

ния самого устройства института школы, так и с тем, что сведение восстановительной культуры к 

школьной службе примирения уменьшает вероятность успеха.  

В связи с этим мы решили в своей работе опереться на технологию Круг Сообщества [2, глава 

8], которая связана с ШСП и на сегодняшний день является одной из самых востребованных и 

популярных как у педагогов, так и у детей. Технология направлена на повышение качества 

отношений в коллективе и его поддержку на пути развития сообщества.  

В работе на развитие этой уникальной, с нашей точки зрения, технологии и повышение 

степени еѐ эффективности мы опираемся на нарративный подход [2, глава 2], занимающий на 

западе одно из центральных мест в современной социальной работе. Круг как технология может 

проводиться в связи с разными «входными» запросами со стороны преподавателей, детей, адми-

нистрации – как связанными непосредственно с конфликтной ситуацией, так и с возникающими в 

связи с желанием обсудить какие-то важные для сообщества темы (знакомство, переход из одного 

класса в следующий, разрешение конфликтных ситуаций, достижение каких-либо договорѐннос-

тей). Соответственно, в результате одиночного Круга силами самого сообщества может быть 

разрешена сложная конфликтная ситуация или сделан шаг в предпочитаемом для сообщества 

направлении развития. Эффективность Кругов значительно возрастает, если эта технология начи-

нает регулярно использоваться сообществом для создания пространства для диалога. Одним из 

важнейших средств повышения эффективности данной технологии в таком случае является сбор 

обратной связи, который, в случае регулярного проведения Кругов, приобретает вид некого 

журнала мониторинга, в котором собираются данные об эффективности программы внедрения 

восстановительной культуры в жизнь конкретного школьного или классного сообщества.  

Таким образом, мы считаем Круг Сообщества потенциально ключевой технологией, узлом, 

связующим различные технологии восстановительного подхода в целостную программу внедре-

ния восстановительной культуры. Интеграция подобных технологий в школы и распространение 

восстановительной культуры приглашают участников к позиции активной ответственности и 

осознанности - как в рамках школьного сообщества, так и в масштабах всего общества. 
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В современных социально-экономических условиях значительно обострились проблемы 

реабилитации и социальной адаптации лиц с особыми потребностями. Несмотря на множество 

предложенных форм образования и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

семья, воспитывающая ребенка-инвалида, постоянно сталкивается с трудностями в решении 

педагогических, социально-психологических и правовых задач. Семья, имеющая ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это семья, где происходит дезинтеграция 

семейных отношений. Болезнь ребенка часто меняет весь привычный образ жизни в семье. 

Возникают конфликтные отношения между супругами и другими членами семьи. Появление в 

семье ребенка-инвалида может вызвать стремление к изоляции от общества. Родители затруд-

няются определить свою роль в новых сложных условиях, не всегда умеют создать условия, 

необходимые для нормального развития, обучения и самореализации ребенка, самостоятельно 

изменить сложившуюся ситуацию. Если они не включены в коррекционный и абилитационный 

процесс, бывает сложно изменить сложившиеся стереотипы своего взаимодействия с ребенком. По 

культурно-исторической теории Л.С.Выготского определяющим является интерпсихическое 

бытие, то есть распределенное между развивающимся ребенком и воспитывающим взрослым, 

который помогает в его становлении [1]. Поэтому, при оказании своевременной психолого-

педагогической помощи повышаются шансы успешной адаптации детей-инвалидов и их семей к 

общественной жизни и укреплению морального и психологического климата. Необходимо 

развивать сотрудничество специалистов с родителями, активизировать формы работы учреждения 

с семьей, совершенствовать систему комплексного психолого-педагогического сопровождения. 

Для специалистов и педагогов установление отношений сотрудничества с родителями пробуж-

дает ресурсы для творчества, поиска новых форм работы, выбора методического подхода. Для 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, сотрудничество со специалистами расширяет представ-
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ление о собственной компетентности, придает уверенность в своих силах, способствует понима-

нию своих возможностей и компенсаторных возможностей ребенка, помогает им адекватно взаи-

модействовать. 

Нами была разработана программа, направленная на поддержку семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, на развитие системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 

их родителей в условиях муниципального центра «Семья» Еѐ цель- обеспечение взаимодействия 

специалистов с семьей, воспитывающей ребенка-инвалида, привлечение родителей к коррек-

ционно-абилитационному и воспитательному процессу. Взаимодействие с родителями – совер-

шенно особый вид педагогической деятельности, требующий специальных психологических 

знаний, такта, терпимости. Образование и просвещение родителей детей-инвалидов ориентиро-

вано на актуальные проблемы жизнедеятельности ребенка, на психологическую безопасность. В 

своей работе мы ставим следующие задачи: -обучение родителей коррекционно-развивающему 

взаимодействию с ребенком;  

-оказание своевременной психологической и информационной помощи семьям, воспи-

тывающим ребенка-инвалида;  

-формирование эффективной родительской позиции, формирование интереса родителей к 

личностному развитию ребенка на основе его компенсаторных возможностей;  

-формирование позитивного образа ребенка, его будущего через изменение уровня роди-

тельских притязаний.  

 В ходе реализации программы нами используются индивидуальные, групповые и подгруп-

повые формы работы со всеми участниками группы, которые варьируются в зависимости от типа 

семейного воспитания, от времени пребывания ребенка в Центре, от характера и степени нару-

шений развития ребенка. Практические занятия организуются с каждой семьѐй индивидуально, 

отдельно для родителями, с детьми, совместно с родителями и детьми-инвалидами.  

Можно с уверенностью говорить о важных результатах нашей работы. Это осознание роди-

телями роли семьи и еѐ влияния на формирование личности ребенка с ОВЗ, повышение уровня 

знаний о состоянии развития и здоровья детей, реальных возможностях и механизмах интеграции 

и адаптации в обществе, формирование эмоционального принятия индивидуальности ребенка и 

изменение уровня родительских притязаний, овладение родителями навыками коррекционно-

развивающего взаимодействия на ребенка, а также создание условий для обеспечения психоло-

гической безопасности семьи, воспитывающей ребенка с особыми потребностями. 
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Проблема безопасной образовательной среды в настоящее время приобретает особое зна-

чение. Это, прежде всего, обусловлено тем, что от условий, сложившихся в образовательном 

учреждении и влияющих на качество обучения и воспитания, зависит будущее нации в целом. 

При этом особая роль отводится личности учителя. Ведь именно педагог оказывает огромное 

влияние на развитие образования и формирование личности учащихся. В этой связи учитель дол-

жен выстраивать эффективное взаимодействие с учащимися и выступать в качестве фасилитатора. 

Но как показывает практика и данные научных исследований, большинство учителей характе-

ризуются низким уровнем компетенции в вопросах эффективного общения, что приводит к 

проявлению педагогического насилия и как следствие – негативному воздействию на психологи-

ческую безопасность образовательной среды. В связи с этим особую актуальность приобретает 

изучение факторов, препятствующих гуманизации отношений в диаде «учитель-ученик».  

Сегодня недостаточно исследованными остаются те факторы, которые ухудшают взаимо-

действие между педагогами и детьми, негативно влияют на безопасность образовательной среды. 

К одному из таких факторов, по нашему мнению, относится феномен ингибиции.  

Феномен ингибиции является по смыслу противоположным феномену фасилитации. Фаси-

литация как феномен в образовании стал формироваться с середины прошлого века под воздейст-

вием гуманистической психологии К. Роджерса и А. Маслоу, в связи с конструированием новой 

образовательной парадигмы, определяющей смену позиций и ролей педагога и воспитанника в 

системе «культура – учитель – ученик», где педагог выполняет функцию фасилитатора, человека 

поддерживающего и стимулирующего [2].  

Согласно представлениям К. Роджерса, основными установками педагога-фасилитатора 

являются: 

- «открытость» педагога собственным мыслям, чувствам, переживаниям, а также способность 

открыто выражать и транслировать собственные мысли и переживания в межличностном обще-

нии с учащимися; 

- «принятие» и «доверие», выражающие внутреннюю уверенность педагога в возможностях и 

способностях каждого учащегося; во многом эта установка совпадает с тем, что называют «педа-

гогическим оптимизмом», «опорой на положительные качества воспитанника»; 

- «эмпатическое понимание», выражающееся в видении педагогом поведения учащегося, 

оценке его реакций, действий, поступков с точки зрения самого учащегося; оно позволяет 

педагогу «постоять в чужих туфлях», посмотреть на все вокруг и на себя глазами детей [4]. 

Фасилитация в широком смысле предполагает стимулирующее влияние одних людей на 

поведение, деятельность и общение других. В присутствии фасилитатора человеку легче действо-

вать активно, раскованно и эффективно, т.к. эффект фасилитации возникает при положительном 

отношении людей друг к другу. Фасилитация применительно к системе образования в данном 

аспекте рассматривается как необходимое условие обучения и воспитания, так как основной 

формой развития выступает взаимодействие, в котором центральным компонентом является 

установление особых отношений субъектов образования при передаче и освоении знаний. 

Согласно другому подходу, фасилитация рассматривается как профессиональное новообра-

зование личности педагога, интегрирующее индивидуально-психологические особенности 
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когнитивной, эмоциональной и поведенческих сфер и включающее аттрактивность, толерант-

ность и ассертивность, которые взамообусловлены развитием всех подструктур личности [3]. 

Поэтому педагог становится фасилитатором только в том случае, если является авторитетным, 

референтным, признаваемым и имеет большой опыт положительного взаимодействия с детьми.  

Следует отметить, что к настоящему времени накоплен достаточный объем научной инфор-

мации, объясняющей особенности проявления данного феномена (И. В. Жижина, Э. Ф. Зеер, В. 

Н. Смирнов, А. Б. Орлов, О. Н. Шахматова и др.), чего нельзя констатировать применительно к 

рассмотрению феномена ингибиции. 

Ингибиция по отношению к образованию в целом и взаимоотношениям между педагогами и 

учащимся, в частности, выступает как «сдерживатель» продуктивности учебной деятельности, ее 

скорости и качества.  

Ингибиция проявляется в жестком управлении и всеобъемлющем контроле: педагог делает 

резкие замечания, позволяет себе нетактичные высказывания в адрес одних учеников и неаргу-

ментированное восхваление других, прибегает к приказному тону, определяет общие цели рабо-

ты, указывает способы выполнения задания, определяет, кто с кем будет работать, не обращая 

внимания на индивидуальность учащихся и их познавательные интересы. В результате это приво-

дит к снижению учебной мотивации, так как ученик не знает, какова цель выполняемой им 

работы в целом, какова функция данного этапа и что его ждет впереди.  

Следует также отметить, что поэтапная регламентация деятельности учеников и ее строгий 

контроль свидетельствует о неверии учителя в позитивные возможности учащихся, так как они, 

по его мнению, обладают низким уровнем ответственности и заслуживают самого жестокого 

обращения. При этом любая инициатива рассматривается как проявление нежелательного 

самоволия. 

Опираясь на исследования отечественных и зарубежных авторов можно предположить, что 

основным фактором, оказывающим влияние на ингибицию, является возбуждение. Если человек 

возбужден, то присутствие оценивающих наблюдателей (учителей) будет стимулировать 

ухудшение выполнения задания.  

Согласно исследованиям Р.Зайонца присутствие посторонних улучшает выполнение 

простых и привычных задач и ухудшает выполнение сложных и новых задач [5]. Автор заинтере-

совался тем, как согласовать между собой противоречивые на первый взгляд результаты. Им был 

использован принцип экспериментальной психологии, согласно которому возбуждение всегда 

усиливает доминирующую реакцию: повышенное возбуждение улучшает выполнение простых 

задач, для которых наиболее вероятной реакцией является правильное решение; в сложных зада-

чах, где правильный ответ не напрашивается сам собой, возбуждение приводит к неправильной 

реакции. При обучении доминирующей реакцией чаще бывают ошибочные действия. 

Р.Зайонц сумел экспериментально показать, что присутствие других людей усиливает 

возбуждение. Этот, наиболее важный, момент в его новой концепции позволяет сделать вывод, 

что простое присутствие посторонних людей ухудшает обучение, так как возрастает возбуждение 

и человек чаще неправильно реагирует, однако такое присутствие и облегчает выполнение 

хорошо освоенного задания.  

К. Коттрел, В. Хенчи, Р. Гласс, Н. Клингер и др. показали, что присутствие наблюдателей, 

которые не могли оценить деятельность испытуемых, не давало эффекта улучшения. Мешающий 

или положительный эффект возникал только в тех случаях, когда зрители могли оценить 

деятельность испытуемых. Значит, простое присутствие посторонних – недостаточное условие 

для ингибиции. Наблюдатели или участники совместного действия должны восприниматься как 

люди, способные оценить деятельность испытуемых. Способность к оценке является важным 

компонентом эффекта присутствия, потому что, основываясь на предыдущем опыте, каждый из 

нас связывает положительный или отрицательный результат своей деятельности с оценочными 

ситуациями. Если мы выполняем работу хорошо, мы получаем благоприятную оценку и 

положительный результат. Если плохо, оценка неблагоприятна и результат отрицателен [1]. 
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Вышесказанное позволяет определить феномен ингибиции как сложное интегративное 

образование, развитие которого обусловлено негативными индивидуально-психологическими 

особенностями педагогов, сопровождающееся ухудшением педагогического взаимодействия в 

процессе педагогического общения с детьми и негативно влияющее на психологическую 

безопасность образовательной среды. 

Таким образом, изучение детерминант, а также вопроса снижения проявления феномена 

ингибиции в педагогическом общении, приобретает особую значимость, потому что является 

необходимым условием успешной деятельности каждого педагога и образовательного учрежде-

ния, а также условием формирования психологически безопасной образовательной среды. 
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В современном обществе происходит смена гендерных традиций. Поэтому так актуально 

исследование проблемы успешности женщин в социуме. В нашем исследовании социальная 

успешность женщины понимается как интегральное состояние женщины, взаимодействие ее 
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индивидуальных, личностных и субъективных качеств, отражающее высокую степень профессио-

нализма, достижения уровня профессионального мастерства, удовлетворение этими результатами, 

и их соответствие требованиям социума, признания обществом успешности женщины. 

При этом в качестве объективных критериев рассматриваются: стабильность работы или 

занятия (для неработающих женщин); достигнутый статус в социальной среде; устойчивый 

уровень дохода (зарабатываемый самостоятельно или другими членами семьи или родственни-

ками) или определенное качество жизни. В качестве субъективного критерия выступает удовлет-

воренность жизненной ситуацией, субъективная оценка своих достижений. 

В основе социальной успешности лежит социальный успех, понимаемый как самооценка 

достигнутого социального статуса, индивидуальное восприятие человеком того, насколько полно 

используются его способности и насколько широки возможности для самовыражения, предос-

тавляемые конкретным социумом. 

Для оценки социального успеха важна вертикальная мобильность человека в социопро-

фессиональной среде, при этом оценивается не только уровень, но и темп, скорость, время прод-

вижения. Общая оценка успешности складывается из соотношения объективной и субъективной 

оценки достижений в социальном плане, оценки выполнения социальных ролей.  

К сущностным характеристикам социальной успешности женщины отнесены следующие. 

Во-первых, предпосылкой социальной успешности является сумма необходимых свойств, опре-

деленная структура способностей и одаренности, сенсомоторики, мнемических, логических, 

эмоционально-волевых и других компонентов (Б.Г. Ананьев). Во-вторых, понимая, что женщина – 

это творчески саморазвивающаяся личность, которая выступает одновременно как субъект своего 

труда. Поэтому, социально успешная женщина владеет высоким уровнем развития способностей, 

высоким уровнем профессионализма и развития своего личностно-профессионального потен-

циала. 

В-третьих, достичь социальной успешности может только субъект своей деятельности 

(профессиональной и другой), который самостоятельно ставит адекватные цели, мотивы и 

достигает их, оценивая при этом результаты (О.В. Москаленко). При этом женщина может, как 

скорректировать свои цели, мотивы, так и проявить при этом целенаправленную активность на 

процесс саморазвития, самообразования и самосовершенствования. Среди слагаемых, от которых 

зависит в конечном итоге успех в социуме выделяются мотивы выбора и самоопределения 

занятия, деятельности. 

В-четвертых, социально успешная женщина оценивает себя сама и получает удовлетворение 

этими результатами, а также его адекватно оценивает социум. При этом самооценка женщины в 

достаточной мере гомотетична оценкам его социумом, семьей, родственниками, друзьями, 

окружением. 

В-пятых, социально успешная женщина обладает высоким уровнем развития акмеологичес-

кой составляющей личностно-профессионального развития. Под акмеологической составляющей 

личностно-профессионального развития женщины мы понимаем постановку акмеологических 

целей – целей саморазвития, самообразования и самосовершенствования, развитие акмеологичес-

ких способностей (А.К. Маркова, О.Н. Зубова) и личностно-профессионального потенциала, 

выработку самоуважения, которое определяется отношением действительных способностей к 

потенциальным, предполагаемым (то есть дробью, в которой числитель выражает действительный 

успех, а знаменатель притязания субъекта).  

Таким образом, компонентами социальной успешности женщины выступают: осознание 

себя субъектом жизнедеятельности; уровень развития способностей и ее личностно-профессио-

нального потенциала; адекватные самооценка и оценка социумом, ближайшим окружением; 

уровень развития акмеологической составляющей личностно-профессионального развития жен-

щины. 

Данные компоненты эмпирически доказаны в исследовании и имеют большой практико-

ориентированный смысл.  
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Более того, такое понимание социальной успешности женщины предполагает показать ее 

роль в построении эффективных межличностных отношений.  

В первую очередь это касается отношений с коллегами, вышестоящими руководителями и 

подчиненными. Так как в структуру социальной успешности женщины входит высокий уровень 

развития способностей, профессионализма и личностно-профессионального потенциала, 

социально успешной может стать только субъект своей деятельности, поэтому социально 

успешная женщина достигла или достигает высокого уровня самореализации в профессиональном 

и личностном плане, поэтому она активно, адекватно и уравновешенно строит свои отношения в 

профессиональном сообществе. 

Так же это касается отношений с членами семьи, в том числе супругами, родителями, 

детьми, а также друзьями, соседями и другими представителями социума. 

При этом, необходимо отметить, что нами выделяются социально успешные женщины, 

которые умеют и хотят строить позитивные и гармоничные отношения с социумом. Но при этом, 

мы можем отметить и такую группу женщин, которые по внешним показателям можно отнести к 

социально успешным, однако представительницы этой группы не умеют, либо не могут, либо не 

хотят строить позитивные и гармоничные отношения с некоторыми категориями граждан 

(например, имеющими ниже их социальный, экономический, юридический или другой статус, 

социальными маргиналами, либо зависящие от этих женщин). Дисгармония в отношениях с 

любыми представителями общества, по нашему мнению, не может быть свойственна социально 

успешной женщине и не может выступать показателем ее социальной успешности. 
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Пренатальная и перинатальная психологии развиваются в нашей стране не быстрыми 

темпами, но к сегодняшнему дню мы располагаем результатами исследований свидетельствующие 

о том, что неадекватное поведение матери во время беременности, ее эмоциональные реакции 

на стрессы, которыми насыщена наша жизнь, служат причиной огромного числа различных 
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патологических состояний у ребенка, как поведенческих, психологических, так и соматических 

[2, 3]. Как отмечает Г. Г. Филиппова, с психологической стороны, для осуществления материнских 

функций женщине необходимо предоставить свое тело ребенку (а также себя в целом), тело 

становится вместилищем и проводником, принимая в себя «другого», отдавая себя ему, сохраняя 

его в себе и обеспечивая в течение долгих лет питание, заботу, защиту.[8] 

Для некоторых женщин беременность становится одной из наиболее обогащающих стадий 

их жизненного цикла. Для молодой женщины, чья мать была «достаточно хорошей» (Винникот Д. 

В.) временная регрессия, как и первичная идентификация с жизнедающей матерью, так и к 

идентификации с младенческим собственным Я (словно беременная становится собственным 

ребенком)- это приятная фаза развития, на которой возможны дальнейшее взросление и 

созревание собственного Я. Для других женщин неизбежная при беременности и рождении 

ребенка регрессия может стать болезненным и пугающим переживанием. Оживают инфантильное 

желание слиться с матерью. И страх перед этим желанием.[10] 

Лишение материнской заботы почти всегда приводит к задержке развития ребенка – 

физического, интеллектуального, социального. Речь идет, прежде всего, о переплетении разных 

видов депривации – эмоциональной, сенсорной, социальной. Исключительно сильное неблаго-

приятное влияние на развитие ребенка оказывает состояние возбуждения матери, ее чрезмерная 

доминантность, непонимание потребностей ребенка, неспособность его любить. Действие этих 

факторов делает невозможным возникновение различных предпосылок, необходимых для 

формирования чувства доверия к другим людям и уверенности ребенка в своих силах . 

В работах западных ученых имеются неоспоримые факты, говорящие о том, что личные 

конфликты родительско-детских отношений, ведут к возникновению поведенческих и функцио-

нальных расстройств у маленьких детей (Cramer & Palacio-Espasa, 1993). Родительские проектив-

ные идентификации приводят к формированию искаженного образа ребенка, который, в свою 

очередь, вызывает у родителей тревогу, сопровождающуюся защитными реакциями, и далее ведет 

к патологическому взаимодействию, отягощающему симптоматику ребенка. [6,7] 

Мать и ребенок представляют собой единый нейрогуморальный организм, и каждый из них 

в равной степени страдает от неблагоприятного влияния внешнего мира, которое записывается 

в долговременной памяти, оказывая воздействие на всю последующую жизнь ребенка [4]. Отно-

шение матери к плоду во время беременности оставляет стойкие следы на развитии его психики 

[11]. Эмоциональный стресс коррелирует с преждевременными родами, большой детской 

психопатологией, более частыми возникновениями шизофрении, нередко со школьными неуда-

чами, высоким уровнем правонарушений, склонностью к наркомании и попыткам суицида [12]. 

Травма плода может находить отражение в аффективной сфере взрослого человека.  

Благополучное развитие новорожденного и его благоприятное отношение к внешнему миру 

является основой его психического здоровья. Личность ребенка, его характер, наклонности 

и многое другое оформляются позднее, однако благоприятное течение антенатального периода, 

ранних этапов онтогенеза создает предпосылки оптимального развития. 

Детский психиатр И. В. Добряков считает, что «психологический компонент доминанты 

беременной подготавливает физиологию будущей матери к зачатию, возникая еще до оплодот-

ворения и характеризуясь так называемыми доминирующими идеями беременности, т.е. острым 

желанием женщины иметь ребенка [Добряков И. В., Лазарева И. П., 1998]. При незаплани-

рованной беременности психологический компонент доминанты формируется вслед за физиоло-

гическим». 

Не всегда высокий показатель доминанты беременности является благоприятным фактором 

ее течения и успешного родоразрешения. Многое зависит от качественных особенностей психо-

логического компонента. Выделяется несколько основных типов психологического компонента 

гестационной доминанты (ПКГД) [Добряков И. В., Лазарева И. П., 1998]: оптимальный, гипогес-

тогнозический, эйфорический, тревожный тип, депрессивный тип. Они отражают, прежде всего, 

личностные изменения и реакции женщины, а также позволяют судить об отношениях, склады-
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вающихся в семье в связи с рождением ребенка. Имеются данные, указывающие на зависимость 

между типом гестационной доминанты и формированием отношения женщины к своей беремен-

ности, поведением в родах, особенностью типа семейного воспитания ребенка.  

В настоящее время в перинатальной психотерапии большое внимание уделяется взаимоот-

ношениям, складывающимся в семье, ожидающей ребенка. Многие авторы отмечают, что во 

многом они определяются особенностями психологического компонента гестационной доминан-

ты женщины, который представляет собой совокупность механизмов психической саморегуляции, 

включающихся у женщины при возникновении беременности, меняющих отношения беременной 

к себе и к окружающим, направленных на сохранение гестации и создание условий для развития 

будущего ребенка. Как пишет D. Pines, «… рациональность отступает и даже самые образованные, 

вступают в магический мир детства" [Пайнз Д., 1997]. 

Таким образом, проблема формирования позитивного адекватного положительного образа 

ребенка у будущей матери через принятие себя в период беременности, как предпосылки 

эмоционального взаимодействия в диаде «мать-ребенок», является предметом исследований 

отечественных и зарубежных психологов.  

По результатам нашего исследования, мы сделали предположения, что принятие женщиной 

своего тела, а значит принятие себя, оказывает существенное влияние на физическое вынаши-

вание беременности. Этот вывод хорошо соотносится с теоретическими положением перинаталь-

ной психологии о том, что во время беременности женщина должна предоставить свое тело 

ребенку, и если принятие своего тела отсутствует, то и позволить значимому «другому» воспользо-

ваться им для роста и развития, она тоже оказывается не в состоянии. 

С другой стороны, интересным оказался и ответ на вопрос: «Кто она, мать, которая 

принимает свое тело?». Женщина, принимающая свое тело и успешно, без препятствий выносив-

шая ребенка, оказывается способной и принимать ребенка безусловно таким, какой он есть в 

реальности, она эмоционально отзывчива в контакте с ребенком. Для такой матери в меньшей сте-

пени, чем для матери не принимающей свое тело, характерно стремление оценить себя как 

«хорошую мать», в меньшей степени она ориентируется на поведение ребенка в их взаимодейст-

вии, возможно, позволяя себе удовлетворять и свои потребности, даже если они противоречат 

запросу ребенка в данный момент. Мы предполагаем, что именно принятие себя, как не идеаль-

ной матери, как женщины, имеющей и другие жизненные роли, дает ей возможность быть, как 

сказал Д. Винникот, «достаточно хорошей матерью», а значит и у ребенка появляется возможность 

быть «достаточно хорошим», но не идеальным ребенком, проживать свою жизнь и при этом 

учиться принятию себя на мамином примере, а так же чувствовать себя принимаемым значимым 

взрослым. 
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При современном уровне знаний общества каждый человек обязан быть в состоянии адап-

тироваться к изменяющимся условиям жизни. Только непрерывное обучение и самосовершенст-

вование может помочь человеку адаптироваться к переменам, повышать свою квалификацию, 

постепенно углублять знания, совершенствовать и развивать навыки, компетенции, восприятие. В 

качестве нового инструмента может быть применен инновационный, новый, современный метод, 

называемый коучингом (англ. coaching). Коучинг создает условия для человека реализовать свой 

потенциал, самостоятельно и ответственно принимать решения в разных жизненных ситуациях, 

прогнозировать последствия их, рефлектировать.  

Актуальность проявляется в том, что качество современного образования зависит от инно-

вационных процессов и возможностей применения их. Необходимы современные, инновацион-

ные, новаторские методы, позволяющие развивать внутренний потенциал человека. 

Цель статьи – раскрыть суть феномена коучинга. 

Новизна/значимость исследования. Исследование раскрывает новый инновационный фено-

мен образования. Данное исследование позволит уточнить и конкретизировать функции иссле-

дований профессиональной карьеры, консультирования консультантов, а также основные области 

способностей карьерного проектирования.  
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В 1980 г. Томас Дж. Леонард (1955–2003) сформулировал методику коучинга (Coach), 

которая в настоящее время практикуется в более 100 странах мира. Это метод совершенствования 

личных способностей человека. В 1992 г. Томас Дж. Леонард создал организацию, которую назвал 

институтом Коучинга. Основной задачей коучинга является побуждение совершенствования 

человека, чтобы он сам смог найти ответы на свои вопросы, и раскрытие внутренних возможнос-

тей его. Коучинг позволяет планировать свою жизнь, деятельность, будущее. Иначе говоря, 

коучинг – это о том, что жизнь лучше, чем ты считаешь [Xarris D. 2003]. Т. Голуэй [1974] отмечает, 

что коучинг помогает создать более прочные связи между внутренней силой, помогающей руко-

водить визией и требовать совершенствования, критически оценивать мудрость, и опрометчиво 

игнорировать «внутреннего хвастуна», который разработал правила по внешним приказам и 

навязывает их другим, без права делать это. Для процесса коучинга характерно стремление к 

продуктивности и эффективности, а также целенаправленность в стремлении к намеченной цели. 

Дж. Т. Гутерман [2006] утверждает, что это способ помощи лицу раскрыть свои личные возмож-

ности и создать особую/исключительную жизнь. Процесс, помогающий человеку развивать луч-

шие деловые способности, с помощью рефлексии и личных встреч развивать навыки и новые 

модели поведения [Jarvis, 2006]. Г. Лоу, С. Айленд, З. Гуссейн [2007] отмечают, что коучер 

облегчает процессы деятельности, обучения и совершенствования личности. П. Маккеффри [2004] 

утверждал, что это помощь людям самим себе во время дискуссий, с помощью совета, побужде-

ния, наблюдения и оценки. Коучинг помогает людям перейти на более высокий уровень совер-

шенства, помогая им понять и преодолеть существующие препятствия. Это процесс, который 

позволяет людям достичь прекрасных результатов [Richardson, 1996]. 

Следует отметить, что во время коучинга, в отличие от традиционного обучения, проис-

ходит ориентация на процесс коучинга, а не на содержание образования. Т. Мисюконис [2012] 

выделяет пять основных отличий коучинга от традиционного обучения. Первое отличие – нали-

чие у учителя и специалиста по коучингу (коучера) знаний об определенных областях. Коучер 

необязательно должен быть экспертом определенной области, в которой желает совершенст-

воваться обучающийся. Между тем учитель чаще всего является экспертом одной области и в ней 

у него больше знаний, чем у обучающихся. Во время коучинга происходят поиски внутренних 

ресурсов индивида, навыки развиваются с помощью уже существующего опыта, в отличие от 

традиционного обучения, когда учитель передает знания, навыки обучающемуся, предоставляет 

ему практические советы. Это второе отличие коучинга от традиционного обучения. Третье 

отличие связано с потребностями. Во время коучинга усваивается более глубокая потребность в 

изменении, во время традиционного обучения потребность в изменении усваивается поверхност-

но. Во время коучинга чаще всего работают индивидуально, во время традиционного обучения – с 

группой. Пятое отличие – тема. Рассматриваемая и изучаемая во время коучинга тема зависит от 

обучающегося. Традиционное обучение опирается на заранее согласованную программу, которую 

чаще всего нельзя изменять. 

Важнейшая задача коучера – побуждение самосовершенствования человека, чтобы он сам 

смог найти ответы на интересующие его вопросы. Побуждение самосовершенствования человека, 

раскрытие внутренних свойств – основные задачи коучера. Цель коучера достичь, чтобы обучаю-

щийся мог сам найти ответы на интересующие его вопросы, раскрыть свои внутренние возмож-

ности. Международная федерация Коучинга (2011) в качестве миссии, называет: партнѐрство с 

клиентом, мышление в провоцирующем и творческом процессе, который вдохновляет оптимиза-

цию личности и профессиональный потенциал. Коучер предоставляет возможность планировать 

свою жизнь, деятельность, будущее. Совершенствование обучающегося во время консультаций 

коучера является наиболее важным.  

С помощью коучера развиваются следующие разнообразные способности личности: способ-

ность реагировать, способность познания внутреннего и внешнего мира и способность совер-

шенствования. Коучинг ориентируется на развитие критического мышления, поэтому после 

сессии коучера обучающиеся способны мыслить и смотреть на свои проблемы критически, т.е. 
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приобретают способность критического мышления. Как считает В. Груджинскене [2008], крити-

ческое мышление – это обсуждение различных точек зрения для того, чтобы оценка определен-

ного явления была обоснованной и было бы принято соответствующее решение. Способность 

критически мыслить состоит из трех основных составных: установок, знаний, навыков. Процесс 

критического мышления состоит из восьми различных этапов: сбора, восприятия, оценки, иссле-

дования, сравнения, принятия решения, пересмотра. Критическое мышление предоставляет 

возможность выбрать более подходящее, обоснованное решение.  

Коучинг не только развивает упомянутые способности, но и помогает приобрести новые 

идеи и понятия о внутреннем и внешнем мире личности, побуждает расширять точку зрения. 

Побуждение расширять точку зрения понимается как создание условий для формирования новых 

взглядов и превращения этих взглядов в действия. Степень удачи коучера зависит от адекватности 

(т.е., от практического опыта, навыков, способностей, необходимых для определенной деятель-

ности, работы или выполнения проекта), от точки зрения (т.е., от отношения обучающегося, его 

мотивации, уверенности в себе), от наличия ресурсов (т.е. от наличия оборудования, пособий, 

времени, необходимых для деятельности, работы или выполнения проекта).  

Специалист по коучингу – создатель, мастер выслушивания, направляющий мышление 

обучающегося в необходимое направление. Основная его роль – побудить человека к исследова-

нию, чтобы он приобрел лучшее восприятие, стал бы более сознательным и, следовательно, 

принял бы наиболее подходящее решение [Downey, 2008]. Коучер работает не на «обучающегося», 

а «за и с» обучающимся. Следовательно, личность воспринимает проблему и возможный способ ее 

решения.  

П. Маккеффри [2004] выделяет следующие основные компетенции коучера: Начало отноше-
ний коучера и группы – понимание коучером этики и способность адекватно применить ее во 

всех ситуациях коучинга; способность понять, что требуется во взаимодействии включенных в 

процесс коучинга лиц, и умение договориться по процессу коучинга, его связей и целей; Развитие 
отношений коучера и группы – способность на основе взаимного доверия и уважения создать 

безопасную, благоприятную среду; Эффективная коммуникация – способность сосредоточиться 

на том, о чем говорится и о чем не говорится, понять то, о чем говорится; способность задавать 

вопросы, которые раскрыли бы необходимую в процессе достижения целей информацию; спо-

собность использовать речь (вербальную и невербальную), которая соответствовала бы потреб-

ности группы; Облегчение процессов обучения и достижения результатов – создание понимания 

ясной и реальной ситуации, способность планировать; способность предвидеть новые шаги; 

способность поддерживать внимание на важных для участников процесса коучинга вопросах.  

Личное совершенствование коучера – неотъемлемая часть его профессиональной деятель-

ности. Обобщая можно утверждать, что коучинг – это эффективное средство образования, которое 

делает личность более эффективной. Важно отметить, что главным критерием результата коучин-

га является, когда обучающийся в процессе обучения обнаруживает что важно для него самого, 

достигает максимальную эффективность деятельности в сбалансированных сферах жизни и 

качества рабочей деятельности, создает продуктивный диалог.  
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Each person must be able to adapt to the alternating conditions of life in the context of the 

modern and knowledge-based society. The quality of education depends on the innovation process and 

its applications opportunities. Innovative and modern methods are necessary for developing a person‘s 

inner potential. The substance of coaching phenomenon and its adaptability has been analyzed in this 

article. The most important competences of personal coach and the main principles of coaching have 

been identified in the article. Coaching is seeking goals through the strategy of use internal potential and 

strategy of progressive development. These strategies are oriented to results; also these strategies are 

oriented to creation and development of the main skills and abilities. Coaching is focused on education 

of critical thinking. Consequently, learners after coaching session are able to think and to look critically 

to theirs problems, i.e. learners acquire critical thinking ability. In summary, the coaching is effective 

tool of education. This tool makes person more efficient.  
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Суггестия (внушение) является фактом с парадоксальной судьбой – в жизни и в разных 

формах психологической практики (социальные взаимодействия, психотерапия, педагогика, рек-

лама и т.д.) она встречается очень часто, а в теориях фигурирует редко. Думаем, это обусловлено 

тем, что суггестия принципиально не вписывается в большинствo парадигмальных теории. Они 

основываются на «постулате непосредственности» [5], т.е. на таком понимание психической 

детерминации, что причина непосредственно вызывает следствие. А психические последствия 

внушения (изменения в состоянии, сознании и поведении субъекта) обусловлены как содержа-

нием суггестивной информации (внешней причины), так и состоянием суггеренда - «снижением 

самоконтроля и самокритики в отношении содержания» [3]. Раз парадигма «постулата непосредст-

венности» не может искать причину в самом следствии (в состоянии субъекта), то суггестия для 

неѐ останется принципиально необъяснимой.  

Исходя из сказанного понятно, что для парадигмы ортодоксального бихевиоризма суггестии 

не существует (тем более, что она не подтверждается у крыс). А неклассические формы бихевио-

ризма (необихевиоризм, когнитивная психология) признающие существование опосредствующих 

звеньев в психической детерминации, с одной стороны, переняли проблематику ортодоксального, 

а с другой – сохранили «постулат непосредственности» в понимании взаимодействия опосредст-

вующих переменных (так же, как сохранял этот постулат классический ассоциационизм).  
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Из психологических теории суггестии наибольшее распространение получила концепция 

Фрейда, который суггестию считал результатом трансфера, переноса архайчных представлении о 

вожде на суггестора. Эта теория тоже признаѐт непосредственное влияние прошлого на 

настоящее. Поэтому она не решает проблему суггестии, а заменяет еѐ другой (но более знакомой) 

проблемой, в частности – проблемой возникновения некритического отношение к вождю, к отцу 

и т.д. Появляются ряд новых вопросов – почему действуют перечисленные субъекты одинаково?, 

почему к ним нет критики?, почему такой феномен происходит в определенном типе людей (во 

внушаемых), а в другом – нет? и т.д. и т.п. Словом, теория Фрейда не уменьшает количество 

вопросов, а увеличивает их.  

Теория установки Д. Н. Узнадзе является теорией, которая все процессы поведения и 

сознания объясняет неосознанным целостным состоянием - установкой. По данной теории 

именно установка представляет собой алгоритм (т.е. логическую основу) того, на что и как будет 

реагировать живое существо [2]. Установка производит селекцию стимулов из среды и организма, 

опыта – из памяти, актов будущего поведения – из психофизических возможностей субъекта. То, 

что именно установка формируется в результате суггестии, подтверждено опытами Д. Узнадзе, И. 

Бжалава [4, 1]. Но из теории вытекает и обратное. Селективность установки может легко 

объяснить саму суггестию, как результат установки личности на некритичное восприятие конк-

ретной информации (отдельной темой является то, под влиянием каких факторов формируется 

такой установочный механизм). Теория способна объяснить не только факт суггестии, к чему 

стремились упомянутые выше теории, но (что особенно важно) и спонтанные эффекты суггестии 

– ведь теория должна быть в состоянии объяснить всю совокупность взаимосвязанных фактов.  

Одним из спонтанных эффектов суггестии является то, что содержание внушения суггеренд 

переживает как собственную мысль. Другой особенностью является феномен идентификации 

суггеренда с суггестором. Предполагаем, что эти два феномена взаимосвязаны. Установка на 

некритичность характеризует субъекта при восприятии собственных мыслей и переживании. 

Надо думать, что этим сходством установок (по отношению к себе и по отношению к суггеренду) 

обусловлена спонтанная тенденция суггеренда идентифицироваться с суггестором, которая 

наиболее чѐтко проявляется в гипнозе.  

 Известно, что в гипнозе идентификация не является метафорой – при достаточной глубине 

гипноза суггеренд реально повторяет действия и переживания суггестора. К этому добавляется 

еще один феномен (феномен редкий, так как гипнотизѐры редко меняют дистанцию со спящим, 

но мы наблюдали этот факт) – при существенном отдалении гипнотизѐра от спящего, последный 

встаѐт и хочет сократить дистанцию. Это тоже объясняется идентификацией – раз спящий 

переживает себя одним с гипнотизѐром существом, физическое отдаление последнего уже пере-

живается как нежелательный разрыв тела. Из данного феномена логически выводится тот спон-

танный постгипнотический эффект, который так беспокоил Зигмунда Фрейда. После пробужде-

ния из глубокого гипнотического транса в ряде случаев на основе инерции установки на иден-

тичность суггеренд чувствует тягу к физической близости с гипнотизѐром, что переживается им 

как эротическая тенденция. Логичная теоретическая модель данного явления (каковой мы счи-

таем модель установки) может внести определѐнный вклад как в психологию суггестии, так и в 

психологии самоощущения, в психологию эротических переживании и т.д.  

Ряд спонтанных функциональных эффектов гипносуггестии - каталепсия, анестезия, 

амнезия - наверно, можно объяснить спецификой состояния транса (как установки на сенсорную 

изоляцию психики). Ведь они не возникают при суггестии в бодрствующем состоянии.  

Что-же касается внушѐнных эффектов гипносуггестии (управление переживанием и 

поведением, позитивные и негативные галлюцинации, редукция и изменение личности, постгип-

нотическое внушение и т.д.), они легко объясняются ключевым положением теории Узнадзе, что 

именно установка является основной причиной процессов сознания и поведения. Внушѐнным 

словом формируется установка, которая со своей стороны формирует психосоматические, 
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психические и поведенческие процессы. Трудно найти более чѐткое и прямое подтверждение 

упомянутого основного положения теории Д.Узнадзе, чем эффекты гипносуггестии.  

В целом, можно прийти к выводу, что теория установки объясняет не только факт суггестии, 

но и наиболее трудно объяснимые спонтанные и внушѐнные эффекты суггестии в бодрствующем 

и в гипнотическом состояниях. Со своей стороны, эти факты служат подтверждением основных 

положений упомянутой теории. Особенное значение приобретает то, что суггестией эмпирически 

подтверждается опосредованность любого воздействия целостной установкой личности. 

Предложенные интерпретации открывают новые возможности в формировании как общей модели 

психики человека, так и метатеории психотерапевтической практики.  
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This article reviews suggestion from the perspective of ‗postulate of immediacy‘ and other theories 

(different forms of behaviorism and psychoanalysis) sharing the given postulate. The concept of 

suggestion is also discussed from the point of view of Georgian school of psychology. The authors arrive 

at the conclusion that in addition to explaining the phenomenon of suggestion, set theory explains even 

more complex effects - spontaneous and induced effects of suggestion in waking and hypnotic states. At 

the same time, this evidence supports the main statements of set theory. The fact that suggestion 

empirically supports the mediating character of of any effect of the individual‘s integrate set gains special 

importance. Proposed interpretations open new possibilities for the development of a general model of 

human psyche as well as for a metatheory of psychotherapeutic practice.  
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Межличностное общение – это необходимое условие развития субъекта на детских этапах 

онтогенеза, ресурс становления его Я-концепции и социальной компетентности. Однако зачастую 
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ситуации общения становятся для детей затрудненными, вызывают негативные переживания, 

деформируют самооценку, приводят к возникновению деструктивных форм коммуникативного 

поведения. 
Затрудненное общение понимается нами как нарушение взаимодействия между людьми, 

препятствующее эффективному решению коммуникативных задач; сопряженное с возникнове-

нием субъективных переживаний его участников; непониманием партнерами друг друга; 

негативными изменениями в межличностных отношениях; актуализацией деструктивных моде-

лей взаимовлияния [4]. 

В структуре данного феномена В.А. Лабунская выделяет объективную и субъективную 

составляющие [1]. Придерживаясь этой позиции, затрудненное общение рассматривается нами, с 

одной стороны, как явление объективное, представленное в несоответствии цели и результата 

выбранной модели общения реальным условиям коммуникативной ситуации; с другой стороны, 

как явление субъективное, проявляющееся в различного рода внутренних переживаниях человека, 

в основе которых могут быть неудовлетворенные потребности, мотивационный, когнитивный, 

эмоциональный диссонансы, внутриличностные конфликты и т. д. 

При организации исследования детского затрудненного общения мы столкнулись с 

трудностью в подборе адекватных диагностических методов, фиксирующих не только объектив-

ную, но и субъективную составляющую затрудненного общения, отражающую внутренние пере-

живания детей разных возрастных групп в ситуациях затрудненного общения. С целью разреше-

ния данного противоречия в русле неклассической психологии [2] нами был разработан и 

апробирован метод коммуникативных проб, относящийся к группе экспериментальных, предпо-

лагающий специально созданные испытания, моделирующие различные «проблемные» ситуации 

общения со сверстниками и взрослыми, в которых у ребенка могут возникать те или иные комму-

никативные трудности и связанные с ними субъективные переживания. После серии коммуни-

кативных проб с детьми проводилось феноменологическое интервью, направленное на выявление 

субъективно-переживаемых трудностей коммуникации [3]. Выяснялось, какая коммуникативная 

ситуация была наиболее напряженной для ребенка и воспринималась как наиболее затрудненная; 

что чувствовал ребенок до вхождения в ситуацию, во время общения и после него; как он 

воспринимал своего партнера по общению изначально и в процессе коммуникации; какие 

трудности он испытывал при общении со сверстниками и со взрослыми. 

Выборка включала в себя три возрастных группы по 40 человек – старшие дошкольники (6-7 

лет), младшие школьники (9-11 лет), подростки (12-14 лет). 

Результаты экспериментальных коммуникативных проб и феноменологического интервью 

позволили выявить некоторые тенденции субъективного отражения ситуаций затрудненного 
общения детьми разных возрастных групп. 

Так, дошкольники чаще переживают коммуникативные трудности в ситуациях общения со 
сверстниками – им сложно выстраивать цели и программы общения, заранее планировать свои 

вербальные действия, их беспокоят ситуации, в которых надо первым проявлять инициативу и 

оказывать ведущее коммуникативное влияние на собеседника. При вступлении в коммуникации 

дети миролюбивы, жалостливы, готовы помогать другим и обращаться к ним за помощью; однако 

при столкновении с препятствиями, создаваемыми партнером, дети испытывают растерянность, 
страх, волнение, склонны к защитным формам поведения (регресс, имитация, оппозиция). 

Социальная перцепция партнера по общению обусловлена «эффектом роли»: т.е. социальная роль 

партнера определяет отношение ребенка к нему (если дано задание познакомиться со 

сверстником, значит «он хороший, добрый»; если партнер проявляет агрессию, значит «он злой, 

плохой»; если надо обратиться за помощью, значит партнер «умный, все знает»; если требуется 

оправдываться, значит, «воспитательница ругается» и т.д.). Наиболее осознанными и субъективно-
переживаемыми являются трудности вступления в контакт; трудности коммуникативного 

планирования; ориентации своих действий на партнера; вербальные трудности; страх негативных 

последствий общения, нападения; трудности взаимопонимания. 
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Для младших школьников наиболее сильное переживание вызывают ситуации, связанные с 
учебной деятельностью (ситуации, где нужно оправдаться, отстоять собственную позицию перед 

учителем; обратиться за помощью к сверстнику) – эти ситуации являются стрессовыми для 

ребенка, поскольку деформируют его образ «Я-ученик», снижают самооценку, вызывают 

негативные эмоции (неуверенность, тревожность, фрустрацию). Негативные чувства ребенка – 
тревожность, неуверенность, волнение, испуг, обида, стыд в ситуации затрудненного общения – 

обусловлены его гиперответственностью и стремлением контролировать себя, демонстрировать 

социально-одобряемые модели поведения, быть лучше других; деструктивный характер этих 

переживаний нередко приводит к возникновению недоброжелательности по отношению к 

партнеру (зависть, злорадство, соперничество, раздражительность, агрессивность). Восприятие 
партнера-сверстника основывается на отражении его социальных качеств: общительность, 

воспитанность, послушность; часто младшие школьники приписывают партнеру успешность/ 

неуспешность в учебной деятельности, называют его отличником/двоечником. При восприятии 
взрослого человека ребенок пытается объяснить мотивы его поведения (хочет нажаловаться роди-

телям, воспитывает самостоятельность, проверяет знания и т.д.). В коммуникациях ребенок наибо-
лее остро переживает собственную некомпетентность, невозможность подобрать нужные слова, 

выполнить ожидаемые партнером действия, неспособность повлиять на «неправильное» поведе-

ние партнера; ребенка часто раздражает поведение собеседника, появляется злость, нежелание 

дружить и общаться с ним, возникают трудности самоконтроля («еле сдерживал себя», «хотелось 

стукнуть» и т.д.) и самовыражения («он все равно не поймет», «так и не смог объяснить» и т.д.). 

Для подростков наиболее затрудненными являются ситуации общения с агрессивными 
сверстниками, в которых им трудно удержаться от ответной грубости, невозможно высказать 

собственное мнение; и ситуации контакта с незнакомыми взрослыми, в которых подросток 

мучительно ищет пути привлечения к себе внимания, апробирует модели независимого комму-

никативного поведения. Характерно гипертрофированное проявление собственных чувств, острые 

переживания («убил бы», «бесит», «меня трясет от него»); и непонимание чувств партнера («не 

понимаю, чего он хочет», «удивлен его поведением», «растерялся от его реакции» и т.д.); подростка 

также волнуют негативные последствия коммуникации («нажалуется родителям», «будет доста-

вать меня», «подумает, что дурак» и т.д.). В стрессовых ситуациях у подростков актуализируются 

такие формы психологической защиты, как агрессия, оппозиция; появляется желание отомстить 

партнеру, унизить его, заставить себя уважать. При восприятии партнера подросток оценивает его 

личность в целом, пытается отнести его к определенному типу людей («зануда», «ненормальный», 

«ботаник», «не от мира сего», «бешеный», «вредный», «выскочка» и т.д.), на основе «поставленного 
диагноза» использует определенный паттерн коммуникативного поведения («с занудами я вообще 

не общаюсь», «ботаников надо использовать в своих целях», «выскочек надо ставить на место» и 

т.д.). Наиболее осознанными коммуникативными трудностями являются трудности эмпатии, 

непонимания мыслей, стремлений и чувств партнера; трудности самоанализа («не хочу вспоми-

нать», «неприятно думать об этом») и самоконтроля («трудно сдержаться», «все в нем бесит», 

«убить хочется», «накричала, а потом пожалела»); трудности ведения диалога и оказания влияния 

(«трудно, когда тебя не понимают», «не знаю, о чем еще спросить», «не знаю, как договориться» и 

т.д.). 

Итак, коммуникативные пробы и феноменологическое интервью позволили выявить харак-
тер и силу эмоциональных переживаний детей в ситуациях затрудненного общения; возрастную 

специфику социальной перцепции собеседника как «трудного партнера»; степень осознанности у 

ребенка возникающих в ситуации общения коммуникативных трудностей.  
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The article deals with the complicated communication of the child. Based on the results of 

experimental tests of communication identified the subjective experiences of children in situations of 

difficulty communicating. Describe the inner experiences of preschool, primary school and adolescence 
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В условиях современного глобализированного мира проблема национальной идентичности 

личности приобретает особенную актуальность. Ведь этот вид идентичности является ведущим 

фактором не только межнациональных отношений и социально-экономического развития 

государства, но и экзистенциональной стойкости личности. Особенно значимым является 

рассмотрение проблемы национальной идентичности в юности, поскольку одной из характерис-

тик личности этого возраста есть глубокая рефлексия относительно социальных процессов и 

поисков собственного места в социальном пространстве, в мире, в частности, как представителя 

определенной нации. Это побудило нас к изучению одного из основных аспектов очерченной 

проблемы – значимости национальной самоидентичности в юношеском возрасте. 

На сегодняшний день в пределах возрастной психологии нами не выявлено научных 

исследований, посвященных только что упомянутому аспекту. Обзор научных работ за последнее 

двадцатилетие позволил резюмировать, что они по большей части проводились в отрасли 

социальной психологии и касались проблемы этнической идентичности. Отметим, что в качестве 

предмета изучения отечественных и зарубежных научных исследователей выступали: особен-

ности этнической идентичности студентов 2-3-х курсов высших учебных заведений с Востока и 



 361 

Юга Украины (А. В. Бычко); роль этнической идентичности студентов столичных университетов 

(г. Киев) в их социальной адаптации (О. М. Васильченко); специфика национальной идентичнос-

ти старшеклассников русской и еврейской национальности (А. М. Грачева); особенности 

личностной и этнической идентичности крымских татар и россиян (К. В. Коростелина); станов-

ление «Я-образа» личности периода взросления в контексте процесса национальной идентифика-

ции (А.В. Шевченко). 

Проведенный обзор засвидетельствовал отсутствие в пределах возрастной психологии 

двадцать первого века специальных научных работ по проблеме значимости национальной 

идентичности для личности в юности и ее динамической характеристике, что и актуализировало 

потребность в ее научно-практическом изучении. Отметим, что сущность и структуру концепта 

«национальная идентичность» личности мы определили согласно научным позициям М. Барретта 

[3], П.И. Гнатенко и В. Н. Павленко [1]. Национальная самоидентичность развивается в когни-

тивно-эмоциональном процессе самоопределения личности и заключается в осознании и 

эмоциональном оценивании ею собственной принадлежности к определенной нации. К структуре 

национальной идентичности личности принадлежит два компонента: когнитивный и аффектив-

ный. Составляющими когнитивного компонента являются знание и в определенной степени 

осознанные представления человека о своей национальной принадлежности, то есть наличие у 

нее таких самохарактеристик, которые совпадают с отдельными качествами из ряда типичных 

черт представителей определенной нации и отличают их представителей других наций. 

Аффективный компонент национальной идентичности проявляется в степени благосклонности 

человека к этой идентичности и ее субъективной актуальности. В то же время, в качестве 

проявлений степени этой благосклонности выступают: значимость принадлежности личности к 

определенной нации, национальная гордость, национальное самоуважение и др. Следовательно, 

значимость принадлежности личности к определенной нации является одним из важных 

проявлений аффективного компонента ее национальной идентичности. 

С целью эмпирического изучения значимости национальной идентичности для личности в 

юности нами был использован классический вариант теста М. Куна и Т. Макпартленда «Кто Я?» 

[2]. Респондентам предлагалось дать 20 разных ответов на вопрос, который адресован самому себе: 

«Кто я такой?», и разместить их в порядке значимости – от наиболее до наименее значимого. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты этого теста, проведенного со студентами 

дневной и заочной форм обучения высших учебных заведений г. Киева, г. Луганска, г. Ровно, 

г. Каменца-Подольского и г. Бердянска. Объем выборки – 1303 респондента в возрасте от 17 до 22 

лет. Из них: 263 исследованных – 17-18 лет, 261 – 18-19 лет, 259 – 19-20 лет, 262 – 20-21 год и 258 – 

21-22 года. Отметим, что по национальности все они являются украинцами. Представим анализ 

полученных результатов. 

В целом, отвечая на вопрос «Кто я такой», почти половина всех юношей 17-22 лет (48,07 %) 

указали на свою национальную принадлежность. Однако анализ данных по возрастному 

показателю позволил выявить определенные динамические особенности значимости националь-

ной самоидентичности для личности в юности. В частности, мы установили, что наименьшее 

количество молодых людей, для которых важно национальное самоопределение, имеют возраст 

17-18 лет и 21-22 года. Также мы констатировали, что наибольшее количество испытуемых 

(57,63 %), которые отметили свою национальность, имеют возраст от 20 до 21 года; наименьшее 

количество (42,25 %) — 21-22 года. В возрасте 19-20 лет на свою национальную идентичность 

указали 49,81 % студентов, в возрасте 18-19 лет – 46,36 % и в возрасте 17-18 лет – 43,35 %. Для 

изучения значимости национальной идентичности для юношества мы обращали внимание на 

ранг (от 1-го до 20-ти), присвоенный респондентами этому показателю. Наименьший серединный 

ранг, который указывает на большую значимость национальной идентичности для личности, был 

зафиксирован в таких возрастных группах — 19-20 лет (4,8), 21-22 года (4,8) и 17-18 лет (5,2). В 

остальных возрастных группах выявлены такие данные: 20-21 год – ранг 6,1; 18-19 лет – ранг 6,6. 



 362 

Последние указывают на несколько меньшую значимость национальной идентичности для 

респондентов этого возраста.  

Таким образом, мы установили, что до 22 лет уменьшается количество юношей, для которых 

является значимой национальная идентичность. Изучению факторов выявленной динамической 

характеристики мы посвятим свои следующие научные исследования, результаты которых будут 

раскрыты в дальнейших публикациях. 
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In this article provides a brief overview of current research on ethnic and national identity, most 

of which were carried out in the framework of social psychology. The authors position regarding the 

understanding of the nature, structure and manifestations of the concept of «national identity» of the 

individual. Disclosed the results of empirical research the significance of the national identity of 

Ukrainians for 17-22 years. In particular given the importance of the dynamic behavior of national 

identity for the individual in his youth. 
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Работа детского тренера очень сложна. Он должен не только умело выстроить учебно-

тренировочный процесс, но и предвидеть, что получится из воспитанника в будущем. Тренер 

может хорошо и творчески работать с юными спортсменами и не получить никакого результата, 

потому что его подопечные не обладают необходимыми данными, способностями. Профессио-

нальные занятия настольным теннисом предявляют к человеку различные требования. В част-

ности, необходимо обладать соответствующим темпераментом. 
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Темперамент - это генетически запрограммированная форма поведения, характеристика 

личности, передаваемая наследственным путѐм из поколения в поколении и мало изменяющаяся в 

течение жизни человека. Особенности темперамента нужно учитывать в спортивной подготовке. 

Он определяет индивидуальный стиль деятельности и наиболее ярко проявляется в сложных 

соревновательных условиях. На начальных этапах обучения роль темперамента не так заметна, но 

с повышением спортивного мастерства его значение всѐ более возрастает [1]. 

Исследователями отмечено, что в экстремальных условиях человек действует не столько в 

силу воспитания, сколько в силу темперамента. Темперамент определяет эмоциональную 

стабильность, двигательную активность, быстроту ума, уровень работоспособности, скорость 

восприятия, скорость переключения внимания, способность к саморегулированию. Он основан на 

свойствах нервной системы, таких как сила нервной системы подвижность и определяет выносли-

вость нервных клеток, их работоспособность. Подвижность нервных процессов характеризует 

скорость смены процессов возбуждения и торможения и наоборот. Уравновешенность нервной 

системы выявляет соответствие силы возбуждения нервных клеток коры головного мозга и силы 

торможения. На основе этих свойств нервной системы выявлено четыре основных типа темпе-

рамента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик [3]. 

Люди, и в частности спортсмены, чаще всего принадлежат не к ''чистым'', а к ''смешанным'' 

типам темперамента, но все же какой-то тип темперамента у них преобладает. Кратко рассмотрим 

поведенческие особенности основных типов темперамента [1,2,3]. 

Холерик – это сильный, подвижный, неуравновешенный тип. Он инициативен, но в то же 

время вспыльчив, агрессивен. Движения быстрые и резкие. Для него характерна резкая смена 

эмоций. Склонен переоценивать свои силы и недооценивать препятствия на пути к цели. Он 

способен со всей страстью отдаться делу, за которое взялся, увлечься им. Ему присуща циклич-

ность в работе. Однако при подавленном сосотоянии, утрате веры в свои возможности начатую 

работу такие люди забрасывают. Замедленный и спокойный темп работы для холериков мало 

подходит. Для них больше всего приемлема работа, требующая быстрого исполнения.  

Сангвиник – сильный, уравновешенный, подвижный тип. Это живой темперамент, не 

вызывающий трудностей при воспитании. Внимание сангвиников не стабильно. Они быстро и 

легко переключаются на другие дела. Инициативны, общительны, жизнерадостны. Сангвиники с 

охотой берутся за интересное дело, способны к увлечению, любят новизну, разнообразие ситуа-

ций, перемену мест. Избегают шаблонов в работе. Легко переживают неудачи. У сангвиников 

хорошая работоспособность, однако, если дело требует терпения, могут отступить.  

Флегматик – сильный, уравновешенный, инертный тип. Флегматик солиден, работает 

неторопливо, ритмично. Внимание у него устойчивое, переключение внимания замедленное. 

Внешне чувства практически не демонстрирует. Редко прояляют инициативу. 

Меланхолик – слабый тип. Быстро утомляется и перестает реагировать на слишком сильные 

или продолжительные раздражители. Отличается высокой эмоциональной и двигательной чувст-

вительностью, повышенной ранимостью. Склонен к внутренним переживаниям. Болезненно и 

долго переживает неудачи, порой недооценивает свои силы. Для меланхолика больше всего 

подходит работа, требующая усидчивости и терпения. В привычной для него обстановке может 

успешно и качественно выполнять монотонную работу, требуюшую плавных, размеренных 

движений и постоянного контроля за качественными характеристиками технологических 

процессов [1,3,2]. 

У специалистов настольного тенниса пока нет единого мнения по поводу темперамента, 

соответствующего этому виду спорта. С целью определения характерного для ведущих тенниситов 

типа темперамента был опрошен с помощью специального психологическо теста ряда высококва-

лифицированных игроков (кандидаты в мастера спорта и мастера спорта)  

При анализе результатов тестирования выявлено, что среди опрошенных нет. флегматиков. 

Очевидно, что хорошо развитые процессы торможения мешают обладателю этого темперамента 

преуспевать в такой подвижной игре, как настольный теннис. Поэтому тренерам, работающим с 
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новичками, можно рекомендовать еще на начальных этапах отсеивать детей с ярко выраженным 

флегматическим темпераментом. 

Среди МС и КМС преобладает холерический темперамент. Он очень подходит для 

настольного тенниса. Холерики взрывчаты, импульсивны, инициативны, хорошо себя чувствуют в 

соревновательных условиях. Также нашлись и меланхолики и сангвиники [5,6,7]. 

Меланхолики тоже могут добиться высоких результатов в настольном теннисе. Из-за 

высокой нервной чувствительности они легко овладевают техникой, им доступны самые трудные 

движения. Они могут долго разыгрывать мяч, что в современном настольном теннисе с его 

тенденцией к более длительному розыгрышу очка имеет немаловажное преимущество. 

Сангвиники очень работоспособны, особенно в экстре мальных условиях. Трудные 

тренировки и напряженные соревнования их не пугают. Тем не менее в группе сангвиников 

мастеров спорта оказалось намного меньше. Это можно объяснить тем, что достаточно развитые 

процессы торможения не дают им подняться до высот техники настольного тенниса. Но здесь ещѐ 

нужны дополнительные исследования. 

В группе мастеров спорта больше всего оказалось холериков, что можно считать 

закономерным. Также среди наиболее успешных спортсменов есть меланхолики. Следовательно 

они по своим способностями тоже весьма подходят для профессиональных занятий настольным 

теннисом. Но у них есть существенный недостаток – они плохо чуствуют себя в экстремальных 

условиях соревнований. Таким спортсменам нужно особое внимание, дружеская поддержка, 

методы психорегуляции со стороны тренеров и специалистов-психологов. В то же время при 

подготовке к соревнованиям необходимо постоянно развивать у них волевые качества, мотива-

ционный настрой, умение регулировать свои эмоциональные состояния. Эти психологические 

качества помогут компенсировать недостатки меланхолического темперамента [4,3,6]. 

Таким образом, определено, что есть связь между типом темперамента и квалификацией 

игрока в настольный теннис. Наилучшие успехи показывают представители холерического, 

меланхолического и смешанного холерическо-мелан- холерического типов темперамента. 

Поэтому тренерам можно рекомендовать отбирать для групп спортивного совершенствования в 

первую очередь детей с такими типами темперамента. 
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Work of children's coach is very complex. He should not only ski fully build educational training 

process, but also anticipate what comes out of pupil in future. 
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Coach can work creatively and well with young athletes and do not get any result because his 

team did not have the necessary skills and abilities. Professional table tennis trainings impose different 

requirements to the person in particula; you must have the appropriate temper. 

Temperament – is a genetically programmed form of behavior, the characteristics of personality, 

transmitted through inheritance from generation to generation, and undergoes little changes through 

the lifetime. Particular qualities of temper need to be taken into account during sports training. It 

determines individual style of activity and is mostly evident in difficult competitive conditions. During 

the early stages of training the role of temperament is not so noticeable, but with the increasing 

importance of sportsmanship it grows more and more. 
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Ключевые слова: принятие решений, готовность к риску, уровень образования.  

 

В условиях научно-технического прогресса современного общества возрастает роль лич-

ности, принимающей решения. Каждый день, каждый час человек сталкивается с ситуациями, 

когда нужно быстро и эффективно принять решение. Вместе с тем с каждым днем возрастает 

число профессий, связанных с принятием решений. К их числу относятся диспетчеры, операторы, 

страховые агенты, а также руководители разного порядка. Принятие решений занимает одно из 

центральных мест в процессе переработки и анализа информации, во многом определяя про-

цессуальные и результативные характеристики управленческой деятельности [1, 3]. Принятие 

решений играет регулирующую роль в процессе управления. Известно, что процесс и эффектив-

ность принятия решений зависит как от обьективных ситуационных, так и субьективных инди-

видуально-личностных факторов [2]. К числу таких факторов относятся такие факторы, как пол, 

возраст, стаж работы, а также организаторские и комуникативные способности, готовность и 

склонность к риску, стили принятия решений, тип мышления лиц принимающих решения и т.д. 

На основании имеющихся литературных данных, нами была выдвинута гипотеза, что 

существует зависимость эффективности принятия решений от стажа работы и уровня образования, 

лиц принимающих решения, а также от таких психологических характеристик как готовность к 

риску, склонность к риску, стиль принятия решений и т.д. 

В связи с чем мы задались целью выявить степень зависимости эффективности принятия 

решений от вышеуказанных факторов.  

Для достижения поставленной цели нами были выдвинуты следующие задачи: 

 определить возраст, стаж работы и гендерную принадлежность лиц, принимающих реше-

ния; 

 выявить уровень готовности и склонности к риску; 

 определить стиль принятия решений; 

 оценить эффективность принятия решений; 

 выявить зависимость эффективности принятия решений от указанных факторов. 

Методы исследования: В исследовании приняли участие 20 страховых комиссаров 2-х 

страховых компаний Армении. Все испытуемые участвовали в исследовании добровольно. Для 

определения возраста, пола, стажа работы мы использовали составленный нами опросник. Для 

определения степени готовности к риску использовали тест ―Методика диагностики степени 

готовности к риску Шуберта‖, который позволяет оценить особенности поведенческих реакций 

человека в ситуациях, сопряжѐнных с неопределѐнностью для жизни, требующих нарушения 
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установленных норм, правил. Данная методика используется с целью прогнозирования деятель-

ности управляющего, работников военных ведомств, служб чрезвычайных происшествий, лиц, 

принимающих решения в экстремальных ситуациях и т.п. Для диагностики склонности к риску 

использовали Тест `Исследование склонности к риску` (Шмелев А Г), который позволяет оценить 

степень склонности к риску. Анализ склонности к риску как черты характера имеет важное 

значение для психологического прогнозирования процессов принятия решения в ситуации 

неопределенности. Эффективность принятия решений оценивалась по количеству ошибок, 

проделанных за определенный промежуток времени. 

Полученные данные подвергались корреляционному и сравнительному анализу с исполь-

зованием статистической программы SPSS 19.0 for Windows. 

Результаты исследования и их обсуждение: Проведенный сравнительный анализ возраста, 

пола и стажа работы показал, что большинство (60%) страховых комиссаров имеют среднее 

образование и средний стаж (5 лет) работы страховых комиссаров. Все испытуемые были 

мужского пола. Проведенный сравнительный анализ степени готовности к риску выявил, что у 25 

% (5 человек) регистрируется низкий уровень готовности к риску, у 55% (11 человек) –средний 

уровень готовности к риску, у 20% (4 человека) – высокий уровень готовности к риску. 

Сравнительный анализ степени склонности к риску выявил, что у большинства (70%) 

испытуемых регистрируется средний уровень склонности к риску, у 10% (2человека) высокий 

уровень склонности к риску и 20 % (4 человека) низкий уровень склонности к риску.  

Проведенный корреляционный анализ готовности к риску, склонности к риску, возраста и 

стажа работы выявил, высокую положительную корреляцию (p≥0.001) между готовностью к риску 

и эффективностью принятия решений с коэффициентом корреляции r=0.679. Возможно это 

связано с тем обстоятельством, что высокая готовность к риску сопровождается низкой мотива-

цией к избеганию неудач. В тоже время выявлена отрицательная корреляционная связь между 

эффективностью приянтия решений и уровнем образования (r=0.444, p≥0.05), склонностью к риску 

(r=0.561, p≥0.01). Корреляционный анализ выявил также взаимосвязь между эффективностью 

принятия решений и возрастом, однако на уровне тенденции (r=0.360). Аналогичные данные 

получены и в процессе анализа связи между стажем работы и эффективностью принятия 

решений. Возможно это связано с тем обстоятельством, что стаж работы в страховой компании не 

превышал среднего уровня (2-5 лет), а возраст страховых комиссаров не превышал 30 лет.  

Таким образом, полученные данные о взаимосвязи эффективности принятия решений и 

готовности к риску, свидетельствуют о том, что люди готовые к рискованным поступкам, рискуют 

оправданно и обдуманно, в отличие от людей, склонных к риску, у которых регистрируется 

низкая эффективность деятельности. В то же время показанная отрицательная корреляция между 

возрастом и склонностью к риску, свидетельствуют о том, что с возрастом принимают обдуманные 

и взвешенные решения. У людей склонных к риску наблюдается понижение эффективности 

принятия решений с возрастанием числа ошибок так как высокие показатели склонности к риску 

свидетельствуют не только о решительности личности, но и о предрасположенности к аван-

тюризму. 

Полученные данные могут быть использованы при составленн программ профотбора 

специалистов разных областей, требующих принятия решений. 
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Тhe process and the effectiveness of decision-making depends on the objective situational and 

subjective ndividual personality factors. These factors include such factors as gender, age, work 

experience, as well as organizational and communicative ability, readness and propensity for risk, 

decision-making styles, mindset of decision-makers, etc. 

The purpose of the study was to determine the extent of the efficiency of decision-making on age, 

work experience, level of education, as well as readness and propensity for risk. 

A positive correlation between the effectiveness of decision-making and readness for the risks, 

level of education, work experience and age, but I also negative relationship with a propensity for the 

risk 
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   психиатрическая служба. 

 

Врачебный подход к диагностике психических заболеваний обязательно включает в себя 

биологические, социальные и психологические оценки статуса пациентов. Однако обществен-

ность воспринимает подход психиатра негативно и по сути как «физическое насилие». Любое 

решение о госпитализации психически больного человека в психиатрический стационар вызывает 

известное напряжение, как у специалистов, так и у общественности. Причина этой напряжен-

ности – в конфликте, который возникает практически всегда при попытке соблюсти интересы всех 

заинтересованных сторон: пациента, семьи и общества. 

Каждое общество, независимо от уровня экономического и политического развития, имеет 

целью создание такой системы норм и установок, при которой проблема стигмы людей с психи-

ческими расстройствами стала бы минимальной, а система здравоохранения и психиатрическая 

служба в частности были бы в состоянии исходить из интересов пациентов. Перед обществом 

стоит актуальная задача «демифологизации» причин стигматизации психических расстройств, в 

первую очередь тех, которые входят в сферу «малой или пограничной психиатрии», а именно 

депрессивных, тревожных, фобических, постстрессовых расстройств, в частности, посттравмати-

ческих расстройств.  

Психиатрическая больница и диспансер не являются тем звеном в системе здравоохранения, 

куда может обратиться пациент, переживший травматический стресс. Обращение в психиатричес-

кое учреждение само по себе, констатация психического расстройства (даже самого «безвредного») 

и, тем более, терапия этих расстройств, влечет определенные социальные последствия, основан-

ные на мифах, и составляющие комплекс стигмы.  
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«Демифологизация» стигмы разрешима в случаях решения ментальных и социальных проб-

лем, развития общемедицинской и психиатрической служб, переподготовки общемедицинских и 

психиатрических кадров. 

Обращение в первичное звено здравоохранения (поликлинику) чаще всего не приветствует-

ся. Во-первых, потому, что еще с советских времен бытует мнение, что «хороший врач сидит не в 

поликлинике, а в крупных больницах», и, во-вторых, - «все кругом друг друга знают». Врачи-

интернисты общесоматической службы не обладают достаточными навыками и знаниями для 

ведения психиатрических больных, так и соматически больных с психическими расстройствами. 

Их психиатрическая практика ограничиваются лишь интуитивным и эмпирическим уровнем 

понимания статуса больных. Врачи психиатрических стационаров, для которых более привычны 

«большие психиатрические расстройства» не придают значения «постстрессовым расстройствам», 

считая их больше психологическими, что свидетельствует, скорее, об их некомпетентности в 

вопросах диагностики и терапии «малых психиатрических расстройств». Частнопрактикующие 

психологи, не имея медицинской подготовки, склонны психологизировать как психическую, так 

и соматическую патологию, результатом чего является своеобразное «отторжение» пациентов от 

системы здравоохранения, в первую очередь, от психиатрии. 

Первым шагом к «демифологизации» стигмы и в целом решения этических проблем армянс-

кой психиатрии является, как ни странно, не разработка Этического кодекса психиатров, а подго-

товка соответствующих кадров – психиатров, психотерапевтов и клинических (медицинских) 

психологов. Для этого необходимо повышение имиджа психиатра, внедрение института клини-

ческих (медицинских) психологов, реорганизация процесса профессиональной подготовки и 

работы врачей-интернистов (участковых терапевтов, семейных врачей), организация системы 

психиатрического образования населения, организация в крупных городах страны центров 

психического здоровья, оказывающих амбулаторную и стационарную психолого-психиатричес-

кую помощь, а также других не стационарных учреждений. 

Второй этап предполагает создание основ для широкомасштабной образовательной прог-

раммы, нацеленной на общественность в целом, включая: а) различные возрастные группы, б) 

представители средств массовой информации, в) специалисты службы здравоохранения, г) 

специалисты службы образования и школьники, д) служащие и члены правительства. 

 

ABOUT SOME PECULIARITIES OF ETHIC PROBLEMS WHICH PATIENTS WITH POSTSTRESS 

DISORDERS HAVE AND WAYS TO SOLVE THEM 

 

Sukiasyan S., Babakhanyan-Gambaryan A., Tatevosyan M. 
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Medical approach to the diagnostics of psychological diseases by all means includes biological, 

social, psychological estimation of patient‘s status. However the people perceive the approach of 

psychologist negatively and as a matter of fact as ―physical violence‖. Any decision about the 

hospitalization of psychologically sick man provokes tension both among the specialists and among the 

people.  

Each society, independently of the level of economical and political development, has the aim to 

create such a system of standards and directions while which the problem of people stigma with 

psychological disorders would become minimum, and the system of health protection and psychological 

service particularly would be able to proceed from the interests of the patients.  

Psychiatric hospital and clinic are not that link in system of health protection where the patient 

who had traumatic stress can apply. The appeal to the psychiatric institution in itself is the ascertaining 
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of psychic disorder, and moreover, the therapy of these disorders entails certain social consequences, 

based on the myths and composing the complex of stigma. 

The appeal to the initial link of health protection more often isn‘t desired. Physicians of somatic 

service don‘t have enough skills and knowledge to deal with psychic patients and with somatic patients 

with psychic disorders. Doctors at psychiatric hospitals, for whom ―great psychiatric disorders‖ are more 

habitual don‘t attach importance to ―post stress disorders‖, considering them more psychological that 

testifies their incompetence in the problems of diagnostic and therapy of ―small psychiatric disorders‖. 

The first step to the ―demythologization‖ of stigma and on the whole the solution to the ethic 

problem of Armenian psychiatry is not the working out of ―Ethic code‖ of psychiatrists, but the training 

of proper personnel - psychiatrists, psychotherapists and medical psychologists. For all these it is 

necessary to inculcate the institute of clinical psychologists to reorganize the process of professional 

training and work of internists, to organize the system of psychiatric enlightenment of people to 

organize the centers of mental health, giving out patients clinical and hospital psychological and 

psychiatric care as well as other not clinical institutions in big cities of the country. The second step 

assumes the creation of the grounds for the large-scaled educational program, directed to the people on 

the whole, including: a) various age groups, b) representatives of mass media, c) specialists of the service 

of health protection, d) specialists of educational service and school-children, e) employees and members 

of government. 
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Вопросы повышения эффективности психотерапевтического воздействия не теряют свою 

актуальность в клинической практике. Общеизвестно, что при психогенных расстройствах 

основным способом помощи пациенту является психотерапия. При необходимости, особенно в 

случае функциональных расстройств, применяется комбинированное воздействие: психотерапия в 

сочетании с фармакотерапией, физиотерапией и нетрадиционными методами курации. Сами же 

методы психотерапевтического воздействия могут варьироваться в зависимости от привержен-

ности психотерапевта к той или иной психологической (психотерапевтической) школе, специ-

фики данного психогенного расстройства, и особенно, от характера как специфических, так и 

неспецифических психологических этиопатогенетических факторов, приводящих к данной дис-

функции. В отдельных случаях большего терапевтического эффекта можно добиться при одно-

временном применении различных психотерапевтических методик (эклектический подход). 

Однако, в любом случае, следование патогенетическим принципам остается предпочтительным. 

Существует большое количество психологических факторов, как лежащих в основе различ-

ных функциональных сексуальных расстройств психогенного характера, так и присутствующих в 

случаe непсихогенных (соматогенных) расстройств по механизму «вторичной титуляризации» (по 

Г. С. Васильченко) [1], приводящие к усуглублению имеющегося расстройства. Особенно ярко это 

можно наблюдать при эректильных дисфунциях (ЭД), которые занимают почти добрую половину 

всех сексуальных функциональных расстройств у мужчин. В этом аспекте довольно сложной 

задачей бывает установить, в каких случаях определенные психологические образования и 

психические состояния являются причиной, а в каких случаях следствием наличиствующего 

сексуального расстройства (на это также особо указывают такие признанные сексологи как W. 

Masters V. Johnson [9]).  
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К числу психосоциальных факторов, непосредственно приводящих к функциональным 

сексуальным расстройствам, принадлежат как интраперсональные, так и интерперсональные 

факторы. Многие авторы осбое значение придают ранним детским психологическим травмам и 

переживаниям (ученые психоаналитического направления), негативному опыту (ученые 

бихевиорального направления), специфическим аттитюдам, сформированным вследствие разви-

тия данной личности в среде с антисексуальной ориентацией и «двойным стандартом» морали, а 

также воспитания в духе строгой христианско-иудейской религиозной традиции, недостаточнос-

ти знаний о сексуальной сфере человека и неадекватным представлениям (ученые когнитивистс-

кого направления) и т.д. К числу таких неадекватных представлений относятся определенные 

сексуальные мифологемы, представляющие абсолютно нереальные стандарты того, каким должен 

быть настоящий мужчина и какими сексуальными качествами он должен обладать. H. Khacha-

dourian [6] среди психогенных причин различает непосредственные и глубинные, а также культу-

ральные причины и проблемы взаимоотношений. J. Bancroft [5] среди основных психологических 

факторов особо выделяет тревогу, гнев, настроение (депрессивные состояния – Г. Т.) и сознатель-

ность-роль наблюдателя. Хоть и тревога (страх), и гнев могут прервать психосоматический цикл, 

предложенный автором, и привести к нейропсихологическому торможению, он сам же и 

отмечает, что в некоторых случаях гнев может усиливать сексуальные реакции, а при определен-

ных обстоятельствах сексуальные реакции могут быть заторможены с целью избежания тревоги. 

Наряду с высокой тревожностью как личностной особенностью, низкая самооценка личности 

вносит весомый вклад в деле возникновения сексуальных дисфункций. На протяжении долгих 

десятилетий специалисты единодушны в вопросе о роли ожидания неудачи и позиции наблю-

дателя за своими действиями в деле возникновения и усиления психогенных сексуальных расст-

ройств.  

Основываясь на анализе особенностей психической деятельности личности с психогенными 

дисфункциями, а также глубинных факторов, приводящих к успеху психотерапии при таких 

расстройствах, нами в 1997г. [2] был предложен особый механизм возникновения психогенных 

расстройств. Этот механизм, в некотором смысле, является универсальным для определенных 

расстройств различного типа, а в основе данного механизма лежит ориентация личности на 

результат (на дискретно-результативные аспекты взаимодействия с партнером). При этом 

континуально-процессуальная сторона взаимодействия со всем богатством переживаний почти 

полностью подавляется. Такая ориентация настраивает личность на достижение очевидных, 

измеряемых результатов, стремление к перфекционизму, активизирует механизмы сознательного 

контроля. Сильное желание сознательно контролировать процессы, абсолютно не нуждающиеся в 

таком вмешательстве, приводит к обратному результату, дезинтеграции функциональной системы, 

«слому» изначально существующих автоматизмов. Предложенная схема хорошо согласуется с 

упомянутым патогенным влиянием роли наблюдателя. 

Как уже отмечалось, важная роль в лечении сексуальных дисфункций принадлежит 

психотерапии. С определенными оговорками к психотерапии можно отнести и «секс-терапию», 

впервые разработанную и предложенную W. Masters и V. Johnson [9]. В дальнейшем данный метод 

терапии был модифицирован и развит H. Kaplan [7], J. LoPiccolo [8], J. Annon [4] и другими. «Новая 

секстерапия» H. Kaplan по сути является попыткой сочетать оригинальную секс-терапию с 

психоанализом, методы, применяемые LoPiccolo и Annon (PLISSIT) наиболее близки к бихевио-

ральной терапии, хотя в последнем случае отчетливо проявляются и черты гуманистической 

терапии. С целью повышения эффективности терапии сексуальных дисфункций в последнее 

время достаточно широко применяется сочетание психотерапии (секс-терапии) и фармакотера-

пии, в частности, с применением таких препаратов, как силдафенил и варденафил, а также андро-

генов и антидепрессантов типа триттико. Кроме индивидуальной психотерапии, эффективным 

может быть и групповая терапия. При доминировании в патогенезе межличностных конфликтов 

естественно предлагать соответствующие методы психотерапии. 
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Среди целей психотерапии у пациентов с сексуальными дисфункциями (в частности с ЭД) и 

преобладанием интраперсональных психологических проблем S. Althof, и M. Wieder [3] выделяют 

а.) снижение и элиминация тревоги, связанной с исполнением сексуальных действий, б.) 

понимание контекста сексуальных отношений, в.) просвещение и модификация сексуальных 

сценариев и др. В любом случае в центре внимания при проведении психотерапии должны 

оставаться именно те психологические проблемы, которым принадлежит ведущая роль в 

патогенезе конкретного сексуального расстройства. Многолетняя практика применения нами 

психотерапии при психогенных дисфункциях с использованием специальных техник, направлен-

ных на отказ пациентов от ориентации на результат показала большую эффективность по 

сравнению с психотерапией без постановки такой цели. Данный подход хорошо себя зарекомен-

довал и в случае других расстройств психогенного характера (в частности, при некоторых типах 

логоневрозов и др.), и приводит к положительным изменениям в психической деятельности 

личности. 
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Требования времени настоятельно указывают на необходимость решения проблем духовно-

нравственного воспитания личности. Особое значение придается единству психолого-педагоги-

ческих целей по духовно-нравственному совершенствованию и научного образования на различ-

ных этапах школьного онтогенеза.  

Развитие духовного потенциала старшего школьника (как возможности познания мира и 

себя в нем) идет одновременно с процессами развития его внутренней, психической жизни, что 

порождает необходимость познания себя и мира через искусство, религию, науку, философию и 

т.д. Через духовность, начинающуюся с простого любопытства, формируется вся многогранность 

человеческой личности – физическая, нравственная, социальная, психическая и др. При всем 

разночтении понятия «духовность» общим, стержневым началом выступает понимание ее как 

мерила ценности личности, еѐ «внутренней» работы по развитию своих потенций. 

Духовный потенциал старшего школьника определяется уровнем актуализации и реализо-

ванности духовных потребностей личности, открывающим путь к созидательной деятельности и, 

тем самым, к развитию личности.  

Вместе с тем, на этапе старшего школьного возраста развитие духовного потенциала опреде-

ляется формирующимися личностными стандартами и индивидуальными нравственными 

эталонами, целями и личностными смыслами и обладает свойствами формирования, накопления, 

исчерпания и неограниченной восполняемости. Восполняемость духовного потенциала обуслов-

лена сложным механизмом, превращающим «мир в себе» в «мир для нас» – многомерное прост-

ранство жизни, находясь внутри которого человек может действовать, понимая смысл и ценность 

своих действий. Человек предстает как открытая система, способная к избирательному взаимо-

действию со средой как основанием для превращения еѐ в многомерный мир. Становление такого 

мира является предпосылкой устойчивого (осмысленного) бытия человека в непрерывно созда-

ваемом им самим жизненном пространстве. В этом усматривается исходный смысл самоорганиза-

ции и неограниченной восполняемости духовного потенциала личности старшего школьника. 

Взаимосвязь внутренних психических явлений и внешних социальных воздействий 

отражается в социальных ожиданиях человека, возникающих в сознании как обобщенный образ 

прошлого опыта и эмоционально-оценочного отношения к предстоящим событиям. 

Опираясь на возможности старшего школьного возраста к самопониманию, то есть 

готовности наполнять свои ожидания новым, более совершенным жизненным смыслом, мы 

попытались определить духовно-нравственную сущность личности, проявляющуюся в еѐ 

социальных ожиданиях, проследить динамику их изменений, их отражение в соотношении 

реальных условий жизни и идеальных представлений самосознания [2]. 

Для изучения социальных ожиданий старшеклассников нами использовалась проективная 

методика «Мое будущее». Ребятам предлагалось нарисовать свое будущее, каким они его видят и с 

чем ассоциируют. Полученные результаты свидетельствуют об ограничении ожиданий будущего 

ближайшей временной перспективой. Большинство испытуемых все значимые в этом отношении 

события (окончание школы и поступление в вуз, достижение высокого уровня благосостояния, 

создание семьи) планируют на ближайшие три-пять лет. Можно отметить, что в целом 
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социальные ожидания характеризуются упрощенным видением будущего и предполагают 

небольшое количество событий.  

Большое значения для определения результатов осуществленной деятельности в контексте 

настоящего исследования имело эмоциональное состояние испытуемых в момент рисования. На 

этом основании были выделены две группы школьников. Первая группа – старшеклассники, 

имеющие позитивный эмоциональный настрой и конкретные ожидания. Это школьники, 

сделавшие свой профессиональный выбор, имеющие четкие цели в жизни и связывающие 

будущее исключительно с благоприятными эмоциональными переживаниями. Вторая группа – 

старшеклассники с негативным эмоциональным настроем и абстрактными ожиданиями, те, 

которые еще не определились с выбором своего жизненного пути, у которых нет четких целей в 

жизни, испытывающие от ожидания будущего определенный страх и эмоциональное напряжение. 

Как показали результаты исследования, социальные ожидания старшеклассников (116 

респондентов) экспериментальной и контрольной групп тесно связаны с эмоциональным 

состоянием школьников. В экспериментальной группе позитивные социальные ожидания 

составляют 67%, а в контрольной – лишь 47% [1].  

Статистическая значимость полученных результатов подтверждалась с помощью критерия 

2 (непараметрический критерий Вальда-Волфовица). Была обнаружена значимая связь p = 0,024 

для данных показателей. Социальные ожидания соотносятся с целями жизни выпускников, 

демонстрируют согласованность между человеком и миром, в котором он живет. Их психоло-

гическое содержание связано с субъективной интерпретацией, оценкой старшеклассником 

объективных условий жизни и себя в этой жизни.  

В экспериментальной группе значимо больше доля респондентов (по результатам парных 

сравнений), обладающих высоким уровнем позитивных социальных ожиданий, чем в контроль-

ной группе [1].  

Со школьниками, у которых были выявлены негативные социальные ожидания, была 

проведена работа по их регулированию, результатом которого стало упрочение веры в себя, в свою 

состоятельность в будущем, появление ясных и четких целей в жизни.  

Цели, которые ставят перед собой юноши и девушки зачастую изначально оказываются 

такими, которых невозможно достичь в силу ряда объективных причин. Многие из них так и 

останутся в виде несбыточного образа. Но сохранение такого образа в сознании приводит к 

деформации его элементов, что, в конце концов, дезориентирует выпускника в выборе и 

достижении реальных целей. 

Проблема будущего решается выпускниками по-разному: одни имеют четкую цель, другие – 

еще не определились и не знают, чем будут заниматься в скором будущем, третьи вообще не 

соотносят свои ожидания с уровнем притязаний и строят «воздушные замки». Часто ребята, 

имеющие четкую цель в жизни, соотносят свои ожидания с чувством тревоги и растерянности, 

страхом перед будущим. Другая группа школьников, не имеющая четкой цели, ждет от жизни 

только радости, счастья и всего самого лучшего. Ожидания, связанные с верой в то, что все будет 

хорошо, счастьем соответствуют возрастным особенностям ранней юности. Это нормально, что 

молодые люди верят в хорошее, светлое будущее. Важно при этом, чтобы выстраиваемая система 

социальных ожиданий соотносилась с удовлетворенностью результатами своей деятельности и 

соответствовала реальной ситуации. Если такое соответствие имеет место, то в этом случае 

рисунки отражают и наличие цели жизни, и благоприятный фон эмоционального реагирования.  

Социальные ожидания, будучи субъективной психологической реальностью, восприни-

маются самим школьником как отражение реального мироустройства, как точная характеристика 

объективной действительности. В то же время образ мира старшеклассника выступает как особое 

психологическое образование и своеобразной его чертой является объективность. Расхождение 

между субъективной природой социальных ожиданий и объективным характером отражающейся 

в них действительности обычно остается незаметным для субъекта, но может искажать 

формирующийся образ мира.  
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Для предотвращения деформации образа мира старшеклассников, мы используем прием 

регулирования их социальных ожиданий, в основе которого лежит методологический прием 
позитивной виртуализации окружающего мира, направленный на эмоциональное усиление 

восприятия тех значимых переживаний, которые формируют духовно-нравственную основу 

школьника. 

Сущностью позитивной виртуализации окружающего мира является регуляция социальных 

ожиданий, изменение внутренней картины мира, значимостей семантических элементов 

сознания, необходимых для повышения адаптивности старшеклассника, актуализации поведения 

и состояния, адекватных современной социокультурной ситуации развития. Задача педагога – 

раздвинуть мир, дать перспективу, показать настоящее как поле реализации будущего. Из 

созерцательного (картина мира) помочь перейти к созидательному (образ мира). 

Основным результатом позитивной виртуализации окружающего мира, должно быть 

формирование в растущем сознании старшеклассника позитивного образа мира, как «образа 

реальности», опирающегося на внутреннюю систему оценок, воспринимающего все яркое, 

светлое, позитивное, адекватное его национально-нравственному укладу, и блокирующему 

разрушающее воздействие безнравственного хаоса, героизации асоциальных элементов, 

антинациональных выпадов и сопутствующего им личностного унижения. 

В целом, можно сделать вывод, что социальные ожидания старшеклассников по своему 

содержанию характеризуют настоящее, каким бы его хотел видеть человек, особенно в юности, и 

если сегодня молодежь в чем-то стремится к большему, чем это может быть обеспечено 

объективными условиями, а в чем-то чрезмерно занижает свои притязания, значит, в соответст-

вующих сферах общественной жизни сложилась определенная диспропорция, которую вряд ли 

можно преодолеть только усилением воспитательного воздействия на молодежь. Социальные 

ожидания молодежи, еѐ представление о будущем не только объект регуляции и коррекции, но и 

весьма чувствительный «инструмент», с показаниями которого можно сверять многие наши 

представления о перспективе развития общества. 
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Проблема нисходящих влияний на обработку зрительной информации в последние годы 

стала одной из наиболее активно обсуждаемых проблем современной когнитивной психологии. 

Само различение восходящих (bottom-up) и нисходящих (top-down) процессов в системе 

переработки информации является одним из основополагающих для когнитивной психологии 

восприятия и внимания [7]. Эти понятия фиксируют различение вклада самого субъекта и 

воздействующей на него стимуляции (объекта) в процесс познания. Хотя эта дихотомия и 

отвергается некоторыми современными авторами [3], их критика может быть снята при условии 

различения двух классов нисходящих процессов (и, соответственно, источников нисходящих 

влияний) в системе переработки информации: с одной стороны, это прошлый опыт человека, а с 

другой стороны – его цели и стратегии решения стоящих перед ним задач [2]. Если восходящие 

процессы в системе переработки информации к настоящему времени неплохо изучены, то 

нисходящие процессы и влияния на решение перцептивных задач находятся в фокусе внимания 

современных исследователей. 

Оба различаемых нами класса нисходящих влияний на обработку зрительной информации 

можно рассмотреть на примере феномена, описанного в конце XIX века Дж.М. Кеттеллом [4] и 

ставшего предметом исследования в когнитивной психологии в конце 1960-х гг. [8, 9] – так 

называемого «эффекта превосходства слова». Этот эффект можно определить как повышение 

эффективности отчета о букве в составе слова по сравнению с предъявлением в составе 

случайного набора букв и с изолированным предъявлением в затрудненных условиях воспрятия 

(краткое предъявление, маскировка и т.п.). 

«Эффект превосходства слова» в своем классическом варианте – пример нисходящих 

влияний со стороны прошлого опыта наблюдателя: благодаря тому, что буква предъявляется в 

контексте целостной структурной единицы – знакомого наблюдателю слова, она опознается более 

эффективно. Однако возможен случай, когда «эффект превосходства слова» становится следствием 

нисходящих влияний со стороны стратегии решения задачи: это условия быстрого последова-

тельного предъявления зрительных стимулов [5, 6]. При побуквенном предъявлении слов со 

скоростью около 10 букв в секунду в одном и том же месте зрительного поля «эффект превос-

ходства слова» можно наблюдать только в том случае, когда человек изначально ставит перед 

собой задачу «читать слово» [6]. Если наблюдатель не предупрежден о том, что ему будут 

предъявляться слова, «эффект превосходства слова» не возникает, а сами слова не опознаются как 

таковые. В условиях одновременного предъявления «эффект превосходства слова», напротив, 

наблюдается помимо намерений и стратегий наблюдателя. Однако его легко разрушить, ставя 

задачу, требующую перебора отдельных букв в слове, иными словами, перенаправления прост-

ранственного зрительного внимания в пределах слова как целостной перцептивной единицы, 

которая тем самым разрушается [5]. Подобного рода задачи (отыскание определенного зритель-

ного стимула) в когнитивной психологии обозначаются как задачи зрительного поиска [10]. 

В нашем недавнем исследовании рассматривалась ситуация, в которой выделение слов как 

целостных перцептивных единиц предположительно не выступает как автоматический процесс, 

полностью опирающийся на прошлый опыт субъекта. Это так называемый «тест Мюнстерберга», 

направленный на диагностику избирательности зрительного внимания [1, с. 11]. В этом тесте 

испытуемый должен за ограниченный промежуток времени отыскать как можно больше слов в 

случайных буквенных строках. Количество найденных слов рассматривается как индивидуальный 
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показатель избирательности внимания. Предполагается, что отыскание слов – так же, как их 

прочтение в условиях быстрого побуквенного предъявления – не является автоматической 

операцией и требует внимания. В таком случае их обнаружение не должно происходить 

спонтанно, если человек решает другую задачу на том же самом материале (например, задачу 

поиска отдельной буквы), и не должно оказывать влияния на продуктивность решения этой 

задачи. Напротив, если выделение слова как ближайшего контекста для анализа буквы 

осуществляется автоматически, мы можем ожидать обнаружения слова при привлечении 

внимания к букве и, возможно, замедления решения задачи зрительного поиска в силу 

необходимости сегментации целостной перцептивной единицы. 

В нашем эксперименте испытуемые решали задачу поиска заранее заданной буквы в 

аналогичных массивах букв, включавших в себя слова русского языка, о чем испытуемые не были 

предупреждены заранее. Эксперимент проводился по межгрупповому плану, сравнивались три 

условия. В двух экспериментальных условиях в ряды букв были введены слова, количество 

которых соответствовало количеству целевых букв. В первом условии заранее заданная целевая 

буква всегда входила в слова, во втором – всегда оказывалась за пределами слов. В контрольном 

условии массивы букв не содержали слов, и испытуемые, таким образом, выполняли 

традиционную «корректурную пробу», предложенную в конце XIX века Б. Бурдоном, с одним 

целевым стимулом [1, с. 9]: а именно, отыскивали заранее заданную букву в случайных рядах букв 

в течение ограниченного периода времени. 

В эксперименте приняли участие 216 человек (студенты и аспиранты ВУЗов Москвы, 82 – 

мужского и 134 – женского пола, средний возраст – 20 лет). Стимуляция предъявлялась в форме 

бланка, на котором испытуемый должен был зачеркивать целевую букву. Бланк включал 10 строк 

по 60 букв русского алфавита. На выполнение задания отводилась 1 минута, по истечении которой 

экспериментатор прерывал заполнение бланка. Далее испытуемому предлагалось ответить на три 

вопроса: (1) заметили ли они в буквенных строках слова; (2) заметили ли они, что целевая буква 

всегда была / никогда не была в слове; (3) помогали или мешали им слова, если они их заметили. 

Испытуемые контрольной группы отвечали только на вопрос, заметили ли они среди букв слова 

(которых там объективно не было). 

В отличие от большинства наших предыдущих исследований [5], мы получили 

диссоциацию продуктивных показателей решения задачи и еѐ субъективной репрезентации. 

Значимых различий между тремя условиями по эффективности выполнения задачи при 

проведении многофакторного дисперсионного анализа обнаружено не было (p<0.97). Вместе с тем, 

в первом условии испытуемые замечали в бланках слова значимо чаще, чем во втором (хи-квадрат 

Пирсона = 13.7, p<0.0001). Взаимосвязь между расположением букв и слов на бланке также 

значимо чаще выявлялась именно в этом условии (хи-квадрат = 4.7, p<0.03), хотя абсолютные 

показатели невысоки: менее 20% испытуемых смогли заметить, что слова всегда были в буквах, и 

только 10% во втором условии заметили, что буква никогда не входила в состав слова. При этом 

заметившим наличие слов в бланках, согласно субъективным отчетам, слова чаще помогали 

решать задачу, если целевая буква входила в состав слова, и мешали, если целевые буквы всегда 

были за пределами слов (хи-квадрат = 17.8, p<0.0001). Однако, несмотря на столь выраженные 

различия в ответах на вопросы, сами показатели успешности выполнения задачи ни в одной из пар 

выделенных для анализа подгрупп испытуемых, согласно результатам дисперсионного анализа, 

значимо не различались. 

Таким образом, обнаружено, что испытуемые способны спонтанно выделять слова в 

случайных рядах букв, решая задачи поиска отдельной буквы, чего не происходит при 

побуквенном предъявлении слов в условиях быстрого последовательного предъявления зритель-

ных стимулов. Однако показатель продуктивности решения задачи поиска буквы оказался 

нечувствительным к основной экспериментальной манипуляции. Вместе с тем, ответы испытуе-

мых на вопросы о том, замечали ли они слова и взаимодействовало ли восприятие слов с 

процессом решения задачи, указывают на существенные и статистически значимые различия в 
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субъективной репрезентации стимульного материала между условиями. Решение задачи поиска 

буквы, входящей в состав слова, у двух третей испытуемых ведет к «схватыванию» целого слова, 

хотя и без гарантии. Поиск же целевой буквы в окружении случайного набора букв обеспечивает 

схватывание слов в рядах «на перегонах» между целевыми буквами меньше чем у половины 

испытуемых. Таким образом, задача поиска буквы и спонтанное выделение слов, как правило, 

разделены в работе с буквенными массивами, несмотря на то, что вхождение целевой буквы в 

слово значимо повышает вероятность спонтанного выделения этого слова как целостной единицы. 

Иными словами, наблюдатели, хотя и способны были выделить слова среди букв (что можно 

рассматривать как проявление нисходящих процессов переработки зрительной информации 

первого рода, связанных с прошлым опытом субъекта), не использовали эти более крупные 

перцептивные единицы для организации процесса зрительного поиска отдельного буквенного 

стимула и не испытывали помех с их стороны. Результат исследования можно трактовать как 

несовпадение нисходящих процессов в переработке буквенной информации и нисходящих 

влияний на решение задачи зрительного поиска буквы. 
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Among the topical issues in cognitive psychology is the interplay between top-down and bottom-

up processes in visual information processing. The striking example of top-down influences upon visual 

letter processing is the so-called word superiority effect (WSE), which refers to the better recognition of 

letters presented within words as compared to isolated letters and letters presented within nonword 

strings. The phenomenon has been described more than a century ago by J.M. Cattell (1886) and 

rediscovered for cognitive psychology by G. Reicher and D. Wheeler. In out previous studies it has been 

unambiguously demonstrated that such chunking (and thus the WSE) does not take place in letter-by-

letter rapid serial visual presentation of words, if observers are not directly instructed to look for words. 
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In our current study, we employed a modified selective attention test which required observers to find a 

prespecified letter in an array of random letters which included words, with target letters either always 

or never embedded in those words. In the control condition, there were no words in the array. We 

discovered a dissociation of letter search efficiency (no statistically significant differences between the 

three conditions) and subjective representation of the task (drastic differences between letters-within-

words and letters-out-of-words conditions). 
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Среди проблемы изучения мотивации достижения особенно остро встает вопрос о ее роли в 

эффективности деятельности. 

В 1908 году Р. Йеркс и соавторы предложили закон оптимума мотивации. В ряде работ 

зарубежных исследователей рассматриваются различные точки зрения на мотивацию достижения 

и ее связь с конкуренцией и эффективностью деятельности [2; 3]. К. Воелкл исследовала влияние 

климата в учебной группе на мотивацию достижения. Результатом данного исследования стал 

вывод о том, что ученики, поддерживаемые одноклассниками, имеют большее стремление к 

успехам в обучении [2]. Однако С. Алчед и Д. Келлар в своих исследованиях показали, что 

вознаграждение и наличие конкуренции повышают эффективность деятельности и уровень 

мотивации [3].  

Стоит отметить противоречивость результатов полученных авторами, что указывает на 

недостаток исследований по данной тематике. 

Таким образом, целью исследования, проведенного под нашим руководством М. Цветковым, 

стало изучение особенностей мотивации достижения студентов в условиях конкуренции.  

Гипотезой нашего исследования является предположение о том, что эффективность учебной 

деятельности в условиях конкуренции зависит от уровня мотивации: деятельность студентов, 

имеющих средний уровень мотивации достижения, в ситуации конкуренции будет более 

эффективной, чем у студентов с высоким и низким уровнем мотивации. 

В качестве учебного заведения, где выстроена система конкурентного взаимодействия среди 

студентов был выбран НИУ ВШЭ. Таким образом, эмпирическую базу данного исследования 

составили студенты НИУ ВШЭ, обучающиеся на факультете рекламы и социологии. Всего в 

исследовании приняли участие 92 человека, 15 мужчин, 77 женщин. 

Решение поставленных целей и задач, проверка гипотез исследования состоялось в ходе 

проведенного квазиэксперимента, который строился вокруг необходимости для студента ответить 

на вопросы теста знаний по психологии. Зависимой переменной была эффективность 

деятельности студентов, а независимой переменной - уровень вознаграждения (уровень 

мотивации) в ситуации конкуренции. 

Эффективность деятельности студентов оценивалась, исходя из трех параметров, выде-

ленных В. Д. Шадриковым: производительность, качество и надежность [1]. В нашем исследо-

вании данные параметры отражены следующим образом: производительность - общее количество 

ответов на вопросы теста знаний по психологии; качество - количество правильных ответов на 

вопросы теста знаний по психологии; время, или скорость, выполнения задания. 

В соответствии с экспериментальным планом выделялись экспериментальная и контрольная 

группы. Участникам последней не было предложено вознаграждение за выполнение задания. 
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Более того, в связи с отсутствием ограниченности ресурса в данной группе отсутствовало кон-

курентное взаимодействие. 
В соответствии с целями исследования было изучено влияние различных уровней моти-

вации на эффективность деятельность при условии, что: 

 высокая мотивация формируется объявленным высоким вознаграждением (максимальной 

оценкой за весь курс); 

 умеренная мотивация - средним вознаграждением (максимальной оценкой за все семи-

нарские занятия); 

 низкая мотивация - низким вознаграждением (максимальная оценка за конкретное 

семинарское занятие). 

Полученные результаты исследования отражены в таблице 1.  

 

Таблица 1. 
 

Средние значения полученных результатов по критериям эффективности учебной деятельности в 

зависимости от уровня мотивации 

 

 Уровень мотивации 
Параметры  
эффективности 

Высокая 

мотивация 
Умеренная 

мотивация 
Низкая 

мотивация 
Контрольная 

группа 

Производительность 60 60 60 59,5 
Качество 32,3 38,3 31.4 30,7 
Время (скорость) выполнения 

задания 
17:08 17:51 18:05 16:47 

 

Таким образом, проведенное квазиэкспериметнальное исследование позволяет нам сделать 

следующие выводы: 

1. Студенты с умеренной мотивацией достижения в ситуации конкурентного взаимодействия 

показывают более эффективные результаты деятельности, нежели студенты с высокой и 

низкой мотивацией.  

2. В ходе исследование не было выявлено статистически значимых различий с точки зрения 

эффективности деятельности между студентами с низкой и высокой мотивацией. Однако 

найдены значимые различия между показателями эффективности у студентов контрольной 

группы и группы с умеренной мотивацией (критерий Манна-Уитни). 

3. Влияние конкурентного взаимодействия на эффективность деятельности также можно 

подтвердить лишь частично, поскольку значимые различия были выявлены только в случае 

с группой со средним уровнем конкуренции (критерий Манна-Уитни). 

Изучение проблематики мотивации достижения и конкурентной среды представляет 

определенный интерес в их связи с некоторыми личностными особенностями, например, 

тревожностью, самооценкой и конфликтностью, что может стать предметом наших будущих 

исследований. 
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Our research was devoted to the problem of achievement motivation in situation of rivalry. We 

use the quaiexperiment to verify our hypothesis. 92 people, 15 men and 77 women, participated in the 

research. The results of the quaiexperiment and statistical analysis have shown that students with 

average achievement motivation in situation of rivalry have more effective results in education activity 

than students with high and low achievement motivation. 
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В России и на постсоветском пространстве на сегодняшний день сложилась особая, 

требующая отдельного внимания ситуация, сопровождающая взросление подростков и молодежи. 

Происходящие в последние 20 лет социальные изменения в обществе - такие, как изменение 

общественного строя, уклада жизни семьи и культурных норм, распространение новых систем и 

способов общения - сейчас определяют новые жизненные перспективы и возможности взросления 

юношей и девушек. Они же одновременно формируют условия для новых социальных рисков, 

новых проблем взросления и социализации.  

Разберем подробнее факторы изменения процесса взросления в настоящее время. Первым 

важнейшим фактором стало распространение Интернета и компьютерных технологий, 

охвативших российских подростков и молодежь с 45% (по оценке ВЦИОМ) в 2009 году до 93% в 

2012 году (по оценке Института общественного проектирования). Это привело к ряду 

существенных трансформаций в психологической и социальной ситуации подростка – сущест-

венно изменились уличные дворовые компании и подростковые группировки, подростки стали 

менее устойчивыми в своих контактах с другими людьми, снизился уровень привязанности и 

принадлежности подростка к конкретной группе, компании [3]. Изменяются и коммуникативные 

особенности подростков: за счет использования чатов, социальных сетей лучше развивается 

вербальная коммуникация, в то же время навыки невербальной коммуникации и эмоционального 

обмена снижаются. Образ самого себя у подростка теперь формируется в условиях, когда 

возможны регуляция общения с любым человеком в интернете, создание своей собственной 

социальной среды, доступ к любой информации. Одновременное выполнение нескольких задач, 

необходимость использования периферического зрения, большая нагрузка на кратковременную 

память, высокие требования к переключаемости внимания вызывают также ряд физиологических 

изменений в функционировании корковых и подкорковых структур головного мозга [5]. 

 Второй фактор, с которым мы сейчас имеем дело - это отсутствие практически на всем 

постсоветском пространстве ясно сформированного, устойчивого в долговременной перспективе и 

определяющего ценности и жизненный путь подростка общественного заказа. Нет никакой 

системы социального и психологического сопровождения подросткового возраста. Системы 

http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=1589086_1_2&s1=%EA%E2%E0%E7%E8%FD%EA%F1%EF%E5%F0%E8%EC%E5%ED%F2
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=1589086_1_2&s1=%EA%E2%E0%E7%E8%FD%EA%F1%EF%E5%F0%E8%EC%E5%ED%F2
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образования в России, Украине, Казахстане, Белоруссии и других странах декларируют, что 

занимаются воспитанием, но в лучшем случае решают актуальные социальные проблемы, они не 

формируют систему ценностей, норм человека. Это существенно отличает современную ситуацию 

от советского периода, когда комсомольские и пионерские организации, интегрированные в 

систему образования, оказывали влияние на формирование норм поведения, ценностей, 

жизненной позиции молодого человека, тем самым определяя его жизненную траекторию. На 

сегодняшний день ответственность за воспитание и формирование личности теперь целиком 

лежит на семье, государство почти не влияет на подростков. 

Третьим фактором, влияющим на изменение образа жизненной перспективы у подростков, 

является рост социальной напряженности, давление общества и неуверенность подростка в 

собственных силах и социальных гарантиях [4]. Обычно рост социальной напряженности 

приводил к повышению количества правонарушений и проявлений делинквентного и 

девиантного поведения среди подростков. В России в последнее время фиксируется снижение 

количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, однако на первый план стали 

выходить преступления, совершаемые с особой жестокостью, и внезапные массовые беспорядки с 

участием молодежи. Таким образом, можно предположить, что способ выражения социального 

напряжения сейчас изменился. В то же время в фокусе внимания общества начали оказываться 

ситуации травли, ранее относившиеся, в первую очередь, к традиционным особенностям 

воинской службы. По немногочисленным российским исследованиям буллинга в образователь-

ных учреждениях от 20% до 33% подростков активно участвуют в ситуации травли, а большая 

часть остальных является свидетелями этих ситуаций [1]. Надо сказать, что на сегодняшний день 

практически отсутствует ясная система государственной политики в отношении несовершенно-

летних, совершивших правонарушения. Распространенная в европейских странах ювенальная 

юстиция, основывающаяся как на гуманистических, так и на традиционных ценностях, внедрена 

только в отдельных регионах России, и государственная система, использующая преиму-

щественно карательные меры, с трудом переходит на функционирование в новых условиях [2].  

Четвертым фактором, оказывающим влияние на жизненную траекторию подростка, является 

его семья. Сейчас в юношеский и подростковый возраст вошли дети, рожденные в период 

социальных потрясений, революции, перестройки, распада стран, изменения социального 

устройства. Немногие семьи решались заводить одного или нескольких детей, таким образом, в 

обществе возникла «демографическая яма». Родители этих подростков оказались в социально-

экстремальных обстоятельствах и вынуждены были больше работать и больше усилий тратить на 

выживание семьи. Многие семьи оказались в ситуации развода, и дети росли в условиях 

конфликтных отношений с родителями. Дети стали становиться предметом споров, судебных 

тяжб, краж, совершаемых родителями. В тоже время во многих семьях они остались единствен-

ными детьми, и теперь, когда социальная и экономическая ситуация в семье стабилизировалась, 

подростки оказываются в ситуации избытка ресурсов семьи. Один из супругов, не работая, может 

посвятить всего себя решению учебных и других социальных задач ребенка, тем самым лишая его 

самостоятельности и возможности взросления. Появление компьютера и интернета также изме-

нило жизнь семьи, способствуя социальной изоляции членов семьи друг от друга. В результате 

сильно изменился и усложнился процесс сепарации подростка от родительской семьи, многие 

молодые люди начинают теперь самостоятельную жизнь позже, традиционные для подросткового 

возраста конфликтные демарши перенесены на послешкольный период жизни. 

Пятый фактор, о котором мы можем говорить – это размывание идентичности подростков 

под влиянием вариативности социального контекста. Возросшие миграционные процессы, 

ставшие более доступными различные территории, культурные, религиозные и социальные 

системы и группы облегчают задачу поиска группы принадлежности для подростка. Но в то же 

время упрощается и выход из неудобной, неподходящей социальной группы. Сейчас стало 

гораздо проще сменить место жительства, школу, фанатство футбольной команды, религиозное 

верование, сексуальную ориентацию, половую идентичность. В практике встречаются подростки, 
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менявшие до 2 раз свои религиозные убеждения в течение 4-5 лет. Ранее изменение принадлеж-

ности к группе было значимо и заметно, сейчас ценность группы снижается из-за обилия 

возможностей, и, таким образом, в современных условиях идентичность подростка скорее форми-

руется пластичной и диффузной.  

Таким образом, ввиду показанных социальных изменений концепция жизненной траекто-

рии подростка нуждается в пересмотре. Способы взаимодействия подростка со средой, процессы 

его проектирования собственной жизни изменились по сравнению с советским периодом, и 

необходимы новые исследования и новые модели. Для того, чтобы решать задачи повышения 

учебной мотивации, профилактики употребления психоактивных веществ, предупреждения 

правонарушений и участия в экстремистских движениях в среде подростков, предотвращения 

рискованного сексуального и аутоагрессивного поведения, необходимы обновление представле-

ний о социализации подростка и разработка новых психологических технологий, учитывающих 

описанные социальные факторы. 
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Термин «зона ближайшего развития» широко употребляется в психологии обучения и 

является ключевым понятием развивающего обучения, ориентированного на возрастные особен-

ности обучающихся и их индивидуальные различия. В психологии обучения Л.С.Выготского 
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индивидуализация процесса обучения связана с переходом зоны ближайшего развития в зону 

актуального развития, что приводит к появлению субъектной позиции в обучении и изменению 

личности, в чем и заключается психологический смысл обучения. Развивая идеи Л.С.Выготского, 

Е.Е.Кравцова отмечает, что развивающее обучение – это не то обучение, которое ориентировано на 

зону ближайшего развития, а то, которое изменяет зону ближайшего развития [2, 3]  

Практикующим психологам и педагогам приходится встречаться с разными категориями 

людей, которые постоянно нуждаются в помощи, например: 

- ребенок владеет учебным материалом, разобрался в новой теме, знает, как надо выполнить 

то или иное задание, но просит маму посидеть рядом с ним во время выполнения им домашнего 

задания; 

- или ребенок во время урока нуждается в постоянном внимании со стороны учителя, 

учитель для него лично должен повторить задание, если этого не сделать, то ученик так и не 

начнет выполнять задание; 

- взрослый человек, который нуждается в постоянном психологическом сопровождении, без 

него он самостоятельно не может решить ни одной собственной проблемы, обращается к 

психологу по любому поводу; 

- взрослые, которые любят участвовать в различных психотерапевтических группах, так как 

им там комфортно, но в реальной жизни чувствуют себя неуверенно, беспомощно. 

Несмотря на разные симптомы, возрастные различия эти люди схожи в том, что у них 

остается неизменной их зона ближайшего развития. Об этом свидетельствует, в первую очередь, 

наличие у них потребности в помощи другого человека более взрослого, опытного, умелого, 

сильного и т.п. В некоторых случаях для таких людей оказывается безразличным, у кого они 

учатся, от кого черпают помощь. Сами они не могут посмотреть на проблему со стороны, не могут 

занять позицию стороннего наблюдателя, проанализировать ситуацию и наметить пути ее 

решения.  

Согласно позиции Е.Е. Кравцовой, реальная психологическая помощь такого типа детям и 

взрослым может осуществиться только тогда, когда обучение, тренинг, коррекция и т.п. будут 

направлены на изменение границ их зоны ближайшего развития. 

 Изменение зоны ближайшего развития в процессе обучения связано с развитием высших 

психических функций («центральным для школьного возраста является развитие высших 

психических функций» [1]) и, прежде всего, с развитием воображения, потому что, воображение, 

по определению В.В.Давыдова, есть целое раньше частей, что позволяет субъекту занять позицию 

стороннего наблюдателя, возможность посмотреть на ситуацию со стороны, проанализировать 

ситуацию с разных сторон и в случае необходимости изменить отношение к ситуации или к 

ближайшему окружении. 

Хорошо известная методика Е.Е.Кравцовой «Кто больше?», направленная на изучение уровня 

общения ребенка со взрослым, может служить и диагностикой уровня развития воображения. По 

инструкции испытуемым предлагается внимательно послушать и ответить на вопрос задачи «Заяц 

больше волка, волк больше медведя, кто больше заяц или медведь?» дети дошкольного возраста 

однозначно отвечают, что медведь в лесу самый большой, младшие школьники говорят: «По 

условию вашей задачи, заяц больше медведя», но интересно, что и у некоторых взрослых эта 

задача иногда вызывает легкое замешательство, а некоторые, не задумываясь, говорят, что медведь 

больше зайца. Встречаются и такие взрослые, которые читают, что эта задача является очень 

вредной для детей, так как формирует не правильное представление о мире животных. Но в 

задаче не говориться о ком или о чем идет речь, а ведь речь может идти об игрушках, о 

маскарадных костюмах, о сказочных героях, о картинках разного размера и все это есть разные 

стороны реальной действительности. Возможность увидеть разные стороны реальной 

действительности связана с развитием воображения.  

При переходе от дошкольного возраста к младшему школьному личностные изменения 

связаны с потерей непосредственности. Семилетний ребенок может спрогнозировать ситуацию, 
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усилием воли избежать негативных переживаний, осознать последствия своих и чужих действий, 

поступков. Это возможно лишь при условии созревания центрального психологического 

новообразования дошкольного возраста – воображения. Благодаря воображению человек может 

выйти за пределы реального окружения и увидеть ситуацию глазами стороннего наблюдателя, 

проанализировать сложившуюся ситуацию с разных сторон.  

Изучение детей, не готовых к обучению в школе, позволило нам выявить целый ряд 

психологических особенностей и понять, что проблемы у этих детей разные, но их главная 

отличительная особенность – нарушения в развитии воображения в период дошкольного детства. 

Исследование показало, что уровень развития воображения у таких детей не соответствует нормам 

психического развития ребенка в дошкольном возрасте, логика развития воображения не всегда 

соблюдается.  

Коррекционная работа с этими детьми была направлена на развитие воображения, что в 

свою очередь привело к изменению зоны ближайшего развития и повлияло на уровень 

психологической готовности к обучению в школе. Дети научились самостоятельно выделять 

учебную задачу, находить способ ее решения, осуществлять контроль и оценку действий. А также 

в процессе обучения эти дети научились вставать в позицию «учителя» и учить других тому, что 

умеют делать сами.  

Высокий уровень развития воображения без опоры на реальную предметную среду и 

прошлый опыт не позволяет детям не готовым к обучению в школе управлять собственными 

фантазиями. Ребенок может придумать страшных микробов, которых начинает сам же бояться.  

В работе с такими детьми внимание ребенка необходимо обращать на реальные предметы и 

смысл действия с ним: сделать кукле укол, закрутить шуруп, погладить или постирать кукле 

платье. На следующем этапе работы можно предложить поиграть в игру, передавая по кругу 

воображаемый предмет. В начале коррекционной работы дети, как правило, говорят и делают 

только то, делает психолог, копируя его действия. Величина зоны ближайшего развития на 

момент начала работы определяется высокой степенью зависимости от взрослого. Во время 

занятий дети учатся действовать с реальными предметами, представлять эти предметы в разных 

ситуациях и использовать как предметы заместители. Если мы начинаем играть «В магазин», то 

сначала в магазине продаются настоящие предметы и продавец должен рассказать о своем товаре: 

для чего он нужен, его назначение, кому можно подарить этот предмет. Сначала дети могут не 

проявлять инициативы и самостоятельности, повторяя все действия и слова за психологом. 

Постепенно они входят в игру, самостоятельно придумывают сюжет игры и начинают действовать 

по собственному сюжету. В этот момент психолог может оставлять детей, продолжая наблюдать за 

их действиями в игре. Во время первых занятий с уходом психолога, игра, как правило, 

приостанавливается, но от занятия к занятию время самостоятельной игры увеличивается. 

Постепенно дети научаются самостоятельно придумывать сюжет и действовать по сюжету. На 

последнем этапе коррекционной работы детям можно предложить придумать сценарий сказки, 

пьесы и выступить в качестве режиссера-постановщика, рассказывая актерам, что им надо делать и 

как играть, чтобы получилось театральное представление. 

С дошкольниками, у которых был зафиксирован низкий уровень развития воображения, 

коррекционная работа была направлена на реабилитацию воображения. При этом особое 

внимание уделялось той части воображения, которая непосредственно связана с деятельностью 

воображения. Играя с такими детьми «В магазин», им предлагалось использовать только предметы 

заместители, например, карандаши – это были у нас спагетти, мелкие игрушки – конфеты и т.п. 

Так же как и дети предыдущей группы, эти дети без помощи взрослого на первых занятиях не 

могли оторваться от взрослого и нуждались в поддержке и помощи взрослого. Коррекционная 

работа, направленная на развитие воображения, способствовала изменению зоны ближайшего 

развития. Постепенно они научались самостоятельно без помощи взрослого переносить функции с 

одного предмета на другой. 
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Анализ данных экспериментального исследования позволил нам сформулировать пред-

положение о том, что развитие воображения является условием изменения зоны ближайшего 

развития. По определению Л.С.Выготского, зона ближайшего развития – это то, что ребенок может 

сделать с помощью взрослого. В процессе обучения происходит постепенное усвоение системы 

знаний и формирование навыков, которые переходят в зону актуального развития и становятся 

личностным приобретением субъекта, происходит процесс интериоризации. Субъект становиться 

свободным и может осуществлять действия без помощи другого. Зона ближайшего развития в 

разных видах деятельности и разных сферах жизнедеятельности у одного и того же человека 

может быть разной, зона ближайшего развития может изменяться, а может сохранять свои 

границы, тогда субъект остается зависимым от помощи другого субъекта и постоянно нуждается в 

помощи другого. Сохранение зависимости связано с неумением занять точку во вне, мысленно 

встать на место другого, т.е. границы зоны ближайшего развития остаются неизменными при 

низком уровне развития воображения. 
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В настоящее время в педагогике – по крайней мере, если говорить об обучении в общеоб-

разовательной школе – протекает затяжной, глубокий кризис. Об этом свидетельствуют и 

непрерывные «реформы» образования (причем как в России, так и за рубежом), подмена 

содержательных ориентиров (зачем, чему и как учить) на процессуальные (как контролировать 

итоги обучения, какие использовать информационно-технические средства и т.д.) [1]. При этом 
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потенциал «традиционной» психологии обучения и воспитания для решения этих вопросов 

применим не в полной степени: а) разработанные психологами технологии и теории обучения 

(такие как «программированное обучение», методы нейролингвистического программирования в 

обучении, формирование умственных действий и проч.) уже практически все интегрированы в 

педагогическую практику; б) растет число «особых» детей и подростков, к чему педагогическая 

психология не готова; в) качественно и количественно изменилась социокультурная среда 

обучения, что требует метадисциплинарной рефлексии. 

Одним из вариантов взаимодействия психологии как целостной (а не узкоотраслевой) 

дисциплины и теории обучения является т.н. «нейропедагогика» - «обучение и воспитание по 

законам работы мозга», популярность которой в США и Западной Европе охватывает последние 20 

лет и продолжает расти. С методологической точки зрения очевидно, что «мозг не содержит ни 

квадратов, ни треугольников» (А.Н. Леонтьев [2]), поэтому физиологические законы работы мозга 

к обучению человека имеют минимальное отношение. Проблема «мозг и психика», о которой де-

факто идет речь, эвристично решается в рамках культурно-исторической психологии и связанных 

с ней теории деятельности, лурьевской нейропсихологии и «физиологии активности» (Н.А. 

Бернштейн [3]). 

Не останавливаясь в силу кратости сообщения на достижениях советской и российской 

нейропсихологии в развитии теории обучения (отметим лишь, что нейропсихологами этот вопрос 

поднимался многократно на протяжении последних 30-40 лет [4], [5], [6]), постараемся 

сформулировать ряд положений нейропедагогики, основанный на лурьевском подходе. 

Во-первых, обучение должно быть осмысленным как для ученика, так и для учителя. Как 

метко указывал Л.С. Выготский [7], «семилетнему ребенку некому, нечего и незачем писать». При 

этом растет число обращений родителей за консультацией по проблеме задержки в усвоении речи 

(устной, не говоря уж о письменной) у детей 4-6 лет, с почти непременным добавлением «ну он 

вообще-то такой умный, вон с компьютером общается с 3 лет». Какой мотив предлагают родители 

ребенку для похода в начальную школу? «Будешь хорошо учиться – станешь человеком». С учетом 

крайней ограниченности временной перспективы 5-6 летних детей, столь отдаленная (минимум 

на 10-15 лет) задача им «не по зубам». Мы, вслед за П.П. Блонским [8], учим неуспевающих детей с 

самого начала писать не «буквочки-крючочки», а мини-сочинения, в которых те элементы, 

которые ребенок не может хотя бы печатными буквами написать, он рисует. Тематика сочинений 

привязана к повседневной жизни ребенка: времена года, поздравления родных с праздниками, 

описание своих увлечений. 

Во-вторых, обучающие и воспитательные воздействия должны быть последовательными. 

Как часто мы слышим фразы родителей «закрой рот и ешь!». Или видим педагогические 

инновации, в которых ребенка сперва учат абстрактным понятиям и операциям, вроде «уравнений 

с иксами», и лишь затем – наполняют эти алгоритмы конкретным содержанием. Между тем, 

психика рождается в предметной реальности, в формировании речи первичным является 

предметный образ-представление, а не слово, в развитии счетных и пространственных операций – 

схема собственного тела и т.д. Однако именно эти основы психики – образ, телесность, 

эмоциональное отношение – в современном образовании игнорируются. Их оставляют «на потом», 

заменяя игру в дошкольном воспитании «предшкольной ступенью образования». 

В-третьих, обучение должно быть своевременным. Показано, что т.н. «сензитивные 

периоды» в развитии психики коррелируют со сдвигами в физиологическом развитии мозга, из 

чего многие родители и педагоги делают вывод «чем раньше, тем лучше». Однако, например, по 

формированию пространственных представлений (связанных с психомоторными функциями 

через схему тела) критический период перехода от экстрапирамидного контроля к работе 

пирамидной двигательной системы приходится на 12-14 лет, и именно в этот момент 

традиционная педагогика пытается устроить «перестройку с ускорением» - начинается обучение 

трехмерным понятиям в геометрии. С другой стороны, в обучение рисованию как правило сперва 
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учат овладению формой, и лишь затем – оттенками цвета, при том, что цветовой гнозис закан-

чивает свое формирование раньше. 

В-четвертых, обучение должно быть мультимодальным – так, наглядные образцы практи-

чески уходят из школы к средней ступени, обучение становится вербально-вербальным. Образцы 

«тактильные» и вовсе редки. А ведь именно с телесного контакта начинается освоения мира 

ребенком, и именно телесность – база обучения. В нашей работе (готовится к выходу в №4 за 2013 

год Вестника МГУ, серия «Педагогическое образование») показано, что успешность обучения по 

ключевым предметам (математика, русский язык, общий средний балл) от 5 до 11 класса в боль-

шей степени коррелирует с развитием тактильной памяти, а не зрительной или слухоречевой. 

В-пятых, обучение должно быть гибким. Да, существует общие закономерности психичес-

кого онтогенеза – сроки формирования тех или иных функций, созревания зон мозга, развития 

личности; но с ростом вариативности развития детей «норма» размывается и сдвигается. Посему 

крайне важным является применение «следящей диагностики» (термин Н.М. Пылаевой) для 

выявления текущих образовательных потребностей конкретного ребенка и адаптации обучения к 

ним. Вместо традиционного деления на «сильных», «слабых» и «средних» учеников следовало бы 

делить класс по познавательным стратегиям. 

Означенные принципы кажутся всем понятными, вполне известными и неновыми. Однако 

для авторов принципиальным является проведенная верификация данных установок педагогики 

на нейропсихологическом материале нормы и патологии мозга лиц разного возраста. 
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 Методами описательной статистики (программа SPSS.14.0) выявлены архе-типические 

предпочтения у 509 человек (114 мужчин и 395 женщин), прошедших психотерапевтический 

тренинг по авторской методике «Театр архетипов» (И. А. Чеглова, 2013), системное консуль-

тирование и, непосредственно, в процессе терапии. Результаты исследования основывались на 

статистически достоверных данных (p<0,05 - 0,001). Высказано предположение (рабочая гипотеза 

исследования), что ролевые предпочтения по архетипам (базовым биопсихосоциодуховным 

ролям: ПРИНЦ/ПРИНЦЕССА, ВОИН/ВОИТЕЛЬНИЦА, КОРОЛЬ/КОРОЛЕВА, МАГ/МАГИНЯ, 

ШУТ/ШУТИХА у обследованных лиц имеют определѐнные закономерности, соотвествующие их 

гендерной принадлежности и типу темперамента. Выявление этих закономерностей явилось 

целью настоящего исследования. Исходя из цели исследования, разработана и использована 

специальная тестовая система, позволяющая выявлять индивидуальные, ранжированные по 5 

балльной системе, предпочтения той или иной функциональной ролевой модели поведения 

(архетипу), в зависимости от пола и типа темперамента (по тесту Айзенка). В выборке превали-

ровала доля женщин-76,6% и 22,4%, соответственно. Изучение распределение архетипических 

предпочтений по всей выборке показало, что доминирующим является предпочтение архетипу 

Мага, 31%, а наименьшим – предпочтение архетипу Шута, 7%. Распределение предпочтений 

архетипам Воина, Принца и Короля носило более равномерный характер - 22%, 21% и 19%, 

соответственно. Для выявления гендерной разницы в архетипических предпочтениях, проведено 

раздельное (для мужчин и женщин) исследование архетипических предпочтений, которое 

показало, что у мужчин, превалируют архетипы Воина (27%) и Короля (25%). 21% мужчин отдали 

предпочтение архетипу Мага, а наименьшее количество мужчин (по 13%) предпочли архетипы 

Принца и Шута. У женщин оказались иные архетипические предпочтения. Так, среди всех 

респонденток, 34% отдали предпочтение архетипу Магини, 22% - архетипу Принцессы, 21% -

архетипу Воительницы, 18% - архетипу Королевы и всего 5% - архетипу Шутихи. 

Распределение участников исследования по типу темперамента (по всей выборке) показало, 

что преобладали сангвиники (34%), далее, флегматики (24%), холериками оказались 23% 

обследованных и у 20% выявлялся меланхолический тип темперамента. Раздельное исследование 

у мужчин и женщин на выявление типа темперамента, не обнаружило отличий. Проведено, 

также, раздельное исследование у мужчин и женщин по всем выбранным архетипам для 

выявления и характеристики данного архетипа по типу темперамента, а также, для выявления 

гендерной разницы. Выявлено, что у мужчин и женщин, отдавших предпочтение одному и тому 

же архетипу, резко отличаются типы темперамента. Кроме того, отличается также процентное 

соотношение всех 4- ѐх типов темперамента. Так, например, у мужчин, доминирующий архетип 

Воина, характеризуется, в 48% случаев, флегматическим типом темперамента, в 29% - сангвини-

ческим типом темперамента, в 19% случаев–холерическим и в 3% случаев–меланхолическим. 

Наоборот, среди женщин, предпочитавших архетип Воительницы, меланхоликов было 28%, 

холериков – 27%, сангвиников и флегматиков – по 22%. Такой тип анализа был применѐн для всех 

5 архетипических Домов и характеризовался большим разбросом параметров темперамента в 

зависимости от пола. Сделано заключение о том, что архетипические предпочтения (ролевые 
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функциональные модели поведения) существенно различаются у мужчин и женщин, в зависи-

мости от типа темперамента.  
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Эмоциональное развитие личности в подростковом возрасте как психологический феномен 

имеет определенные сущностные характеристики, имеющие свое проявление, поскольку 

сущность – то общее, что имеется во внешнем. Опираясь на понимание сущности в философии, 

как внутреннего содержания предмета, обнаруживающегося во внешних формах его сущест-

вования, отличного от ее проявлений, которые есть внешние обнаружения сущности, внешняя 

сторона действительности, в то время как сущность – его глубинная сторона, мы составили 

представление о сущности и ее проявлениях непосредственно в контексте эмоционального 

развития. 

Сущностные характеристики эмоционального развития личности в подростковом возрасте 

лежат за эмоциональными проявлениями, изучению которых посвящен ряд исследований [1-6]. В 

ходе анализа проблемы были выявлены раскрывающие специфику возраста феномены и 

образования эмоциональной сферы: «чувство взрослости» [4]; особая напряженность чувств, 

проявляемая в аффекте неадекватности; эмпатия; тревожность [1]; «подростковый комплекс» 

эмоциональности, включающий эгоистичность, депрессивность, критичность к себе и другим, 

положительную мотивацию, стресс [2]; социальные эмоции – дружба, влюбленность; пережива-

ния одиночества; предметные и обобщенные чувства [5]. 

Полимодальность эмоционального развития проявляется также в негативном векторе 

развития – в эмоциональных нарушениях, к числу которых в подростковом возрасте относят: 

эмоциональный стресс, аффект неадекватности, страх, тревогу, депрессию, агрессию, ипохонд-

рический синдром. Агрессия и депрессия есть несублимированные формы проявления эмоций, 

вероятно, фиксация просоциального или агрессивного поведения во многом обусловливается 

социальными нормами и культурными стереотипами. 
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Отметим, что в поле зрения российских психологов по-прежнему не попадает интересный с 

научной точки зрения аспект – взаимосвязь эмоционального развития личности и агрессии. В 

медицине, напротив, смешанные нарушения эмоций и поведения, включающего агрессивные 

проявления, объединены в рубрику психических расстройств и расстройств поведения (по [5]). В 

частности, изучались единство эмоциональных расстройств и агрессии, гендерные различия в 

агрессии, враждебности и гневе подростков [2]. Российские ученые активно исследуют агрессию 

во взаимосвязи с характерологическими особенностями подростков, как нарушение поведения. В 

зарубежных исследованиях придается значение степени привязанности подростков к родителям и 

эмоциональной близости с ними, идентификации с родителями [3], влиянию семьи на развитие 

агрессии [6]. Следовательно, механизм агрессии в подростковом возрасте характеризует 

определенные особенности эмоционального развития, имеющие в своей основе эмоциональные 

нарушения. 

Таким образом, сущностные характеристики эмоционального развития проявляются в 

сложном соотношении прогрессивных (появление новообразований и эмоциональных феноменов 

в аффективной сфере) и регрессивных (стойкие эмоциональные нарушения в виде эмоциональ-

ного стресса, тревожности, депрессивности, агрессивности, страха, аффекта неадекватности, 

одиночества, ипохондрического синдрома) тенденций. Данный контекст нашел отражение в 

характере образований эмоциональной сферы и кризисных переживаний.  

К эмоциональным проявлениям мы относим: 1) образования эмоциональной сферы – 

«чувство взрослости» (переживание ответственности, новой роли, эмпатии, социальных эмоций, 

положительной мотивации, предметных и обобщенных чувств, эмоционального стресса) и 

«подростковый комплекс» эмоциональности (импульсивность, сензитивность, одиночество, 

личные переживания – феномены дружбы и любви); 2) кризисные переживания (тревожность, 

страх, агрессию, депрессию, одиночество, аффект неадекватности, ипохондрический синдром). 

Образования эмоциональной сферы носят прогрессивный характер эмоционального развития, 

кризисные переживания – регрессивный характер.  

Эмоциональное развитие отражает проявления разных уровней организации личности: 

текущие эмоциональные и функциональные состояния («чувство взрослости», переживания 

любви, одиночества, «аффект неадекватности», эмоциональный стресс); индивидуально-

психологические особенности личности (тревожность, депрессивность, эмпатичность, застенчи-

вость, агрессивность); особенности сознания и самосознания подростка (обобщенные и предмет-

ные чувства, критичность, эгоистичность); системы значимых отношений и социальной адапта-

ции (развитие дружеских и любовных отношений, аффилиативные тенденции, агрессивное 

поведение, замкнутость и одиночество, положительная мотивация). Поэтому возникает необходи-

мость изучения сущностных характеристик эмоционального развития или его глубинных свойств, 

к которым в исследовании отнесены: эмоциональный контакт с миром, эмоциональная транс-

формация, эмоциональная надситуативность.  

Эмоциональный контакт с миром отражает приоритет переживания эмоций над результатом 

контакта, общения. Эмоциональная трансформация характеризуется интенсивной динамикой 

эмоциональной сферы (динамичность, текучесть эмоциональных процессов, фиксированность 

эмоциональных состояний, эмоциональных свойств и образований эмоциональной сферы). 

Эмоциональная надситуативность заключается в реагировании на эмоциональное сопровождение 

ситуации, преувеличении роли обстоятельств, в меньшей степени – в реагировании на содержа-

ние ситуации. 
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Неформальные отношения в организации привлекли к себе внимание исследователей, 

начиная со знаменитых хоторнских экспериментов Э. Мэйо. Однако до сих пор в практике 

менеджмента сохраняются противоположные мнения руководителей о характере влияния 

неформальных отношений на общую эффективность трудовой деятельности в рабочих группах – 

«позитивном» или «негативном». Исследование, проведенное под нашим руководством Ю. М. 

Богер, [2] позволило расширить и уточнить научные представления об этой связи. Концептуаль-

ную основу исследования составили современные представления об организационных патологиях 

[1; 3; 4; 7], а именно – о тех, которые проявляются в организационных отношениях: конфликт, 

неуправляемость, бессубъектность, рассеивание целей, преобладание личных отношений над 

служебными, клика [4]. Однако, если «преобладание личных отношений над служебными» уже 

косвенным образом может подразумевать неформальные отношения в их негативном влиянии, то 

в нашем исследования мы ставили перед собой целью проверить, при каких условиях наличие 

неформальных отношений в организации может действительно негативно сказываться на общей 

эффективности организации, а при каких – наоборот. 

Таким образом, под неформальными отношениями в нашем исследовании понимались такие 

отношения, в которых присутствует личный момент, они могут быть основаны на симпатии, 
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антипатии или взаимном интересе и возникают в ходе рабочего процесса [5; 8]. В рамках исследо-

вания необходимо было выделить как положительные, так и отрицательные характеристики 

неформальных отношений. К положительным характеристикам из общего числа упоминаемых и 

обсуждаемых в литературе нами были отнесены: поддержка, доверие, уважение, симпатия, 

творчество, дружба. К отрицательным мы относим: панибратство, неформальное лидерство, 

предвзятость, слухи, сопротивление переменам. 

Процедура и методика исследования: патологии организационных отношений возникают 

при наличии определенных характеристик неформальных отношений между сотрудниками 

организации. Общая гипотеза была конкретизирована в ряде частных гипотез о конкретных 

характеристиках неформальных отношений.  

Выборку составили 135 респондентов из г. Москвы и г. Новороссийска. Так как исследова-

ние состояло из трех этапов, на каждом из которых требовались респонденты, не задействованные 

на других этапах исследования, то можно говорить о том, что общая выборка исследования 

состояла из трех различных подвыборок. На первом этапе исследования приняли участие 16 

респондентов в возрасте от 24 до 45 лет, 5 женщин и 11 мужчин (слушатели программы дополни-

тельного образования НИУ ВШЭ). Вторая подвыборка была представлена 33 женщинами и 6 

мужчинами в возрасте от 21 до 70 лет. Выборка третьего этапа исследования состояла из 80 

человек от 21 до 78 лет (20 мужчин и 60 женщин), представляющих 9 компаний Москвы и 

Новороссийска). 

Методики. На первом этапе исследования использовался опрос на основе метода учебных 

кейсов, который представлял себя описание двух организаций с различными примерами органи-

зационных отношений. Респондентам было необходимо выделить неформальные отношения в 

них и дать заключение о характере их влияния на общую организационную эффективность. На 

втором этапе применялся экспертный опрос и модифицированная методика А.И. Пригожина, 

направленная на выявление организационных патологий. На третьем этапе респонденты 

заполняли авторский опросник «Неформальные отношения в организации». Для обработки 

полученных данных применялись качественные (анализ смысловых категорий) и количественные 

(дескриптивный анализ, коэффициент альфа Кронбаха, корреляционный анализ, сравнение 

групповых средних) методы. 

Описание и обсуждение результатов эмпирического исследования: На первом этапе нами 

была выявлена связь в представлениях сотрудников организаций между типом организационных 

отношений (формальные/неформальные) и общей эффективностью организации. В ходе частот-

ного анализа было выявлено, что организации с формальным типом взаимоотношений рассматри-

ваются респондентами как более эффективные, а именно: более половины опрошенных (56%) 

оценили организацию, в которой формальные отношения преобладают над неформальными, как 

более эффективную, и только один человек сделал противоположное заключение. Остальные 

(38%) затруднились с однозначными выводами. По итогам опроса нам также удалось сформи-

ровать перечень характеристик неформальных отношений, способных стать причиной снижения 

эффективности и, как следствие, развития патологии организационных отношений. 

На втором этапе участие в исследовании приняли 39 экспертов, представляющих 30 

различных организаций. В качестве экспертов привлекались сотрудники кадровых служб, 

работающие в своей компании не менее 1,5 лет. Если речь шла о совсем небольших организациях, 

в которых как таковой кадровой службы нет, экспертным рассматривалось мнение руководителя 

данной организации. Экспертам предстояло проанализировать перечень характеристик 

неформальных отношений, сформированный по итогам первого этапа, и отобрать только те их 

них, которые, на их взгляд, имеют место в их организациях. Затем экспертам предлагалось 

заполнить модифицированную методику А. И. Пригожина, также применительно к своим 

организациям. В результате мы получили возможность отнести эти организации к условным типа: 

«здоровые», т.е. получившие, от 2 до 6 баллов из 24 возможных (мода = 11, медиана = 6,5) и 

«больные» (от 7 до 18 баллов). Первых в нашей выборке оказалось 14 организаций, вторых – 16. 
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Примечательно, что к «самым здоровым» были отнесены совсем небольшие организации с 

персоналом до 10 человек. Эксперты, представляющие данные организации, указали на 

отсутствие каких-либо патологий организационных отношений внутри своих компаний. Однако 

проверить достоверность этого факта не удалось, поскольку ни одна из компаний не позволила 

провести опрос сотрудников данных организаций (что предполагалось на третьем этапе нашего 

исследования). Кроме того, выявилась интересная деталь: эксперты организаций, в которых в 

настоящий момент не выражены патологии организационных отношений, были склонны 

выделять среди характеристик неформальных отношений лишь те, что имеют положительную 

окраску: поддержка, взаимопомощь, уважение, доверие и т.д. Данный факт заслуживает 

отдельного интереса в рамках разрабатываемой нами концепции групповых (организационных) 

защитных механизмов [6]. Кроме того, самыми опасными для своих организаций патологиями 

организационных отношений, в терминологии А.И. Пригожина, наши эксперты считают 

«неуправляемость» (31 упоминание) и «клику» (28 упоминаний). 

Третий этап нашего исследования был направлен на проверку гипотезы о связи опреде-

ленных характеристик неформальных отношений с патологиями организационных отношений. 

Для этого была разработана авторская методика, состоящая из 11 шкал, соответствующих перечню 

характеристик неформальных отношений, выделенных нами на первых двух этапах. К проверке 

конструктной валидности созданной методики были привлечены семь экспертов, имеющих 

психологическое образование. Выборка третьего этапа исследования состояла из 80 человек, 

работающих в девяти организациях Москвы и Новороссийска. Сфера деятельности компаний-

участников различна: наука, образование, проектирование, транспорт, экономика. В соответствии 

с результатами второго этапа, три организации из девяти вошли в группу «здоровых», остальные 

шесть – в группу «патологичных». Основные результаты дальнейшего анализа представлены в 

таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1. 
Значимая корреляционная взаимосвязь между патологиями организационных отношений и 

характеристиками неформальных отношений по всем организациям 

 

Характеристики 

неформальных 

отношений 

Патологии организационных отношений 

Конфликт 
Неуправляе

мость 
Бессубъектн

ость 

Преобладание 

личных 

отношений 

над 

служебными 

Рассеивание 

целей 
Клика 

Поддержка -,30**  -,30** -,26* -,30** -,27* 

Уважение -,26*    -,25* -,28* 

Слухи  ,24*   ,27*  

Симпатия -,36**   -,25* -,36** -,35** 

Дружба     -,26*  

Сопротивление  ,24*     

Доверие -,34**  -,25*  -,40** -,24* 

Неформальное 

лидерство 
      

Предвзятость ,23*      

Панибратство       

Творчество -,31** -,34** -,25*  -,33**  
Примечание: * р<0.05; ** р<0.01. 
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Данные, приведенные в таблице, говорят о том, что с наличием конфликта в организациях 

связаны такие особенности неформальных отношений, как отсутствие поддержки и уважения, 

симпатии и доверия, невозможность творчества, а также предвзятость. С неуправляемостью 

связано наличие слухов, сопротивление переменам и невозможность творчества. Бессубъектность 

в управлении связана с отсутствием поддержки, доверия и творчества. Преобладание личных 

отношений над служебными встречается при отсутствии поддержки и симпатии. Наличие такой 

патологии, как «рассеивание целей», связано несколько различных характеристик неформальных 

отношений, а именно: отсутствие поддержки и уважения, наличие слухов, отсутствие симпатии, 

доверия, дружбы и творчества. Возникновению клики сопутствуют отсутствие поддержки, 

уважения, симпатии и доверия. 

Таблица 2 
Значение коэффициента корреляции между патологиями организационных отношений и 

характеристиками неформальных отношений по группе «больных» организаций 

 

Характеристик

и 

неформальных 

отношений 

Патологии организационных отношений 

Конфликт 
Неуправля

емость 
Бессубъектн

ость 

Преобладание 

личных 

отношений 

над 

служебными 

Рассеивани

е целей 
Клика 

Поддержка       

Уважение -,43*      

Слухи ,45*  ,32**  ,51**  

Симпатия -,57**  -,39*  -,46*  

Дружба      ,39* 

Сопротивление ,38* ,41* ,50**  ,37*  

Доверие     -,40*  
Неформальное 

лидерство 
    ,38*  

Предвзятость     ,45*  

Панибратство      ,53** 

Творчество     -,56** ,41* 

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01. 

 

Из данной таблицы видно, что наиболее «опасными» для организаций являются следующие 

характеристики неформальных отношений: слухи, сопротивление переменам, неформальное 

лидерство и предвзятость – все они, по результатам нашего исследования, сопутствуют возник-

новению патологий организационных отношений. 

Выводы: Результаты проведенного нами исследования позволяют утверждать, что патологии 

организационных отношений возникают при наличии определенных характеристик неформаль-

ных отношений между сотрудниками организации. В частности, речь идет о таких характеристи-

ках, как «панибратство» между руководителем и подчиненными; слухи, распространяющихся 

между сотрудниками организации; сопротивление переменам; предвзятость. Отдельного 

исследования заслуживает обнаруженная связь между патологией «клика» и позитивными 

характеристиками неформальных организационных отношений (дружба и творчество). 
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The report discusses the problem of the connection between the characteristics of informal 

relations in organization and organizational pathologies. The results of our study suggest that the 

pathology of organizational relationships arise in the presence of specific features of informal 

relationships such as "familiarity" between the leader and subordinates; rumors, resistance to change, 

bias etc. 
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психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Современный спорт значительно помолодел: высокие спортивные результаты на уровне 

мировых рекордов на пределе физических возможностей организма достигаются в возрасте 15-21 

года. Большинство исследователей в области физической культуры и спорта утверждают, что пик 

спортивной карьеры во многих видах спорта приходится как раз на юношеский возраст, а именно 

юность – для многих молодых людей – время обучения в высшем учебном заведении.  

Юношеский возрастной период является оптимальным для обучения, профессиональной 

подготовки, формирования индивидуального стиля деятельности. Образование, в свою очередь, 

оказывает стимулирующее воздействие на скорость индивидуального развития. Достигают 

максимума высшие психические функции: восприятие, внимание, память, мышление, речь, 

эмоции и чувства [1,2].  
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Учение является ведущей деятельностью студента. В процессе учебной деятельности и 

посредством еѐ достигаются основные цели подготовки специалистов.  

В большинстве вузов РФ поощряются занятия спортом, и есть примеры, когда студенты не 

были заинтересованы в спорте до поступления в вуз, но в процессе обучения стали заниматься в 

различных секциях, и добились высоких спортивных результатов на всероссийских студенческих 

соревнованиях. Более того, эти студенты с отличием заканчивали обучение и совмещали занятия 

спортом с работой в своей профессиональной сфере.  

Вопрос «двойной карьеры» т.е. успешного совмещения обучения и занятий спортом, на 

данный момент является актуальным, в связи с проведением многочисленных спортивных 

мероприятий и событий. Тем более что, большинство спортсменов, участвующих в этих 

мероприятиях, являются студентами различных высших учебных заведений.  

В вузах не физкультурного профиля студентов, профессионально занимающихся спортом, 

немного, в отличие от вузов физической культуры, где такие студенты - основной контингент 

обучающихся.  

Существует значительное количество работ, посвящѐнных студентам вузов физической 

культуры (Барышев А.В., 2010; Касаткина Н.Е., 2000; Карпухин В.В., 2010; Князева Н.П., 2001; 

Куликова Т.А.,2010; Перфильева Е.Н., 2001; Теленков Д.В., 2009; Ценаев Л.Б., 2007). Анализ 

данных исследований позволил выделить несколько мнений. Ряд авторов считает, что совме-

щение активных занятий спортом и необходимости учиться приводит к возникновению 

существенных противоречий в деятельности студентов вузов физической культуры и сдерживает 

процесс их становления как профессионалов. Специфика такого контингента студентов спортс-

менов высокой квалификации, получающих высшее физкультурно-педагогическое образование, 

заключается в том, что многие из них мотивированы на активное продолжение спортивной 

деятельности, на достижение высоких результатов, а ориентация на будущую педагогическую 

деятельность в лучшем случае находится в «зачаточном» состоянии. Это вызвано и тем фактом, что 

студенты-спортсмены зачастую выпадают из общего ритма образовательного процесса, поскольку 

обучаются по индивидуальному графику [3,5].  

Имеется и противоположное мнение, что отношение студентов вузов физической культуры 

к учебной деятельности является довольно позитивным. Основные показатели отношения к учѐбе 

(мотивация, активность, удовлетворѐнность) тесно связаны. Системообразующим компонентом 

отношения к учѐбе является активность студентов в ней. Характеристики отношения студентов к 

учебной и спортивной деятельности очень тесно и положительно связаны между собой. Таким 

образом, наличие в вузах физической культуры двух видов деятельности вместо традиционной 

одной (учебной) не несѐт в себе никакого конфликта [4].  

В нашей работе мы исследуем определѐнную социальную группу, студентов-спортсменов. 

Необходимо отметить, образ жизни студентов-спортсменов имеет свои особенности. Во-первых, 

наличие двух основных видов деятельности: учебной и спортивной. Соответственно двигательная 

активность возрастает (большие физические нагрузки, в отличие от студентов, не занимающихся 

спортом). Во-вторых, определѐнный режим дня. Расписан, как правило, каждый день: тренировки, 

соревнования, занятия в институте, отдых). Ритм и темп жизни быстрый (выезды на соревнования, 

сборы, тренировки). Общение так же имеет свои особенности, так как много времени студенты 

спортсмены проводят с тренером, коллегами по команде. Из вышесказанного следует, что образ 

жизни студентов-спортсменов специфичен, характеризуется наличием стрессогенных факторов, 

большой физической и психологической нагрузкой.  
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Исследования, проводимые с целью выявления проблем, возникающих у студентов-спортс-

менов в процессе «двойной карьеры», т.е. совмещения обучения в высшем учебном заведении с 

занятиями профессиональным спортом, дали основания для разработки и внедрения программы 

психолого-педагогического сопровождения студентов, обучающихся в Воронежском государст-

венном институте физической культуры.  

Психолого-педагогическое сопровождение в настоящее время рассматривается как одна из 

наиболее эффективных парадигм оказания психологической помощи и понимается как система 

мероприятий, направленных на создание психологических условий для эффективной деятельнос-

ти сопровождаемого объекта.  

Преподавателями вуза разработана программа психологического сопровождения студентов-

спортсменов, с учѐтом специфики вуза.  

Основные цели:  

1. Создание благоприятных социально-психологических и психолого-педагогических условий 

для успешного совмещения учебной и спортивной деятельности в образовательной среде 

Вуза. 

2. Психологическая поддержка в процессе «двойной карьеры» студентов спортсменов. 

3. Формирование психологической культуры, укрепление психологического здоровья. 

4. Помощь в раскрытии личностного потенциала, саморазвитии, самореализации, трудных 

жизненных ситуациях 

Работа службы психологического сопровождения студентов-спортсменов ведѐтся по 

следующим направлениям: 

- Психологическое консультирование, проведение индивидуальных консультаций со 

студентами. Наиболее частыми проблемами, с которыми обращаются студенты, являются: 

стрессы, конфликтность и агрессия, эмоциональная неустойчивость, неуверенность, трудности в 

общении и принятии ответственных решений. 

- Психолого-педагогические тренинги. «Тренинг управления эмоциями», «Тренинг разре-

шения конфликтов», «Коммуникативный тренинг», «Тренинг саморегуляции», «Тренинг уверен-

ности в себе» и т.д.  

- Анкетирование и тестирование с целью определения социально-психологического кли-

мата в группах и основных потребностей и запросов студентов в работе психологической службы 

сопровождения. 

Студенты-спортсмены заслуживают особого внимания, так как образовательный процесс 

для них характеризуется интенсивными умственными и физическими нагрузками. В данном 

случае психолого-педагогическое сопровождение - это система профессиональной деятельности, 

направленная на создание социально-психологических условий для успешного совмещения двух 

ведущих видов деятельности (учебной и спортивной) на каждом этапе образовательного процесса 

в высшем учебном заведении физкультурного профиля.  
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The given article is devoted to the «double career» problem of the athletic students. 

The teachers of the Voronezh State Physical Culture Institute have worked out a special psycho-

pedagogical program of accompanying athletic students in the process of their «double career». Intensive 

researches are being carried in that sphere now. The main point here is most successful combining of 

educational and sport activities of the athletic students. 
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Continuous innovation requires technical competence, a nurturing climate, management 

commitment and cooperative relationships calling for an extraordinary degree of trust among the 

participants. (Hattori & Lapidus, 2004, p. 97) This level of trust and relationship building can be enabled 

by a team of emotionally competent members. ―Emotional intelligence is defined as the competency to 

think intelligently about emotions and to use emotions to think intelligently. (Druskat & Wolff, 1999, p. 

3) This intelligence is individual as well as social, and leads to certain behaviors. These behaviors, 

whether positive or negative, depend in large part on how these emotions are interpreted. 

Understanding the individual and social effect these behaviors have on teamwork is where the 

emotional intelligence construct comes in. The more leaders understand themselves and their employees 

the more likely they are to lead their teams to victory (Xavier, 2005).  

Application of emotional intelligence can also be seen as a leader‘s competency to effectively deal 

with their interpersonal relationships. It is based on the idea that one explores their emotions looking at 

such attributes as empathy, self-image, social skills, feelings, flexibility, happiness, stress tolerance, 

optimism, assertiveness, and trust and impulse control. Followers need a sense of security, and the 

behaviors of the leader play a role in their competency to feel secure. If the leader is not in control of his 

or her emotions, followers may lose confidence and support for the leader. Conversely, if leaders have 

no understanding or consideration of the feelings of followers, they will be less effective in maintaining 

cohesion and team effectiveness. The objective is to strengthen and exploit the emotions of the situation 

in order to accomplish a desired goal in a cooperative environment.  

Developing as an effective cooperative leader or team member is about learning and having 

confidence and belief in who you are, and improving the individual qualities and skills that inspire 
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people to work with you. Emotionally intelligent leaders are thought to be happier and more committed 

to their organization, achieve greater success, perform better in the workplace, take advantage of and use 

positive emotions to envision major improvements in organizational functioning, and use emotions to 

improve their decision-making while instilling a sense of enthusiasm, trust, and cooperation in their 

employees through interpersonal relationships (Gardner&Stough,2002).Furthermore, ―emotional 

intelligence enhances a leader‘s ability to solve problems and to address issues and opportunities facing 

them and the organization. A leader high in emotional intelligence is able to accurately appraise how 

their followers feel and use this information to influence their subordinate‘s emotions, so that they are 

receptive and supportive of the goals and objectives of the organization‖ (Gardner, tough, 2002, p.70). 

―Leaders who are able to use emotions to guide decision-making are able to motivate subordinates by 

engaging in activities facilitated by emotions, and are able to encourage open-minded idea generation, 

decision-making and planning, because they can consider multiple points of view‖ (Gardner & Stough, 

2002, p.70). Effective leaders who are able to manage positive and negative emotions within themselves 

and within others are able to articulate a vision for the future, talk optimistically, provide 

encouragement, stimulate thinking, encourage the expression of new ideas, and intervene in problems 

before they become serious. Emotional management may underlie the competency of the leader to be 

inspirationally motivating and intellectually stimulating. For the competency to identify and understand 

the emotions of others in the workplace is significant for leaders so that they can influence the feeling of 

subordinates to maintain enthusiasm, productivity, and organizational effectiveness (Gardner & Stough, 

2002).  

Emotional self-awareness is a further crucial skillfulness in teamwork. This relies on the 

competency of an individual to have a strong sense of self-worth, so as to be confident in presenting new 

ideas. ―Having the courage to speak out is an emotional competency based on self-confidence; a 

dimension of self-awareness‖ (Slater, 2005, p. 329). This also means being aware of your strengths and 

weaknesses, where in a cooperative situation individuals recognize the strengths they bring to the group, 

but also acknowledging of when other people can do it better. It should be reasonable to say at this point 

that ―relationships are the building blocks of teamwork‖ (Slater, 2005, p. 330). Individuals and leaders 

that are adept at building relationships are more likely to succeed in this regard as they share time and 

experiences together through open communication, trust, and rising above an initial common ground. 

This enables the development of main competencies required for facilitation, reaching consensus, 

conflict resolution, team building and problem solving in a shared context. Non-verbal behavior has also 

been acknowledged as an effective measure for reducing conflict and promoting positive relationships. 

The emotional characteristics of cooperative work are thus significant to understand, perhaps even 

crucial for effective teamwork. 

Conclusions. In taking full advantage of one‘s leadership or individual effectiveness, and having 

the competency to influence and move people, one must possess the knowledge and skills of emotional 

intelligence. We know that ―emotional intelligence is described as a set of abilities that refer in part to 

how effectively one deals with emotions both within oneself and others‖ (Palmer et al., 2001, p. 5). 

Thus, cooperative team leaders and members ―who are emotionally intelligent are essential to 

developing a climate where employees are encouraged to perform to the best of their ability‖ (Koman & 

Wolff, 2008, p. 59). Therefore we have seen regardless of the leadership model, effectiveness is enhanced 

by leaders possessing emotional intelligence (Higgs, 2003). Individual, team and organizationally, 

emotional intelligence competency is main to leaders of the future and their leadership effectiveness. For 

executives who understand and adapt to change, and assess themselves and their employees through 

emotional intelligence foster an emotional and intellectually healthy environment for all to thrive in 

(Xavier, 2005). Establishing a team of emotionally intelligent members is essentially the same as in 

developing an individual. The more these skills and competencies are developed throughout the team, 

the more effective the group can become. This is particularly significant because it allows teams to dispel 

norms, and organizations to develop new and more prosperous cultures. Confronted with the enduring 

need to remain competitive in an advancing market, the importance of emotional intelligence cannot be 
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overlooked. Successful, effective, and inspirational leaders of the future who are commanding and 

retaining of the highest talent, will certainly be demonstrative of the emotional intelligence 

competencies. For if they are not, the consequences seem quite predictable. ―Given that the key 

components of the cooperative process are inherently emotional in nature, leaders who are successful in 

developing cooperative work cultures may be those who are able to manage, rather than deny, their 

emotional selves‖ (Slater, 2005, p. 330). Since teamwork has the potential to yield positive results not 

otherwise attainable, understanding the emotional underpinnings of positive cooperative behaviors in 

managing the emotional aspects of the cooperative process would seem paramount to retain. Briefly, this 

means collaborators at all levels need to learn to manage the emotional aspects of their work (Slater, 

2005). Therefore to complement the contribution of a cooperative team member, it seems prudent to add 

emotional intelligence competency to rationale, technical, and organizational decision making. 

Emotionally intelligent cooperative teams build social capital, which influences effective task processes 

and individual engagement in those processes, i.e., effective information sharing, knowledge and idea 

integration, and action leading to positive results. Emotion drives behavior, and behavior affects 

relationships between individuals, groups and the cooperative environment.  

Suggestions and implications. It is intended that this literature review provided a foundation of 

understanding on the main construct of emotional intelligence, while complimented with views on 

effective teamwork. Beyond this, it was also a goal of the study to specifically identify correlation of the 

main subjects as they relate to each other beyond the extant literature already in place. It has been 

observed in the literature that emotional intelligence, particularly positive emotional intelligence, can be 

beneficial in negotiation. Emotionally intelligent individuals use positive emotions to envision major 

improvements in organizational functioning, and use emotions to improve their decision-making while 

instilling a sense of enthusiasm, trust, and cooperation in others through interpersonal relationships 

(Gardner & Stough, 2002). Furthermore, emotional intelligence enhances an individual‘s competency to 

solve problems and to address issues and opportunities facing them. An individual high in emotional 

intelligence is able to accurately appraise how others feel and use this information to influence their 

emotions, so that they are receptive and supportive of the goals and objectives presented to them 

(Gardner, Stough, 2002).  

Individual emotional intelligence has a group analog, as cooperative groups boost their 

performance by developing their team‘s emotional intelligence. Absent of emotional intelligence, a 

cooperative group can still continue through the motions of participation and cooperation, but the team 

will not be as effective as it could be because members will hold back rather than fully engage. To be 

most effective, the team needs to develop and nurture emotionally intelligent norms, as these norms or 

behaviors support the building of trust, group cooperation and efficacy (Druskatt, Wolff, 2001). To be 

sure however, ―a team with emotionally intelligent members does not necessarily make for an emotional 

intelligent group…creating an upward, self-reinforcing spiral of trust, group identity, and group efficacy 

requires more than a few members who exhibit emotionally intelligent behavior. It requires a team 

atmosphere in which the norms build emotional capacity and influence emotions in constructive ways.‖ 

(Druskatt & Wolff, 2001, p. 2) Effective participation, cooperation and teamwork follows trust, 

emotional intelligence and group efficacy (Druskatt & Wolff, 2001).  

The preceding literature has shown that emotional intelligence improves one‘s competency to be 

socially effective, and can lead to improved cooperative results. However, some suggestions for future 

research have emerged as a result. Positive Organizational Scholarship and Appreciative Inquiry are 

other mainstream constructs that may positively influence cooperative results. Teamwork with other 

researchers engaged in the development of positive behavior based theories may pave the way for 

continued research and exploration. In the end, the research goal is to advance the desirable notion 

proposed by Druskatt and Wolff; ―by working to establish norms for emotional awareness and regulation 

at all levels of interaction, teams can build the solid foundation of trust, group identity, and group 

efficacy they need for true cooperation and teamwork – and high performance overall‖ . 
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ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ ԴԵՐԸ ԲՈՒՀԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

 
Աբիդի Լեյլա 

Իրանի իսլամական հանրապետություն, Իրան 
 

Հանգուցային բառեր.  հուզական ինտելեկտ, համագործակցություն,  

դրական և բացասական հույզեր: 

 

Հոդվածում նկարագրվում է հուզական ինտելեկտը և այն բնութագրվում որպես հույզերն 

արդյունավետ կառավարելու ընդունակություն: Ներկայացվում են նաև ղեկավարի՝ դրական և 

բացասական հույզերի կառավարման նշանակությունները աշխատանքի արդյունավետության 

բարձրացման գործընթացում:  

 

 

 

PERDICTING SOCIAL ADJUSTMENT THROUGH PERSONALITY TRAITS 

 

Aghmiyan, Esmaeil, Jafar 
Islamic Republic of Iran, Karaj 

 
Keywords: Personality traits, Social Adjustment, Intelligence, Mental Health. 

 

Social adjustment includes the ability of person' conscious adaptation with social environment and 

by using emotional and cognitive continuous attempt for the purpose of balancing, growth, health and 

evolution of individual and social life. Indeed one's ability for adapting with environment and 

adjustment with life problems depends on combinative function of emotional and intellectual 

capabilities [1, p. 277]. As regards personality traits, is one of the important factors in the formation of 

social adjustment in the person, It can be used as a factor to reviews and predict social adjustment. On 

the other hand, Social adjustment is one of the personality traits which are considered a sign of 

intelligence and mental health. Because People who execute their roles and their behavior are 

appropriate and adaptive, are regarded healthy [3, p. 2]. Piaget's is called this performance and individual 

interaction with the environment in process internalization and externalization intelligence [2, p. 70]. 

So, social adjustment can be known as the first sign of intelligence in personality. 

Research Method: Statistical universe of this research includes all students who are studying in 

technical and human-sciences Fields in B.A in 2011-2012 in province of Qazvin universities'. The 

students were selected from two groups of males and females among ages 22 to 30 years old. The 

researcher has used two sampling methods of "systematic random" and "cluster sampling" for sampling. 

392 students, 198 female (105 students of human science and 93 technical fields) and 194 male (85 

students of human science and 109 technical fields) 
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This study is a kind of correlation research in which the role of personality traits in predicting 

social adjustment has been studied. For the purpose, in this study correlation method and questionnaire 

scales of Bell and NEO-PI have been used. Obtained data were analyzed by using multiple regression 

methods. 

Data Analyses 

1. Descriptive statistics: The results of table 1 indicate that generally the mean of all personality 

traits (neuroticism, extraversion, openness, agreeableness and conscientiousness) in human fields' is a 

little higher than technical fields' students. 

Table 1: 
Descriptive indices of scores personality traits' score in two groups of female and male Students in 

human and technical fields 

Human science Technical  
SD Mean Frequency SD Mean Frequency Personality Traits 

6.54 
5.66 
4.21 
5.63 
6.16 

20.03 
29.03 
30.69 
32.67 
34.88 

190 
190 
190 
190 
190 

7.20 
5.84 
5.14 
5.79 
6.70 

19.66 
28.81 
30.02 
31.14 
33.99 

202 
202 
202 
202 
202 

Neuroticism 
Extraversion 
Openness 
Agreeableness 
Conscientiousness 
 

Table 2: 
Descriptive indices of social adjustment scores in two groups of females and male students In human and 

technical fields 

Human science Technical  
SD Mean Frequency SD Mean Frequency Sex 

6.17 13.15 105 5.52 12.31 93 female 

5.89 11.21 85 5.97 11.70 109 male 

6.11 12.28 190 5.76 11.98 202 total 
 

The results of table 2 indicate the mean of social adjustment in female students is higher than 

males'. Also the mean of social adjustment in human students is higher than technical fields'. Regarding 

to that, higher score in the scale of Bell's social adjustment means that social adjustment's being lower, so 

we can conclude that female students enjoy lower social adjustment toward male students, Also human 

students enjoy lower social adjustment toward technical students. 

2. Regression Analysis 

For the predicting social adjustment of study through personality traits, multiple regression 

analyze method was used. For this purpose, multiple regression stepwise method was used. The results 

from multiple regression analyze are presented using stepwise method in the table 3. 

Table 3: 
The significance results of regression model 

Model 
Source 

Changes 
Sum 

of Squares 
Degree of 

Freedom 
R R2 F 

Significance 

level 

First step 
Extraversion 

regression 2492.316 1     
remainder 11255.307 390 0.426 0.131 86.36 0.001 
total 13747.622 391     

Second step 
Extraversion, 

Neuroticism 

regression 3045.858 2     
remainder 10701.765 389 0.471 0.171 55.36 0.001 
total 13747.622 391     
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The results of table 3 imply that in first step of regression, extraversion predicts 13% of variance 

and in the second step, extraversion and neuroticism predict commonly 17% of variant variance of social 

adjustment dependent. Regarding to that calculated F in the second step (F (389, 2) = 55.36, P = 0.001) is 

significant in the level 0.01, so linear regression model is significant and so extraversion and neuroticism 

have significant linear relation whit social adjustment. Regarding to significant the relation between 

predictive variant (personality traits) and dependent variant (social adjustment), the results of estimating 

significant model in the form of table of regression coefficients are presented in the table 4. 

Table 4: 
Regression coefficients for predicting social adjustment in according of personality traits 

Model Variant b 
Standard 

Error 
Beta 

T  

statistic 

Significance 

level 
Tolerance 

Coefficient 

First 
step 

constant 24.837 1.394  17.813 0.001 1.000 
Extraversion -0.439 0.047 -.426 -9.293 0.001  

second 
step 

constant 17.392 2.147  8.102 0.001 1.337 
Extraversion -0.319 0.053 -.309 -5.977 0.001 1.337 
Neuroticism 0.200 0.045 0.232 4.486 0.001 1.000 

 

The results of table 4 indicate that in final step of regression, among personality traits, 

extraversion and neuroticism are able to predict student' social adjustment and T-test for significance of 

regression coefficients in the level lower that 0.001 is significant. Comparing regression coefficients in 

the second step imply that the share of extraversion (Beta = - 0.309) in predicting students' social 

adjustment is more than neuroticism (Beta = - 0.232). Negative regression coefficient of extraversion, 

imply a negative relation between extraversion increase and increase of low social adjustment. 

Regression equation for predicting social adjustment in terms of predictive variants of personality traits 

based on Beta standard scores include: Social adjustment = -0.309 Z (extraversion) + 0.232 Z (neuroticism) 
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐՄԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԳԾԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 

 
Աղմիյան Է. 

Իրանի իսլամական հանրապետություն 
 

Հանգուցային բառեր.  անձնային գծեր, սոցիալական հարմարում, ինտելեկտ,  

հոգեկան առողջություն: 

 

Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել սոցիալական հարմարման առանձնահատ-

կությունները անձնային գծերի միջոցով: 392 ուսանողներից կազմված ընտրանքն առանձնացվել 

է համակարգված պատահական և խմբավորման մեթոդների միջոցով: Bell հարցարանը և NEO 

հարցարանը կիրառվել են տվյալների հավաքման գործիքներ, իսկ հավաքված տվյալները վեր-

լուծվել են t – թեստի և ռեգրես վերլուծության միջոցով: Անձնային գծերի շարքում էքստրո-

վերսիան և նեյրոտիզմը կարող են բնութագրել ուսանողի հասարակական հարմարման գործըն-

թացը:  
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APPROCHES PSYCHOLOGIQUES THEORIQUES ET PRATIQUES APPLIQUEES AUX SOINS 

PALLIATIFS ET AU TRAITEMENT DE LA DOULEUR EN ARMENIE 

 
Alexanian H. Yérémia 

Président de l‘association Trans-Missions, France 
 
Mots clés: Est-il plus facile de vivre que de mourir en Arménie ou l‘inverse ??? 

 

Au Moyen Age, les soins aux indigents et incurables étaient déjà la préoccupation des confréries 

"de la bonne mort" et des Hôtels Dieu. Mais cet accueil ne faisait pas l'objet de structures spécifiques 

vouées aux soins palliatifs. Pour cela, il faudra attendre le XIXème siècle. C'est en effet en 1842, dans le 

quartier du calvaire à Lyon, qu'une jeune femme, Jeanne Garnier, fonde l'association des Dames du 

Calvaire pour accueillir les malades incurables. En 1874, toujours sous l'égide de l'œuvre du Calvaire, 

Aurélie Jousset crée un hospice à Paris, dans le XVème arrondissement: ce centre deviendra l'actuelle 

Maison Jeanne Garnier qui, avec ses 80 lits, est aujourd'hui la plus grande unité de soins palliatifs en 

France. 

En 1870, les sœurs néerlandaises de la Charité ouvrent l'hospice Notre Dame à Dublin et en 1905 

celui de St Joseph à Londres. Le mouvement des hospices anglais est amorcé. 

Un médecin, Cicely Saunders, jouera un rôle prépondérant dans le développement des soins 

palliatifs. Elle met au point des protocoles antalgiques, étudie et fait connaître le maniement des 

morphiniques par voie orale. Elle développe également le concept de «total pain » (douleur globale) 

prenant en considération la douleur physique mais aussi les souffrances psychologiques, sociales et 

spirituelles des malades en fin de vie. En 1967, en banlieue de Londres, Cicely Saunders fonde le St 

Christopher's Hospice autour d'une équipe interdisciplinaire dans laquelle les professionnels de santé, les 

bénévoles, les agents du culte travaillent ensemble pour prendre en charge le patient et ses proches. 

Véritable pionnier du mouvement des soins palliatifs, le St Christopher's Hospice reste un lieu de 

référence. 

Il a pour l‘instant peu d‘écrits scientifiques sérieux concernant ce sujet en l‘Arménie. (Tels que les 

sciences exactes et les universitaires l‘entendent Statistiques et études comparees , articles theoriques et 

pratiques sont quasiment inexistants). Le centre de soins palliatifs et du traitement de la douleur ou je 

collabore s‘est ouvert depuis 4 mois après 11 ans de démarches et de combats de la part du Docteur H. 

Karapetyan , chef de service de centre , fondateur et directeur de l‘association – fondation Vanatoun- 

Hospice, anesthésiste. Hopital de Kanaker –Yérévan. C‘est actuellement le seul centre pour tout le pays. 

Il existe une souffrance bien spécifique des personnes atteintes de maladie grave et qui sont «à la fin de 

leur vie». Souffrance spécifique qui a été mise en évidence et conceptualisée par C. Saunders sous le nom 

de « souffrance globale» (Total pain). Cette souffrance est à la fois physique, psychologique, sociale et 

spirituelle. 

 Etats des lieux et fonctionnement actuel du centre! Centre National de Cancérologie de Kanaker 

(Quartier de la capitale), rez de chaussee à gauche: 5 pièces consacrées au centre de soins palliatifs et aux 

traitements de la douleur. Un médecin-chef, anesthésiste. 3 équipes de soignants : une infirmière, une 

aide soignante, un médecin vacataire est assigné aux consultations en extérieur. Cinq pièces pour traiter 

les demandes, les conditions de travail sont précaires ainsi que les moyens dont dispose l‘équipe: sanitaire 

et commodités d‘accueil. La demande de soins est de 3000 personnes par jour dans toute l‘Arménie. A la 

fin de l‘année il en reste 18000 de vivants. Le personnel a été rapidement formé grace à la volonté du Dr. 

Karapetyan. Il s‘est appuyé sur les méthodes occidentales avec une adaptation aux moeurs et coutumes 

armeniennes. Le plus gros reste à faire surtout dans l‘approche psychologique. A ce jour la fiche de poste 

pour chaque membre de l‘équipe n‘existe pas, ainsi que la procedure d‘admission. La formation à l‘accueil 

doit etre poursuivie comme toutes formations nécessaires pour l‘équipe. 

 Soins médicaux et soutien psychologique. L‘accueil. 
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3-1 . En soins classiques on traite de la maladie, de la fonction et du fonctionnement ; la maladie 

ou l‘organe défaillant sont le centre. Face a la douleur globale, le centre des soins est le sujet avec toutes 

ses composantes personnelles, historiques, affectives, sa famille, l‘image qu‘il a de lui, du monde, de son 

etat. Le travail en equipe s‘impose et mobilise plus que des medecins. Infirmieres, aide- soignante et 

femmes de service. Le psychologue, le kinesitherapeute, ergotherapeute, sociologues et d‘autes..... 

3- 2 . Ce travail en équipe nécessite une évaluation fine de la « constellation psycho-médico-socio 

spirituelle du patient, une organisation encore plus methodique des soins. L‘.accueil est donc capital 

autant pour le malade que sa famille et ses proches. Les soignants vont d‘abord gérer toutes les 

répresentations de la mort , les angoisses, les projections et transferts, les agressivités , les préjuges, les 

superstitions ,le refus des soins, les émotions non-identifiées. L‘accueil joue ce role de « tour de 

controle » le psychologue celui « d‘aiguilleur ». Il n‘existe pas de formations specifiques de psychologues 

aux soins palliatifs et traitement de la douleur hormis le departement de psychologie des situations 

extremes fonde par le Prof. H. Avanesyan(YSU). Mais cela concerne les situations de catastrophes. 

L‘accueil des malades et de l‘entourage doit etre formalisé par une approche psychologique ethnique : en 

effet certaines valeurs du peuple arménien ,ses références doivent etre prises en compte en complément 

des modèles occidentaux. Par exemple la solidarité est encore tres vivace en Arménie, malgré les 

altérations imposées au nom de la démocratie voulue par puissances étrangères et du capitalisme sauvage 

voire shizophrenique suggéré par la Russie. L‘accueil et l‘hospitalité ont encore une tres grande 

importance en Armenie. 

 La représentation et les cérémoniaux de la mort en Arménie. La mort se montre mais on en parle 

pas ! On l‘exorcise. Enterrement cérémonieux, okihankist, inknahor 7 ème jour, la quarantaine, l‘année 

et toutes les fetes de morts qui existent durant l‘anné : cinq. (jours fériés). On vient voir le mort chez lui, 

cercueil découvert. Les fleurs s‘aligent devant sa maison, les voisins amis et parents s‘asseoient pendant 

des heures. Femmes et hommes sont dans des lieux differents. Les musiciens jouent des airs funèbres, 

lorsque le cercueil sort de la maison on effectue plusieurs tours devant la porte de sa maison, de 3 à 7 . 

Les hommes portent le cercueil à pieds jusqu‘au cimetierre, surtout dans les villages. Les femmes 

n‘entrent pas dans le cimetierre {selon les villages}, elles restent à l‘entrée. Sinon elles pleurent à grands 

bruits. Le pretre raconte ses histoires et ramasse de l‘argent. Un repas frugal est mis à disposition des 

fossoyeurs et éventuellement de ceux qui veulent honorer le mort . Sa photo est placée devant la tombe 

puis retirée. Poser la pierre tombale et graver sa photo sont primordiaux, lorsque la famille a les moyens. 

Les oligarques, voleurs et gangsters ont des tombes dignes du ridicule d‘hollywood avec un gout aussi 

douteux que leurs maisons. 

La mort coute cher à la famille frais de morgue, frais de l‘hopital, enterrement, repas divers, dans 

les villages parfois plus de 400 personnes sont invitées au repas funèbre! La mort est présente comme en 

Afrique mais on n‘en parle pas pas. Les enfants parfois saisissent ces images mais personne ne leurs 

demandent ce qu‘ils en pensent .les questions qu‘ils se posent? On evite que les enfants voit le mort dans 

son cercueil ouvert. Mais l‘enfant ne peut pas éviter de se poser des questions sur la mort comme sur la 

sexualite. Quelles réponses reçoit-il? Apres l‘enterrement les participants se retrouvent autour d‘un 

repas, femmes et hommes assis a des tables separees.Puis on celebre le 7 eme jour puis le 40 eme puis 

l‘annee. La mort est présente car le nombre des décès augmente, mais surtout ce peuple cotoie depuis des 

siècles la mort violente. 

La mort est donc célébrée mais le travail d‘accompagnement se fait apres l‘enterrement 

nota mment par des visites et des repas au cours desquels ceux qui prennent la parole par des « guenats » 

{toast} dont la qualite depend de l‘orateur soutiennent le travail de deuil et la perte de la mélancolie. Le 

soutien a la famille, presque equivallent au travail du psychologue est post mortem. Les voisins 

cependant visitent le mourant et la famille avant le décès et la qualité de ces visites depend de la culture 

et civilité des villageois. En ville cela se réduit a des traces de traditions perdues, comme les mariages qui 

deviennent des spectacles. 

 Comment informer du diagnostique aux malades et à leurs familles ? La majorité des malades 

savent qu‘ils vont bientot mourir. L‘entourage souhaite tout faire pour le sauver et n‘entendent pas le 
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diagnostique et les préconisations des soignants, surtout en Armenie ou la méfiance est très importante a 

leurs égards. Par l‘établissement d‘une relation de confiance, des entretiens ouverts une invitation à 

exprimer ses desirs et besoins l‘abord du diagnostique peut-etre envisagée. Lui expliquer ensuite le sens 

et la finalite des soins: mourir en paix. La famille oppose souvent plus de résistances.Il faut la recentrer 

sur l‘etre du malade et ses besoins affectifs et spirituels. Les Armeniens expriment verbalement et 

corporellement la douleur de la perte mais ne parlent pas de la mort en dehors des deces. Le meme 

silence aui couvre la sexualite. La famille doit approcher la mort comme un fait objectif, de fait c‘est 

l‘émotionnel, les transferts et projections qui l‘emportent meme chez les infirmieres et personnel de 

service. 

 Soins ordinaires pour réoffrir aux malades leurs dignité? D‘abord l‘écoute, puis prodiguer des soins 

corporels à des personnes qui ressentent leurs corps comme une plaie ou un poids. Prodiguer de l‘amour, 

de l‘attention et surtout de l‘empathie. Il s‘agit de soigner la perte de son identité de sa corporéité : le 

malade ressent son corps comme un étranger voire un ennemi. La nutrition est fondamentale surtout 

boire. Les soins sont centrés sur la réhabilitation de la dignité perdue. Mon corps est devenu un bateau 

qui ne peut plus naviguer ! les activités mentales et physiques ,selon les possibilités du malade jouent un 

role de soutien efficace. Couper les ongles , le coiffer, le laver .........Lui demander de parler de ce qu‘il 

aime, parler de ses reves et projets, qu‘il écrive ses désirs sur une feuille de papier ou les dessinent. Le 

patient doit pouvoir exprimer ses désirs et ses besoins comme toute personne, sinon il tombe malade.Que 

nous soyons croyants ou pas la parole du Christh est fondamentale : seul l‘amour peut nous sauver ! les 

physiciens et biologistes, biochimistes ont obsevés concrètement les effets bénéfiques de l‘amour et de la 

héine. 

 On meurt comme on a vécu, formations des psychologues aux soins palliatifs. de la nécessité de 

répertorier les maladies de la famille : traduire les maladies physiques en manifestations de l'inconscient. 

« Peu d‘hommes savent qu‘ils sont humains et encore moins le savent » Rabelais 1525. L‘homme est 

conçu deux fois par ses parents, physiquement et spirituellement. Il reçoit alors un testament venu de ses 

ancetres. Sa vie est ordonnée aussi par les malédictions et les souffrances de ses anciens. Sa vie se tisse sur 

le manuscrit de ses aieuls. Les maladies sont souvent la suite de ce que nos ancetres n‘ont pu résoudre. Le 

persdonnel soignant se doit d‘interroger avec douceur le passé du patient et les évènements qui l‘ont 

marqué. La mémoire restitue les racines de la maldie. 

 Le psychologue comme troisième homme ouvrant la communication entre les soignants, le 

malade et sa famille. Pourquoi avoir recours à un psychologue dans les soins palliatifs et le traitement de 

la douleur? Les phases finales de vie et les souffrances extrèmes renvoient le patient à sa quasi précarité 

et son son passé lui revient en désordre. Le personnel soignant s‘il n‘est pas formé, ne peut comprendre 

les propos et comportement du malade ou il peut les classer dans des catégories médicales inadéquates. A 

l‘inverse du petit enfant qui construit sa personnalite et l‘acces au langage. En phase finale, l‘humain vit 

l‘inverse : desidentification, destructuration, déconstruction. Le soignant, à de rares exceptions, près,a 

peur de la mort. Les médecins y sont plus préparés, formés et savent tenir un discours cohérent face aux 

malades et surtout à la famille .Mais son discours reste un discours de médecin. A quoi peut servir un 

psychologue surtout en Arménie ? depuis l‘Antiquité il est admis que la communication entre deux 

personnes ne peut avoir une efficacité sans le troisième homme ! Le psychologue est ce troisième homme 

qui va ouvrir les voies du dialogue, de l‘écoute, de la compréhension et des repèrages des illusions. Il va 

aider l‘equipe, le malade et l‘entourage a distinguer les emotions des sentiments et des sensations. Les 

former a la communication non-violente (Marshall Rosenberg, Rogers, David Servan Schreiber, Thomas 

D‘Asembourg....). 

Traiter de l‘agressivite dont les causes sont : l‘impuissance; le sentiment d‘humiliation; les deuils 

multiples; les problèmes psychologiques; l‘incapacité à faire face par épuisement; un développement 

émotionnel incomplet; la fatigue; le sentiment d‘une menace. 

Le langage permet de controller les pulsions de l‘agressivite. Le psychologue sera donc un 

traducteur, un mediateur et un serviteur. Le psychologue va etre au service d‘une communication non 

violente 
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Il apprendra aux soignants aux patients, à la famille comment gouverner ses émotions bénéfiques 

et néfastes. Gérer son intelligence émotionnelle à son profit. Le persdonnel soignat doit etre formé à la 

communication non violente (Rosenberg) 

 De l‘importance de l‘information, la prévention et la prophylaxie. Les habitants d‘Arménie sont 

tres mal informés sur la sante, la maladie et la mort. Le systeme medical mise en place par l‘U.R.S.S avec 

ses qualités et ses défauts, s‘est effondré comme le reste ainsi que le systeme educatif. Les préjugés et 

fausses croyances pullulent et chacun y va de sa theorie {dans la population}. Une information bien 

structurée permettrait de diminuer le nombre des maladies et de soulager du fleau que représente 

tomber malade dans ce pays. 

Le cout, le fonctionnement des soins, le doute et le manque de confiance envers les structures 

d‘Etat, la fausse idée qu‘il n‘existe pas de specialistes compétents ou qu‘ils sont partis a l‘etranger 

renforcent un climat de désespoir. «On attends que le couteau arrive a l‘os». 

La prévention et la prophylaxie doivent commencer dans les familles, les écoles, les universites et 

dans les structures de soins. Elle portera sur l‘alimentation, l‘hygiene de vie (physique et mentale} 

l‘épanouissement psychologie de l‘individu, le controle des émotions et de la douleur, la gestion du 

stress, la medecine éneergetique et alternatuve. 

 Les ressources de notre corps pour combattre la douleur: la porte cervicale. Notre corps dispose 

d‘une infinité de ressources que nous ne connaissons pas. Il produit de la morphine pour nous permettre 

de supporter d‘etre sur terre: endomorphines.il produit des molécules dérivées du Haschich, plus de 10 

sortes de molécules. Il dispose de cellules anti cancéreuses et autres cellules de défenses qui détruisent les 

germes des maladies futures: système auto-immunitaire.Cependant les récentes recherches prouvent que 

la pqychologie du sujet, ses émotions négatives ou positives peuvent influencer sa guérison ou la 

dégradation de son état. Il dispose d‘une porte au niveau de la nuque qui peut fermer les messages de 

douleurs vers le cerveau. Cependant les pensées négatives entravent la fermeture de cette porte. Nous 

devons apprendre à nos patients à utiliser les grandes ressources de notre corps. Relaxation, méditation, 

hygiène de vie, exprimer ses émotions positives,vaincre ses peurs et préjugés. Cela vaut autant pour un 

homme en bonne santé qu‘un malade en phase finale. 

Conclusion. Les perspectives réelles d‘améliorations des soins en Arménie. Dans l‘état actuel des 

soins palliatifs seul la démarche du Dr Hrant Karapetyan me semble une lueur d‘espoir. Il maintient à 

bout de bras son service et envisage de créer un pavillon de soins dont voyus pourrez voir le projet sur 

son site. Les associations et les individualités doivent soutenir son projet afin que l‘Etat comprenne 

l‘importance de ces soins. Les médecins compétents et les futurs psychologues aptes à concrétiser ce 

projet doivent etre formés. Les oligarques pourront financer ce centre au lieu de construire des églises 

partout. La faculté d‘Etat de psychologie sous l‘égide du H. Avanesyan, directeur de chaire de 

psychologie pratique et du pédiatre et psychologue Armen Béjanyan directeur du centre « Abaka »: 

Avenir, ont toutes les compétences requises. 
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This article analyzes the problem of psychological patients with fated promotion. The urgency 

associated with the need to develop palliative medicine. Existing resources are very low. The hospice 

gave me the opportunity to work as a psychologist. Learning to die in peace and dignity has a 

complicated psychological structure. Support the family and loved ones. Find the words and actions that 

relieve. Train medical teams to support the sacrifice required. Train health care providers to help 

patients. 
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The popular observation gives us numerous examples of pubescent and early teens who spend long 

hours slumped in their bed, wrapped up or watching television, or sitting in their room and staring out 

the window. They seem to be invaded by a tedium or lack of interests, sometimes difficult to mobilize, 

although other times may be very sensitive to any passion that can quickly be expressed in a language of 

action toward some purpose, but also be inconstant and shut down shortly after. This picture of 

everyday life that agrees with almost all the descriptions of the adolescence of many authors at stage of 

development and that we conceptualize as working through of mourning, could also be applied to the 

description of a creeping depression or a struggle against it. 

One could argue that there is no teenage without this basis of depressive affect, while in our 

practice we sometimes find only some components of this state or even indicators that seem to suggest 

the opposite. For this reason, the evolution of the depression in adolescence is an important issue to be 

clarified, in order to know to what point we must respect and do not interfere their grief work, without 

intervening.  

Then, an essential question would be: is the teenager process a prolonged grief, is it depression or a 

depressive crisis? Is it necessary to distinguish this basic depressive state that accompanies the adolescent 

mourning from the depressive illness that appears only in some of them? 

As in all depressions, in adolescence we have also the same clinical problems of not submitting 

uniformity and the theoretical problem (metapsychological) of their differences between grief and 

melancholy. In the case of adolescence, it also raises the problem of their intricacies with what has been 

called "the crisis of adolescence".  

The idea of associating the adolescence with grief implies to connote a possibility of change and 

self enrichment. Any change imposes a requirement of psychic work. When this work is necessary to 

accept the loss of something valued or loved in pos to find a substitute, we call it grief, mourning. 
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The work of mourning is necessary to achieve the transformations during the development 

process. It is not only necessary with in regard to the lost object, but also for the Ego to rescue its parts 

included in this object, because of the fantasies both conscious and unconscious linked to it, so the Ego 

does not feel robbed and depleted. Otherwise, it may not engage itself in labor to find a substitute. All 

forms of depression are due to the fact that something loved and desired has been lost and that its 
recoverability is represented as unreachable (Hugo Bleichmar); but, unlike the mourning, the depressed 

teen is also fixed to the implicit lost illusion and does not accept that what elapses is also past time. This 

is what makes it different to grief. This fact is extended to all the contents and infantile types of love, 

both in external and internal world. 

A common defense is the denial of what has been lost and continue clinging to illusions, norms 

and values of the past (Meltzer‘s "childish, latent" adolescent), or otherwise, to deny the past so it does 

not return and uncovers the path to the future (Meltzer‘s "winners‖) though the cost may be, in both 

cases, not to be able to live the present. The point is that in each present time when the experiences of 

omnipotence and omniscience are frustrated they cause very painful narcissistic wounds, especially if 

there must be renouncement to the primary scene, circumstance that also belies the fantasy of 

omnipresence. It is essential through the depressive pain to achieve a suitable development of what was 

lost and work on its mourning (M.Klein-L.Grinberg-D. Meltzer). 

In contrast, the melancholy involves maintaining the total clinging to the lost object and finally 

becoming into it; Freud says "the shadow of the object falls on the Ego"; with a strong unconscious 

attachment to the narcissistic object since childhood, the individual although knows that he lost an 

object, what he does not know is that he lost his narcissistic breadwinner, absolutely essential for him. It 

is relatively rare to find in the adolescence a pathological state equivalent to a established state of 

melancholy. When depressive status in certain adolescents takes the melancholic aspect, it is not sure 

that we observe in that case distinctive characteristics of the age. Perhaps in a teen it is only observable 

the intensity of the aggressive investment of the lost object and the risk for the Ego to disorganize which 

follows the loss. But this should not be confused with the presence of psychotic fixed defenses yet as we 

observe in melancholy. 

Adolescence and its mourning tasks: 
I prefer to approach the losses, the mourning‘s and the tasks of working through from a more 

global point of view, which includes the item of the finding the substitute.  

What is essential in adolescence is the way in which the individual comes to accept his/her sexual 

position. This is the way he/she supports himself/herself to rule on the question of his/her drives in the 

field of symbolism renouncing the direct instinct pleasure. To carry out this process, the adolescent, 

apart from the new sexually matured body image of himself, has the psychic work to "reconstitute" 

his/her sexual object because he/she will not be in entire conditions of supporting his/her erogenous 

sexually matured body before having his first intercourse because from then on he/she will perceive and 

feel the body as a unity. Only then he/she will be able to support himself physical and emotionally. This 

is the main difference between the infantile and the adolescent realizable sexualities. 

The object on his turn, according to Braconnier, during adolescence must be able to transform the 

love of the primary objects and the bisexual love that these objects make possible in fantasy through the 

full (positive and negative) Oedipus Complex. This transformation requires an entire psychic work to 

discover and explore "new dialogs of love" (Louise Kaplan). 

An essential aspect of the psychic work consists on an inevitable mourning: disinvest an inner 

infantile self-image until that attachment to certain internal objects disappears, because we now have a 

new body that can perform the incestuous and parricide desires, the reason why that attachment must 

disappear. 

It is obvious that unlike to any other grief, the adolescent process is longer, because the psychic 

work is more complex and responds to multiple conscious and unconscious significants. The Ego is 

desoriented, confused, and therefore weakened, and the substitute objects are not easily found. The 
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reason is that the losses of love illusions cover both narcissistic and Oedipus complex areas. Not being in 

control of this whole situation causes alterations of the self-esteem.  

Nevertheless, thanks to his/her potential energy, the young can confront this psychic work.  

On the other hand, the depressive adolescent is stuck to the remnants of lost happiness. The 

failure of this work of transformation of the loop for attachment to the original objects sinks the teen in 

a certain type of depression, because the finding of a substitute object, is interfered by the bond of 

attachment to the original love. The reason is that this transformation means symbolically to the teen a 

true matricide, a mourning impossible to carry out.  

So that the specificity of depression in adolescence rests on how the adolescent faces the work of 

transformation of this original loop for attachment. 

He can overcome this fear and to mourn the impossible love, usual shape of first love. But he also 

can be inhibited, or take attitudes as fight and flight in the action or fall in somatirations. He/she can 

also fill it with hatred and, in the pursuit of make his/her wishes come true, maintain the erotization in 

relationships highly ambivalent and even sadomasochistic. If the adolescent is prone to depression, 

he/she becomes a depressant and after that someone frankly depressed, because in the struggle to 

achieve the desires, runs out of fear of the power and speed of the changes, and renounces to any 

transformation. This coagulates in a major depression, which may persist for a significant period in the 

course of their adult lives. 

In the course of these different stages of this process, there may be what Braconnier called the 

adolescent depressive crisis. This is a picture where successively anxiety and depressive symptoms are 

articulated. This sequence anxiety-depression can be unique; it is neither the crisis of adolescence 

(because it does not endure), or depression in adolescence (because it is not installed). But if it is 

repeated and prolonged gives the impression of a state of crisis. 

During this depressive crisis the teenager is in a permanent state of tension between depictions of 

his/her separation of the parental objects on one hand, and the representation of a sexual and erotic loop 

with a "great love" usually on the first. The evolution of this depressive crisis will depend on the future 

of these two representations and the anguish and pain associated. Will depend on one hand, on what has 

happened with the anguish of separation in the early years and in the course of childhood. But, on the 

other hand, the sexual aspect, will play the erotizsation of the ties of the idealized and ambivalent ties, 

eroticization that has its critical effects on the body where may appear phobias about the body shape 

that Carlos Rios described.  

Summarizing, this depressive crisis is characterized by the conflict between two types of 

relationship, being one them on the object to lose, more narcissistic and endogamous and the other, on 

the object to invest, erotic and exogamic.  

By contrast, the depression itself when it is organized endangers the future of the adolescent; it 

will no longer be the conflict between two modes of relationship, but it is replaced by the mode of 

relating to the "object of original love". This true back-down occurs when the sexual and erotic 

dimension of new objects threat the narcissistic basements of the adolescent. 

While it is necessary to focus the therapeutic work according to the dynamics of these mental 

states and not to rely on the actual age of the teenager, however it is useful as a benchmark for the 

differential diagnosis mourning-depression it is useful to recall the prevalent concerns at certain ages. So 

will a cross between the two approaches. 

We said that the installing of the depressive illness will depend on two aspects: on one hand, on 

the content of the unconscious fantasies of the adolescent and the level of his/her Ego strength, 

according to his achievements during the latent period. On the other hand, it will depend on the 

external real situation: the past and specially the present. It is important to consider that the situation 

will be defined according to the current context, because adolescence means always a second chance for 

psychic development, for both the teenager and his/her family. It is well known the importance of the 

family based on how she should also go through her grief, in order to function as a suitable continent 

and be able to counter the persecuted-persecutor climate that the adolescent creates so as not to fall into 
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narcissistic collapses. At this point, it is extremely delicate the break period of mutual dependence, 

especially in endogamic families who need of narcissistic supplies among their members. Excessively 

protective parents keep weak the Ego of their son, because they determine him to idealize them and put 

his source for safety outside of himself. And when he has to deal with the ambivalence of his drives, is 

inhibited or even, collapses. He also fails, if the narcissizacion and the child dependency were very poor, 

because the rupture of the child/family unit removes a huge resentment and hatred that feed the useless 

rebellion until it leads to despair and depression.  

Depression as an illness is a very rare case in pubescent. The most frequent is to observe first the 

struggle against depression, that is, aggressive behavior, instability, harshness, isolation. To be installed 

as a disease, there has to be a predisposing frankly cyclothymus personality or pathological frozen grief 

from early ages referring to family situations, very painful for the child: deaths of significant members of 

the family, that make the adults around very absorbed by the situation and they leave the child to his 

fate, or separation of parents with or without frank violence. Considering that the two central problems 

of puberty to be handled are the biologically mature emerging body and the breakdown of the childish 

dependence, these teenagers show no interest in their physical development and they almost do not use 

it, so they are not interested in sports and prefer to stay home alone than to go out with friends. If they 

take their body into account, it is to control it obsessively so they overwhelm themselves with 

hypochondryatic concerns and insomnia. As if their erogenous body is supposed to be a potentially sick 

body and their sexual interests have been transformed only in concerns and a chronic stressful state. In 

terms of breakdown of the parent dependence, they have very little autonomy to decide or assume their 

activities; very attached to their mother, consider the father as an unattainable ideal. With all the 

characteristics of the persecutory guilt: persecution, exhausting self-demands and self-reproaches and 

subjugation so as pseudorepairings which always fail. Intervals in the relatively free of these feelings 

they operate with an obsessive control over their body and strength, and over everything they do to the 

external objects around them, being extremely demanding, unsatisfied, whiny, and critical, identified 

with their introjected sadistic Superego. These cases will be emerging incipient melancholies, which are 

the basis of frank melancholies that we see in adults. 

Middle Adolescence is the period where more typically can be installed a neurotic depression. 

Being at this age the main task the definition of sexual identity, confusions of all kind overload the Ego. 

If in addition there is any cystic grief situation or a prior personality that has not been able to reduce the 

susceptibility of "narcissistic wounds," necessarily the teen will give in to the complexities of this age. 

It is different the case of the long-term depressive reaction because when there is a protective and 

a sufficiently favorable family environment for the development in general there is no prior 

predisposing personality for a depression. But if a mourning task has been entrenched during early 

childhood, usually linked to the disappearance, death or endistancing of the father of the same sex, 

when it is necessary to deal with the Oedipal conflict during middle adolescence, it is difficult to 

implement the definition of sexual identity, because the guilt prevents the development of the 

ambivalence facing to this disappeared parent. A trigger can also be aggravating a new significant loss. It 

is absolutely necessary the development of this pathological entrenched mourning to unlock the 

emotional life. The risk is that you install a character disorder, though hardly a progressive depressive 

illness that can become chronic. 

The depressions toward the end of adolescence are generally due to the accumulation of multiple 

failures in the previous tasks. Adolescence is extended not consolidating achievements in the various 

areas, or in the couple privacy, or the academic definition, neither the labor nor the social insertion. 

They wander around from a fleeting project to another, staying thanks to a covert unit of the family and 

peer group at the same time, all members of more or less getting chronicles in pregenital and genital 

confused problems. Chronically frustrated are maintained with a dull resentment and a sensitive self-

esteem. They may end up in different types of character disorders. 
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ՎԻՇՏԸ, ԸՆԿՃԱԽՏԸ ԵՎ ԹԱԽԻԾԸ ԴԵՌԱՀԱՍՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 

 

Արյան Ասբեդ 
Բուենոս Այրեսի համալսարան, Արգենտինա  

 

Հանգուցային բառեր. վիշտ, ընկճախտ, դեռահասություն, թախիծ, պաթոլոգիա  

 

Հոդվածում ներկայացված են վշտի, ընկճախտի, թախիծի պատճառները դեռահասության 

շրջանում, նկարագրված են դրանց տարբերությունները: Ինչպես նաև նկարագրվում է դրանց 

նորման՝ որպես տարիքային առանձնահատկություն և պաթոլոգիկ դրսևորում:  

 

 

 

THE FEATURES OF SPATIAL ORIENTATION‘ FORMATION 
(This work was supported by State Committee of Science MES RA, 

in frame of the research project № SCS 13-5A423) 
 

Asriyan E. V., Stepanyan L. S. 
YSU, Yerevan, Armenia 

Keywords: spatial orientation, decentration, egocentricity. 

 

The actuality of the highlight: The 21st century, which can be called the age of progress of media 

technologies, suggests new conditions to a person, to his adaptation mechanisms, person-surrounding 

harmonic interplay and several other mental manifestations, that in their complex interconnections 

make a basis for the mental health. The progress make a new situation for a person, which he should 

adapt including separate emotional, perceptive, cognitive, moving systems adaptation. The perceptive 

field also doesn‘t remain the same when the surrounding changes, particularly space orientation, which 

being formed in the concrete real situation carries on him the influence of, for example, changing 

informative field. The new social-psychological state that today we have in Armenia strikes the eye for 

its several innovations, which has the influence on the formation of the space orientation, but remains 

unstudied and needs the complex examination from the theoretical and experimental positions.  

The space orientation is the manifestations of practical apprehensions and space perceptions. It is 

realized based on the direct perception of space and knowledge of its categories. Space orientation means 

some ability to use the counting system. In the infancy, for example, a child orients in space with the 

help of the parts of his body. The differentiation of the main directions in the level of the second signal 

systems is very difficult in the early age development period. The orientation with the help of self body 

is the main point in the study of the space orientation. The above mentioned pointed out that in the first 

period the perception of the space has the egocentric nature, which is manifested in the behavioral and 

cognitive levels.  

Parallel to the practice assimilation, the intellectualization of movement reactions is also noticed, 

i.e. their pass to the internal plan of activities, that is the indicator of the general progress. As S.L. 

Rubinstein mentions - the children‘s development of the space perception includes the pass from the 

fixed counted systems within self boundaries to the other one – the system of free moving point 

estimation [7]. According to J.Piaje - the egocentricity of the space orientation is the cognitive 

orientation and manifests in the children of the middle and elder preschool age [6]. The next age 

developing period is supposed to be the manifestation of space orientation decentration, which first 

comes towards the situation separate fragments, later influences the whole perception of the situation [2, 

3]. All these speak about the importance of the research of this phenomenon in different age groups.  

The perception decentration, besides the possibility to avoid the egoistic tendency of space 

orientation, manifests overcoming egocentricity, which brings the change of the subject‘s view. It is 



 413 

formed during the socialization of a person and contributes person‘s moral and cognitive development. 

The source of the person‘s decentration is the communication with the other people. It‘s important that 

ability has the individual character of development and changes in different age periods. The space 

egocentrism and decentration examination in different age periods is of a great importance in psycho-

logy both in practical and theoretical degrees. The slow development of space decentration formation 

may cause different psychological problems and conflicts in adult life. In many researches person‘s 

features are mentioned connected with the weak formations of decentrative abilities, when egocentri-

city becomes person‘s trait (Zaycev S.V., Pashoukova T.I., Slavoskaya N.A., Yemelyanov Y.N., Stolin 

V.V. and others). From the other hand the development of decentration helps with effective interplay of 

the surrounding – society - other people, as well as with the constructive formation of effective activity 

of the different age groups – including game activity, study and work. The mentioned problem is the 

complex investigative point for several psychological fields, which scientific analyze is possible only in 

the experimental way. 

One of mechanisms of the decentration being an indispensable condition at creation of the inter-

personal relations is overcoming of egocentricity, attention switching from the person on care of others, 

i.e. formation of a moral maturity and improvement. At the heart of a personal decentration lies flexibi-

lity of human mentality. Decentration as psychological category is used for the analysis of socialization, 

cognitive, perceptual and moral development of the personality. Especially actual the decentration prob-

lem among youth is raised sensitivity to the outlook formation and to new models of behavior. Besides at 

this age personal characteristics, vital orientations, the self-relation and relation to one another are for-

med. Thus, we can say that the decentration is a necessary condition of formation of a maturity where 

there is no place of the increased aggression and conflictness. Considering that fact that the decentration 

is an ability to mental adequately movement on the point of view, different from own, we assumed that 

level of decentration is closely connected with psychological features of the personality, such as self-

assessment, aggression, conflictness, empathy, knowledge of yourself and the attitude towards yourself. 

Research objective was identification of comprehensive communications of decentration with 

other psychological characteristics of the personality providing productive and constructive interaction 

with people around. 

Methods and Participants 
Sixty healthy volunteers (28 female and 32 male, aged 18-45 years, all right-handed) participated 

in the experiment for diagnostics of formation the personal decentration. All participants gave their 

written informed consent after the experimental procedures were explained to them. 

Stimuli and Procedure 
The battery of tests, including the test of Budassi and Dembo-Rubinstein were used for diagnostic 

the self-esteem level. The Bass–Perry test was used to determine the level of aggression. The Eysenck 

questionnaire was used to determine the level of anxiety, frustration, aggressiveness and rigidity. For 

diagnostics the level of decentration we used projective tests ―Spatial decentration‖ and ―Who I?‖. By 

selected tests was taken selectivity, validity, reliability, accordance to standard test norm attentionally. 

On the bases of age participants were divided into two groups: 30 respondents aged 18-20(group I), and 

30 respondents aged 35-45(group II). The statistical significance of the data was analyzed using the 

correlation and multifactor analyses (the software package SPSS Base 19.0 for Windows). 

RESULTS 

On the basis of the content analysis of projective techniques of "Spatial decentration" and "Who 

am I? , the following categories were allocated: physical characteristics, social characteristics, ecology 

and surrounding world, emotional component, abstract characteristics, cognitive component, activity. 

The carried-out factorial analysis of the obtained data revealed that in the group 1 (age group of 

18-20 years) dominates the factor of the physical characteristic, and in the group 2 (age group of 35-45 

years) dominates the factor of the social characteristic. 

Besides in group 1 the prevalence of such factors as ecology and surrounding world, and in group 2 

factor "activity" and abstraction was revealed. 
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Having carried out the qualitative analysis of these techniques, it is possible to tell that in age 

group of 18-20 years answers generally reflected own point of view, described their physical and 

cognitive I. In age group of 35-45 years answers generally concerned the sphere of their activity, the 

interpersonal relations and social I. It is possible to say that level of a decentration was more formated at 

examinees of the 2nd group that is probably connected with that fact that all members of this group had 

a family, children and respectively social responsibility for other people, formation of empathy and 

understanding of the social role in a family and society developed the decentered position, having made 

it more expressed. 

The carried-out correlation analysis revealed close negative correlation connection between 

decentration and anxiety level (P≥0,01, r=0,333), frustrations (P≥0,05, r=0,254) and rigidity (P≥0,1, 

r=0,214), and aggression (P≥0,001, r=0,414). There was no correlation connection between the self-

assessment and decentration. 

Summarizing the above mentioned, it is possible to say that decentration level of students is 

developed insufficiently, in comparison with adults that leads to manifestation of egocentric 

installations, aggression, a high self-assessment, otherwise, not formation of a social and personal 

maturity that respects and defines the unproductive solution of problem in life situations.Considering 

internal structure of decentration, it is possible to believe that at development of an optimum level of 

decentration in students, it is possible indirectly, correct such qualities as aggression, self-assestment, 

anxiety, and also to affect development of empathy, tolerance that in turn can affect development of 

mental and physical integrity of the personality. 

Thus, the study of person‘s space decentration formation mechanisms and features will enable to 

make the intervention program of psychological correction, which will provide the pass from the 

egocentric state to the decentration – fostering the cognitive processes development, the formation of 

constructive state of interpersonal communication, the adequate perception of self-conception.  
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Հանգուցային բառեր. տարածական կողմնորոշում, դեցենտրացիա, Էգոցենտրիզմ: 

 

21 դարը նոր պայմաններ է ներկայացնում անձին և նրա ադապտացիոն մեխանիզմներին: 

Արտաքին միջավայրի փոփոխություններից անմասն չի մնում անձի պերցեպտիվ ոլորտը, 

մասնավորապես տարածական կողմնորոշումը, որն ունի երկու ուղղվածություն` էգոցենտրա-

ցիա և դեցենտրացիա: Դեցենտրացիայի զարգացումը հնարավորություն է տալիս անձին արդյու-
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նավետ փոխազդեցության մեջ գտնվել շրջապատող միջավայրի հետ և փոխկապված է անձ-

նային մի շարք որակների հետ, ինչպիսինն է ագրեսիվությունը, տոլերանտությունը և այլն: 
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« Vers une institution suffisamment bonne». Une approche éducative du « prendre soin». 

Soigner et éduquer en institution sociale et médico-sociale pour enfants troublés ou carencés 

INTRODUCTION. D‘où je parle. Depuis plus de dix années, je parcours la France à la rencontre 

d‘équipes multiples pour effectuer un travail d‘écoute et d‘élaboration institutionnels. J‘ai de ce fait une 

photographie de l‘état de nos institutions sociales et médico-sociales. C‘est à partir du triple registre du 

soin, de l‘éducation et de l‘autorité de diriger que j‘interroge aujourd‘hui avec vous la notion 

« d‘institution suffisamment bonne » et la question fondamentale de la violence. De ces trois champs, 

c‘est essentiellement celui de l‘éducation qui retiendra mon attention aujourd‘hui. 

Le traitement du thème en deux temps. J‘emprunte le titre de ma communication directement à 

D.W. Winnicott, qui a parlé « d‘environnement suffisamment bon »[1] pour l‘appliquer à l‘institution. 

C‘est, bien sur, l‘occasion de marquer dès le début de ce travail la référence à la psychanalyse, 

particulièrement à Winnicott, à ce qu‘il nous a transmis, et à la formidable richesse théorique et clinique 

qu‘il nous a offert, a nous, soignants et éducateurs auprès des enfants en souffrance. Je vais travailler 

aujourd‘hui sur « l‘institution éducative», et, si vous m‘y invitez de nouveau, je vous propose de travailler 

une autre fois sur « l‘éducateur ou le soignant suffisamment bon ». 

Pourquoi ce titre, pourquoi cette approche : « Suffisamment bonne » est une notion qui s‘oppose à 

l‘idée de mesure précise, quantitative et objective, mathématique. La notion de « Suffisamment bonne » 

de Winnicott donne plusieurs indications intuitives d‘emblée : qu‘est-ce qui est bon, comment puis-je 

savoir que l‘autre est satisfait, comment me satisfais-je à vouloir satisfaire l‘autre, comment savoir que 

c‘est suffisant. A aucune de ces questions je ne peux répondre seul. 

 L‘emprunt à Winnicott est explicite ; si l‘on peut aisément, entre nous, définir ce qu‘est une 

mauvaise institution, en revanche, qu‘est-ce qu‘une bonne institution, une institution parfaite ? 

Nous savons que c‘est une utopie, et où peut mener les tentatives de réalisation forcenée de cette 

utopie. Enfin, cette notion de « suffisamment bonne »elle me plait car elle prend le contre pied des 

directives qui veulent que les institutions soient de plus en plus bonnes, de plus en plus parfaites, et ont 

enclenché depuis quelques années maintenant un cycle infernal d‘évaluation morbide. Elle me plait car 

elle est du côté, de l‘intuition, de l‘estimation, d‘une évaluation relative, subjective, une sorte de 

paradoxe : « l‘évaluation subjective », au plus près de l‘humain. 

 APPUIS THEORIQUES ET DEFINITIONS. Qu‘est-ce qu‘éduquer. Je propose, depuis quelques 

années maintenant, cette définition de l‘éducation : « L‘éducation c'est l'humanisation des pulsions ». 
Que je distingue du soin, voisin, que je définis comme une « pacification des pulsions ». Je me réfère 

explicitement à la psychanalyse et à la théorie freudienne des pulsions pour définir l‘éducation. On ne 
nait pas humain, on le devient. 

C‘est grâce à l‘amour qui lui est donné et aux interdits qui lui sont progressivement posés que le 

bébé renonce progressivement, au fur et à mesure de sa maturité, à laisser libre court à la satisfaction de 

ses pulsions, satisfaction que l‘on nomme jouissance. La recherche instinctive puis répétitive de la 

jouissance, orale en premier lieu, se transforme alors en recherche de plaisir partagé, en prise de 

conscience progressive de soi, puis de soi comme les autres, autres semblables à soi, l‘Autre d‘une façon 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#140402a1b4523e0e__ftn1
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générale. Par ailleurs, l‘insatisfaction et la non-réponse immédiate à la demande de jouissance 

pulsionnelle crée du manque, de l‘angoisse, puis, si l‘enfant, bien entouré, est capable d‘apaiser lui-même 

son angoisse, de la pensée et du langage. Le manque qui est ressenti dès lors qu‘il y a ce qu‘en 

psychanalyse on nomme « castration » va entraîner l‘enfant à se représenter ce qui lui manque (maman, 

manger) et à le nommer. L‘enfant imagine (se représente) et symbolise (nomme). Il devient petit à petit 

un être humain. 

Je pose immédiatement comme postulat que soigner (et les soins) est préalable lorsque l‘énergie du 

sujet est mobilisé par de la souffrance. IL est nécessaire que le sujet soit a minimum apaisé pour engager 

avec lui un chemin vers plus d‘humanité. Bien sur, et c‘est majoritairement le cas dans nos lieux médico-

sociaux, soins et éducation peuvent être mêlés, concomitants, c‘est notre art, celui de prendre soin. 

Du côté du mot institution. J‘utiliserai le sens courant donné en sociologie du mot institution : « un 

ensemble de lois et règles qui structurent une activité humaine dans un temps ou un lieu donné ». Ainsi 

parle t‘on de l‘institution du mariage (activité humaine relative à la continuité de l‘espèce) de 

l‘institution militaire (activité humaine de tuer pour se protéger ou pour envahir l‘autre) des religions 

(activité proprement humaine de croire), etc. Nous héritons d‘ailleurs le mot institution des 

établissements charitables du XIX ème siècle (enseignement religieux, maisons d‘éducation, orphelinats, 

asiles), institut du Bon Pasteur, institut Sainte Marie, je pourrai faire là la liste de tous les saints…., et 

arriver aux terminologies plus récentes d‘institut médico-éducatif, institut de rééducation, pour ne citer 

que les plus proches de nous. 

Ces petites institutions ont en commun avec les grandes institutions, catégorisées par la sociologie, 

d‘être instituées. C‘est un truisme que je précise : ce sont des lieux qui se réfèrent à une commande 

sociale, avec un ou des objectifs précis et organisés par un ensemble de lois, décrets et conventions. Ces 

lieux sont « fondés », ils sont organisés, ils sont quelques part, « dans, ou sur », ils ont un « statut ». Etre 

Institué c‘est exister en référence à un statut dans ou sur un lieu donné. 

 Enfin, l‘institution qui perdure, existe sur un ensemble de couches qui constituent son histoire, 

couches dont elle peut tirer sa richesse, c‘est son humus, son substrat comme on dit en botanique, ou 

bien sa rigidité ou sa violence si l‘histoire est refoulée ou méprisée (quand les cadavres dans le placard). 

Ces deux définitions posées, je vais dresser avec vous une sorte de portrait de ce que peut être une 

institution éducative suffisamment bonne. 

Ce portrait je vais le constituer par touches successives qui ont la particularité de ne pas être 

hiérarchisées. C‘est ce que j‘appelle comme en mathématique, des conditions nécessaires mais non 

suffisantes. 

 CONDITIONS NECESSAIRES POUR QU‘UNE INSTITUTION SOIT « SUFFISAMMENT 

BONNE ». Je vais regrouper ces conditions nécessaires autour de trois grands noyaux d‘importance 

équivalente : la fonction maternelle, la fonction paternelle et la triangulation. Tout d‘abord, je précise 

que lorsque je parle des fonctions maternelle et paternelle, je ne parle pas de la mère et du père, de la 

maman et du papa, de l‘homme et de la femme, de l‘assistante familiale ou de l‘assistant familial. 

Simultanément, j‘éclaire ces fonctions des qualificatifs suivants : la fonction maternelle, l‘ACCUEIL, la 

fonction paternelle l‘INTERDIT, la fonction de triangulation, l‘ALTERITE. 

 La fonction maternelle : L‘ACCUEIL 

Une condition nécessaire pour un lieu éducatif soit suffisamment bon est qu‘il soit sécurisant : 

Garantit la protection et la chaleur du toit : le foyer. 

L‘institution suffisamment bonne garantit à l‘enfant la protection contre la violence de la nature ; 

c‘est la qualité du lieu de vie, du « foyer » où l‘on a la garantie d‘être accueilli, sans contre partie. 

Un lieu où les fonctions essentielles sont incarnée par des personnes. Les fonctions de nourrir, 

d‘entretenir, de ranger, de laver et repasser, sont des fonctions nobles. Ces fonctions doivent être 

incarnées par des personnes bienveillantes et attentives. Ces personnes sont les premiers éducateurs, 

premiers au sens qu‘ils interviennent en tout premier, ils interviennent pour satisfaire les besoins vitaux 

que l‘enfant ne peut satisfaire seul. Ces fonctions font partie de ce que Winnicott appelle le Holding, la 

succession rassurante de tous les soins pluriquotidiens. 
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Un lieu où ces fonctions essentielles ne sont pas parcellisées. Ces actes ne sont pas une succession 

de soins, s o i n s, mais un ensemble, un tout qui consiste à prendre soin, et qui est fait de sensorialité, de 

toucher, d‘odeur, de sons, de regards, mais aussi de petits manques, qu‘ils évoquent des souvenirs et qu‘ils 

s‘accompagnent de mots, de paroles, bref de désir. 

Qui protège de la violence sociale. Comme la mère protège l‘enfant de la violence du père. La 

protection de l‘enfant contre la violence sociale permet très vite de voir s‘atténuer, voire disparaitre des 

symptômes de souffrances psychiques d‘origine externe. 

Qui a la capactié d‘absorber la violence de l‘autre et de la restituer en création ».  

Elle est capable d‘absorber la violence de l‘autre et de la restituer sous forme de création (de 

langage, d‘apprentissage, d‘ouverture sur le monde, d‘enrichissement de soi, etc.). Cette violence est de 

deux ordres, celle directe des manifestations symptomatiques de l‘enfant, celle indirecte et insidieuse de 

l‘image de soi troublée ou malmenée par le miroir qu‘est l‘autre, psychotique, délinquant ou 

polyhandicapé. Le corps ou le psychisme morcelé de l‘autre altère insidieusement et inconsciemment ma 

propre image et son unicité. Or nous ne pouvons faire ces métiers sans un minimum d‘identification à 

l‘autre en souffrance. 

Un lieu qui accepte la répétition. La prise en compte des mécanismes répétition du conflit 

psychique est trop souvent niée ou ignorée. Cette ignorance est liée à un refus de s‘approprier et de 

s‘appuyer les enseignements de la psychanalyse et des mécanismes transférentiels et contre 

transférentiels en institution. Pour faire vite, c‘est un refus de la prise en compte de l‘inconscient. 

Un lieu où l‘on ne hiérarchise pas la qualité de sujet. C'est-à-dire un lieu où tous les membres du 

collectif sont des sujets. Une institution suffisamment bonne ne différencie pas les sujets. Il peut et il doit 

y avoir des hiérarchies de fonctions, des places différentes, des places interdites, de tâches singulières, 

mais nous sommes tous sujets. C‘est néanmoins souvent avec ce type de position que l‘on rencontre des 

institutions où le sujet psychotique (ont dit alors handicapé) est laissé seul face à son aliénation 

pulsionnelle et jamais sollicité à rejoindre la communauté de ceux qui doivent, petit à petit, arriver à être 

conscients et responsables de leurs actes. 

 La fonction paternelle : l‘INTERDIT. L‘institution suffisamment bonne pose les interdits. 

 « Interdit, c‘est interdit, je t‘ai déjà dit que c‘était interdit ; » : Combien de fois par jour employez 

vous ce mots, mesdames et messieurs les éducateurs, combien de foi le répétez vous pour les mêmes 

causes, avec les mêmes impressions que c‘est sans effet ? C‘est qu‘interdire ce n‘est pas empêcher. Inter 

dire, c‘est dire entre nous. C‘est du Dire, du langage. Et c‘est du nous, c‘est du langage à plusieurs, du 

langage partagé, interdire c‘est de la parole. 

Et interdire ce n‘est pas empêcher. Si un de vos gamins fait le turbulent auprès de la fenêtre 

ouverte à l‘étage, vous lui dite de cesser, de s‘éloigner, de descendre s‘il est grimpé sur un objet, vous lui 

signifiez le danger, l‘interdit signifie DANGER. 

S‘il continue, vous intervenez sur lui en l‘empoignant, sur la fenêtre en la fermant, vous 

l‘empêchez. Empêcher c‘est du corporel. L‘éducateur doit interdire puis, si comme l‘on dit, l‘interdit n‘est 

pas intégré, vous empêchez. Interdire signifie « danger », danger pour soi, danger pour autrui. Le 

lendemain, si les conditions sont les mêmes, la fenêtre est ouverte et Marcel sera confronté à nouveau à 

l‘interdit de se mettre en danger. Les interdits ne sont « efficaces » que s‘ils sont intégrés et pour être 

intégrés, il faut d‘abord qu‘ils soient posés. 

Posés et non expliqués. L‘interdit c‘est comme ça, l‘explication de l‘interdit n‘est pas suffisante. Si 

la compréhension n‘est pas acquise, l‘interdit reste néanmoins posé. Ce n‘est pas parce qu‘un enfant n‘a 

pas accès à la compréhension de l‘interdit que l‘interdit ne doit pas être posé, ou bien que l‘interdit doit 

être négocié. Parce que l‘interdit est posé au nom de tous, de l‘humanité, et que c‘est bien dangereux que 

de laisser croire à un enfant qu‘il peut s‘arranger ou bien négocier avec toute l‘humanité. 

De quels interdits parle-t-on ? Pour la psychanalyse, ce sont les interdits fondamentaux que sont 

l‘interdit du meurtre et l‘interdit de l‘inceste qui font barrage à l‘expression de la violence et à la 

jouissance. Ils mettent en demeure le sujet de transformer ces pulsions en force socialement admise et 

non en force destructrice. 
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Du côté de l‘anthropologie structurale. Claude Lévi-Strauss, les caractères universels de 

l‘organisation des sociétés fondées universellement sur les interdits fondamentaux de l‘inceste, du 

meurtre et de l‘anthropophagie. Ces deux approches psychanalytique et anthropologique, ont en 

commun de dévoiler, pour l‘un (Freud) la structure invisible de l‘organisation psychique de la personne, 

pour l‘autre (Lévi-Strauss) les structures invisibles des organisations sociales. 

La référence à ces deux théories ouvre plusieurs champs de compréhension et donne des points de 

départs importants pour des praticiens de l‘éducation ou du social : 

- la violence est constitutive de la personne ou du groupe social 

- Le bébé est un être pulsionnel, on ne nait pas être humain, on le devient 

- C‘est « poser les interdits » qui permet à l‘enfant de s‘humaniser et au groupe social de vivre 

ensemble sans trop s‘entre-tuer ou s‘entre-dévorer, 

- L‘humanité n‘est pas innée, elle s‘acquiert, 

- C‘est l‘éducation qui permet à l‘enfant d‘humaniser ses pulsions et de devenir un être social. 

La question de la violence, de son émergence, de son traitement, de sa compréhension, de son 

« destin », est inexorablement liée à l‘éducation, laquelle est elle-même intimement issue de la culture. 

Dire que l‘institution pose l‘interdit serait donc un pléonasme. Il n‘en est rien. 

Les institutions sociales et médico sociales ont beaucoup de mal à poser les interdits. 

l‘interdit de la violence. Qui pose comme principe fondamental l‘interdiction de la destruction 

totale ou partielle, physique ou psychique de l‘autre ou de soi même. 

Cet interdit s‘applique à tous et pour toujours. L‘ Interdit de l‘inceste. 

Je m‘y arrêterai plus longuement, je provoque souvent des réactions outrées lorsqu‘il m‘arrive de 

dire comme ici que beaucoup de nos institutions sont incestueuses. Il est nécessaire de distinguer deux 

formes de relations incestueuses. Françoise Héritier, à la suite de Claude Lévi Strauss, distingue l‘inceste 

de premier type(les relations sexuelles entre membres consanguins ou alliés), de l‘inceste de deuxième 

type qui est la recherche du même, de l‘entre soi, de la fusion. Ces deux formes de relations sont 

nommées souvent en psychanalyse comme incestueuse pour l‘une et incestuelle pour l‘autre. Je mettrai 

particulièrement l‘accent sur ce type d‘inceste qui n‘est pas ou trop peu repéré dans nos institutions et 

qui provoque de graves confusions. 

J‘ai rencontré beaucoup de parents, pères et mères, empêtrés dans des relations fusionnelles dont 

ils ne pouvaient se sortir seuls. Des parents « empêchés » pour reprendre l‘expression de Paule Giron, 

mère d‘un enfant psychotique et qui a écrit ce livre témoignage intitulé « La mère empêchée »[2]. 

Comment concrètement poser l‘interdit de l‘inceste en s‘interdisant toute violence. J‘aimerai vous 

en parler en vous rapportant quelques expériences lors de notre discussion. Bien poser ces deux interdits 

à pour conséquence : de protéger chacun de la violence de l‘autre, de marquer et de différencier les 

générations, de refuser l‘entre-soi, d‘obliger à s‘ouvrir sur du nouveau, de l‘inconnu, de mettre de la 

pensée là ou la facilité incite à l‘acte. Nous pourrons discuter ensemble de la façon concrète de poser les 

interdits en les transcrivant dans des règles de vie, j‘aurai quelques cas précis à vous présenter. 

L‘institution suffisamment bonne distingue les interdits : 

- Des interdits pour tous et pour toujours. Sans faille, les interdits fondamentaux ne souffrent 

d‘aucune exception. Ils sont posés pour toute la vie et pour tout le monde 

- Des interdits ici et maintenant. Par exemple il est interdit de se promener nu dans un lieu public, 

mais ce n‘est pas interdit dans son intimité, ces interdits permettent de différer, de mettre en place des 

stratégies, mais également d‘être protégé. 

- Distinguer interdire et empêcher. Empêcher prive l‘enfant ou l‘adolescent de faire l‘expérience 

de la limite, l‘expérience de la responsabilité de ses actes. Empêcher ne doit se faire que s‘il y a mise en 

danger. Interdire est de l‘ordre de la parole, empêcher est de l‘ordre du corporel. 

Distingue les interdits fondamentaux des règles de vie 

Les règles organisent le temps et l‘espace, attribuent et garantissent des places à chacun, délimitent 

le public du privé, le privé de l‘intime. 

Qui repère et sanctionne les transgressions 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#140402a1b4523e0e__ftn2
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Toute transgression doit être repérée, traitée et sanctionnée. La sanction c‘est ce qui met fin à un 

acte ou un processus. La sanction met un terme et permet de passer à autre chose. La sanction n‘annule 

pas l‘acte, la sanction prend acte. Du point de vue éducatif que je défends, la meilleure des sanctions est 

la prise de conscience. Prise de conscience d‘avoir porté atteinte à autrui (donc prise de conscience de 

l‘autre entrainant des excuses, des réparations) prise de conscience des mécanismes de répétitions dans 

lesquels je suis pris et qui peuvent m‘amener à me soigner, pour prendre deux exemples à chaque 

extrémités des cas de figure possibles. 

Repérer, traiter et sanctionner une transgression permet également de distinguer les différentes 

formes de transgressions : ce n‘est pas du même ordre de mordre le bras de sa voisine de table sous l‘effet 

d‘une hallucination (un garçon autiste mis en grand danger par la laitue qui était dans son assiette) ou le 

sein de son éducatrice qui disait NON, et de rentrer du cinéma une heure après l‘heure convenue pour 

un garçon de 16 ans résidant d‘une MECS. 

 Il est nécessaire de distinguer le passage à l‘acte destructeur de la transgression émancipatrice. 

 Dans un cas, il n‘y a pas d‘autre, il y a au mieux un objet de ma violence destructrice, dans l‘autre 

cas, un écart à la règle de vie sociale qui doit être signifié et qui peut aussi vouloir dire que « maintenant 

je ne suis plus un enfant ». Mais dans les deux cas, repérer, signifier et offrir les moyens de la prise de 

conscience permet de sanctionner et de passer à autre chose. 

L‘ALTERITE. Une institution suffisamment bonne se doit de poser un ou du tiers dans toutes les 

situations relationnelles institutionnelles. Tiers physique, tiers symbolique, instances tierces. La question 

de l‘altérité est la plus délicate elle donne la direction sociale aux fonctions maternelles et paternelles. Je 

commence par la condition nécessaire la plus difficile non pas à dire, mais à faire:  

Une institution suffisamment bonne éloigner le sadisme et le masochisme  

Les perversions altèrent ou entravent le chemin vers l‘altérité. La perversion frappe à la porte de 

toute organisation humaine, sous la forme directe des pervers qui viennent y frapper avec toute leur 

panoplie de colifichets attractifs et séducteurs, sous la forme de mécanismes insidieux qui se développent 

dès lors que l‘on baisse la garde de l‘analyse et de l‘élaboration. 

 Une disjonction, pour tous, entre espaces et temps publics et espaces et temps privés. (interdit de 

l‘entre soi). C‘est le respect inconditionnel d‘un espace privé pour l‘enfant, c‘est le respect inconditionnel 

d‘un espace privé pour les adultes. C‘est la disjonction entre vie professionnelle et vie privée. C‘est une 

des façons de poser l‘interdit de l‘inceste ; 

C‘est un lieu et une période où je prépare ma vie. Un lieu que je vais quitter un jour pour créer à 

mon propre lieu de vie. Il est très important que l‘enfant sache pourquoi il est là : une décision d‘un juge, 

des parents, une nécessité de soins, etc. C‘est un lieu de vie et non un lieu à vie (Itinéraires), banal, c‘est 

un lieu qui doit être conçu comme un endroit ou je dois avoir une place stable, ma place singulière. Un 

lieu qui n‘entretien pas l‘illusion. 

Une institution qui laisse libre des espaces et des temps intermédiaires 

 - des temps et des lieux de passage respectés : les temps de transport par exemple, de déplacement 

d‘un lieu à un autre, d‘une activité à une autre, sont des temps essentiels de découverte, d‘adaptation à 

une situation changeante, des temps où l‘angoisse qui se manifeste peu être surmontée et transformée en 

plaisir de découverte, ou bien se transformer en crise de multiples formes qui soient. 

 - des temps informels, c'est-à-dire des moments de manque, de vide, de non organisé. Ces temps 

sont essentiels car ils sont propice à générer de l‘ennui, peut-être et sans doute un peu d‘inquiétude, mais 

ils suscitent de la pensée, de l‘imagination créatrice, ils sont également générateurs de rencontres là où 

on n‘attendait pas. 

 - Un lieu d‘expérimentation. Le lieu où je peux expérimenter mes envies, mes capacités nouvelles, 

ma réorganisation et les effets des soins, un lieu dont je peux m‘éloigner progressivement, par petits pas, 

avec la certitude de ne pas le perdre, l‘espace intermédiaire de Winnicott. 

Une offre de possibilités multiples d‘identifications secondaires. C‘est l‘enfant qui construit sa 

constellation relationnelle, ce n‘est pas l‘organigramme qui décide avec qui tel ou tel enfant doit nouer 

une relation, même si l‘organisation pose les places et rôles de chacun. 
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Le statut de la parole. Le langage est une des façons d‘exprimer la pensée, la parole engage et 

s‘élabore dans ma relation avec l‘autre, avec les autres, avec moi-même. Je tiens ma parole. Une 

institution suffisamment bonne propose des instances d‘élaboration. Les écrits ont du sens : on écrit pour 

quelqu‘un ou à quelqu‘un et non pas pour une administration, on écrit pour être lu, on écrit pour avoir 

une réponse. 

L‘autorité 

« Elle est de l‘ordre du langage, elle range, classe, distribue les places » 

« elle n‘est pas réductible au pouvoir, même s‘il y a une articulation entre ces deux fonctions » 

« L‘autorité rappelle la loi, éventuellement sanctionne, dans le sens de poser un acte qui fait 

séparation » 

L‘autorité non maladive (autoritarisme) est reconnue par ceux qui l‘acceptent. 

Enfin, un lieu d‘élaboration. L‘institution éducative suffisamment bonne est équipée de boussoles 

théoriques : « On ne peut soigner, éduquer à destination de sujets en souffrance, sans boussoles 

théoriques car cet exercices est une sorte de navigation dans l‘obscurité». Ces boussoles théorico-

pratiques sont bienvenues et nécessaires à l‘exception de celles qui réduisent le sujet à sas symptômes, la 

personne au statut d'objet de mes soins ou de mes méthodes. 

Pour conclure : Eduquer un métier impossible? 

Un éducateur doit être au minimum formé et enseigné sur les mécanismes psychiques et psycho-

sociaux afin de ne pas réagir avec le seul bon sens populaire. Là ou le sens commun est inopérant, 

l‘éducateur doit pouvoir soit prévenir, soit proposer des sorties de crises en ayant identifié au minimum 

un certain nombre de causes possibles d‘expressions directes de la violence. Dans le désordre, et sans 

hiérarchie, on se doit de reconnaître les causes suivantes : les carences affectives, la perte de l‘objet 

d‘amour, l‘angoisse envahissante, l‘abandon, la peur, la soumission, l‘intrusion, la perversion, les carences 

de langage et des facultés d‘élaboration. 
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Currently, mankind has reached a very high level of development, where research directions have 

become applicable, and important, which previously were not so much prevailed or they had very low 

levels. Among the various scientific areas we can distinguish the modern management, which is very 

important among both the small and big business. It is especially important for managers, because of the 

need to manage not only his time but also his employees. Delegating authority and setting preconditions, 

the manager drives the employee to work. Also it is very important for each employee to be able to 

manage his own working time, as the meaning of the work is not only to do it efficient, but also do it by 

using correct methods and in time. Changes in external and internal environments in many 
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organizations had forced to develop new management models and principles. There were developed 

various systems of management to solve these problems. This goes to show that the human recourses 

management is a leading problem for organizations and needs careful analysis and design.  

The purpose of the work is: Within the article we try to combine managerial and psychological 

knowledge in order to reveal more details and features of the problem. The main goal is to study the 

process of human resource management using the example of "ACBA-Credit Agricole Bank" CJSC. 

The main objectives of the research are: explain completely what the staff management is; who 

the human recourses manager is and what the functions of personnel management are; which methods 

are used to implement the staff management; study personnel management features of "ACBA-CREDIT 

Agricole Bank" CJSC; introduce respective recommendations to the human recourses management 

department of "ACBA-Credit Agricole Bank" CJSC, based on the results of the research. 

In order to solve the aforementioned problems we have done theoretical analysis of the human 

recourses management, tried to study the international experience, and made appropriate conclusions on 

the basis of the research practices we past in "ACBA-Credit Agricole Bank" CJSC. 

It is known that human resources management is such an area of activity where are different 

relations. The work of one person (manager) is closed to the others (staff) work. 

 We think that the ―human resources management‖ scientific direction was formed at the 

crossroads of ―management‖ and ―psychology‖, particularly on scientific direction crossing of 

―management‖ science and ―psychology of management‖ scientific direction.  

 So, we tried to observe the staff management from the viewpoint of psychology of management.  

 Describing the HRM as a subsystem in the management big system we can see that it has a rather 

complicated structure in turn. This structure is formed by several subsystems: socio-political component, 

juridical provision, organizational support, economics support, and psychological support (3). 

So the HRM is such a scientific and practical direction which applies the knowledge of 

management and psychology, requires complex knowledge from various fields of science which can be 

observed as the comprehensiveness index of the human resources manager. 

Talking about the role of psychology in this area we can distinguish certain principles on which 

psychological support system of human recourses management is built. Those principles are: scientific 

principle, humanistic orientation of psychological intervention, the principle of social equality of all 

forms of works and employees, individual approach with the staff, systematically activities, the integrity 

and consistency of the work (1). 

The scientific principle implies that psychological intervention in human resources management 

must be built on basis of scientific methodology. Special methods must be used which are standard, 

relevant and reliable, give accurate information, etc. 

Principles of humanism and social equality imply that in relationships with staff everyone should 

be treated as a part that can help the organization to get the overall objectives. Employees should be 

considered in organizational goals, everyone should be looked at peer-to-peer basis regardless of their 

position. There should be an individual approach to the employees and work with them must be 

organized in respective phases and sequentially (1). 

Let us mention that the essence of the organizational function is the formation and maintenance 

of a complete system of roles which is conditioned by the principle of labor division in turn.  

Summarizing, the HRM is such a scientific - practical direction that applies knowledge of 

psychology and management, requires a comprehensive knowledge of the various fields of science 

which could be the indicator of HRM-manager‘s comprehensiveness. 

Staff management is HR-manager‘s obligation. Solving the tasks managers use a number of key 

interrelated components, which together make up the human resources management.  

Among the elements or components are: personnel selection, professional qualities assessment, 

awarding, education improving and training (2). 



 422 

Hereby, the human recourses management is a complex intellectual process, where all the 

favorable circumstances and interference we must take into account, develop applied methods, and 

implement them consistently and continuously.  

 The fact that personnel management is an important prerequisite for the existence of the 

organization is talking about modernity of the problem. 

Eventually there can not be an organization that will exist without human capital. 

 

Reference 

1. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами: Пер. с англ. - М.: 

ИНФРА-М, 2002. - VIII, 328 с. - (Серия «Менеджмент для лидера»). 

2. Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С., Управление персоналом. Часть I.: ВолгГТУ, Учеб. 

пособие / Волгоград, 2006. – 196 с. 

3. Каймакова М. В. Анализ использования человеческих ресурсов. Ульяновск : УлГТУ, 2008. 

4. Карякин А.М. Управление персоналом: Электронное учеб. пособие. 3-я редакция. – Иваново, 

2005. 

5. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации./ Учебно-практическое 

пособие — М. Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1997. 

 

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԿՈՂՄԵՐԸ 

 

Հովհաննիսյան Ս. Պ. 
ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր.  մարդկային ռեսուրսներ, հոգեբանություն, կառավարում,  

    կազմակերպություն: 

 

Ներկայումս մարդկությունը հասել է զարգացման բավականին բարձր մակարդակի, որ-

տեղ կիրառական ու կարևոր են դարձել այնպիսի գիտական ուղղություններ, որոնք նախկինում 

կամ ընդհանրապես տարածում չուներին կամ էլ գոյություն ունեին շատ ցածր մակարդակի 

վրա: Այդպիսի գիտակիրառական ուղղությունների շարքում կարելի է առանձնացնել ժամանա-

կակից մենեջմենթը, որը ներկայումս և՛ փոքր, և՛ մեծ բիզնեսում կարևոր նշանակություն ունի: 

Անձնակազմի կառավարումը բավականին բարդ և ինտելեկտուալ պրոցես է, որի իրակա-

նացման համար պետք է հաշվի առնել բոլոր նպաստավոր և խանգարող հանգամանքները, մշա-

կել կիրառական մեթոդներ, դրանք իրականացնել հետեւողականորեն և անընդհատ: 

 

 

 

THE GENOCIDE IN OUR LIVES: SHORT-AND-LONG-TERM PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES. 

KOMITAS: A CASE STUDY 
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This three-hour-interactive-workshop (in English & Armenian) is intended for graduate level 

Psychology majors who will develop their theses & dissertations. During the three hours, I will present 

the psychological sequalae of the Genocide and Komitas‘ psychological reactions to it as a case study; I 

will also discuss issues in multi-generational transmission of the Genocide trauma in need of serious 

research.  

http://www.aup.ru/books/m1013/
http://www.aup.ru/books/m562/
http://www.aup.ru/books/m900/
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The workshop participants will then have the platform to discuss the issues, develop hypotheses 

for further research, and present a practical outline of research studies of their choices.  

The objective of this workshop is to help students think about, know how to conduct literature 

search, and develop hypotheses for their theses, in particular, in reference to the Genocide and Komitas‘ 

psychological state. While these topics are chosen as case examples, they can actually be chosen as 

graduate thesis or dissertation. These topics are very timely considering the fact that there is a paucity of 

research in these areas and the fact that there are grants available at the dawn of the 100th anniversary 

of the Genocide.  

Research Questions  

The attendees will first discuss the research questions that will lead to hypotheses. Some topics 

that are derived from my books (The genocide trauma & national identity, 2005; Komitas: A 
psychological study, 2013) are the followings.-  

The Genocide Trauma  

 Genocide or the Great Crime?  

 What is psychological trauma?  

 How did the Genocide contribute to psychological trauma?  

 Does trauma transmit to the next generation? If yes, how?  

 What is the Conspiracy of Silence phenomenon & how does it relate to the Genocide?  

 What is the psychological meaning of pilgrimages to Western Armenia in current Turkey? What 

are pilgrims looking for?  

 What is the psychological concept of Repairing the Damage?  

 What are parenting characteristics among Genocide survivors?  

 What are the psychological consequences of being traumatized?  

 What is survival guilt and how does it relate to the Genocide  

 What is separation anxiety and how does it relate to the Genocide?  

 What is blocking of affects and how does it relate to the Genocide?  

 What are anxiety reactions and hyper-vigilence after traumatic stress?  

 How does inferiority complex develop after the Genocide?  

 How does self-absorption & self-indulgence follow trauma?  

 How does the traumatized adapt to the situation?  

 How do Armenians cope with the Genocide trauma?  

 Psychological effects of Genocide denial on Armenians?  

 Is there a difference between the experience of psychological trauma among Armenians in 

Armenia and in the Diaspora?  

Komitas‘ psychological trauma  

 How was Komitas‘ childhood relevant to his personality development? His trauma?  

 How would you characterize Komitas‘ relationships with men & women (in ref. to the loss of 

parents?  

 What were the effects of seminary life? Conservatives vs. Progressives.  

 Was Khrimyan Hairik a good father figure for Komitas?  

 What happened to Komitas in 1915?  

 Was he traumatized? What symptoms did he exhibit?  

 How was his reactions interpreted in Constantinople?  

 Was his creative genius compromised?  

 Symptoms of traumatization & creativity. What does history teach us?  

 What did they do to Komitas?  

 What were the long-term effects of his state?  

 What is the definition of going mad?  

 Did Komitas go mad?  

General Guidelines  
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 What is the purpose of a research paper? Qualitative or Quantitative?  

 How to ―Literature search‖?  

 How to develop the ―Thesis Statement‖?  

 How to write an Outline? (Introduction, objective, hypothesis, review of the literature, 

methodology, results, & conclusion, suggestions for future research)  

 How to develop a Methodology?  

 How to develop null hypotheses?  

 How to prove the hypotheses?  

 How to integrate findings?  

 How to write?  

 How to organize research literature, citations & references?  

 What are the writing rules in use in Armenia?  

A few breaks will be offered to workshop participants as scheduled by the organizing committee.  

Publication options will be discussed.  

Workshop participants will evaluate the workshop & what they learned.  

Serious participants will leave the workshop learning how to prepare for and develop a topic for 

research.  
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Keywords: trauma, the functional changes, bioenergetics analysis. 

 

Bioenergetics is a therapeutic technique that can be used effectively to treat psychological trauma 

of various kinds. It was developed by Alexander Lowen and founded on the idea, introduced by 

Wilhelm Reich, that the body and the way it moves reflect the personality and that, by working with it, 

it is possible to bring about a catharsis. Bioenergetic analysis has been slowly gaining ground ever since 

Lowen introduced the seeds of the idea in The Language of the Body in 1958, and in this paper I discuss 

its use in my practice working with Armenian victims of trauma caused by war, natural disasters, and 

sexual abuse.  

Treating trauma is one of the main goals of the practice of psychology. Untreated, traumatized 

individuals either retreat into a state of mental and emotional paralysis, or they marshal whatever coping 

mechanisms that they can, mechanisms that manifest as familiar symptoms such as hysteria, anger, 

disassociation, and so on. Those who never process their trauma but manage it by repressing it are 

doomed to being ruled by it. Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) is the clinical name for this 

condition, and two of the criteria used in diagnosing PTSD in the fifth edition of the Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders indicate the presence of such a repression. These are the 

avoidance of trauma-related thoughts, feelings, or external reminders; and the intrusion of symptoms 

such as recurrent and involuntary memories or nightmares. Bioenergetics grants access to feelings that 

talk therapies can not reach by themselves.  

The fundamental principle of bioenergetics is community between the body and the mind, as 

opposed to a separation between the two, which is assumed by therapeutic techniques based on talking. 
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Talk therapies posit healthy egos and attempt to effect changes in the mind; bioenergetics seeks the 

feeling of centeredness and contentment in the body. Grounding is one of the fundamental goals of 

bioenergetic therapy, and its purpose is to feel one's self rooted firmly in one's material existence, in the 

here and now. By contrast, traumatized individuals, in an effort to stop themselves from feeling pain, 

disassociate themselves from their bodies and escape into repetitive ratiocination. Bioenergetic exercises 

seek to reconnect them with their bodies, not through talking about connecting, but through exercises 

using the body, itself, using breathing, movement, and touch. It is often pointed out in bioenergetic 

analysis that a feeling is a sensation in the body, not an idea in the mind.  

I have used bioenergetic techniques in my practice with much success. The case of Anush is a case 

in point. Anush was a 12 year-old-girl living in Beirut, Lebanon, during the civil war (1975-1990). She 

lived in an apartment complex with her parents. One day, while the war raged on, she was standing next 

to the elevator in their building, when she was pulled inside and raped. She became very fearful of 

strangers. Not long afterward, the store that her father owned was bombed, and everyone inside the 

store, including her father, were killed. This intensified her fearful thinking to the point that she had 

trouble functioning. She tried talking to her mother about the rape, but her mother completely denied 

her reality, saying that the man was just playing with her. During bombings, Anush had to suppress her 

fear and not cry so that her mother would not get even more scared. The family fled Lebanon for 

Glendale, California, when she was 15. She had trouble making friends at school and at work and had no 

meaningful relationships in which she could express herself. She got married and had a daughter and 

was diagnosed with manic depression. One day, in a manic state, she put a plastic bag over her daughters 

head and tried to suffocate her, saying, "I don't want you to live in this evil world. What will you do if I 

am not here." Her plan was to commit suicide afterward.  

Anush came to me after being released from prison. She presented as extremely tense and 

withdrawn. Intensely traumatic incidents put victims into a state of infantile helplessness. In order for 

them to work through their helplessness, they need to connect with their feelings and eventually talk 

about them. Some victims of trauma are reluctant or simply unable to remember their trauma, however, 

because they are afraid that the pain that it will elicit will be so overwhelming that it will kill them. The 

fear of death, an instinct from infancy, is so strong in these individuals that it shuts down all feeling. 

This had happened in Anush. Looking at the body as a signifying agency, bioenergetics sees the kind of 

state that Anush was in as one exhibiting a radical disconnection between the body and the mind. Her 

feelings rose up from her body and stopped abruptly at her neck. Living exclusively in her mind and 

avoiding feeling her feelings, Anush was caught in a never-ending stream of intellectual chatter 

expressing no emotion.  

At first, I worked on establishing rapport with Anush, talking about everyday things. She was 

unwilling to talk about her feelings at all, preferring to remain hovering above her feelings in a never-

ending stream of abstractions. I therefore set about getting her to feel grounded, to feel her feet planted 

firmly on the earth. I suggested that we stop talking for a little while and to start paying attention to our 

breathing. At first her breathing was shallow, and her breaths did not reach deep down into her body. 

Shallow breathing is recognized in bioenergetics as a means of calming and cooling feelings in order to 

make it possible to think, instead of feel. Through a series of exercises, Anush was able to accomplish 

what years of exclusive talk therapy had failed to accomplish: she was able to feel again. Put succinctly, 

the way to her heart was through her body and not through her mind. Once she did make the 

connection with her feelings, she was able to talk about her feelings and was able to enjoy the 

therapeutic benefits of talk therapy as well. Today, Anush is functional, is on reduced medication, is 

working, and has a social life. Most important of all, she has reunited with her daughter.  

Bioenergetics recognizes that consciousness arises in an organism by its awareness of sensations 

arising from the body's activities, governed by the pleasure principle. In the absence of sensation, motor 

or sensory, consciousness evaporates. In humans, pleasure and pain sensations have become elaborated 

into emotions, as consciousness has spread with language. On the next level of development, feelings 

and sensations are differentiated into thought and translated into signs. Thought introduces the question 
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"Why?" In thinking, the emphasis shifts from the feeling, such as anger and sadness, to its cause. There is 

thus an intimate connection between the body and feeling. Although the ego is capable of objectifying 

the body and setting it in the web of causal relations, it is never wholly separate from it. The principle 

and practice of bioenergetic analysis are founded on a functional identity between the mind and body. 

Accordingly, a change in the personality is conditioned upon a change in the functions of the body, and 

the two most important functions in this regard are breathing and movement. Breathing and movement 

determine feeling. In the absence of movement, limbs become numb, and in order to recover sensation, 

mobility has to be restored. Similarly, death is a final arrest of breathing and a cessation of all activity. 

To be wholly alive is to breath deeply, move freely, and to feel fully. This is the goal of bioenergetics.  

  

ԲԻՈԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՎՄԱՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

 
Կարայան Ա., Կարայան Ի. 

Գլենդել, Կալիֆորնիա  

 

Հանգուցային բառեր.  տրավմա, մարմնի ֆունկցիոնալ փոփոխություններ,  

բիոէներգետիկ վերլուծություն: 

 

Բիոէներգետիկան տերապևտիկ տեխնիկա է, որը կարող է արդյունավետ կիրառվել տար-

բեր տեսակի հոգեբանական տրավմաների բուժման դեպքում: Բիոէներգետիկ վերլուծությունը 

դանդաղ զարգացում է ապրում: Տվյալ աշխատանքում քննարվում է վերջինիս կիրառումը պա-

տերազմից, բնական աղետներից և սեքսուալ բռնություններից հայ տուժածների հետ աշխատե-

լիս: Մասնավորապես ներկայացվում է պատերզի և սեքսուալ բնույթի տրավմա կրած հայ այցե-

լուի հետ աշխատանքի վերլուծություն: Բիոէներգետիկ վերլուծության սկզբունքները և պրակ-

տիկան հիմնված են մտքի և մարմնի ֆունկցիոնալ նույնականացման վրա: Համապատաս-

խանաբար անձի փոփոխությունները պայմանավորված են մարմնի ֆունկցիոնալ փոփոխու-

թյամբ՝ դրանք են շնչելը և շարժելը: 

 

 

 

PSYCOTHERAPY IN ARMENIAN TRANSFORMATIONAL SOCIETY 

 

Kuyumciyan R. C. 
Psychotherapy Association Graduates School, Buenos Aires, Argentina 

 
Keyword: transformational society, psychological consultation, psychtherapy. 

 

There have been great social and economic changes in Armenia during this last century with 

psychological consequences in its society. This study aims to be a contribution to understand Armenians‘ 

group behavior and to bring consciousness about those underlying phenomena related to the current 

issues of psychology. The impact of traumatic periods in Armenian history can contribute to explain the 

nature of nowadays psychological problems in Armenian transformational society. 

Numerous scientific researches applying some theories, such as ― Intergenerational Transmission 

of Trauma‖(M.Abraham,N.Torok,1970), ―Telescopage of Generations‖ (HaydéeFainberg, 1981) and ― 

Psychological Transmission between Generations‖ (Renée Kaes, 1993), have contributed in many cases 

as the effective method to comprehend different contemporary social, cultural and psychological 

disorders. The nature of certain intrapersonal conflicts can be explained establishing a relationship 

between the consequences of traumatic past events and the actual psychological phenomena to be 

studied.  
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Armenian Transformational Society and Psychological Consultation. Armenia‘s social changes 

cause uncertainty and ambiguity in everyday activities, originating a wide range of conflicts in human 

relationships. Accurate evaluation of psychological difficulties in this transformational system is a 

challenge for specialists. The issue of social influence within a psychotherapeutic process can be 

problematic, when the analysis of unconscious motives is not included while searching for diagnosis. An 

effective approach to the study of emotions also demands to identify the transformation in the 

perception of different historical periods in Armenia.  

Therefore, when psychologists apply different methods of investigation, it is essential to establish 

an interactive model to clarify the different factors of psychological phenomena, including individual 

and group processes. The contemporary scientific research of individuals with psychic problems, who 

had to overcome problems of a past disaster, must contain collective memoryin their clinical history.An 

intergenerational approach can explain symptoms transmitted from generation to generation and 

becomean effective system of diagnosis. 

The core criterion in the study of psychological defense mechanisms,when including the 

awareness of unconscious factors,conveys a great ability to see the problem from another point of view 

and find creative solutions for individuals who suffer in a society with continual changes of their 

environment. A competent psychological approach evidences that in the factors of behavior there are 

unconscious processes that regulate these phenomena.  

The professional development of specialists in psychology can apply their university studies and 

apply their knowledge with a training course with tutors, but the focus in their own awareness of 

unconscious motives in their behavior, is the condition for a successful professional work. By these 

means, the process of analysis in contemporary psychologists offers an effective preparation to deal with 

critical situations.  

On the basis that a transformable society causes psychological difficulties, the strategy for 

professionals to become competitive is to undergo their own psychological analysis, in order as to reduce 

the obscurity of those situations they must comprehend. Deep perception of their own conflicts 

discovering their own unconscious singularities, will grant the necessary instruments to overcome all 

kinds of difficulties, and complete their training program for consultation. By this way, stable skills shall 

be created as a psychological protection in critical and dangerous situations. Their efficiency will prove 

that they can be successful professionals with confidence and responsibility in their work. 

Psychological Approach to Armenian Transformational Society. The investigation of different 

psychological problems in Armenian transformational society can be studied from the unifying force of 

those psychological scars endured in subsequent generations. Just as an individual psychological therapy 

dives into the depths of the mind, a group also can undergo a process to elaborate their historical, social 

and cultural changes. 

All Armenians suffered a traumatic experience as a group with the Armenian Genocide which 

remained as a historically specific moment, expressed in reactions of multiple ways: from anger to 

silence, like the unspeakable trauma. The denial of the Armenian Genocide by the Turkish State still has 

consequences in the mourning process for our martyrs. The Armenian Genocide has become a collective 

symbol and its remembrance becomes as an unconscious unification for the fragmented identity of the 

Diaspora. 

The intergenerational transmission of trauma has been experienced by Armenians in different 

ways. Survivors were incapable of speaking about their experiences keeping their memories deep within 

themselves and silenced the collective community for years. Because of different social and cultural 

impacts in different historical periods of Armenia, there are difficulties in identifying and resolving 

thesepsychological questions.  

The transformation of society with great social and economic changes in very brief time,disturbs 

the comprehension of many modern conflicts. The approach to find creative solutions is to discover the 

correlation between factors of behavioral disorders and significant episodes of individuals and their 

intergenerational history.  
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ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 

Կույումչիան Ռ. 
հոգեթերապիայի ասոցիացիայի բարձրագույն դպրոց, Բուենոս Այրես, Արգենտինա  

 

Հանգուցային բառեր.  փոփոխվող հասարակություն, հոգեբանական խորհրդատվություն,  

    հոգեթերապիա: 

 

Տրավմայի սերնդային փոխանցման տեսությունը մեթոդ է, որով կարելի է հասկանալ այն 

հոգեբանական դինամիկան և առանձնահատկությունները, որոնք առկան են հայկական փո-

փոխվող հասարակությունում: Այն փաստը, որ հոգեբանական ժառանգությունը կարող է անգի-

տակցաբար փոխանցվել և դառնալ անլուծելի տրավմա, շատ կարևոր բաղադրիչ է հոգեբանա-

կան խորհրդատվության ժամանակ: Այն, որ ցավալի անցյալի ինֆորմացիան կարող է հավաքվել 

ծնողների անգիտակցականում և ժառանգաբար փոխանցվել հաջորդ սերունդներին՝ դառնալով 

հոգեբանական խոր տրավմա, արդի խնդիր է հայկական փոփոխվող միջավայրում:  

 

 

 

WORKING IN HOSTILE ENVIRONMENTS 

 

Mountain A. M. 
Associates Leicester, United Kingdom  

 

Keywords: Transactional Analysis, TA, Organizations, OK Modes, Concepts for Thriving. 

 

The continuing global recession creates its own demands on individuals and organizations to 

deliver. A reduced workforce often leads to increased pressure on those left behind and this pressure can 

create a hostile environment. This paper outlines two models, OK Modes and Concepts for Thriving. 

These assist with individual and organizational development even when times are difficult and also 

promote resilience. These models are developed from Organizational Transactional Analysis (TA) which 

is a social psychology, a method for personal and organizational growth and development. The OK 

Modes Model [Mountain & Davidson, 2011, pp29-35]: 

This model is developed from the Transactional Analysis concept of OK-ness. In this model we 

also use colour to denote effective and ineffective communication channels. The effective (green) aspects 

and more likely to elicit desired responses, and ineffective modes are coloured red because they invite 

unwanted responses. Generally when a stimulus is sent from the green mode the response with be from 

a green mode and vice versa. 
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Effective Modes 

The Mindful Process 

How we behave in any particular moment will depend 

upon whether we respond in a reflex or automatic way, rooted 

in the past, or are in the present moment, dealing with current 

reality.  

The central area of the diagram is called Mindful when 

here we bear in mind the totality of the situation and possible 

consequences of any actions and interventions. Should 

circumstances change we can decide whether to move to a 

different effective Mode. When we need to stand back and 

observe a situation before deciding what to do next we consider 

this as being Mindful as we are not yet taking action. All of the effective Modes communicate I‘m OK, 

You‘re OK, and They‘re OK. 

Supportive Mode - When in this Mode we are appropriately caring and affirming of others.  

Structuring Mode - This is the boundary–setting Mode, offering constructive criticism and being 

caring whilst firm.  

Co-creative Mode - Co-creativity in this model means being willing to join with others to develop 

and create something different, whether that be in discussion or in practical or logistical terms.  

Playful Mode - This is the creative, fun loving, curious and energetic Mode and is closely related 

to the Co-creative Mode. One of the strengths of this Mode is that you can confront others playfully as a 

way of dealing with a difficult situation.  

When in the Mindful Process it is possible to choose which of the effective Modes to use. This will 

sometimes mean crossing the transaction.  

Ineffective Modes 

These Modes are archaic. In the diagram these are shown as boxes to symbolise the process of 

defaulting to the past behaviour, and in so doing, being 

rigid and inflexible.  

Criticizing Mode - When in this Mode we can be 

authoritarian and patronising. This mode communicates 

I‘m OK and You‘re not OK.  

Inconsistent Mode - In this Mode our behaviour is 

unpredictable and apparently random. This Mode also 

communicates I‘m OK and You‘re not OK. We either act 

as if we can do 

things better than others or we appear to be 

ignoring their needs. 

Interfering Mode - When in this Mode, our 

behaviour is of "Rescuing" others i.e. doing things for 

others which they are capable of doing for themselves. 

You could also be over-indulgent or fussing. Here we 

will be expressing I‘m OK and You‘re Not OK. 
Over-Adapted Mode - When in this Mode we try 

to please others and are passive and compliant. When in 

this Mode we express I‘m not OK and You‘re OK. 

Oppositional Mode - The behaviour here will be resisting and opposing without any objective 

basis for doing so. When in this Mode we are unlikely to consider other‘s perspective, and express I‘m 

OK and You‘re not OK or I‘m not OK and You‘re Not OK. 
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Reckless Mode - There is an unwillingness to take responsibility and we disregard others or the 

situation. When in this Mode we express I‘m OK and You‘re not OK (or You‘re Irrelevant). 

Relating to experiences 

We have three different ways of relating to experiences: 

1. Being merged with the experience – identification with thoughts, emotions, and bodily 

sensations. 

2. Being distanced from internal experience 

3. Being witness to our experience: this relates to Mindfulness. [Zvelc et al, 2011, pp 241-

251] 

When we are in the latter position we can become aware of our feelings and thoughts which may 

be related to stress and anxiety. When we think about our feelings and feel about our thoughts we can 

integrate our experience and remain in contact with ourselves and others. This is Mindfulness. 

Concepts for Thriving [Mountain & Davidson, 2011, pp 225-230] 

The Concepts for Thriving model is an amended and developed version of The Hierarchy of 

Functionality [Roberts D. 1992]. There are seven basic components to thriving (see chart) with 

Celebration running throughout the concepts.  

These seven components are built upon each other. When they are all in place, and fully applied, 

the organization, and the relationships within it, will thrive. When these basic components are not 

established and nourished, then the organization will become dysfunctional in some way. 

Outlined below are the definitions of the concepts: 

Safety  When I have this my primary needs are taken care of and 

boundaries are maintained.  
Positive 

Reinforcement  
I am given positive strokes and there is mutual exchange. 

Belonging I start to develop a positive sense of who I am in this 

situation.  
Clear 

Communication 
I know I am being heard and I am willing to hear others. 

Productive Activity  I am Mindful, I collaboratively problem solve. I recognise 

and am recognised for my competency, I am able to balance giving 

and receiving. 
Integration  I can be spontaneous, I make positive things happen in my 

life. I recognise my achievements. I enjoy who I am and what I do. 
Celebration  I am celebrated and celebrate others. (This runs through 

every level). 
 

In order to thrive we need to be nourished by:  

 acceptance and protection 

 praise 

 relationship building and trust 

 appreciation and respect 

 realistic expectations 

 facilitation 

 acknowledgement - for doing and being  

The negative environment flourishes through: 

 blame 

 ridicule 

 humiliation 

 unrealistic expectations 

 alienation 
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When we experience safety as being weak or absent we might feel threatened. This, in turn, is 

likely to lead to poor communication which leads to 

destructive actions with resultant conflicts.  

Developing a healthy culture 

When we come into a new job, or are part of a 

team, we need to feel that: who we are, where we are 

from, what we believe in, what skills we bring, and the 

experience we have to offer, are accepted.  

Establishing Safety starts the process of 

attachment for team members. At this point effective 

contracting and clear expectations with a sense of 

welcome for everyone is an important part of the 

process. Positive Reinforcement will aid the belonging 

process and leads to engagement. These two 

components lead to a developing sense of belonging, 

and energy can start to be released for other things. 

When these three components are in place the 

workforce is more likely to develop clear communication, which strengthens the bonding. A sense of 

trust then develops, people are productively active and output improves. Good supervision and/or 

coaching enable the workforce to integrate their learning and experience.  

This model can be linked with the TA concept of physis. Physis is the thrust of life itself. In 

organizations that are over-structured, authoritarian and rule-bound then growth will be hampered. 

This will prevent thriving and instead leads to stagnation. 

Concepts for Thriving can be used as an assessment tool. Those concerned are likely to know what 

they need to do to develop a healthy environment and improve communication so involving the 

workforce in the assessment, analysis and any subsequent action is the most positive way to enable 

change.  

In summary, when we keep everyone OK, contract clearly, use the Mindful Process and link this 

with the Concepts for Thriving then high performance teams are likely to flourish. 
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ԱՇԽԱՏԵԼԸ ՈՉ ԲԱՐՅԱՑԱԿԱՄ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ 

 

Մոունտաին Ա. Մ. 
Լեստերի միություն, Միացյալ Թագավորություն  

 

Հանգուցային բառեր.  տրանսակտ վերլուծությունը, TA, կազմակերպություն,  

OK – հաստատման եղանակ, զարգացման հայեցակարգ: 

 

Շարունակական համընդհանուր անկումը իր ուրույն պահանջներն է ներկայացնում ան-

հատներին և կազմակերպություններին: Կրճատված աշխատուժը հաճախ ավելի մեծ ճնշման 

պատճառ է հանդիսանում մնացածների համար և այս ճնշումը կարող է ստեղծել թշնամական 

մթնոլորտ: Այս աշխատանքը ընդգրկում է երկու մեթոդների՝ OK մեթոդի և բարգավաճման հաս-

կացությունների վերլուծությունը: Սրանք նպաստում են անհատների և կազմակերպություն-



 432 

ների զարգացմանը և կայունությանը անգամ դժվար ժամանակներում: Այս մոդելները են սոցիա-

լական հոգեբանության` անձի և կազմակերպության աճի և զարգացման ոլորտի մեթոդներ են: 
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Acting on the basis of social values and the relationship of different levels of mental regulation in 

ensuring like activities is a central issue in human sciences. The article focuses on the synergism of 

conscious and unconscious mental resources [3:37; 1:84] in the production of functions falling under the 

category of volition (arousal, blocking, filtration, maintenance) and the adaptive value of such 

synergism. Scientific schools working on volition mainly emphasize individual aspects of human activity 

(conscious, unconscious, ability, indeterminism, decision making, motivation, affective and cognitive 

processes, etc). The Georgian psychological school, which uses the methodological principles assuming 

the holistic nature of personality, has developed original conceptual models to deal with the above 

issues.  

The concept of set elaborated by Uznadze psychological school implies not only past experience 

(covered by the concept of attitude) or the mental entities formed on the basis of current processes (D. 

Uznadze‘s primary/situational set) but also the type of set specific for the personality level of 

organizational development reflecting the future – one of the value dimensions. Due to this, the 

purposefulness of activity reaches a maximum level. The article defines the ability to consciously and 

voluntarily regulate activity and a certain level of the development of the unconscious set sphere (i.e. 

existence of the system of dispositional sets ensuring initiation and regulation of normative activity) as 

personality attributes. 

The given article focuses on the role of synergism in the processes pertinent to the individual‘s 

―self-activity‖; in particular, with its potential to ensure some volition related functions by means of set. 

It is assumed that mental balance, or, in this particular case, the regulation of the components of 

dispositional set, components of the system of dispositional set and relationship between fixed 

dispositional and situational sets is the aim of self- activity and one of the important functions of volition 

[6:66].  

Cultural products, including loyalty, are accumulated in the content of consciousness through the 

interiorization of socio-cultural attitudes i.e. the socialization process and the formation of new, 

‗endogenic‘ attitudes. The formation of such attitudes is difficult given the prevailing style of public 

administration - in the relationship between the society and the state responsibilities dominate over 

rights, in the corresponding areas of law norms bear an imperative, mandatory character and 

subordination is achieved through compulsion exercised by the state. Negative sanctions for violations 

are mostly unavoidable, whereas a reward for loyal behavior (positive reinforcement for like behaviors 

and corresponding dispositions) takes an abstract form and refers to the values that should acquire a real 

meaning in the future.  

Thus, the peculiarity of some legal norms lies in the deficit of reinforcement necessary for attitude 

fixation. This impedes the formation of expectations with a high level of certainty, and, consequently, 

development of well structured attitudes based on such expectations. In this case, an abstract knowledge 

of rights and responsibilities and normative behavior, which reflected in expectations without being 

involved in attitudes, is not adequate to stimulate normative activity. Certainty is created by a concrete 
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result – meeting the expectation of getting an incentive for loyalty and a predictable legitimate 

environment. This could be only possible in a state with the Rule of Law, where democracy and law are 

real instruments for the achievement of objectives, need satisfaction and the progress of the system. 

Differently from the mentioned reinforcement deficit, the social institute of law ideally implies a 

maximum guarantee of meeting realistic expectations or a high level of certainty, which facilitates 

attitude formation and correspondingly favors adjustment. Law fosters social adjustment and integration 

when its norms reflect and correspond to the system of values and goals of a particular level of social 

development [5:8].  
It is assumed that interiorized social values exist in the form of fixed dispositional sets. Conscious 

and voluntary regulation of activity and a certain level of the development of the unconscious, that is 

normative social expectations and the systems of dispositional sets are considered to be the attributes of 

the highest level of organizational development specific to human being. Dispositional sets are 

responsible for the initiation and regulation of prosocial activity [2:51]. Expectancy mechanisms are 

responsible for the maintenance of the system of personal goals, formed as a result of voluntary activity 

(e.g. content of values). They also ensure the maintenance of the directedness of set on the named 

system [7:56]. Expectancy could be described as a) one of the stages in the structuring of set; b) a form of 

conscious representation of set c) volitional attention (concentration of directedness). Expectancy can 

ensure a permanent experiential presence of an event belonging to the category of possibility (e.g. goal), 

and its preservation in time. This increases the possibility of prospective events (subjective probability) 

and their attractiveness (valency) which augments the determining power of cognitive and affective 

motivational formations [4:80-95].  

The author argues that it is necessary to differentiate the composite cognitive-affective 

motivational formation of subjective probability from expectancy, as a psychological state and points to 

the place and function of expectancy and subjective probability in the formation and operation of set. 

According to D. Uznadze set theory, any activity requires the existence of the underlying state of 

psycho-physical readiness or set, the structure of which also involves the environmental factor. When 

the situational factor or a high valence object does not actually exist, it is replaced by prognostic model. 

If the happening of a prospective event is linked with a high confidence level, it can act as a factor of set, 

which will ensure the initiation of the activity despite the nonexistence of the real object.  

Correction of goals or the choice of a normative route leading to the desired goal implies that the 

individual has to partially give up his/her personal interests to get a more modest, and, may be, 

postponed, but socially acceptable results, instead. To make such a compromise, in addition to being 

attractive, the result (or, in this case, motivational determinant) needs to be linked with a certain 

expectancy level (satisfaction of interests free from further problems). In order to reject the immediate 

accomplishment of goals in a non-normative way, the individual has to be sure that a normative way of 

goal achievement is highly probable and will entail the results within an acceptable period. The 

subjective probability of the confidence in the accomplishment of the set goals is increased by additional 

guarantees provided by the factors operating within the given social structure.  

Since social norms are based on social expectations and adherence to social norms (or normative 

character of human activity) depends on the existence of guarantees ensuring a high level of certainty of 

expectation fulfillment, several factors, responsible for normative social activity (or, in the opposite case, 

responsible for deviant behavior) have been identified. These are: 1. External factors - The space needed 

for expectation fulfillment or actualization of set or the space for the guarantees needed for the 

performance of normative activity. Such space is created by state of law, civil society and supremacy of 

law. 2. Internal factors: a) On the individual level – formation of value based systems of dispositional sets 

with the needed level of readiness ensuring the actualization of the corresponding values; formation of 

skills, needed for the performance of voluntary activity, through socialization. b) collective/community 

level – normative expectations, social attitudes and legal culture (legal awareness and experience in 

performing legal activity). Law awareness implies the knowledge of law, holding an opinion about law 

and its evaluation, attitudes towards law and related behavioral dispositions, through which the 
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regulatory function of law is accomplished. Coexistence and compatibility of the above factors is the 

only precondition for stable and normative activity and prevention of deviant behavior.  

It is important to prove and research the combined character of personality regulation. This will 

make it possible to improve the conceptual basis for the solution of theoretical and methodological 

psychological problems as well as of the problems of applied psychology. This will also make it possible 

to develop recommendations for neighboring disciplines. Issues in applied psychology include 

effectiveness of socialization, stability of social systems, psychological basis of the normative regulation 

of social subjects‘ activity, optimization of social control and the prevention of deviant activity.  
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ՆՈՐՄԱԼ ԵՎ ԴԵՎԻԱՆՏ ՎԱՐՔԻ ՈՐՈՇ ԿՈՂՄԵՐ 

 

Նադարեիշվիլի Վ. 
Թբիլիսի Ջավաղիշվիլիի պետական համալսարան, Թբիլիսի 

 
Հանգուցային բառեր. դիրքորոշում, տեղադրվածություն, սպասում, կամք, նորմա, սիներգիզմ: 

 

Հոգեբանական վերահսկողության տարբեր մակարդակների կապը հիմնված է սոցիալա-

կան արժեքների վրա և հանդես ք գալիս որպես մարդու մասին գիտության կարևոր, կենտրո-

նական նպատակ: Հոդվածում ներկայացված են անձի գիտակցված և չգիտակցված ռեսուրսների 

սիներգիզմիը: Կիրառական հոգեբանության նպատակները ներառում են սոցիալիզացիայի ար-

դյունավետությունը, սոցիալական համակարգերի կայունությունը, հասարակական վերահսկո-

ղության օպտիմալացումը և դևիանտ ակտիվության կանխարգելումը:  
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Cognitive style is the people's habitual pattern of information processing, communication with the 

environment over time to improve performance. In fact the cognitive style is a personality trait that 

causes the difference among people [1, p.-34]. It seems people with dependent and independent field 

have different personality traits which can also affect their academic performance [3, p. 501-511]. That's 

why the personality traits and cognitive styles can be used as predictors of academic performance 
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variables. Recent researchers have emphasized that personality factors, especially at higher levels of 

formal education, play an important role in predicting academic performance [2, P.p.119-136]. 

Chamorro- Premuzic, T, and et al, in the study of the relationship between personality traits and 

academic performance, found that personality factors can explain 10 to 17 percents of the academic 

performance variance [2, P. 138]. 

Gartn and colleagues (1999) found no significant relationship, in the study of the relationship 

between dependent and independent learning styles and academic achievement, but Eftekhari (1999), in 

his study, showed that there is a significant and positive relationship between cognitive styles of both 

sex students and their performance in both multiple choice test [1, P. 33] .  

Statistical universe of this research include all male and female students who are studying in 

mathematics and human science fields in high schools of Alborz province in the academic year of 2011-

2012. The researcher for sampling has used sampling methods of "systematic random" and "cluster 

sampling" that based on, 102 females and 94 males students from human science field and 101 females 

and 97 males from mathematic were chosen. The research method is T test and the correlation method. 

The researcher has used group tests of implementing group embedded figures of Altman- witking' test to 

evaluate cognitive styles (field dependent / field independent) and the NEO five big factors personality 

questionnaire in order to determine the personality traits and has also used the average of students 

scores in standardized final tests of academic in order to consider the academic performance in this 

research. 

Regarding to the results frequency distribution of students' cognitive styles scores have process 

normal distribution. Regarding to the manner of scoring cognitive styles questionnaire, the scores lower 

than median (11) were divided as peoples with field dependent cognitive style and scores higher than 

median as people with field independent cognitive style. 

The results show that the frequency and percentage of the field dependent cognitive in students is 

more than independent cognitive style. 

Table 1: 
Descriptive indices of personality traits subscale scores in two groups of the students of the field 

dependent – independent 
 

The figures of tables 3 indicate that in all students the mean of personality traits of neuroticism, 

extraversion and conscientiousness in field independent is more than field dependent people. While the 

mean of personality traits of agreeableness in field dependent is more than field independent people. 

Also the mean of personality traits of openness is equal in two groups.  

The results indicate that mean of academic performance in field independent students is higher 

than field dependent students. In order to surveying the predicting students‘ academic performance 

through personality traits and cognitive styles the method of regression analysis was used. The results 

indicate that the first step regression, the independent cognitive style alone predicts 7/1 of the academic 

performance variance and in second step the independent cognitive style and the neuroticism predicts 

9/7 of the variance in common in academic performance. By considering calculated F in second step (F 

(391, 2) =21/03, P> 0/01) in level 0/01 is meaningful. So the linear regression model is significant and 

Independent Dependent  

Std.Deviation Mean N Std.Deviation Mean N Personality trait 

5.70 31.61 187 6.03 30.45 207 Neuroticism 

5.70 31.61 187 5.00 23.75 207 Extraversion 

3.99 27.08 187 3.99 27.08 207 Openness 

5.41 26.10 187 4.67 27.19 207 Agreeableness 

3.42 23.40 187 3.82 23.24 207 Conscientiousness 
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consequently the field independent cognitive styles and personality trait neuroticism have a significant 

correlation with academic performance. 

 

Table 2: 
Regression analysis for predicting academic performance according to personality traits and cognitive 

style 

**P< .01  

 

So regression equation to predict academic performance in terms of predictive variables, cognitive 

style, and personality traits based on standardized scores Beta include:So in the last step of the regression 

for significance of regression coefficients independent cognitive styles and personality trait neuroticism 

in α≤0/01 is meaningful. In the second step, comparing standardized regression coefficients indicates 

that contribution of the field independent cognitive style (Beta=0/254) in predict academic performance 

is more than personality trait neuroticism (Beta=0/163). Positive regression coefficients indicate a 

positive relationship between field independent cognitive styles and personality trait neuroticism with 

academic performance. So regression equation for predict academic performance in terms of predictive 

variables, cognitive style, and personality traits based on standardized scores Beta include: Academic 

performance = 0/254 (independent cognitive styles Z) + 0/163 (neuroticism Z). 
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ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԳԾԵՐԻ ԵՎ 

ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ՈՃԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 

 

Նադերինեջադ Շ. 
Իրանի իսլամական հանրապետություն  

 

Հանգուցային բառեր. անձնային գծեր, առաջադիմություն, ճանաչողական ոճ: 

 

Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել գիտության մաթեմատիկական և հումնի-

տար ոլորտներում սովորող ուսանողների առաջադիմության առանձնահատկությունները 

նրանց անձնային գծերի և ճանաչողական ոճի միջոցով: Հետազոտությունը ռեգրես վերլուծու-

թյամբ է իրականացված: 394 ուսանողներից կազմված ընտրանքն առանձնացվել է համակարգ-

F R2 R p T Beta S. E b Variable Model 

29.76** .071 .266 .001 51.340  .299 15.329 Constant  
First 

Step  
  .001 5.456 .266 .026 .144 independent 

style 
21.03** .097 .312 .001 23.539 

 
.579 13.637 Constant 

Second 

step 
   .001 5.266 .254 .026 .137 independent 

style 

   .001 3.391 .163 .017 .057 N 
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ված պատահական և խմբավորում մեթոդների միջոցով: Անձնային գծերի շարքում ներյորտիզմը 

և ճանաչողական ազատ ոճը կարող են բնորոշել ուսանողի առաջադիմությունը:  
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Identity is defined as ―the total sense of one‘s being‖ (1). Identity differs from such terms as 

personality, character, or temperament which collectively describe outwardly physical recognizable 

attributes of the person. For the discussion in this paper, I will use the word personality to mean the 

same as character or temperament. An individual‘s personality has many traits. One‘s physical 

appearance is the initial defining aspect of an individual, i.e. is one tall or short, active or passive. One‘s 

social engagement is evident from initial contact as avoidant, shy, or engaging. Body posture indicates 

attitudes about personality. Speech patterns, eye contact all define one‘s personality. Aristotle made such 

observations of personality labeling them phlegmatic, melancholic or bucolic (2). 

Identity is an important concept in understanding individual psychology. As important a concept 

as it is, one can never know a person‘s identity. It is the inner sense of the total individual‘s being (1). 

Identity has many determinants. Commonly accepted determinants are race, ethnicity, culture, 

language, religion and more recently, sexual orientation. (3, 4) 

In Europe and especially the United States, race is an important issue in identity formation as it 

played a significant role in the civil rights movement to enhance black identity (5). In Armenia and most 

European countries, the ethnicity is homogeneous but the United States was established as a multi-

ethnic country, often referred to as a ―melting pot‖ country because of its multi-ethnic inhabitants (6). 

Maintaining the culture of the diverse ethnic groups obviously contribute to individual identity. In the 

United States an important overlooked issue regarding identity has been the neglect of the native 

American Indian as a distinct ethnic group but fortunately efforts to rectify this has evolved during the 

past 50 years (7). 

Sixty percent of all residents in the United States today identify their ancestry as arriving in the 

US from Europe through Ellis Island, located in New York Harbor next to the Statue of Liberty (8). The 

building on Ellis Island served as the customs entry for the immigrants entering the US and today it isa 

museum. The many ethnic organizations such as the Italo-American Club, Polish American Club, Greek 

Youth Organization, Order of Hiberneum (Irish), Alliance Francais (French) indicate the importance of 

maintaining ethnic traditions. 

Language certainly enhances identity and there are some in Armenian communities who feel so 

strongly about language that they will affirm a person is not Armenian if they don‘t speak the language. 

Religion is a powerful part of identity and it is of interest that the US and Armenia share an 

overlooked religious similarity. Armenia is the first country in the world to adopt Christianity as its state 

religion and the United States is the first country in the world established solely on the bases to allow 

free practice of various forms of Christianity.The role of the Church in Armenian identity is clear when 

one looks at where our Churches are located. It is understandable that present day Armenia and historic 

Armenia (Anatolia from the Black Sea to the Mediterranean Sea) would have many Churches. But 

Armenian Churches extend from Burma, India, Iran, Poland, Holland, Austria, France, England, Spain, 

Australia, South America, United States and Canada! Why? 

Oral history and pictorial observations are acceptable methods to collect data for 

psychological/anthropological research. Since 1991, Armen Aroyan, an Egyptian Armenian living in Los 
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Angeles, has escorted groups of individuals (10-15) on pilgrimages to their parents or grandparents 

village/city in historic Armenia (current day Anatolia).He has proposed the idea that one‘s identity is 

tied to the land and the land tells the story of the people. The pilgrims visit important Armenian 

landmarks in Bolisinitially and then fly to the interior to begin their journey. Once a pilgrim visits their 

ancestors‘ village, their life experiences change. The reactions are joyous, sad and often both. They 

remember the many stories about the yergir and some untold stories of immense suffering. On each trip 

Armen Aroyan elaborates on the ―Ashag Effect‖. King Ashag of Armenia became ill when visiting a 

different country. He requested soil from Armenia be brought to him and when he stood on it he 

became well! Mythological or not, Mr. Aroyan has documented the effect on pilgrims many times. 

We will view pilgrims visiting their ancestors‘ place of residence, sometimes locating an actual 

house and other times, only an area. Then, pictures, with discussion will demonstrate how two 

individuals were effected by their tie to the land.  

Chemishkezeg: Papken was 10 in 1915 when the deportations from his village, Ushbeg near the 

city of Chemishkezeg in the Marz of Kharpet, forced him to march to Urfa, the desert of Der Zor 

eventually to Haleb, where he spent 10 years in an orphanage. Eventually he relocated to Boston. 

Papken spoke often with his children and grandchildren about his childhood in Ushbeg and playing 

with friends around a huge geological rock formation known as MoornayeKar, the symbol of the village. 

An acquaintance visited the village and brought pictures of MoornayeKar to him in Boston which 

excited him to tell more stories. He bought his only house in the Boston area where he lived for 65 years 

and often said he has recreated Armenia with his family in the house and they are living in Ushbeg. The 

pictures tell the story. 

Govdoon: In 1915, Govdoon, a village located 20 km east of Sivas in the marz of Sepastia included 

250 Armenian families. The Genocide caused tremendous loss but many families relocated and began a 

new life in Providence Rhode Island USA. As the children of the survivors grew to adolescence, the 

Govdoontsi community organized the Govdoon Youth of America for their adolescent children to enjoy 

an opportunity to maintain their Armenian culture and also assimilate into their new country. The 

leaders decided to combine Armenian musical culture with American traditions and what could be more 

American than a marching band. The Mourad Armenian Band was named after Mourad of Sepastia, the 

famous freedom fighter who was from the village of Govdoon. They performed at Armenian and 

American functions for 10 years. With the beginning of World War II, the band dispersed because the 

young men joined the army. The musical instruments were sold to families and one grandmother bought 

a clarinet for her six month old grandson at the time, hoping that someday he would play the clarinet. 

Sixty-five years later I am still playing the clarinet. The pictures tell the story. 

Armenians frequently stereotype fellow Armenians based on what land (country) they come from. 

What comes to mind when I say he is a Beirtutsi, Baskahai, Americahai or a Haiastantsi?  

Both clinical examples indicate the ―tie to the land‖ was an important contribution to the identity 

of the individuals, one to his residence for 65 years and one to his recreational activity for 62 years. 

Papken‘s daughter visited the symbol of her father‘s village and was better able to appreciate the 

significance of where she lived in the US. Playing the clarinet that my grandmother bought for me at 6 

months of age in front of the Church in Govdoon where my grandparents married was important to me 

and my sisters. 

Kai Erikson discusses the importance of the ―psychological community‖ to recover from loss and 

trauma (9). The Govdoon Youth of America organization is an excellent example of how immigrants 

established ―recovering environment‖ through the use of musical aspects of their heritage. ―Attachment 

to ground‖ (land) (10) is a prerequisite for the maintenance psychic equilibrium, an important 

contribution to establishing identity. 

Every pilgrim expresses a greater appreciation for what their parents or grandparents 

accomplished in relocating to establish new lives from the horrors of the Armenian Genocide. The 

pilgrimage offers the person the opportunity to see, walk, feel, smell the land where their heritage 

began. All agree it completes a missing piece to their deep sense of who they are. 
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Two clinical examples confirmed the hypothesis that visiting the land of their ancestors was an 

important contribution to their identity.  
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ՀՈՂ. ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՏԵՐՄԻՆԱՆՏ 

 

Նաջարյան Լ. Մ. 
Հոֆստրա Նորթ Շոր բժշկական դպրոց, Նյու-Յորք, ԱՄՆ 

 

Հանգուցային բառեր. ինքնություն, կրոն, հող, պատմություն, անհատական հոգեբանություն: 

 

Այս աշխատանքում փորձ է արվել բացահայտել ինքնության ձևավորումը դեպի պատմա-

կան հայրենիք ճամփորդելով: Ներկայացվում են երկու կլինիկական օրինակներ: Եզրակա-

ցության մեջ նշվում է, որ այն հողը/ծննդավայրը, որտեղ անձը կամ նրա նախնիները ծնվել են, 

կարևոր իմաստ ունի ինքության ձևավորման մեջ:  

 

 

 

PERDICTING EMOTIONAL INTELLIGENCE THROUGH PERSONALITY TRAITS 

 

Negareshnejad A. M. 
Islamic Republic of Iran, Karaj 

 

Keywords: emotional intelligence, gender, field of study, students. 

 

Nowadays, in addition to cognitive intelligence, emotional intelligence and personality traits are 

among individual factors that has attracted psychologists' attention as one of the important factors of 

people's success [4, P. 277]. Personality is individual all traits and adjectives that is affected by two 

factors of environment and inheritance, such that from the view of their effect on human's personality, 

we cannot regard distinction between them [3, P. 22]. Emotional intelligence is awareness of sensation 

and uses it for taking suitable decisions in his life and tolerance ability for trauma and controlling the 
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http://explorable.com/aristotles-psychology
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=cic
http://www.jstor.org/stable/40201356
http://www.sneps.net/NNE/all%20definitions.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Ellis_Island
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mental disorders. People regarding to their emotional intelligence and personality, react to different 

events in various ways [6, P. 72]. The issue that the people from the emotional aspect, how much and 

how react to events or they tend to which reaction, is related to their personality traits. Statistical 

universe of this research includes all of students who are studying in technical and human-sciences 

fields of study in B. A of governmental universities of Alborz and Qazvin that 400 persons have chosen 

by used of sampling methods of "random" and "classifying" as sample volume. Research Method: In this 

research, for predicting students' emotional intelligence through personality traits the researcher has 

used linear concurrent regression. Data gathering tools: Tools of this research are Personality five-

factory questionnaire and the emotional intelligence's test of Bar-On. Personality five-factory 

questionnaire of NEO evaluates five main factors of personality [1, P.124] and Cronbach's Alpha 

coefficient for whole of questionnaire has evaluated 0.75 [2, P. 76]. The emotional intelligence's test of 

Bar-On contains of 15 subscales and Cronbach's Alpha coefficient for total emotional intelligence 

reported 93% [5, P. 89]. The obtained descriptive findings of studied variables in table No 1.indicate that 

distribution's skew for all factors are partial to right toward normal distribution, except emotional 

Intelligence, agreeableness and extraversion that they are partial to left toward normal distribution. The 

amount of distribution's kurtosis is indicative that distribution‘s kurtosis is higher than normal 

distribution‘s (except neuroticism). For surveying the effect of students' personality traits on emotional 

intelligence, linear regression (concurrent method) used that its results have offered in the tables. 

Regression's results showed that 56% of emotional intelligence's variance is explainable through 

student's personality traits. The rate of obtained F in α=0.01 is significant (table No. 1). F significance 

indicates that if the research's regression model is suitable or no? According to the obtained results, 

personality traits predict emotional intelligence and the rate of explained variance isn't randomly 

obtained. 
 

Table 1:  
 

Predicting students' emotional intelligence through five big personality factors 

 

Model 

Un standardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.771 0.223 _ 12.416 0.000 

neuroticism -0.026 0.002 -0452 -10.950 0.000 

extraversion 0.010 0.004 0.111 2.754 0.006 

openness 0.004 0.003 0.051 1.430 0.153 

agreeableness 0.014 0.003 0.200 4.894 0.000 

responsibility 0.011 0.002 0.188 4.607 0.000 

 

The obtained results from regression analyses between five big personality factors and emotional 

intelligence indicate that the capability of five big personality factors for predicting emotional 

intelligence is significant for all factors except openness. The results of research showed that emotional 

intelligence can be predicted through personality traits. Neuroticism, agreeableness, responsibility and 

extraversion factors have most to least ability for predicting emotional intelligence respectively and 

openness factor has not ability for significance predicting for emotional intelligence. 
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ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԳԾԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 

 
Նեգարեշնեջադ Ա.Մ. 

Իրանի իսլամական հանրապետություն, Իրան  

 

Հանգուցային բառեր. հուզական ինտելեկտ, սեռ, ուսումնսիրության ոլորտ, ուսանող: 

 

Հետազոտության նպատակն ուսումնսիրել տեխնիկական և հումանիտար համալսարան-

ներում սովորող իգական և արական սեռի ուսանողների հուզական ինտելեկտը՝ նրանց անձնա-

յին գծերի միջոցով: Հետազոտությունը կատարվել է ռեգրես վերլուծության միջոցով: 400 ուսա-

նողներից կազմված ընտրանքն առանձնացվել է համակարգված պատահական և խմբավորման 

մեթոդների օգնությամբ: Հուզական ինտելեկտի Bar-On և NEO անձնային հարցարանը օգտա-

գործվել են որպես տվյալների հավաքման գործիքներ, իսկ տվյալները վերլուծվել են T- թեստի և 

ռեգրես վերլուծության միջոցով:  

 

 

 

 

SURVEYING THE RELATION OF ADOLESCENTS' DIFFERENT DIMENSIONS ATTITUDE TOWARD 

SUBSTANCE ABUSE 

 
Rahmati R. E. 

Farhangian University (Hakim Ferdosi college). Karaj. Iran. 
 

Keywords: Attitude, substance abuse, adolescents. 

 

The attitudes play an important role in humans' thoughts, believes and individual and social 

behaviors. The people have special viewpoints toward objects, different subjects and special people, who 

this view is, originated from their awareness, sentiments and tendencies [4, p. 81]. According to the 

definition, attitude includes sentiment understanding or stable trust which the person has toward a 

person, group, thought, situation or an object [2, p. 34]. The attitude includes three elements, cognitive, 

behavioral and affective which affect each other in the form of three-aspect and interactive [1,p.65]. 

One of the important reasons of people's tendency to substance abuse is people's positive attitude to 

narcotics, so for preventing people tendency to narcotics, it is necessary their positive attitudes to 

narcotics, consequences and its prevalence and also an addicted person and addiction to be changed 

[3,p.32]. 

The method of this research is experimental (with pre-test, post-test and test and control groups). 

The statistical universe of this research includeds all students of first –grade of high schools of Mallard 

township in the academic year of 2009 that the number of 380 persons (190 boys and 190 girls) were 

selected with the method of cluster sampling as statistical sample. Half of people were put in test group 

and others in control group. For surveying the relation of adolescents' different dimensions attitude 
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toward substance abuse, "the attitude questionnaire toward substance abuse" was used which it's 

reliability coefficient through using retest method with one week distance is equal 0.80 and with the 

method of Cronbach's Alfa coefficient is 0.803 [5,p.124]. Hypotheses significance of this research, are 

calculated through using Pearson's correlation method (α=0.01) like the following. 

There is a positive significant correlation between the attitude scores' average in the cognitive and 

affective dimensions to addiction in experimental group of adolescents. 

 

Table 1. 
The correlation between adolescents' cognitive and affective attitudes 

  Cognitive 

attitude 
Affective attitude 

Cognitive 

attitude 

Pearson's 

Correlation  
1 0/697** 

Significance   0/000 

Number 190 190 

Affective 

attitude 

Pearson's 

Correlation 
0.697 1 

Significance 0.000  
Number 190 190 

 

The rate of the obtained correlation (p 0ˮ.05 , n=190 & r=0.697) is positive and significant and the 

null hypothesis based on relation non-existence is rejected, it means that there is a positive significant 

relation with a little intensity more than average between attitude in cognitive and affective dimensions 

to adolescents' addiction. 

 There is positive significant correlation between attitudes scores' average in the cognitive and 

behavioral dimensions to addiction, in experimental group of adolescents. 

 

Table 2. 
The correlation between adolescents' cognitive and behavioral attitudes 

  Cognitive 

attitude 
Behavioral 

attitude 

Cognitive 

attitude 

Pearson's 

Correlation  
1 0/502** 

Significance   0/000 

Number 190 190 

Behavioral 

attitude 

Pearson's 

Correlation 
0.502** 1 

Significance 0.000  
Number 190 190 

 

The rate of the obtained correlation (p 0ˮ.01, n=190 & r=0.502) is positive and significant and the 

null hypothesis based on relation non-existence is rejected, it means that there is a positive significant 

relation with a little intensity more than average between attitude in cognitive and behavioral 

dimensions to adolescents' addiction. 

 There is a positive significant correlation between attitude scores' average in affective and 

behavioral dimensions to addiction, in experimental group of adolescents. 
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Table 3: 
The Correlation between adolescents' affective and behavioral attitude 

  Affective 

attitude 
Behavioral attitude 

Affective 

attitude 

Pearson's 

Correlation  
1 0/533** 

Significance   0/000 

Number 190 190 

Behavioral 

attitude 

Pearson's 

Correlation 
0.533** 1 

Significance 0.000  
Number 190 190 

 

The rate of the obtained correlation (p 0ˮ.01, n=190 & r=0.533) is positive and significant and the 

null hypothesis based on relation non-existence is rejected, it means that there is a positive significant 

relation with a little intensity more than average between attitude in affective and behavioral 

dimensions to adolescents' addiction. 

The results of this study indicated that there is a positive correlation between different dimensions 

of attitude to substance abuse. The existence of this correlation between cognitive and affective 

dimensions, affective and behavior and cognitive and behavioral dimensions of attitude means that 

creating changes in cognitive dimension to substance abuse and following it, in affective dimension can 

cause to adolescents' risky behaviors reduction in substance abuse. Based on these findings, taking 

attention of responsible organization of adolescents and youths include youths' and exercise ministry 

and education ministry to training, prevention  and changing adolescents and youths' attitude for the 

purpose their tendency reduction to substance abuse is very important.  
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ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՄՐԱԴԵՂԵՐԻ ԿԱՄ 

ԱԼԿՈՀՈԼԻ ՉԱՐԱՇԱՀՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

 

Ռահմաթի Ռ. Է. 
Իրանի իսլամական հանրապետությունը, Իրան 

 

Հանգուցային բառեր. վերաբերմունք, դեռահաս, ալկոհոլի և թմրադեղերի չարաշահում: 

 

Այս հետազոտությունը նվիրված է դեռահասների փոխհարաբերությունների ուսումնա-

սիրմանը թմրադեղերի և ալկոհոլի չարաշահման պայմաններում: Տվյալ հետազոտության վիճա-

կագրական շրջանակը իր մեջ ներառում է 2009թ. Մալլարդ շրջանի ավագ դպրոցի առաջին 

կուրսի ուսանողներին, 380 մարդ (190 աղջիկ և 190 տղա), որոնք ընտրվել են ըստ վարքի նմա-
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նության հիմքի և որոնց հետ փորձարկվել է թմրադեղերի նկատմամբ վերաբերմունքի գնահա-

տում: ստացված արդյունքներն վերլուծության են ենթարկվել՝ կիրառելով Պիրսոնի կոռելյացիոն 

մեթոդը:  
 

 

 

 

 

REVISION OF THE THEORY OF INFORMATION PROCESSING 

 

Sanati Ali 
Islamic Republic of Iran  

 

Keywords: cognitive processes, information processing, cognitive skills. 

 

Although it is a self evident truth that non of cognitive processes is visible, but it hides one of the 

hardest parts of cognitive studies in genetic itself.  

To understand complicated problems, scientist usually draw a pattern of the problem. For instance 

making a precise and accurate pattern of DNA molecule to find out how genetic data are transmitted, is 

very crucial for biologists and genealogist scientists. So cognitive psychologists have established a pattern 

to study cognitive process. 

The most important point in the pattern is that developing data patterns which illustrate man as a 

data developing system. Data developing pattern has generated rapid growth of assumption and 

expanding of cognitive studies in recent years. This pattern consists of sensory receiver, sensory 

recording, working memory and long term memory. 

One of the important points in this pattern is the meaningful rule of information in learning and 

remembering knowledge according to Dr. Watt`s studies (1988)in order to transfer information from 

sensory recording to working memory a minimum meaning is needed. He says that in order to chose one 

stimulator among thousands of stimulators which we receive every day. Working memory needs to 

consider a minimum meaning for that. In case one may pay attention. 

So in recent years considering knowledge in acquisition, both in working memory and long term 

memory has been important. The most important questions obsessing scientists` minds is how 

knowledge is saved in long term memory. Is it like mental image? Is it like cognitive process? 

The same as the basic pattern of information process, which is based on stimulus of computer and 

man, with the help of electronics and wireless sensor system, we have made same new concepts. 

First we need to introduce some concepts: All electronic circulates consist of 3 elements by which 

all parts inside the circulate can be stimulated. These three elements are Resistance, Capacity, Self. 

Resistance: all systems are attacked by lots of stimulators all the time. In an electronic system 

energy enters into the system very fast and powerfully. and if it is not controlled the system may be 

shocked and damaged. So to control and organize the amount of energy entering the system and 

preventing it from being damaged, there are some lessening elements which are known as resistance. It 

acts the same as soccer stadium doors when the spectators are leaving. 

Self: an inactive electronic element that can save energy. 

Capacity: it is made of two or more metal plates, which can save electronic power. 

Wireless sensor system: wireless sensor system`s information are in the form of sense and work 

which are strongly in contraction with the environment. Via the sensors the environment information 

are received and it reacts by means of work. the relationship between sense and work is wireless. 

Pattern introduction: Each part of man`s memory has a main entrance, which decides whether or 

not any of the stimulators is valuable enough and if they can pass. In other words all stimulators need to 

pass the entrance gate to get to each of the memories.  
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Each of them has its own entrance. These entrances are called PFC. Pfc has some characteristics 

which are resistance, cracking codes, cracking the stimulators, and answering to them. These are done in 

different ways in several memories. 

How the pattern works: 

1. sensory memory and sensory recording: at first all stimulators are received by sense recording 

then it changes them in some ways by means of the pfc of sensory memory  

A. Stimulators resistance: analyzing the stimulators to know if they are valuable enough or no. 

B. Separating the stimulators in two groups of sensory and work 

NOTE 1: As we know for a stimulator to pass the sensory recording needs to be paid attention and 

the most important point for a stimulator to be paid attention is at least a minimum meaning in one`s 

mind. So this parts activities are done with the help of sensory memory in order to make minimum 

development on the stimulators.  

NOTE 2: sensory recording carries one of the most crucial rules and that is separating the 

stimulators in form of sensory and work. it means that some of them are related to everyday life and 

physical world sense and others are related to events and work. and need to be analyzed. (work) 

2. sensory memory: in the next step sensory and work will be sent to sensory memory. In this step 

the pfc of sensory memory acts too.  

A: analyzing the stimulator: 

Analyzing the stimulators which were paid attention were permitted to pass is done to react 

immediately. If necessary with the help of knowledge saved in long term memory. If it is not so, it is 

passed to the next part. 

In fact all processes of conditioning are reactions and reflections and also are done unconsciously 

and automatically.  

3. working memory: in this step too sensory and working stimulators are in progress.  

A: cracking sensory and work stimulators: stimulators are analyzed and if they are meaningful, 

they will change to knowledge. This happens with the help of saved knowledge in long term memory. 

All entered information in human`s mind is divided to two parts. The knowledge of reality and the 

knowledge of executive (Anderson 1985). 

Knowledge is the same information in the sense part, which implies the facts and our believes 

about the world. For instance a plane crashed yesterday, Columbus discovered America, I ate a lot 

yesterday, etc. 

The second sort of knowledge which is extracted from this part is the knowledge of executive. 

This is the knowledge of how things are done. More over it is a kind of knowledge which needs to 

be in contraction with other knowledge in one`s mind to be saved. 

4. this step is long term memory. After being permitted to pass knowledge needs to change to 

knowledge node , by means of long term memory pfc. 

The characteristics of this node is that it can connect to other ones easily and the connection of 

some nodes generates the knowledge crossing.  

In our long term memory there are two different kinds of knowledge. The knowledge of 

executive. 

It is interesting that although these two parts are separated, they are connected by nodes. 

At the end this conclusion can be drawn that the differences in cognitive skills in the result of the 

differences in one`s developing system. So these differences are driven from 

1, knowledge(how much one knows) 

2, pfc and nodes connection in long term memory 

3, hardware differences: the capacity of each part with which one is born or one have lost. 
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ԻՆՖՈՐՄԱՑԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ 

Սանաթի Ա. 
Իրանի իսլամական հանրապետություն 

 

Հանգուցային բառեր.  կոգնիտիվ գործընթացներ, տեղեկատվության մշակում,  

ճանաչողական հմտություններ: 

 

Ակնարկը նվիրված է կոգնիտիվ գործընթացների ուսումնասիրմանը և այդ նպատակով 

ստեղծված նմուշների վերլուծությանը: Փորձ է արվել վերանայել ինֆորմացիայի մշակման գոր-

ծընթացի նմուշը բազային տարբերակների հիման վրա՝որոշակի լրացումներ և նոր հասկացու-

թյուններ կատարելով: Աշխատանքում մանրամասն ներկայացվում է նմուշի կառուցվածքը և 

ֆունկցիոնալությունը: Նաև դուրս են բերվում կոգնիտիվ հմտությունների տարբերությունները՝ 

մարդու զարգացման համակարգի տարբերությունների համապատասխան:  
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 Self-management is one of the social-emotional areas of learning and refers to the ability of an 

individual to regulate their emotions and resulting behaviors in ways that society considers acceptable. 

The bases way to achieving future professional sustaining and success is to develop of self-management 

skills during high school education, which means ―managing the own resources‖ that is the ability to 

acquire, keep, develop and effectively use them. The main purpose of self-management is to control the 

person‘s own potential, self-consciously manage the process of self-education and the flow of his life and 

to overcome external circumstances both in educational and professional space. Appropriate self-

management can help students perform better in school, can reduce delinquent behaviors, and can help 

individuals perform better on the job.  

Self-management is a key skill that will help scholars throughout their life. It involves puting goals 

and managing your resources. Self regulation is a key skill in self-management. Self-regulation refers to 

individuals monitoring, controlling and directing aspects of their learning for themselves. 

Self-management is often presented as a model of seven requirements: the ability to formulate and 

implement the goals, personal organization, self-discipline, knowledge of techniques of personal work, 

the ability to make yourself healthy, emotionally strong-willed potential, self-control [4]. 

In the course of educational self-management taking into account the sequence of performance of 

particular functions the scholars have identified six phases:  

1. aim setting – analysis and defining of personal goals,  

2. planning – development of plans and alternatives for educational or professional activity,  

3. decision-making on particular problems,  

4. organization and implementation – preparation of the daily routine and organization of the 

personal training process in order to accomplish the tasks,  

5. control – self-control and total control, 

6. information and communication – both information and communication exchange are necessary 

at all phases of self-management [4]. 
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It presents three self-management tasks-medical management, role management, and emotional 

management. In the learning process there are selected six self-management skills: problem solving, 

decision making, resource utilization, the formation of a patient-provider partnership, action planning, 

and self-tailoring [3]. 

The next model of self- management is included the future professional sustaining and personality 

self – realization processes. In school learning focuses are on what is learned. For the adult learner this 

extended to and overshadowed by the reason for learning (why) and the learning process (how). The 

why need means that the learning must be relevant to the learner. As simulation places the learner in 

the position of working on a "real" business problem there is a direct link to business. The how 

need means that the learning process is important and as the learner needs to links the learning 

(what) to its relevance (why) this process should be self-directing, allow time for reflection and ensure 

deep cognitive processing [1]. 

Knowing the technologies of self-management allows achieving the educational and professional 

goals in the best possible way. For successful promotion of a specialist in the professional space self-

motivation of a person is not less important. At least six factors serve as sources of motivation for adult 

learning: Social relationships: to make new friends, to meet a need for associations and friendship. 

 External expectations: to comply with instructions from someone else; to fulfill the expectations or 

recommendations of someone with formal authority. 

 Social welfare: to improve ability to serve mankind, prepare for service to the community, and 

improve ability to participate in community work. 

 Personal advancement: to achieve higher status in a job, secure professional advancement, and 

stay abreast of competitors. 

 Escape/Stimulation: to relieve boredom, provide a break in the routine of home or work, and 

provide a contrast to other exacting details of life [2]. 

Strategies and programs, and therefore assessments, may focus on reducing or preventing 

problematic or on helping children and youth to develop the skills and assets to better manage 

themselves. It is important to consider the focus of your program when selecting an assessment tool. It is 

also important to consider how assets might work together thus measuring more than one indicator may 

be important to demonstrating the improvements children and youth have made in there program. 
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ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՊԱԳԱ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԻՄՔ 

Սարգսյան Դ. Յ. 
ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան 

 

Հանգուցային բառեր. ինքնակառավարում, սեփական ներուժի կարգավորում և կառավարում, 

     մասնագիտական ոլորտի ընտրություն և կայացում: 

  

Հոդվածում առաջադրված է ավագ դպրոցի կրթության շրջանակներում ուսյալների ինքնա-

կառավարման հմտությունների ձևավորման անհրաժեշտությունը՝ որպես ապագա մասնագի-

տական կայացման հիմք: Ներկայացված են տարբեր կետեր, որոնք ինքնակառավարման միջո-

ցով հնարավոր է զարգացնել և դրանց միջոցով ավագ դպրոցականների մոտ ձևավորել մաս-

նագիտական կայացման կարևոր նախադրյալներ:  

http://www.ciera.org/library/archive/2001-04/0104parwin.htm
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